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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190,
poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73,
poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145, poz. 1050 i Nr 220,
poz. 1600) i art. 3 ustawy z dnia 14 lutego 2007 r.
o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25, poz. 162) og∏asza
si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity
tekst ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 38, poz. 360),

2) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej
oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553),
3) ustawà z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676),
4) ustawà z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U.
Nr 153, poz. 1271),
5) ustawà z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326),
6) ustawà z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz. U. Nr 64, poz. 567),
7) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398),
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8) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),
9) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz
ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),
10) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162),
11) ustawà z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25, poz. 162)
oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 16 lutego 2007 r.
2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:
1) art. 56—67 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
Nr 155, poz. 1016 oraz z 1999 r. Nr 38, poz. 360),
które stanowià:
„Art. 56. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze
stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214,
z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262,
z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34,
poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443,
z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 34,
poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496
i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 75,
poz. 469 i Nr 133, poz. 883) w art. 2
w pkt 2 po wyrazach „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,”
dodaje si´ wyrazy „Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,”.
Art. 57. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych
(Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35,
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178
i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95,
poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 90,
poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704,
z 1995 r. Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89,
poz. 402 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 98,
poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883 i Nr 141,
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 131, poz. 860)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

Poz. 424
1) w art. 1 w pkt 13 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 14
w brzmieniu:
„14) Instytucie Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”;
2) w art. 36 w ust. 5 w pkt 1 wyraz „oraz”
zast´puje si´ przecinkiem, a po wyrazach „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” dodaje si´
wyrazy „oraz Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu,”.
Art. 58. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r. Nr 34,
poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496
i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106,
poz. 668) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 5 w ust. 3 w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 7
w brzmieniu:
„7) Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Prezes
Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”;
2) w art. 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ministrowie: Obrony Narodowej,
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Spraw Zagranicznych, Szef
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Prezes
Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Szefowie Kancelarii Sejmu, Kancelarii
Senatu i Kancelarii Prezydenta,
w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej, okreÊlà zasady
i tryb udost´pniania materia∏ów
archiwalnych znajdujàcych si´
w podporzàdkowanych im archiwach wyodr´bnionych.”;
3) dotychczasowà treÊç art. 19 oznacza
si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2
w brzmieniu:
„2. W∏aÊciwym organem w sprawach
archiwum wyodr´bnionego Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w zakresie okreÊlonym przepisami ustawy jest Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”;
4) w art. 21 w ust. 4 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 4
w brzmieniu:
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„4) Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.”;
5) w art. 29:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 5
w brzmieniu:
„5) archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ministrowie: Obrony Narodowej,
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Spraw Zagranicznych,
a tak˝e Szefowie: Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii
Prezydenta, Urz´du Ochrony
Paƒstwa oraz Prezes Instytutu
Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu okreÊlajà organizacj´ podleg∏ych im archiwów wyodr´bnionych.”;
6) w art. 31 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zasób archiwalny archiwum paƒstwowego wyodr´bnionego, podleg∏ego Prezesowi Instytutu Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, okreÊla ustawa z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016).”.
Art. 59. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19,
poz. 70, Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367,
z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753,
Nr 124, poz. 782 i Nr 141, poz. 944 oraz
z 1998 r. Nr 98, poz. 607) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 1 po wyrazie „prokuratury” dodaje si´ wyrazy „oraz prokuratorzy Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu”;
2) w art. 6 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Prokuratorami Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
sà prokuratorzy G∏ównej Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pami´ci Narodowej oraz prokuratorzy oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pami´ci Narodowej.”;

Poz. 424
3) w art. 23 w ust. 1 wyrazy „delegowanych do G∏ównej Komisji Badania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytutu Pami´ci Narodowej”
zast´puje si´ wyrazami „Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”.
Art. 60. W ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. — Prawo bud˝etowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72,
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121,
poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78,
poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132,
poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106,
poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139,
poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348,
Nr 79, poz. 484, Nr 121, poz. 770, Nr 123,
poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137,
poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158,
poz. 1042) w art. 31 w ust. 3 w pkt 2 po
wyrazach
„Generalnego
Inspektora
Ochrony Danych Osobowych,” dodaje
si´ wyrazy „Instytutu Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu,”.
Art. 61. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 1995 r.
Nr 13, poz. 59, z 1996 r. Nr 64, poz. 315
i Nr 89, poz. 402 oraz z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 589,
Nr 121, poz. 770 i Nr 133, poz. 883 oraz
z 1998 r. Nr 148, poz. 966) w art. 4 w ust. 1
i 2 po wyrazach „Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych,” dodaje si´
wyrazy „Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,”.
Art. 62. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r.
o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 139, poz. 647, z 1997 r.
Nr 133, poz. 883 oraz z 1998 r. Nr 117,
poz. 756 i Nr 155, poz. 1014) w art. 2
w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych,” dodaje si´ wyrazy „Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,”.
Art. 63. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stawia
si´ w stan likwidacji G∏ównà Komisj´ Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytut Pami´ci Narodowej.
Likwidatora powo∏uje Minister SprawiedliwoÊci.
Art. 64. Prezes Instytutu Pami´ci, powo∏any na
pierwszà kadencj´, przedk∏ada Kolegium
Instytutu Pami´ci statut Instytutu do zatwierdzenia oraz tworzy jednostki organizacyjne Instytutu Pami´ci przed up∏ywem
3 miesi´cy od daty z∏o˝enia Êlubowania.
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Art. 65. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje
wyboru Kolegium Instytutu Pami´ci
w terminie 1 miesiàca od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.
Art. 66. Kolegium Instytutu Pami´ci zg∏asza Sejmowi kandydata na Prezesa Instytutu Pami´ci na pierwszà kadencj´ nie póêniej
ni˝ po up∏ywie 1 miesiàca od dnia pierwszego posiedzenia Kolegium Instytutu.
Art. 67. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje
wyboru Prezesa Instytutu Pami´ci na
pierwszà kadencj´ w terminie 1 miesiàca
od dnia zg∏oszenia kandydata.”;
2) art. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 38, poz. 360), które stanowià:
„Art. 2. 1. W sprawach o zbrodnie, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy wymienionej w art. 1, przepisy ustawy stosuje
si´ równie˝ do Êledztw wszcz´tych
przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie.
2. CzynnoÊci procesowe, dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wymienionej w art. 1, sà skuteczne, je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów
dotychczasowych.
3. Prokuratorzy G∏ównej Komisji oraz prokuratorzy oddzia∏owych komisji mogà
przejmowaç do dalszego prowadzenia
Êledztwa w sprawach o zbrodnie, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy
wymienionej w art. 1, wszcz´te przed
dniem jej wejÊcia w ˝ycie.
4. Inne organy prowadzàce post´powania
w sprawach o zbrodnie, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy wymienionej w art. 1, wszcz´te przed dniem jej
wejÊcia w ˝ycie, w∏aÊciwe sà do dalszego ich prowadzenia do chwili przej´cia
tych post´powaƒ przez prokuratorów
Instytutu Pami´ci.”
„Art. 7. Ilekroç w przepisach obowiàzujàcych jest
mowa o G∏ównej Komisji Badania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytucie Pami´ci Narodowej, rozumie si´ przez
to Instytut Pami´ci Narodowej — Komisj´
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 3
pkt 3, art. 5 pkt 2 i art. 6, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia
og∏oszenia.”;

Poz. 424

3) art. 7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), który stanowi:
„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
4) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi:
„Art. 235. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 227 i art. 233, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;
5) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo o ustroju
sàdów administracyjnych i ustaw´ — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi:
„Art. 106. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r., z wyjàtkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3,
art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2,
art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;
6) art. 48 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych
S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326),
który stanowi:
„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
7) art. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie
ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(Dz. U. Nr 64, poz. 567), które stanowià:
„Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ równie˝ do wniosków, o których mowa
w art. 29a ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, z∏o˝onych przed dniem jej wejÊcia
w ˝ycie.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
8) art. 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398), który stanowi:
„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
9) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708), który stanowi:
„Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 197 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏oszenia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.”;
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wem 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycia niniejszej ustawy, je˝eli przed up∏ywem 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nie zostanà im zaproponowane nowe warunki pracy lub
p∏acy na dalszy okres albo w razie ich
nieprzyj´cia przed up∏ywem 2 miesi´cy i 2 tygodni od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy.

10) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który stanowi:
„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2006 r.”;

5. Pracodawca jest obowiàzany powiadomiç na piÊmie pracownika odpowiednio o terminie wygaÊni´cia stosunku
pracy albo o skutkach nieprzyj´cia nowych warunków pracy lub p∏acy.

11) art. 58—64 i art. 67 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162), które stanowià:

6. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku
pracy przez pracodawc´ mo˝e nastàpiç
za wypowiedzeniem. Przepis art. 411
Kodeksu pracy stosuje si´ odpowiednio.

„Art. 58. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej utworzy rejestr
oÊwiadczeƒ, o którym mowa w art. 11
ust. 1.

7. Pracownicy, o których mowa w ust. 3,
zachowujà uprawnienia pracownicze
wynikajàce z aktów, na których podstawie powsta∏ ich stosunek pracy przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, do dnia:
1) up∏ywu 2 miesi´cy i 2 tygodni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, je˝eli przyj´li proponowane warunki pracy lub p∏acy na dalszy
okres, albo
2) wygaÊni´cia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4, albo
3) wypowiedzenia, o którym mowa
w ust. 6.

Art. 59. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Instytut Pami´ci Narodowej rozpocznie publikacj´
katalogów, o których mowa w art. 52a
pkt 5—8 ustawy wymienionej w art. 39.
2. W katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5 ustawy wymienionej w art. 39,
w pierwszej kolejnoÊci zamieszcza si´
dane osobowe osób pe∏niàcych istotnà
rol´ w ˝yciu publicznym, spo∏ecznym,
gospodarczym i kulturalnym.
Art. 60. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy koƒczy si´ kadencja Rzecznika
Interesu Publicznego i jego zast´pców.
2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy mienie i dokumenty b´dàce we
w∏adaniu Rzecznika Interesu Publicznego przechodzà z mocy prawa we
w∏adanie Instytutu Pami´ci Narodowej.
2a. Nale˝noÊci i zobowiàzania Biura Rzecznika Interesu Publicznego stajà si´
z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy nale˝noÊciami i zobowiàzaniami Instytutu Pami´ci Narodowej.
2b. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy Instytut Pami´ci Narodowej
wst´puje w prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozumieƒ zawartych
przez Biuro Rzecznika Interesu Publicznego.
3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy pracownicy Biura Rzecznika Interesu Publicznego stajà si´ z mocy
prawa pracownikami Instytutu Pami´ci
Narodowej.
4. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 3, wygasajà z up∏y-
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8. W przypadku wygaÊni´cia stosunku
pracy, o którym mowa w ust. 4, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 6,
pracownikom:
1) mianowanym — przys∏uguje Êwiadczenie
pieni´˝ne
przewidziane
w art. 131 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póên. zm.a));
2) innym ni˝ wymienieni w pkt 1 —
przys∏uguje odprawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca
2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczàcych pracowników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844, z póên. zm.b)).
———————
a)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1218.
b) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551 oraz z 2006 r.
Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077.
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Art. 61. W terminie, o którym mowa w art. 63b
ust. 2, Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie przeka˝e Prezesowi Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty, o których
mowa w art. 3.
Art. 62. 1. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych oraz Szef Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu przeka˝à do archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e akta
funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy wytworzone lub gromadzone w okresie do dnia
31 lipca 1990 r.
2. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
Minister Obrony Narodowej przeka˝e
do archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e akta funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy tych s∏u˝b wytworzone lub gromadzone w okresie
do dnia 31 grudnia 1990 r.
3. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz
innych archiwów paƒstwowych przeka˝à do archiwum Instytutu Pami´ci
Narodowej dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy wymienionej w art. 39.
4. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz
innych archiwów paƒstwowych przygotujà do udost´pnienia pracownikom
i prokuratorom Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty wytworzone lub
zgromadzone przez G∏ówny Urzàd
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
oraz wojewódzkie i miejskie urz´dy
kontroli prasy, publikacji i widowisk,
G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz okr´gowe urz´dy,
a tak˝e przez Urzàd do Spraw Wyznaƒ
oraz terenowe organy administracji
paƒstwowej o w∏aÊciwoÊci szczególnej
do spraw wyznaƒ stopnia wojewódzkiego.
4a. W terminie 60 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Szef Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szef
Agencji Wywiadu oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci Narodowej,
ustalà, czy w odniesieniu do dokumentów przekazywanych do archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w trybie
okreÊlonym w ust. 1—3, nie zachodzà
przes∏anki do zastrze˝enia dost´pu,
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o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 39. Wniosek o zatwierdzenie zastrze˝enia dost´pu do
okreÊlonych dokumentów, o którym
mowa w art. 39 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 39, powinien zostaç z∏o˝ony przed przekazaniem dokumentów
do Instytutu Pami´ci Narodowej.
5. Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej
mo˝e, w ka˝dym czasie, za˝àdaç od organów, o których mowa w ust. 1—3,
dokumentów nieprzekazanych. Przekazanie dokumentów nast´puje w terminie wyznaczonym przez Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej.
5a. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio
do innych instytucji i organów w∏adzy
publicznej.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, Minister Obrony Narodowej oraz
Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu
mogà wykonaç dla potrzeb urz´du kopie akt funkcjonariuszy pozostajàcych
w s∏u˝bie, które powsta∏y w okresach,
o których mowa odpowiednio w ust. 1
lub 2.
Art. 63. 1. Wnioski i pytania, o których mowa
w art. 30 ustawy wymienionej w art. 39,
w brzmieniu dotychczasowym, niezrealizowane do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, traktuje si´ jako wniosek, o którym mowa w art. 30 ust. 1
ustawy wymienionej w art. 39,
w brzmieniu ustalonym niniejszà ustawà.
2. Do spraw, o których mowa w ust. 1,
wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy w brzmieniu ustalonym niniejszà ustawà.
3. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy pokrzywdzony w rozumieniu art. 6 ustawy, o której
mowa w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, który uzyska∏ prawo wglàdu do dotyczàcych go dokumentów
i nie zrealizowa∏ tego prawa przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, mo˝e uzyskaç wglàd do dotyczàcych go dokumentów na zasadach
okreÊlonych w ustawie, o której mowa
w art. 39, w brzmieniu dotychczasowym, po z∏o˝eniu oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a, do
Biura Lustracyjnego Instytutu Pami´ci
Narodowej lub oddzia∏owego biura lustracyjnego Instytutu Pami´ci Narodowej, w∏aÊciwego miejscowo ze wzgl´du na realizacj´ prawa wglàdu do dokumentów.
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Art. 63a. 1. Post´powania lustracyjne wszcz´te
i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, toczà si´
wed∏ug przepisów dotychczasowych,
z zastrze˝eniem ust. 2—6.
2. W post´powaniach, o których mowa
w ust. 1, uprawnienia i obowiàzki
Rzecznika Interesu Publicznego przejmuje dyrektor Biura Lustracyjnego Instytutu Pami´ci Narodowej lub wyznaczony przez niego prokurator Biura Lustracyjnego albo oddzia∏owego
biura lustracyjnego Instytutu Pami´ci
Narodowej.
3. W post´powaniach, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 18.
4. Post´powania lustracyjne wszcz´te
i niezakoƒczone w pierwszej instancji
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, rozpatruje sàd okr´gowy,
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie lustracyjne.
5. Post´powania lustracyjne wszcz´te
i niezakoƒczone w drugiej instancji
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy, rozpatruje sàd apelacyjny,
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby sk∏adajàcej oÊwiadczenie lustracyjne.
6. Sprawy, o których mowa w ust. 4 i 5,
Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie niezw∏ocznie przeka˝e w∏aÊciwym
sàdom do rozpoznania.
7. Sàd okr´gowy w przypadku, o którym
mowa w ust. 4, oraz sàd apelacyjny
w przypadku, o którym mowa w ust. 5,
prowadzi rozpraw´ od poczàtku.
Art. 63b. 1. Akta zakoƒczonych post´powaƒ lustracyjnych, przeprowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy
lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych
funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, z póên. zm.c)), sà jawne, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4.
2. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Sàd Apelacyjny w Warszawie w sk∏adzie jednego s´dziego wydaje postanowienie
w sprawie jawnoÊci akt, o których mowa w ust. 1, albo odmawia ich ujawnienia. Na postanowienie sàdu osobie
———————
c)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 i Nr 170, poz. 1218.
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lustrowanej oraz prokuratorowi Biura
Lustracyjnego lub prokuratorowi oddzia∏owego biura lustracyjnego Instytutu Pami´ci Narodowej, przys∏uguje
za˝alenie do Sàdu Najwy˝szego.
3. Sàd rozpatruje sprawy, o których mowa w ust. 1, wed∏ug kolejnoÊci wp∏ywu wniosków Rzecznika Interesu Publicznego do Wydzia∏u Lustracyjnego
Sàdu Apelacyjnego w Warszawie.
4. Sàd postanawia o jawnoÊci akt
w przypadku, gdy nie zosta∏y w nich
ujawnione okolicznoÊci, o których
mowa w art. 18 ust. 2 lub 2a.
5. Niezw∏ocznie po rozpoznaniu za˝alenia, o którym mowa w ust. 2, albo po
up∏ywie terminu do jego wniesienia,
Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie przekazuje akta, o których mowa
w ust. 1, Prezesowi Instytutu Pami´ci
Narodowej.
6. Do akt, o których mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepis art. 18
ust. 5.
Art. 63c. W terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, Paƒstwowa Komisja Wyborcza przeka˝e Prezesowi Instytutu Pami´ci Narodowej b´dàce w jej
posiadaniu oÊwiadczenia lustracyjne,
z∏o˝one na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 66.
Art. 64. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu i Minister
Obrony Narodowej, w porozumieniu
z Prezesem Instytutu Pami´ci Narodowej,
w odniesieniu do dokumentów przekazanych do Instytutu Pami´ci Narodowej,
dokonajà w okresie 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy ich
przeglàdu w celu podj´cia decyzji o ich
zastrze˝eniu, o którym mowa w art. 39
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 39.”

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r., z wyjàtkiem:
1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;
2) (uchylony);
3) art. 46 pkt 2 oraz art. 53 pkt 2 i 3, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.”;
12) art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów i ustawy o Instytucie
Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25,
poz. 162), który stanowi:
„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 28 lutego 2007 r.”.
Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2007 r.
(poz. 424)

USTAWA
z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
— zbrodni komunistycznych,

Majàc na wzgl´dzie:

— innych przest´pstw stanowiàcych zbrodnie
przeciwko pokojowi, ludzkoÊci lub zbrodnie
wojenne,

— zachowanie pami´ci o ogromie ofiar, strat i szkód
poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny
Êwiatowej i po jej zakoƒczeniu,

b) innych represji z motywów politycznych, jakich
dopuÊcili si´ funkcjonariusze polskich organów
Êcigania lub wymiaru sprawiedliwoÊci albo
osoby dzia∏ajàce na ich zlecenie, a ujawnionych
w treÊci orzeczeƒ zapad∏ych na podstawie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za niewa˝ne orzeczeƒ wydanych wobec osób represjonowanych za dzia∏alnoÊç na rzecz niepodleg∏ego
bytu Paƒstwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149,
z póên. zm.3)),

— patriotyczne tradycje zmagaƒ Narodu Polskiego
z okupantami, nazizmem i komunizmem,
— czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodleg∏ego bytu Paƒstwa Polskiego i w obronie wolnoÊci oraz godnoÊci ludzkiej,
— obowiàzek Êcigania zbrodni przeciwko pokojowi,
ludzkoÊci i zbrodni wojennych,
— a tak˝e powinnoÊç zadoÊçuczynienia przez nasze
paƒstwo wszystkim pokrzywdzonym przez paƒstwo ∏amiàce prawa cz∏owieka,
jako wyraz naszego przekonania, ˝e ˝adne bezprawne dzia∏ania paƒstwa przeciwko obywatelom nie mogà byç chronione tajemnicà ani nie mogà ulec zapomnieniu — stanowi si´, co nast´puje:

2) tryb post´powania w zakresie Êcigania przest´pstw okreÊlonych w pkt 1 lit. a;

Rozdzia∏ 1

3)4) ochron´ danych osobowych osób, których dotyczà dokumenty zgromadzone w archiwum Instytutu Pami´ci;

Przepisy ogólne

4) prowadzenie dzia∏aƒ w zakresie edukacji publicznej.

Art. 1. Ustawa reguluje:
1) ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, udost´pnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca
1990 r., a tak˝e organów bezpieczeƒstwa Trzeciej
Rzeszy Niemieckiej i Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczàcych:1)
a)2) pope∏nionych na osobach narodowoÊci polskiej lub obywatelach polskich innych narodowoÊci w okresie od dnia 1 wrzeÊnia 1939 r. do
dnia 31 lipca 1990 r.:
— zbrodni nazistowskich,
———————
1)

c) dzia∏alnoÊci organów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w art. 5;

Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 zmian´ 24) pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy
z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25,
poz. 162), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 lutego 2007 r.
2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 1 lit. a
tiret drugie ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Art. 2. 1.5) Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu ustawy, sà czyny pope∏nione przez funkcjonariuszy paƒstwa komunistycznego w okresie od dnia
17 wrzeÊnia 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r., polegajàce na stosowaniu represji lub innych form naruszania
praw cz∏owieka wobec jednostek lub grup ludnoÊci
bàdê w zwiàzku z ich stosowaniem, stanowiàce przest´pstwa wed∏ug polskiej ustawy karnej obowiàzujàcej w czasie ich pope∏nienia. Zbrodniami komunistycznymi sà równie˝ czyny pope∏nione przez tych funkcjonariuszy w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzajàcym, zawierajàce znamiona czynów zabronionych okreÊlonych w art. 187, 193 lub 194 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r.
— Kodeks karny albo art. 265 § 1, art. 266 § 1, 2 lub 4
lub art. 267 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny, dokonane przeciwko dokumentom w rozu———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1993 r. Nr 36, poz. 159, z 1995 r. Nr 28, poz. 143, z 1998 r.
Nr 97, poz. 604, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 1 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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mieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz
treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) na
szkod´ osób, których te dokumenty dotyczà.
2. Funkcjonariuszem paƒstwa komunistycznego,
w rozumieniu ustawy, jest funkcjonariusz publiczny,
a tak˝e osoba, która podlega∏a ochronie równej ochronie funkcjonariusza publicznego, w szczególnoÊci
funkcjonariusz paƒstwowy oraz osoba pe∏niàca funkcj´ kierowniczà w organie statutowym partii komunistycznych.
Art. 3.6) Zbrodniami przeciwko ludzkoÊci sà
w szczególnoÊci zbrodnie ludobójstwa w rozumieniu
Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni
ludobójstwa, przyj´tej w dniu 9 grudnia 1948 r. (Dz. U.
z 1952 r. Nr 2, poz. 9 i 10 i Nr 31, poz. 213 oraz z 1998 r.
Nr 33, poz. 177), a tak˝e inne powa˝ne przeÊladowania
z powodu przynale˝noÊci osób przeÊladowanych do
okreÊlonej grupy narodowoÊciowej, politycznej, spo∏ecznej, rasowej lub religijnej, je˝eli by∏y dokonywane
przez funkcjonariuszy publicznych albo przez nich inspirowane lub tolerowane.
Art. 4. 1.7) Zbrodnie, o których mowa w art. 1 pkt 1
lit. a, stanowiàce wed∏ug prawa mi´dzynarodowego
zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkoÊci lub zbrodnie
wojenne, nie ulegajà przedawnieniu.

Poz. 424

1989 r. przepisów ustaw i dekretów, które przewidujà
amnesti´ lub abolicj´.
Art. 5.9) 1. Organami bezpieczeƒstwa paƒstwa,
w rozumieniu ustawy, sà:
1) Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
2) Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego;
3) Komitet do Spraw Bezpieczeƒstwa Publicznego;
4) jednostki organizacyjne podleg∏e organom, o których mowa w pkt 1—3, a w szczególnoÊci jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
5) instytucje centralne S∏u˝by Bezpieczeƒstwa Ministerstwa Spraw Wewn´trznych oraz podleg∏e im
jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorz´dnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorz´dnych urz´dach spraw wewn´trznych;
6) Akademia Spraw Wewn´trznych;
7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;
8) Zarzàd G∏ówny S∏u˝by Wewn´trznej jednostek
wojskowych Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
oraz podleg∏e mu komórki;
9) Informacja Wojskowa;

1a.8) Bieg terminu przedawnienia zbrodni komunistycznych, w rozumieniu art. 2, nieb´dàcych zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkoÊci,
rozpoczyna si´ od dnia 1 sierpnia 1990 r. KaralnoÊç
tych zbrodni ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi
zbrodni´ zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn stanowi innà zbrodni´ komunistycznà. Przepisu art. 4 § 1
Kodeksu karnego nie stosuje si´.

10) Wojskowa S∏u˝ba Wewn´trzna;
11) Zarzàd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
12) inne s∏u˝by Si∏ Zbrojnych prowadzàce dzia∏ania
operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-Êledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okr´gach wojskowych;

2. Zbrodnie wymienione w art. 1 w pkt 1 lit. a, pope∏nione na innych osobach ni˝ obywatele polscy, sà
przedmiotem dzia∏ania organów powo∏anych przez
ustaw´, je˝eli zosta∏y pope∏nione na terytorium Paƒstwa Polskiego.

13) G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z wojewódzkimi i miejskimi urz´dami
kontroli prasy, publikacji i widowisk oraz G∏ówny
Urzàd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okr´gowymi urz´dami;

3. W stosunku do sprawców zbrodni wojennych,
zbrodni przeciwko ludzkoÊci lub zbrodni komunistycznych nie stosuje si´ wydanych przed dniem 7 grudnia
———————

14) Urzàd do Spraw Wyznaƒ oraz terenowe organy
administracji paƒstwowej o w∏aÊciwoÊci szczególnej do spraw wyznaƒ stopnia wojewódzkiego.

6)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 38, poz. 360), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 13 maja 1999 r.
7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6.
8) Oznaczenie ust. 1a nadane przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym
przez art. 1 zmian´ 24) pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

2. Do organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, w rozumieniu ustawy, nale˝à tak˝e organy i instytucje cywilne i wojskowe paƒstw obcych o zadaniach podobnych
do zadaƒ organów, o których mowa w ust. 1.
3. Jednostkami S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, w rozumieniu ustawy, sà te jednostki Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych, które z mocy prawa podlega∏y rozwiàzaniu w chwili zorganizowania Urz´du Ochrony Paƒstwa, oraz te jednostki, które by∏y ich poprzedniczkami.
———————
9)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 6. (uchylony).10)

Poz. 424

1) wszelkie noÊniki informacji, niezale˝nie od formy
przechowywania informacji, w tym w szczególnoÊci: akta, kartoteki, rejestry, pliki komputerowe, pisma, mapy, plany, filmy i inne noÊniki obrazu, noÊniki dêwi´ku i wszelkich innych form zapisu, a tak˝e kopie, odpisy i inne duplikaty tych noÊników informacji;

3.16) Nie wczeÊniej ni˝ na 6 miesi´cy i nie póêniej
ni˝ na 3 miesiàce przed up∏ywem kadencji Prezesa Instytutu Pami´ci przewodniczàcy Kolegium Instytutu
Pami´ci og∏asza publiczny konkurs na to stanowisko,
wed∏ug zasad i w trybie okreÊlonych przez Kolegium
Instytutu Pami´ci. W wypadku innej przyczyny opró˝nienia stanowiska Prezesa Instytutu Pami´ci, termin
zg∏aszania si´ kandydatów do konkursu na to stanowisko wynosi 30 dni od dnia og∏oszenia konkursu. Przes∏uchania kandydatów na stanowisko Prezesa Instytutu Pami´ci majà charakter publiczny.

2) niezb´dne do analizy informacji Êrodki pomocnicze, a w szczególnoÊci programy na u˝ytek zautomatyzowanego przetwarzania danych.

4. Ta sama osoba nie mo˝e byç Prezesem Instytutu Pami´ci wi´cej ni˝ przez dwie kolejne kadencje.

Art. 7.11) Dokumentami, w rozumieniu ustawy, sà:

Rozdzia∏ 2
Instytut Pami´ci Narodowej — Komisja Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
i jego organy
Art. 8. 1. W celu realizacji zadaƒ okreÊlonych
w art. 1 tworzy si´ Instytut Pami´ci Narodowej — Komisj´ Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Instytutem Pami´ci”.
2. Instytut Pami´ci jest finansowany z bud˝etu
paƒstwa, w którym stanowi odr´bnà cz´Êç.
3.12) Organizacj´ Instytutu Pami´ci, w zakresie nieuregulowanym ustawà, okreÊla statut, który przyjmuje Kolegium Instytutu Pami´ci na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci.
Art. 9. 1. Instytutem Pami´ci kieruje Prezes Instytutu Pami´ci.
2.13) Prezes Instytutu Pami´ci w sprawowaniu
swego urz´du jest niezale˝ny od organów w∏adzy paƒstwowej.
Art. 10. 1.14) Prezesa Instytutu Pami´ci powo∏uje
i odwo∏uje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wi´kszoÊcià
3/5 g∏osów za zgodà Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pami´ci, które zg∏asza kandydata spoza swego
grona.
2.15) Kadencja Prezesa Instytutu Pami´ci trwa 5 lat,
liczàc od dnia z∏o˝enia Êlubowania. Po up∏ywie kadencji pe∏ni on obowiàzki do czasu obj´cia stanowiska
przez nowego Prezesa Instytutu Pami´ci.
———————
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Przez art. 1 zmian´ 24) pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 6
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.

Art. 11. 1. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pami´ci mo˝e byç powo∏any obywatel polski wyró˝niajàcy
si´ wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzà przydatnà w pracach Instytutu Pami´ci.
2. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pami´ci nie
mo˝e byç powo∏ana osoba, która pe∏ni∏a s∏u˝b´, pracowa∏a lub by∏a wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, wymienionych w art. 5, ani te˝ s´dzia, który orzekajàc uchybi∏ godnoÊci urz´du, sprzeniewierzajàc si´ niezawis∏oÊci s´dziowskiej.
2a.17) Na stanowisko Prezesa Instytutu Pami´ci nie
mo˝e byç powo∏ana równie˝ osoba, co do której w archiwach podlegajàcych przekazaniu do Instytutu Pami´ci lub w innych archiwach paƒstwowych znajduje
si´ informacja o tym, ˝e istniejà wobec niej przes∏anki
przewidziane w ust. 2.
2b.17) Na stanowisko Prezesa Instytutu Pami´ci nie
mo˝e byç powo∏ana równie˝ osoba, której dzia∏alnoÊç
zwiàzana z dost´pem do tajemnicy paƒstwowej lub
obj´ta tajemnicà paƒstwowà uniemo˝liwia szczegó∏owe przedstawienie informacji o przebiegu swojej s∏u˝by, pracy lub wspó∏pracy.
3. Prezes Instytutu Pami´ci nie mo˝e nale˝eç do
partii politycznej, zwiàzku zawodowego ani prowadziç
dzia∏alnoÊci publicznej niedajàcej si´ pogodziç z godnoÊcià jego urz´du.
4. Prezes Instytutu Pami´ci nie mo˝e wykonywaç
innych zaj´ç zawodowych, z wyjàtkiem zajmowania
stanowiska profesora szko∏y wy˝szej.
5. Stanowiska Prezesa Instytutu Pami´ci nie mo˝na ∏àczyç z mandatem pos∏a albo senatora.
6. Warunki, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5, powinni spe∏niaç równie˝ prokuratorzy i pracownicy Instytutu Pami´ci, a tak˝e cz∏onkowie Kolegium Instytutu Pami´ci.
———————
16)
17)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
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Art. 12.18) Przed przystàpieniem do wykonywania
obowiàzków Prezes Instytutu Pami´ci sk∏ada przed
Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej nast´pujàce Êlubowanie:
„Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stanowisku Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej s∏u˝yç
wiernie Narodowi Polskiemu, staç na stra˝y prawa, obowiàzki mojego urz´du wype∏niaç sumiennie, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci.”.

Poz. 424

2) dwóch wybieranych przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów;
3) dwóch powo∏ywanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Cz∏onkostwo w Kolegium Instytutu Pami´ci
ustaje wskutek:
1) Êmierci;
2) rezygnacji;

Âlubowanie mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem zdania
„Tak mi dopomó˝ Bóg”.

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´pstwo;

Art. 13. Kolegium Instytutu Pami´ci wnioskuje
o odwo∏anie Prezesa Instytutu Pami´ci wi´kszoÊcià
g∏osów, jeÊli:

4)22) odwo∏ania odpowiednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów
lub przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, na wniosek Kolegium Instytutu Pami´ci podj´ty wi´kszoÊcià
2/3 g∏osów ustawowego sk∏adu Kolegium, z powodu d∏ugotrwa∏ej choroby lub upadku si∏ powodujàcych trwa∏à niezdolnoÊç do pe∏nienia obowiàzków albo z powodu niewype∏niania obowiàzków na∏o˝onych przez ustaw´.

1) zrzek∏ si´ stanowiska;
2) z powodu choroby, u∏omnoÊci lub upadku si∏ sta∏
si´ trwale niezdolny do pe∏nienia obowiàzków Prezesa Instytutu Pami´ci;
3) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za
przest´pstwo umyÊlne Êcigane z urz´du;
4)19) nie wype∏nia obowiàzków na∏o˝onych przez
ustaw´ lub dzia∏a na szkod´ Instytutu Pami´ci.
Art. 14. Prezes Instytutu Pami´ci nie mo˝e byç, bez
uprzedniej zgody Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej ani pozbawiony wolnoÊci. Prezes Instytutu Pami´ci nie mo˝e byç
zatrzymany lub aresztowany, z wyjàtkiem uj´cia go na
goràcym uczynku przest´pstwa i je˝eli jego zatrzymanie jest niezb´dne do zapewnienia prawid∏owego toku
post´powania. O zatrzymaniu niezw∏ocznie powiadamia si´ Marsza∏ka Sejmu, który mo˝e nakazaç natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.
Art. 15.20) 1. W Instytucie Pami´ci tworzy si´ Kolegium Instytutu Pami´ci. Cz∏onkiem Kolegium Instytutu Pami´ci mo˝e byç obywatel polski wyró˝niajàcy si´
wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzà przydatnà
w pracach Instytutu Pami´ci.
2. Kolegium Instytutu Pami´ci wybierane jest na
kadencj´ trwajàcà 7 lat. Kadencja rozpoczyna si´
z dniem zebrania si´ Kolegium na pierwsze posiedzenie.
3.21) W sk∏ad Kolegium Instytutu Pami´ci Narodowej wchodzi jedenastu cz∏onków, w tym:
1) siedmiu wybieranych przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów;
———————
18)
19)
20)
21)

Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

5. Kolegium Instytutu Pami´ci wybiera ze swego
sk∏adu przewodniczàcego Kolegium oraz nie wi´cej
ni˝ 3 jego zast´pców na kadencj´ trwajàcà 1 rok.
6.23) W przypadku ustania cz∏onkostwa przed up∏ywem kadencji w∏aÊciwy organ dokonuje wyboru albo
powo∏ania nowego cz∏onka, na okres do zakoƒczenia
kadencji Kolegium Instytutu Pami´ci.
7. Za wykonywanie zadaƒ cz∏onkowie Kolegium
Instytutu Pami´ci otrzymujà diety okreÊlone przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, a tak˝e zwrot kosztów wed∏ug zasad obowiàzujàcych przy
podró˝ach s∏u˝bowych na obszarze kraju.
Art. 16. 1. Prezes Instytutu Pami´ci wykonuje swoje funkcje przy pomocy jednostek organizacyjnych Instytutu Pami´ci wymienionych w art. 18.
2. Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e powo∏aç nie wi´cej ni˝ trzech swoich zast´pców.
Art. 17. 1. W celu wykonywania zadaƒ Instytutu
Pami´ci w miejscowoÊciach b´dàcych siedzibami sàdów apelacyjnych tworzy si´ oddzia∏y Instytutu Pami´ci, zwane dalej „oddzia∏ami”, w innych miastach
zaÊ mogà byç utworzone delegatury Instytutu Pami´ci, zwane dalej „delegaturami”.
2. Oddzia∏em Instytutu Pami´ci kieruje dyrektor
oddzia∏u, a delegaturà Instytutu Pami´ci — naczelnik
delegatury. Dyrektora oddzia∏u oraz naczelnika delegatury powo∏uje i odwo∏uje Prezes Instytutu Pami´ci.
———————
22)
23)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 7 lit. a
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 7 lit. b
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 18. 1. W Instytucie Pami´ci tworzy si´:
1) G∏ównà Komisj´ Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanà dalej „G∏ównà Komisjà”;
2) Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów;
3) Biuro Edukacji Publicznej;
4)24) Biuro Lustracyjne.
2. W oddzia∏ach tworzy si´:
1) oddzia∏owe komisje Êcigania zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu, zwane dalej „oddzia∏owymi
komisjami”;
2) oddzia∏owe biura udost´pniania i archiwizacji dokumentów;
3) oddzia∏owe biura edukacji publicznej;
4)25) oddzia∏owe biura lustracyjne.
3.26) W delegaturach mogà byç tworzone wydzia∏y
udost´pniania i archiwizacji dokumentów, referaty
edukacji publicznej oraz referaty Êledcze.
Art. 19. 1. Prokuratorów G∏ównej Komisji oraz oddzia∏owych komisji powo∏uje i odwo∏uje Prokurator
Generalny na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci.
2. Jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi
w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, kierujà dyrektorzy powo∏ywani i odwo∏ywani przez Prezesa Instytutu Pami´ci.
3. Jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi
w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3, kierujà naczelnicy
powo∏ywani i odwo∏ywani przez Prezesa Instytutu Pami´ci.
4. G∏ównà Komisjà kieruje Dyrektor G∏ównej Komisji. Dyrektora G∏ównej Komisji powo∏uje, spoÊród
prokuratorów G∏ównej Komisji, i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego
zg∏oszony w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci. Dyrektor G∏ównej Komisji jest jednym z zast´pców Prokuratora Generalnego.
5. Oddzia∏owà komisjà kieruje naczelnik oddzia∏owej komisji. Naczelnika oddzia∏owej komisji powo∏uje,
spoÊród prokuratorów wymienionych w ust. 1, i odwo∏uje Prokurator Generalny na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci.
5a.27) Dyrektor G∏ównej Komisji mo˝e powierzyç
prokuratorowi oddzia∏owej komisji pe∏nienie obowiàzków naczelnika oddzia∏owej komisji na okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy.
———————
24)
25)
26)
27)

Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 8 lit. c
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 9 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 424

6. Pracownik Instytutu Pami´ci nie mo˝e, bez zezwolenia Prezesa Instytutu Pami´ci, podejmowaç innego zaj´cia zawodowego.
7.28) Prokuratorów Biura Lustracyjnego i prokuratorów oddzia∏owych biur lustracyjnych powo∏uje i odwo∏uje Prokurator Generalny na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci.
8.28) Oddzia∏owym biurem lustracyjnym kieruje
naczelnik oddzia∏owego biura lustracyjnego. Naczelnika oddzia∏owego biura lustracyjnego powo∏uje spoÊród prokuratorów wymienionych w ust. 7, i odwo∏uje Prokurator Generalny na wniosek Prezesa Instytutu
Pami´ci.
9.28) Dyrektor Biura Lustracyjnego mo˝e powierzyç
prokuratorowi oddzia∏owego biura lustracyjnego pe∏nienie obowiàzków naczelnika oddzia∏owego biura lustracyjnego na okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy.
10.28) Biurem Lustracyjnym kieruje Dyrektor Biura
Lustracyjnego, powo∏ywany spoÊród prokuratorów
Biura Lustracyjnego i odwo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego zg∏oszony w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci.
11.28) Kadencja Dyrektora Biura Lustracyjnego
trwa 3 lata, liczàc od dnia powo∏ania; po up∏ywie kadencji Dyrektor Biura Lustracyjnego pe∏ni swoje obowiàzki do czasu powo∏ania nowego Dyrektora Biura
Lustracyjnego.
12.28) Ta sama osoba mo˝e byç Dyrektorem Biura
Lustracyjnego nie d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne kadencje.
13.28) Kadencja Dyrektora Biura Lustracyjnego
ustaje z chwilà Êmierci lub odwo∏ania.
14.28) Dyrektora Biura Lustracyjnego odwo∏uje si´
w przypadku:
1) zrzeczenia si´ stanowiska;
2) stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem sàdu niezgodnoÊci z prawdà oÊwiadczenia lustracyjnego;
3) d∏ugotrwa∏ej przeszkody uniemo˝liwiajàcej wykonywanie obowiàzków zwiàzanych ze stanowiskiem;
4) skazania za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie
Êcigane z oskar˝enia publicznego;
5) skazania na kar´ pozbawienia wolnoÊci bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
Art. 20.29) Pracownicy Instytutu Pami´ci, tak˝e po
ustaniu stosunku pracy, sà obowiàzani zachowaç w tajemnicy wiadomoÊci zwiàzane z dzia∏alnoÊcià Instytutu Pami´ci, powzi´te w zwiàzku z zatrudnieniem w Instytucie Pami´ci, z wyjàtkiem uzyskanych w toku badaƒ naukowych.
———————
28)
29)

Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 10
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 21. Prezes Instytutu Pami´ci oraz cz∏onkowie
Kolegium Instytutu Pami´ci sà obowiàzani, tak˝e po
up∏ywie kadencji albo ustaniu cz∏onkostwa, do zachowania w tajemnicy wiadomoÊci, do których mieli dost´p w zwiàzku z wykonywanà funkcjà. Nie dotyczy to
faktów powszechnie znanych.

3. Kolegium Instytutu Pami´ci zatwierdza informacj´ rocznà, o której mowa w art. 24 ust. 1.

Art. 22. 1.30) Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e,
w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zezwoliç na
ujawnienie wiadomoÊci stanowiàcej tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà oraz na udost´pnienie dokumentów lub materia∏ów obj´tych tajemnicà paƒstwowà okreÊlonej osobie lub instytucji, je˝eli zachowanie
tajemnicy uniemo˝liwia∏oby wykonanie wskazanych
w ustawie zadaƒ Instytutu Pami´ci.

Art. 24. 1. Prezes Instytutu Pami´ci sk∏ada Sejmowi i Senatowi, raz w roku, informacj´ o dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci.

2.31)

W odniesieniu do dokumentów przekazanych
do archiwum Instytutu Pami´ci, Prezesowi Instytutu
Pami´ci przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone w art. 25
ust. 6 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631,
z póên. zm.32)).
Art. 23. 1. Prezes Instytutu Pami´ci przedstawia
okresowo Kolegium Instytutu Pami´ci informacj´
o istotnych sprawach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià Instytutu Pami´ci.
2.33)

Poza innymi zadaniami okreÊlonymi w ustawie Kolegium Instytutu Pami´ci w szczególnoÊci zajmuje stanowisko w nast´pujàcych sprawach:
1) przej´cia do zasobów archiwalnych Instytutu Pami´ci dokumentów spraw, o których mowa w art. 1,
i oceny ich kompletnoÊci;
2) ustalania zasad ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania, zabezpieczenia, udost´pniania i publikowania dokumentów;
3) ustalania priorytetów w zakresie udost´pniania
dokumentów;
4) oceniania polityki Êcigania przez Instytut Pami´ci
przest´pstw, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a;
5) oceniania dzia∏ania Biura Lustracyjnego;
6) ustalania programów badawczych w zakresie
opracowywania dzia∏alnoÊci organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e informowania oraz edukacji
spo∏eczeƒstwa;
7) wyra˝a opini´ o zasadnoÊci odmowy udzielenia
zgody na udost´pnienie dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pami´ci w celach, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3.
———————
30)
31)
32)

33)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 zmian´ 24) pkt 11
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 11 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 12
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

4. Kolegium Instytutu Pami´ci przyjmuje uchwa∏y
wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy
ustawowej liczby cz∏onków Kolegium.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w cz´Êci dotyczàcej bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa mo˝e byç utajniona.
3. Informacja Prezesa Instytutu Pami´ci jest podawana do wiadomoÊci publicznej, z wy∏àczeniem cz´Êci, o której mowa w ust. 2.
4. Prezes Instytutu Pami´ci sk∏ada raz w roku, za
poÊrednictwem Marsza∏ka Sejmu, do wy∏àcznej wiadomoÊci cz∏onków sejmowej Komisji do Spraw S∏u˝b
Specjalnych, informacj´ o sprawach okreÊlonych
w art. 38.
Rozdzia∏ 3
Gromadzenie dokumentów przez Instytut Pami´ci
Art. 25. 1. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia
utworzenia Instytutu Pami´ci organy, o których mowa
ni˝ej, sà obowiàzane przygotowaç do przekazania do
archiwum Instytutu Pami´ci dokumenty, zbiory danych, rejestry i kartoteki wytworzone oraz zgromadzone przez organy bezpieczeƒstwa paƒstwa, organy wi´ziennictwa, sàdy i prokuratury oraz organy bezpieczeƒstwa III Rzeszy Niemieckiej i Zwiàzku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Obowiàzek ten cià˝y na:
1) Ministrze Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Szefie Urz´du Ochrony Paƒstwa — co do dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek,
a tak˝e akt funkcjonariuszy, wytworzonych lub
gromadzonych w okresie do dnia 6 maja 1990 r.;
2) Ministrze Obrony Narodowej — co do dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek wojskowych organów bezpieczeƒstwa, a tak˝e akt funkcjonariuszy tych s∏u˝b, wytworzonych lub gromadzonych w okresie do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) Ministrze SprawiedliwoÊci — co do dokumentów,
zbiorów danych, rejestrów i kartotek, wytworzonych oraz gromadzonych przez organy wi´ziennictwa do dnia 31 grudnia 1956 r., dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, wytworzonych
lub gromadzonych przez wydzia∏ ochrony Centralnego Zarzàdu Zak∏adów Karnych i podleg∏e mu
jednostki w okresie do dnia 31 grudnia 1989 r.,
a tak˝e akt penitencjarnych osób represjonowanych z motywów politycznych osadzonych w zak∏adach karnych, aresztach Êledczych i obozach
odosobnienia;
4) prezesach sàdów powszechnych i wojskowych —
co do akt spraw osób represjonowanych z motywów politycznych;

Dziennik Ustaw Nr 63

— 3850 —

5) prokuratorach kierujàcych powszechnymi i wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury — co do akt spraw, w tym akt podr´cznych
spraw, o których mowa w pkt 4;
6) dyrektorach: Archiwum Akt Nowych oraz innych
archiwów paƒstwowych — co do akt by∏ej Polskiej
Partii Robotniczej oraz by∏ej Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej dotyczàcych organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e akt organów bezpieczeƒstwa paƒstw okupacyjnych;
7) dyrektorach: Archiwum Akt Nowych oraz innych
archiwów paƒstwowych — co do dokumentów,
zbiorów danych, rejestrów i kartotek, o których
mowa w pkt 1—5, a przechowywanych w tych archiwach; przekazanie ich do Instytutu Pami´ci nast´puje na zasadzie u˝yczenia.
2. Przekazanie akt, o których mowa w ust. 1 pkt 6,
polega na dostarczeniu kopii.
3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 pkt 1—5 dotyczy
tak˝e kopii dokumentów, zbiorów danych i kartotek,
niezale˝nie od czasu ich sporzàdzenia.
4.34) Prezes Instytutu mo˝e w ka˝dym czasie za˝àdaç od:
1) ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
2) Ministra Obrony Narodowej,
3) Ministra SprawiedliwoÊci,
4) prezesa sàdu powszechnego i wojskowego,
5) prokuratora kierujàcego powszechnà i wojskowà
jednostkà organizacyjnà prokuratury,
6) dyrektora Archiwum Akt Nowych oraz innego archiwum paƒstwowego,
7) Szefów Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Agencji Wywiadu, S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,
a tak˝e innych instytucji, dokumentów nieprzekazanych.
5. Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji,
Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa oraz Minister Obrony
Narodowej mogà wykonaç dla potrzeb urz´du kopie
akt funkcjonariuszy pozostajàcych w s∏u˝bie, które powsta∏y w okresach, o których mowa odpowiednio
w ust. 1 pkt 1 lub 2.
6. Prezes Instytutu Pami´ci wyznacza organom
okreÊlonym w ust. 1 pkt 1—7 terminy przej´cia dokumentów, zbiorów danych, rejestrów i kartotek, o których mowa w tym przepisie.
———————
34)

W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o S∏u˝bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który
wszed∏ w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.

Poz. 424

Art. 26.35) 1. Do archiwum Instytutu Pami´ci przekazuje si´ dokumenty wytworzone w toku post´powaƒ prowadzonych przez sàdy w sprawach, o których
mowa w ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów, z chwilà prawomocnego zakoƒczenia post´powania w danej sprawie, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Dokumenty wytworzone w toku post´powaƒ
prowadzonych przez sàdy w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy wymienionej w ust. 1, przekazuje
si´ po up∏ywie terminu do wniesienia kasacji w danej
sprawie, a jeÊli kasacja zosta∏a wniesiona — po jej rozpatrzeniu. Z chwilà prawomocnego zakoƒczenia post´powania w danej sprawie przekazuje si´ kopie tych
dokumentów.
Art. 27. 1.36) Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e, po zawiadomieniu w∏aÊciwego organu administracji rzàdowej lub samorzàdu terytorialnego albo zawodowego,
uzyskaç wglàd w dokumenty, je˝eli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e zawierajà one informacje z zakresu dzia∏ania Instytutu Pami´ci.
2.36) Ka˝dy, kto posiada dokumenty, o których mowa w art. 25, jest obowiàzany niezw∏ocznie zawiadomiç o tym fakcie Prezesa Instytutu Pami´ci.
3.36) Ka˝dy organ administracji rzàdowej, samorzàdu terytorialnego albo zawodowego jest obowiàzany
bezzw∏ocznie wydaç Prezesowi Instytutu Pami´ci, na
jego ˝àdanie, posiadane dokumenty, o których mowa
w art. 25. Obowiàzek ten dotyczy tak˝e wydania kopii.
4. Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e za˝àdaç wydania
tak˝e innej dokumentacji ni˝ wskazana w art. 25, niezale˝nie od czasu jej wytworzenia lub zgromadzenia,
je˝eli jest ona niezb´dna do wype∏nienia zadaƒ Instytutu Pami´ci okreÊlonych w ustawie.
5.37) Je˝eli dokumenty sà niezb´dne organowi,
o którym mowa w ust. 3, do wykonywania jego zadaƒ
ustawowych, mo˝na poprzestaç na przekazaniu Prezesowi Instytutu Pami´ci ich kopii.
Art. 28.38) 1. Ka˝dy, kto bez tytu∏u prawnego posiada dokumenty zawierajàce informacje z zakresu dzia∏ania Instytutu Pami´ci, jest obowiàzany wydaç je bezzw∏ocznie Prezesowi Instytutu Pami´ci.
2. W∏aÊciciel lub osoba majàca inny tytu∏ prawny
do posiadania dokumentów, o których mowa w ust. 1,
jest obowiàzana do ich udost´pnienia Prezesowi Instytutu Pami´ci, na jego ˝àdanie, w celu sporzàdzenia
kopii.
———————
35)
36)
37)
38)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

24) pkt 13
24) pkt 14
24) pkt 14
24) pkt 15
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3. Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e zwracaç si´ do
wszelkich osób lub instytucji zagranicznych o pomoc
w udost´pnianiu dokumentów.
Art. 29.39) W zakresie dzia∏alnoÊci archiwalnej Instytut Pami´ci gromadzi, ewidencjonuje, przechowuje,
opracowuje, zabezpiecza i udost´pnia dokumenty
zbrodni oraz dokumenty ukazujàce fakty i okolicznoÊci
dotyczàce losów Narodu Polskiego w latach 1939—1990
i informujàce o poniesionych ofiarach i wyrzàdzonych
szkodach, wydaje na ich podstawie uwierzytelnione odpisy, wypisy, wyciàgi i reprodukcje przechowywanych
dokumentów.
Rozdzia∏ 4
Udost´pnianie dokumentów przez Instytut Pami´ci
Art. 29a.40) 1. Prezes Instytutu Pami´ci, na wniosek, informuje w ciàgu 14 dni w formie zaÊwiadczenia,
czy dane osobowe wnioskodawcy sà to˝same z danymi osobowymi, które znajdujà si´ w katalogu funkcjonariuszy, wspó∏pracowników, kandydatów na wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w art. 5, oraz innych osób, udost´pnionym w Instytucie Pami´ci od dnia 26 listopada
2004 r.
2. (uchylony).41)

Poz. 424

b) zobowiàza∏ si´ do dostarczania informacji organowi bezpieczeƒstwa paƒstwa lub Êwiadczenia
takiemu organowi jakiejkolwiek pomocy w dzia∏aniach operacyjnych,
c) realizowa∏ zadania zlecone przez organ bezpieczeƒstwa paƒstwa, a w szczególnoÊci dostarcza∏ temu organowi informacji.
3. W udost´pnianych kopiach dokumentów anonimizuje si´ dane osobowe osób trzecich.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) rodzaj i numer dokumentu to˝samoÊci;
3) dat´ wydania dokumentu to˝samoÊci oraz nazw´
organu, który go wyda∏;
4) dane u∏atwiajàce odnalezienie dokumentów.
5. W razie póêniejszego odnalezienia w archiwum
Instytutu Pami´ci dokumentów dotyczàcych wnioskodawcy nale˝y go o tym poinformowaç oraz pouczyç
o mo˝liwoÊci ponownego z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w ust. 1.

3. Na wniosek wnioskodawcy treÊç zaÊwiadczenia,
o którym mowa w ust. 1, jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pami´ci.

Art. 31.42) 1. Odmowa uwzgl´dnienia wniosku,
o którym mowa w art. 30, w zakresie dotyczàcym udost´pnienia dokumentów:

Art. 30.42) 1. Ka˝dy ma prawo wystàpiç z wnioskiem do Instytutu Pami´ci o udost´pnienie do wglàdu kopii dotyczàcych go dokumentów.

1) wytworzonych przez wnioskodawc´ lub przy jego
udziale w ramach czynnoÊci wykonywanych
w zwiàzku z jego pracà lub s∏u˝bà w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa albo w zwiàzku z czynnoÊciami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji,

2. Instytut Pami´ci udost´pnia kopie dost´pnych
dokumentów, o których mowa w ust. 1, dotyczàcych
wnioskodawcy, z wyjàtkiem dokumentów:
1) wytworzonych przez wnioskodawc´ lub przy jego
udziale w ramach czynnoÊci wykonywanych
w zwiàzku z jego pracà lub s∏u˝bà w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa albo w zwiàzku z czynnoÊciami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji;
2) z których treÊci wynika, ˝e wnioskodawca:
a) by∏ traktowany przez organy bezpieczeƒstwa jako tajny informator lub pomocnik przy operacyjnym zdobywaniu informacji,
———————
39)
40)

41)
42)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 16
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
Nr 64, poz. 567), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 kwietnia 2005 r.
Przez art. 1 zmian´ 24) pkt 17 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 18
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

2) z których treÊci wynika, ˝e wnioskodawca:
a) by∏ traktowany przez organy bezpieczeƒstwa jako tajny informator lub pomocnik przy operacyjnym zdobywaniu informacji,
b) zobowiàza∏ si´ do dostarczania informacji organowi bezpieczeƒstwa paƒstwa lub Êwiadczenia
takiemu organowi jakiejkolwiek pomocy w dzia∏aniach operacyjnych,
c) realizowa∏ zadania zlecone przez organ bezpieczeƒstwa paƒstwa, a w szczególnoÊci dostarcza∏ temu organowi informacji,
nast´puje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja
ta jest równoznaczna z odmowà realizacji praw okreÊlonych w art. 33 ust. 2.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne. Mo˝na odstàpiç
od uzasadnienia faktycznego lub ograniczyç je w zakresie w jakim udost´pnienie informacji wnioskodawcy uniemo˝liwia realizacj´ ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
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organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, s∏u˝y odwo∏anie do Prezesa Instytutu Pami´ci.
Art. 32.42) 1. Po rozpatrzeniu odwo∏ania, o którym
mowa w art. 31 ust. 3, Prezes Instytutu Pami´ci wydaje decyzj´, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzj´, o której mowa
w art. 31 ust. 1;
2) uchyla decyzj´, o której mowa w art. 31 ust. 1,
i przekazuje spraw´ do ponownego rozpatrzenia
przez organ pierwszej instancji.
2. Mo˝na odstàpiç od uzasadnienia faktycznego
decyzji, o której mowa w ust. 1, lub je ograniczyç w zakresie, w jakim udost´pnienie informacji wnioskodawcy uniemo˝liwia realizacj´ ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów.
3. Wnioskodawcy przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego na decyzj´, o której mowa w ust. 1
pkt 1, w terminie okreÊlonym w art. 53 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270,
z póên. zm.43)).
4. Sàd administracyjny rozpoznaje skarg´ na posiedzeniu niejawnym.
5. Przepisu art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi nie stosuje si´.
6. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia si´ tylko w przypadku uwzgl´dnienia skargi.
Odpis wyroku z uzasadnieniem dor´cza si´ tylko Prezesowi Instytutu Pami´ci. Skar˝àcemu dor´cza si´ odpis wyroku.
7. Po wydaniu wyroku sàd administracyjny niezw∏ocznie zwraca do Instytutu Pami´ci akta post´powania.
8. Do skargi kasacyjnej stosuje si´ odpowiednio
ust. 4—6.
Art. 33.42) 1. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd w kopie dokumentów, o których mowa w art. 30, ma prawo wystàpiç do Instytutu Pami´ci z wnioskiem o udost´pnienie do wglàdu tych dokumentów bez anonimizacji.
2. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd w kopie dokumentów,
o których mowa w art. 30, i nie zachowa∏y si´ w sto———————
43)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,
Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205
oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590.

Poz. 424

sunku do niego dokumenty, o których mowa w art. 31
ust. 1, ma prawo — na zasadach i w zakresie okreÊlonym w ustawie — do uzyskania kopii tych dokumentów, prawo do ujawnienia nazwisk oraz dalszych danych identyfikujàcych to˝samoÊç funkcjonariuszy, pracowników, ˝o∏nierzy oraz wspó∏pracowników organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, prawo do zwrotu
przedmiotów znajdujàcych si´ w archiwum Instytutu
Pami´ci, które w momencie utraty stanowi∏y jej w∏asnoÊç lub by∏y w jej posiadaniu, i prawo zastrze˝enia
swoich danych osobowych.
3. Niezanonimizowane dokumenty udost´pnia si´
do wglàdu w orygina∏ach lub kopiach w siedzibie oddzia∏u Instytutu Pami´ci w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania wnioskodawcy, chyba ˝e we
wniosku wskaza∏ on inny oddzia∏, w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
Przepis art. 34 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.
4. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd w dotyczàce go niezanonimizowane dokumenty, mo˝e z∏o˝yç do Instytutu
Pami´ci wniosek o zamieszczenie danych osobowych
osoby trzeciej w katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5, je˝eli w treÊci udost´pnionych mu dokumentów
znajdujà si´ informacje mogàce stanowiç podstaw´
do zamieszczenia danych osobowych innej osoby
w tym katalogu.
Art. 34.42) 1. Wydanie niezanonimizowanych kopii
dokumentów nast´puje na pisemny wniosek osoby,
o której mowa w art. 33 ust. 2.
2. Na ˝àdanie wnioskodawcy nale˝y uwierzytelniç
wydawane kopie dokumentów.
3. Wydanie kopii dokumentów nast´puje w siedzibie oddzia∏u Instytutu Pami´ci w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, chyba ˝e we
wniosku wskaza∏ on inny oddzia∏, w terminie 30 dni od
dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4. Wnioskodawca powinien byç zawiadomiony na
piÊmie o terminie wydania kopii dokumentów przynajmniej na 7 dni przed tym terminem. Wydanie kopii dokumentów powinno byç udokumentowane protoko∏em, który podpisuje wnioskodawca i upowa˝niony
pracownik Instytutu Pami´ci.
5. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa
w art. 33 ust. 2, Instytut Pami´ci wydaje znajdujàce si´
w jego archiwum przedmioty, które w momencie utraty stanowi∏y jej w∏asnoÊç lub by∏y w jej posiadaniu.
6. Przed wydaniem przedmiotów Instytut Pami´ci
mo˝e sporzàdziç i zachowaç ich kopie; o fakcie tym nale˝y poinformowaç wnioskodawc´.
7. W zakresie okreÊlonym w ust. 5 przepisy ust. 3
i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 35.42) 1. Na pisemny wniosek osoby, o której
mowa w art. 33 ust. 2, podaje si´ tej osobie nazwiska
i dalsze dane identyfikujàce to˝samoÊç osób, które
przekazywa∏y o niej informacje organom bezpieczeƒ-
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stwa paƒstwa, je˝eli mo˝na je jednoznacznie okreÊliç
na podstawie dokumentów danego organu bezpieczeƒstwa paƒstwa, i o ile w dokumentach udost´pnionych do wglàdu na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1, znajdujà si´ pseudonimy lub nazwiska tych osób.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
w dokumentach udost´pnionych do wglàdu na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1, znajdujà si´ nazwiska pracowników i funkcjonariuszy, którzy zbierali lub oceniali informacje o wnioskodawcy
lub prowadzili osoby, które przekazywa∏y organom
bezpieczeƒstwa paƒstwa te informacje.
3. Odmawia si´ podania nazwisk oraz innych danych identyfikujàcych to˝samoÊç osób, które udziela∏y
jedynie informacji o przest´pstwach pospolitych.
4. Od odmowy udost´pnienia danych identyfikujàcych to˝samoÊç osób, o których mowa w ust. 1 i 2,
przys∏uguje odwo∏anie do Prezesa Instytutu Pami´ci.
5. W zakresie okreÊlonym w ust. 1 i 2 przepisy
art. 34 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 35a.44) 1. Wnioski, o których mowa w art. 30
ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 5, sk∏ada si´ osobiÊcie w siedzibie Instytutu Pami´ci, jego oddzia∏ach i delegaturach lub za poÊrednictwem poczty, pod warunkiem poÊwiadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza.
2. Osoba majàca sta∏e miejsce zamieszkania za
granicà mo˝e z∏o˝yç wniosek osobiÊcie w polskiej placówce konsularnej, przy czym podpis wnioskodawcy
uwierzytelnia konsul. Wniosek taki mo˝e byç równie˝
z∏o˝ony za poÊrednictwem poczty, pod warunkiem poÊwiadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza
lub innà osob´ uprawnionà do uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem paƒstwa, w którym ta czynnoÊç zostanie dokonana.
3. Po z∏o˝eniu wniosku wnioskodawca mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika do realizacji przys∏ugujàcych mu
praw wynikajàcych z ustawy.
4. Uprawnienia wynikajàce z art. 30—35 i 35b mo˝e wykonywaç osoba najbli˝sza zmar∏ego w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego.
5. Je˝eli realizacja praw wynikajàcych z art. 30—35
i 35b nast´puje przez osob´ najbli˝szà, o której mowa
w ust. 4, nale˝y we w∏aÊciwym wniosku wskazaç imi´
i nazwisko osoby zmar∏ej, której praw on dotyczy.
Art. 35b.44) 1. Ka˝dy ma prawo za∏àczyç do zbioru
dotyczàcych go dokumentów w∏asne uzupe∏nienia,
sprostowania, uaktualnienia, wyjaÊnienia oraz dokumenty lub ich kopie. Dane ju˝ zawarte w dokumentach
nie ulegajà zmianie.

2. Uzupe∏nienia, sprostowania, uaktualnienia, wyjaÊnienia oraz dokumenty lub ich kopie do∏àcza si´ do
zbioru dokumentów z oznaczeniem ich w sposób pozwalajàcy na ich odró˝nienie od dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pami´ci w trybie art. 25.
Art. 35c.44) 1. Ka˝dy ma prawo wystàpiç z wnioskiem do Instytutu Pami´ci o udost´pnienie do wglàdu
dokumentów osobowych dotyczàcych pracownika lub
funkcjonariusza organu bezpieczeƒstwa paƒstwa.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:
1) imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) rodzaj i numer dokumentu to˝samoÊci;
3) dat´ wydania dokumentu to˝samoÊci oraz nazw´
organu, który go wyda∏;
4) dane u∏atwiajàce odnalezienie dokumentów,
w szczególnoÊci imi´ i nazwisko oraz informacje
o miejscu pracy lub dzia∏ania pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeƒstwa paƒstwa, którego dotyczyç majà dokumenty.
3. Funkcjonariusze i pracownicy organów bezpieczeƒstwa paƒstwa mogà uzyskaç na swój wniosek kopie dotyczàcych ich dokumentów osobowych.
4. W razie póêniejszego odnalezienia w archiwum
Instytutu Pami´ci dokumentów osobowych dotyczàcych pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeƒstwa paƒstwa, którymi zainteresowany by∏ wnioskodawca, nale˝y go o tym poinformowaç oraz pouczyç o mo˝liwoÊci ponownego z∏o˝enia wniosku,
o którym mowa w ust. 1.
Art. 36.45) 1. Dokumenty zgromadzone przez Instytut Pami´ci, z wyjàtkiem dokumentów, o których mowa w art. 39, udost´pnia si´ organom w∏adzy publicznej oraz innym instytucjom, organizacjom i osobom
w celach:
1) wykonywania zadaƒ ustawowych;
2) prowadzenia badaƒ naukowych, o ile Prezes Instytutu Pami´ci wyrazi na to zgod´;
3) prowadzenia dzia∏alnoÊci dziennikarskiej, o ile Prezes Instytutu Pami´ci wyrazi na to zgod´.
1a. Prezes Instytutu Pami´ci odmawia udzielenia
zgody na udost´pnienie dokumentów, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lub 3, po zasi´gni´ciu opinii Kolegium
Instytutu.
2. Podmioty, którym dokumenty zosta∏y udost´pnione, ponoszà odpowiedzialnoÊç prawnà za sposób
ich wykorzystania, o czym nale˝y je poinformowaç.

———————

———————

44)

45)

Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 19 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

Poz. 424

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 20
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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3. W trybie okreÊlonym w ust. 1 pkt 2 i 3 nie mogà
byç wnioskodawcy udost´pnione dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2.
Art. 37.45) 1. Osoba, która uzyska∏a na podstawie
art. 33 wglàd w niezanonimizowane kopie dotyczàcych jej dokumentów, i nie zachowa∏y si´ w stosunku
do niej dokumenty, o których mowa w art. 31 ust. 1,
mo˝e zastrzec, ˝e dotyczàce jej dane osobowe zebrane w sposób tajny w toku czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych organów bezpieczeƒstwa paƒstwa nie
b´dà udost´pniane w celach, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, przez okreÊlony czas, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ przez 50 lat od daty ich wytworzenia.
2. Osoba, która uzyska∏a na podstawie art. 33
wglàd w niezanonimizowane kopie dotyczàcych jej
dokumentów mo˝e zastrzec, ˝e dotyczàce jej informacje ujawniajàce jej pochodzenie etniczne lub rasowe,
przekonania religijne, przynale˝noÊç wyznaniowà oraz
dane o stanie zdrowia i ˝yciu seksualnym, a tak˝e
ujawniajàce jej stan majàtkowy, a w szczególnoÊci nieruchomoÊci oraz rzeczy ruchome stanowiàce dobra
kultury w rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, nie b´dà udost´pnione.
3. Prezes Instytutu Pami´ci informuje o prawie zastrze˝enia, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Osoba, która uzyska∏a na podstawie art. 33
wglàd w niezanonimizowane kopie dotyczàcych jej
dokumentów, mo˝e wyraziç zgod´ na udost´pnianie
swoich danych osobowych, okreÊlonych w ust. 1,
wskazanym organom w∏adzy publicznej, innym instytucjom, organizacjom i osobom, a tak˝e na ich powszechnà dost´pnoÊç.
5. Dane osobowe, okreÊlone w ust. 1, mogà byç
jednak˝e udost´pniane w celach, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, je˝eli:
1) osoba, której dotyczà te dane, albo w przypadku jej
Êmierci osoba najbli˝sza wyrazi na to zgod´;
2) odnoszà si´ do publicznego wystàpienia osoby,
której dotyczà, do jej dzia∏alnoÊci publicznej lub
politycznej lub sà danymi osobowymi wymaganymi przez ustaw´ w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji
publicznej.
6. Cele, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3,
mo˝na realizowaç tak˝e po anonimizacji danych osobowych, i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2,
w kopiach dokumentów.
7. Prawo do zastrze˝enia, o którym mowa w ust. 1
i 2, oraz prawo do wyra˝enia zgody na udost´pnienie
swoich danych osobowych, okreÊlonych w ust. 1, wskazanym organom w∏adzy publicznej, innym instytucjom,
organizacjom i osobom nie przys∏uguje w stosunku do
dokumentów, o których mowa w art. 36 ust. 3.
Art. 38. 1.46) Funkcjonariusze i ˝o∏nierze s∏u˝b specjalnych upowa˝nieni odpowiednio przez Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji Wy———————
46)

W brzmieniu ustalonym przez art. 35 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 34.

Poz. 424

wiadu, Szefa S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa S∏u˝by Wywiadu Wojskowego lub Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, dzia∏ajàc w zakresie zadaƒ ustawowych, po zawiadomieniu Prezesa Instytutu
Pami´ci, mogà mieç wglàd do danych zawartych
w dokumentach gromadzonych przez Instytut Pami´ci, w granicach upowa˝nienia.
2.47) Dokumenty organów bezpieczeƒstwa paƒstwa mogà byç wykorzystywane przez upowa˝nionych funkcjonariuszy s∏u˝b specjalnych w ramach ich
zadaƒ ustawowych, jeÊli zawierajà informacj´ o przest´pstwie szpiegostwa, przest´pstwie o charakterze
terrorystycznym, przest´pstwie godzàcym w podstawy ekonomiczne paƒstwa lub przest´pstwie korupcji
w rozumieniu ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.48)) lub przest´pstwie godzàcym w porzàdek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do funkcjonariuszy s∏u˝b specjalnych paƒstw, z którymi
Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana stosownà umowà
mi´dzynarodowà, je˝eli dokumenty te zawierajà informacj´ o przest´pstwie szpiegostwa lub terroryzmu.
Art. 39. 1.49) Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu lub
Minister Obrony Narodowej mo˝e zastrzec, na czas
okreÊlony, ˝e do okreÊlonych dokumentów nie mo˝e
mieç dost´pu ˝adna inna osoba poza wyznaczonymi
przez nich przedstawicielami, je˝eli jest to konieczne
dla bezpieczeƒstwa paƒstwa. Organy innych s∏u˝b
specjalnych mogà wyst´powaç z takim zastrze˝eniem
za poÊrednictwem odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefa Agencji Wywiadu.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowià
wyodr´bniony, tajny zbiór w archiwum Instytutu Pami´ci i podlegajà szczególnej ochronie.
3.49) Prezes Instytutu Pami´ci, na wniosek odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Szefa Agencji Wywiadu lub na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, zatwierdza lub uchyla zastrze˝enie dost´pu do okreÊlonych dokumentów. Od decyzji
Prezesa Instytutu Pami´ci Ministrowi Obrony Narodowej oraz odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefowi Agencji Wywiadu s∏u˝y
odwo∏anie do Kolegium Instytutu Pami´ci.
4. Zastrze˝enie jest obj´te tajemnicà paƒstwowà.
———————
47)
48)

49)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 21
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609, z 2004 r. Nr 109, poz. 1159,
Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 218, poz. 1592 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 198 pkt 1 ustawy
z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 29 czerwca
2002 r.
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5.50) Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szef Agencji Wywiadu oraz Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci,
dokonujà co 5 lat okresowych przeglàdów dokumentów zgromadzonych w zbiorze wyodr´bnionym.
W przypadku stwierdzenia ustàpienia przes∏anek uzasadniajàcych zastrze˝enie Prezes Instytutu Pami´ci
podejmuje z urz´du, po zasi´gni´ciu opinii Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji
Wywiadu oraz Ministra Obrony Narodowej, albo na
wniosek tych organów, decyzj´ o uchyleniu lub skróceniu okresu zastrze˝enia. Przepisy ust. 3 stosuje si´
odpowiednio.
Art. 39a.51) Przepis art. 39 nie ogranicza uprawnieƒ
sàdu i prokuratora oddzia∏owej komisji w sprawach
dotyczàcych zbrodni okreÊlonych w art. 1 pkt 1
lit. a oraz uprawnieƒ sàdu w post´powaniu lustracyjnym i prokuratora Biura Lustracyjnego lub oddzia∏owego biura lustracyjnego w zwiàzku z wykonywaniem
czynnoÊci, o których mowa w art. 52e ust. 3a.
Art. 40.52) Je˝eli Prezes Instytutu Pami´ci, w zwiàzku z wykonywaniem swoich zadaƒ, stwierdzi, ˝e w dokumentach znajdujà si´ informacje o przest´pstwach
okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
oraz Agencji Wywiadu, zawiadamia o tym bezzw∏ocznie Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
Przepisu art. 304 Kodeksu post´powania karnego nie
stosuje si´.
Art. 41. (uchylony).53)
Art. 42.54) Je˝eli Dyrektor Biura Udost´pniania
i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pami´ci zostanie
zawiadomiony, ˝e znajdujàce si´ w dokumentach dane osobowe sà nieprawdziwe, to informacje o tym do∏àcza si´ do zbioru dokumentów dotyczàcych danej
osoby.
Art. 43.55) 1.56) Post´powanie w sprawach uregulowanych w ustawie prowadzi si´ wed∏ug przepisów
Kodeksu post´powania administracyjnego, je˝eli
przepisy ustawy nie stanowià inaczej. W sprawach
okreÊlonych w art. 39 skarga do sàdu administracyjnego nie przys∏uguje.
———————
50)
51)
52)
53)
54)
55)

56)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 22
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 23 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 198 pkt 2 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 49.
Przez art. 1 zmian´ 24) pkt 24 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 25
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Ze zmianà wprowadzonà przez art. 60 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ —
Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i ustaw´ —
Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.
Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 zmian´ 24) pkt 26
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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2.57) W sprawach rozstrzyganych decyzjà administracyjnà, w myÊl przepisów niniejszej ustawy, organem pierwszej instancji jest dyrektor oddzia∏u Instytutu Pami´ci. Organem odwo∏awczym jest Prezes Instytutu Pami´ci.
Art. 44. (uchylony).58)
Rozdzia∏ 5
Funkcje Êledcze Instytutu Pami´ci
Art. 45. 1. Âledztwo w sprawach o zbrodnie, o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, wszczyna i prowadzi
prokurator oddzia∏owej komisji.
2.59) Prokuratorom G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w sprawach okreÊlonych w art. 1 pkt 1
lit. a przys∏ugujà wszystkie uprawnienia prokuratora,
tak˝e w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów
wojskowych.
3. Celem Êledztwa w sprawach o zbrodnie, o których mowa w art. 1, jest równie˝ wszechstronne wyjaÊnienie okolicznoÊci sprawy, a w szczególnoÊci ustalenie osób pokrzywdzonych.
4. OkolicznoÊç, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 5
Kodeksu post´powania karnego, nie mo˝e stanowiç
przeszkody do realizacji celu, o którym mowa w ust. 3.
Po zrealizowaniu tego celu post´powanie umarza si´.
5.60) Do prowadzenia Êledztw przez Instytut Pami´ci stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania karnego.
6. Prokurator oddzia∏owej komisji mo˝e zaniechaç
wszcz´cia post´powania, a wszcz´te umorzyç w stosunku do sprawcy przest´pstwa, o którym mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a, je˝eli dobrowolnie ujawni∏ on wobec organu powo∏anego do Êcigania przest´pstw
wszystkie istotne informacje dotyczàce osób wspó∏dzia∏ajàcych przy pope∏nieniu przest´pstwa, jak równie˝ okolicznoÊci jego pope∏nienia, je˝eli informacje te
umo˝liwiajà wszcz´cie post´powania przeciwko okreÊlonej osobie. Odst´pujàc od Êcigania sprawcy przest´pstwa, prokurator uwzgl´dnia stopieƒ spo∏ecznej
szkodliwoÊci pope∏nionego przez niego czynu i stopieƒ jego winy oraz rodzaj i charakter przest´pstwa
ujawnionego, a w szczególnoÊci ustala, czy mo˝liwe
jest ujawnienie w inny sposób sprawców wspó∏dzia∏ajàcych w dokonaniu tego przest´pstwa, a tak˝e ocenia
wag´, jakà ma ujawnienie przest´pstwa dla realizacji
zadaƒ Instytutu Pami´ci.
———————
57)
58)
59)
60)

Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 26 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
Przez art. 1 zmian´ 24) pkt 27 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 28
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 28
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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7. Prokurator mo˝e wszczàç post´powanie w stosunku do sprawcy, którego Êcigania zaniecha∏ na podstawie ust. 6, tylko wtedy, gdy w toku dalszego post´powania uchyli si´ on od z∏o˝enia zeznaƒ lub z∏o˝y zeznania odmienne od tych, które uzasadnia∏y zaniechanie wszcz´cia post´powania lub umorzenie post´powania wszcz´tego.
8. Je˝eli osoba, wobec której Êcigania zaniechano
na podstawie ust. 6, zostanie wezwana w charakterze
Êwiadka, prokurator oddzia∏owej komisji mo˝e wydaç
postanowienie o zachowaniu w tajemnicy jej danych
osobowych, choçby nie zachodzi∏y okolicznoÊci okreÊlone w art. 184 § 1 Kodeksu post´powania karnego.
9.61) W sàdowym post´powaniu odwo∏awczym na
skutek wniesienia apelacji oraz kasacji wyst´pujà prokuratorzy G∏ównej Komisji.
10.62) Dyrektor G∏ównej Komisji wnosi kasacj´
w zast´pstwie Prokuratora Generalnego w sprawach,
o których mowa w art. 1 pkt 1 lit. a, w tym tak˝e nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów wojskowych.
Art. 45a.63) Instytut Pami´ci wszczyna z urz´du
Êledztwo w sprawach o przest´pstwa okreÊlone
w art. 54 i 55.
Art. 46. Prezes Instytutu Pami´ci, po zasi´gni´ciu
opinii Dyrektora G∏ównej Komisji, mo˝e ujawniç opinii
publicznej, a tak˝e innym osobom ni˝ wymienione
w art. 156 § 5 Kodeksu post´powania karnego, dane
osobowe sprawcy zbrodni, o których mowa w art. 1
pkt 1 lit. a, je˝eli post´powanie karne nie zakoƒczy∏o
si´ wydaniem prawomocnego wyroku skazujàcego
z powodu wskazanego w art. 17 § 1 pkt 5 Kodeksu post´powania karnego albo zosta∏o zawieszone na podstawie art. 22 § 1 tego kodeksu.
Art. 47. 1.64) Dyrektor G∏ównej Komisji jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów tej Komisji oraz
komisji oddzia∏owych. Naczelnik komisji oddzia∏owej
jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów tej komisji.
2.64) Polecenia Prokuratora Generalnego inne ni˝
okreÊlone w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206,
z póên. zm.65)), wykraczajàce poza zakres zadaƒ Instytutu Pami´ci, mogà byç wydawane prokuratorom
G∏ównej Komisji i oddzia∏owych komisji tylko za zgodà Prezesa Instytutu Pami´ci.
———————
61)
62)
63)
64)
65)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 28
lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 28 lit. d ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 29 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 30
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162.

Poz. 424

3. Prokuratorami nadrz´dnymi w stosunku do prokuratorów oddzia∏owych komisji sà dyrektor G∏ównej
Komisji oraz prokuratorzy tej Komisji.
4. Prokurator odwo∏any z powodu zrzeczenia si´
stanowiska prokuratora Instytutu Pami´ci ma prawo
powróciç na stanowisko zajmowane poprzednio lub
otrzymaç stanowisko równorz´dne poprzednio zajmowanemu, jeÊli nie ma innych przeszkód prawnych.
4a.66) Prokurator Generalny mo˝e przywróciç na
wczeÊniej zajmowane lub równorz´dne stanowisko
w powszechnej lub wojskowej jednostce prokuratury
prokuratora G∏ównej Komisji i oddzia∏owej komisji, co
do którego Prezes Instytutu Pami´ci wystàpi∏, po zasi´gni´ciu opinii Dyrektora G∏ównej Komisji, z takim
wnioskiem. Z∏o˝enie wniosku nie jest zwiàzane z post´powaniem dyscyplinarnym.
4b.66) W przypadku stwierdzenia, ˝e prokurator
G∏ównej Komisji i oddzia∏owej komisji nie mo˝e ze
wzgl´dów zdrowotnych pe∏niç s∏u˝by w Instytucie Pami´ci, Prokurator Generalny przenosi go na stanowisko równorz´dne do innej jednostki organizacyjnej
prokuratury, Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej
jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej, zgodnie
z kwalifikacjami prokuratora.
5. Uposa˝enie prokuratorów G∏ównej Komisji
okreÊlajà przepisy o uposa˝eniu prokuratorów Prokuratury Krajowej, zaÊ uposa˝enie prokuratorów oddzia∏owych komisji okreÊlajà przepisy o uposa˝eniu prokuratorów prokuratury apelacyjnej. Uposa˝enie to
wraz ze zwiàzanymi z nim Êwiadczeniami o charakterze osobowym finansowane jest ze Êrodków Instytutu
Pami´ci.
6. Do prokuratorów Instytutu Pami´ci stosuje si´,
w sprawach nieuregulowanych ustawà, przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.
Art. 48.67) Prokurator oddzia∏owej komisji wydaje
postanowienie o wszcz´ciu albo odmowie wszcz´cia
Êledztwa w sprawie o zbrodni´, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a, w terminie 3 miesi´cy od otrzymania zawiadomienia o przest´pstwie. Je˝eli osoba lub
instytucja, która z∏o˝y∏a zawiadomienie, nie zostanie
w ciàgu 4 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia powiadomiona o wszcz´ciu albo odmowie wszcz´cia Êledztwa,
mo˝e wnieÊç za˝alenie do prokuratora nadrz´dnego.
Art. 49.67) Po up∏ywie 3 miesi´cy od daty wszcz´cia Êledztwa w sprawie o zbrodni´, o której mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a, prokurator prowadzàcy je sk∏ada
prokuratorowi nadrz´dnemu sprawozdanie z dokonanych czynnoÊci. Sprawozdanie takie sk∏ada si´ po
up∏ywie ka˝dego trzymiesi´cznego okresu Êledztwa.
Terminów dotyczàcych ukoƒczenia Êledztwa, okreÊlonych w art. 310 Kodeksu post´powania karnego, nie
stosuje si´.
———————
66)
67)

Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 30 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 31
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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Art. 50. 1.68) G∏ówna Komisja oraz oddzia∏owe komisje stanowià jednostki organizacyjne prokuratury
w rozumieniu umów mi´dzynarodowych, wià˝àcych
Rzeczpospolità Polskà z innymi paƒstwami, o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych.
2.69) Minister w∏aÊciwy do spraw sprawiedliwoÊci
mo˝e, na wniosek Prezesa Instytutu Pami´ci, delegowaç s´dziego do pe∏nienia czynnoÊci w G∏ównej Komisji oraz udzielania pomocy prawnej.
Art. 51. 1.70) Do zgromadzenia i kolegium prokuratorów G∏ównej Komisji stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
o zgromadzeniu i kolegium prokuratury apelacyjnej.

Poz. 424

Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany wskazaniami Dyrektora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.
Art. 52. Organy wymiaru sprawiedliwoÊci, prokuratury, organy i jednostki organizacyjne podleg∏e,
nadzorowane lub podporzàdkowane Ministrowi
Spraw Wewn´trznych i Administracji, Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Zagranicznych
i odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i Szefowi Agencji Wywiadu49) oraz organy
administracji rzàdowej i samorzàdu terytorialnego sà
obowiàzane, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania, do
udzielania pomocy Instytutowi Pami´ci w realizacji zadaƒ Instytutu Pami´ci, o których mowa w art. 1.
Rozdzia∏ 5a74)

2.71)

Cz∏onków Sàdu Dyscyplinarnego oraz Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego dla prokuratorów Instytutu Pami´ci wybiera, w ustalonej przez siebie liczbie, na okres 4 lat, zgromadzenie prokuratorów G∏ównej Komisji spoÊród prokuratorów Instytutu Pami´ci.
Sàd Dyscyplinarny oraz Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny wybierajà ze swego grona przewodniczàcych.
3.71) Sàd Dyscyplinarny w Instytucie Pami´ci orzeka w pierwszej instancji w sk∏adzie trzech cz∏onków,
a w drugiej instancji — w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków.
W sk∏adzie orzekajàcym w drugiej instancji nie mo˝e
braç udzia∏u cz∏onek Sàdu, który bra∏ udzia∏ w wydaniu zaskar˝onego orzeczenia.
4.72) Dyrektor G∏ównej Komisji jest prze∏o˝onym
dyscyplinarnym w stosunku do prokuratorów G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu i oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.
5.73) Rzecznika Dyscyplinarnego dla prokuratorów
G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu wyznacza Prokurator
Generalny spoÊród prokuratorów G∏ównej Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na wniosek Dyrektora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Funkcje lustracyjne Instytutu Pami´ci
Art. 52a. Do zadaƒ Biura Lustracyjnego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) prowadzenie rejestru oÊwiadczeƒ lustracyjnych,
o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów;
2) analiza oÊwiadczeƒ lustracyjnych oraz zbieranie
informacji niezb´dnych do prawid∏owej ich oceny;
3) przygotowywanie post´powaƒ lustracyjnych;
4) sygnalizowanie odpowiednim organom o niewywiàzywaniu si´ organów pozasàdowych z obowiàzków na∏o˝onych przez ustaw´;
5) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierajàcych dane osobowe osób, wobec których
zachowa∏y si´ dokumenty:
a) wytworzone przez danà osob´ lub przy jej
udziale w zwiàzku z czynnoÊciami wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji,
b) z których treÊci wynika, ˝e dana osoba:
— by∏a traktowana przez organy bezpieczeƒstwa jako tajny informator lub pomocnik
przy operacyjnym zdobywaniu informacji,

———————
68)
69)
70)
71)

72)

73)

Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 14 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 6.
Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 32
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2000 r.
Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 6; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 32 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

— zobowiàza∏a si´ do dostarczania informacji
organowi bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
Êwiadczenia takiemu organowi jakiejkolwiek
pomocy w dzia∏aniach operacyjnych,
— realizowa∏a zadania zlecone przez organ bezpieczeƒstwa paƒstwa, a w szczególnoÊci dostarcza∏a temu organowi informacji;
6) przygotowywanie i publikowanie na podstawie
dokumentów zgromadzonych w archiwum Instytutu Pami´ci katalogów zawierajàcych dane oso———————
74)

Dodany przez art. 1 zmian´ 24) pkt 33 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.
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bowe pracowników, funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, ze wskazaniem
stopnia s∏u˝bowego zajmowanych stanowisk, oraz
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, w których pe∏nili s∏u˝b´ lub pracowali;
7) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierajàcych dane osobowe osób, wobec których zachowa∏y si´ dokumenty Êwiadczàce o tym, ˝e organy bezpieczeƒstwa paƒstwa zbiera∏y o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie
stwierdzono istnienia dokumentów Êwiadczàcych,
˝e byli pracownikami, funkcjonariuszami, ˝o∏nierzami organów bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
wspó∏pracowali z organami bezpieczeƒstwa paƒstwa; publikacje nie obejmujà danych osobowych
osób, w stosunku do których zachowa∏y si´ dokumenty uzasadniajàce publikacj´ ich danych osobowych na podstawie pkt 8; przed umieszczeniem
w katalogu nale˝y uzyskaç zgod´ osoby, której te
dane dotyczà;
8) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierajàcych dane osobowe osób, które zajmowa∏y
kierownicze stanowiska w by∏ej Polskiej Partii Robotniczej i by∏ej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym
i Stronnictwie Demokratycznym, a tak˝e by∏y
cz∏onkami Rady Ministrów paƒstwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub by∏y w tym
okresie kierownikami centralnych organów administracji paƒstwowej.
Art. 52aa. Do zadaƒ oddzia∏owego biura lustracyjnego nale˝y w szczególnoÊci:
1) przygotowanie danych do rejestru, o którym mowa w art. 52a pkt 1;
2) realizacja zadaƒ okreÊlonych w art. 52a pkt 2—4;
3) przygotowywanie katalogów, o których mowa
w art. 52a pkt 5—8.
Art. 52b. 1. Ka˝dy katalog, o którym mowa
w art. 52a pkt 5, 6 i 8, zawiera:
1) dane osobowe: imi´ i nazwisko (imiona i nazwiska,
w tym imiona i nazwiska poprzednie, je˝eli by∏y
u˝ywane oraz nazwisko rodowe), imiona rodziców, dat´ i miejsce urodzenia;
2) opis danej kategorii pracy, s∏u˝by lub wspó∏pracy;
3) informacje o rodzajach dokumentów zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´ci,
zawierajàcych dane osobowe osoby, której dane
osobowe zosta∏y zamieszczone w katalogu;
4) przebieg pracy, s∏u˝by lub wspó∏pracy z organami
bezpieczeƒstwa paƒstwa, osoby, której dane osobowe zosta∏y zamieszczone w katalogu;
5) treÊç zapisów ewidencyjnych w dokumentach
zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu
Pami´ci, dotyczàcych osoby, której dane osobowe
zosta∏y zamieszczone w katalogu, przy czym kolejne rejestracje traktuje si´ odr´bnie;
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6) wzmiank´ o ewentualnych uzupe∏nieniach, sprostowaniach, uaktualnieniach, wyjaÊnieniach lub
dokumentach z∏o˝onych przez osob´, której dane
osobowe zosta∏y zamieszczone w katalogu, do
zbioru dokumentów organu bezpieczeƒstwa paƒstwa znajdujàcych si´ w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´ci;
7) informacj´ o z∏o˝eniu oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 52a pkt 1;
8) informacj´ o wyniku post´powania lustracyjnego.
2. W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, zamieszcza si´ ponadto informacj´ o wniosku, o którym
mowa w art. 52d ust. 2.
2a. W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 7,
zamieszcza si´ dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1
i 6—8.
3. Na wniosek osoby, której dane osobowe zosta∏y
zamieszczone w katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5, w katalogu zamieszcza si´ przedstawione przez
t´ osob´ wyjaÊnienia dotyczàce informacji, o których
mowa w ust. 1 pkt 2—5.
4. Zapisami ewidencyjnymi, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, sà informacje zawarte w dziennikach rejestracyjnych, dziennikach archiwalnych, kartotekach
i dokumentach o podobnym charakterze.
Art. 52c. 1. Katalogi, o których mowa w art. 52a
pkt 5, tworzy si´ oddzielnie dla ka˝dej grupy osób,
zgodnie z kategoriami wspó∏pracy z organami bezpieczeƒstwa paƒstwa, okreÊlonymi w za∏àczniku do ustawy.
2. W przypadku, gdy wspó∏praca danej osoby z organami bezpieczeƒstwa paƒstwa odpowiada formom
dzia∏alnoÊci okreÊlonym w za∏àczniku do ustawy, a nie
zosta∏a w taki sposób oznaczona w dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, dane osobowe tej
osoby zamieszcza si´ w katalogu, o którym mowa
w art. 52a pkt 5, w kategorii odpowiadajàcej rodzajowi
wspó∏pracy, wraz z przyporzàdkowaniem do stosownej formy wspó∏pracy. Informacj´ w tym zakresie zamieszcza si´ w katalogu.
3. W odr´bnym katalogu zamieszcza si´ dane osobowe osoby, w stosunku do której zachowa∏y si´ wy∏àcznie zapisy ewidencyjne. Przepis ust. 2 stosuje si´.
4. Katalogi, o których mowa w ust. 1 i 3, sà aktualizowane nie rzadziej ni˝ raz na 6 miesi´cy.
Art. 52d. 1. Osoba, której dane osobowe zosta∏y
umieszczone w katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5, która nie zgadza si´ z informacjà zawartà w katalogu dotyczàcà jej osoby, mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie
lustracyjne. Przepisy dotyczàce post´powania lustracyjnego stosuje si´ odpowiednio.
2. Na wniosek osoby, której dane osobowe zosta∏y
zamieszczone w katalogu, o którym mowa w ust. 1,
i która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie lustracyjne, ka˝demu
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przys∏uguje wglàd do kopii dokumentów dotyczàcych
tej osoby, zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´ci. Przepisy art. 30 ust. 1, 3 i 4 stosuje si´
odpowiednio.
3. Uprawnienia wynikajàce z ust. 2 mo˝e wykonywaç osoba najbli˝sza zmar∏ego w rozumieniu art. 115
§ 11 Kodeksu karnego, przy czym osoba ta nie sk∏ada
oÊwiadczenia lustracyjnego.
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, która nie zgadza
si´ z informacjà zawartà w katalogu, o którym mowa
w art. 52a pkt 5, dotyczàcà zmar∏ego mo˝e wystàpiç
do sàdu. Sàd orzeka o zasadnoÊci albo braku podstaw
do zamieszczenia w katalogu danych osobowych
zmar∏ego. Przepisy dotyczàce post´powania lustracyjnego stosuje si´ odpowiednio.
Art. 52e. 1. Analizy oÊwiadczeƒ lustracyjnych dokonuje si´ z uwzgl´dnieniem kolejnoÊci, wed∏ug której
zosta∏y wymienione funkcje publiczne w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów.
2. W uzasadnionych przypadkach mo˝na odstàpiç
od analizy oÊwiadczeƒ wed∏ug kolejnoÊci, o której mowa w ust. 1. O takich odst´pstwach przekazuje si´ informacje wraz z uzasadnieniem do sàdu.
3. W przypadku powstania wàtpliwoÊci co do
zgodnoÊci oÊwiadczenia z prawdà, prokurator Biura
Lustracyjnego lub prokurator oddzia∏owego biura lustracyjnego informuje o tym osob´, na której cià˝y∏
obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia, a tak˝e informuje
o mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ; z czynnoÊci z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ sporzàdza si´ protokó∏.
3a. Prokurator Biura Lustracyjnego i oddzia∏owego
biura lustracyjnego, w ramach czynnoÊci okreÊlonych
w art. 52a pkt 3, mo˝e ˝àdaç nades∏ania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaÊnieƒ,
a w razie potrzeby przes∏uchiwaç Êwiadków, zasi´gaç
opinii bieg∏ych oraz dokonywaç zatrzymania rzeczy
lub przeszukania, a tak˝e mo˝e stosowaç kary porzàdkowe. Do tych czynnoÊci stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania karnego.
4. W terminie 6 miesi´cy od dnia dor´czenia informacji, o której mowa w ust. 3, prokurator Biura Lustracyjnego lub prokurator oddzia∏owego biura lustracyjnego sk∏ada wniosek do sàdu o wszcz´cie post´powania lustracyjnego albo powiadamia osob´, na której
cià˝y∏ obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia, o braku podstaw do z∏o˝enia takiego wniosku.
Art. 52f. Prokurator Biura Lustracyjnego, prokurator oddzia∏owego biura lustracyjnego oraz upowa˝nieni pracownicy Biura Lustracyjnego i oddzia∏owych
biur lustracyjnych majà pe∏ny dost´p do dokumentacji, ewidencji i pomocy informacyjnych, bez wzgl´du
na form´ ich utrwalenia, zgromadzonych lub wytworzonych do dnia 31 lipca 1990 r. przez:
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1) Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji, Ministra SprawiedliwoÊci oraz Ministra Spraw Zagranicznych, a tak˝e
przez podleg∏e, podporzàdkowane lub nadzorowane przez nich organy i jednostki organizacyjne;
2) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
i Szefa Agencji Wywiadu.

Wewn´trznego

Art. 52g. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2 przepisy art. 47
i 51 stosuje si´ odpowiednio do prokuratorów Biura
Lustracyjnego oraz prokuratorów oddzia∏owych biur
lustracyjnych, przy czym uprawnienia Dyrektora G∏ównej Komisji w stosunku do prokuratorów Biura Lustracyjnego oraz prokuratorów oddzia∏owych biur lustracyjnych przys∏ugujà Dyrektorowi Biura Lustracyjnego.
2. Dyrektor Biura Lustracyjnego jest prokuratorem
prze∏o˝onym prokuratorów tego Biura oraz oddzia∏owych biur lustracyjnych. Naczelnik oddzia∏owego biura lustracyjnego jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów tego biura.
Rozdzia∏ 6
Funkcje edukacyjne Instytutu Pami´ci
Art. 53. Instytut Pami´ci:
1)75)

informuje spo∏eczeƒstwo o strukturach i metodach dzia∏ania instytucji, w ramach których zosta∏y pope∏nione zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje o strukturach, obsadzie
personalnej i sposobach dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa paƒstwa;

2)75) prowadzi badania naukowe nad najnowszà historià Polski, a tak˝e udost´pnia zgromadzone dokumenty innym placówkom naukowym i osobom
w celu prowadzenia takich badaƒ, z zachowaniem
warunków okreÊlonych w ustawie;
3)75) udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz publikuje wydawnictwa naukowe
i popularnonaukowe, w tym inwentarze archiwalne;
4) upowszechnia w kraju i za granicà wyniki swojej
pracy oraz badaƒ innych instytucji, organizacji
i osób nad problematykà stanowiàcà przedmiot jego dzia∏ania;
5)76) prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyjnà, wystawienniczà i wydawniczà;
6) formu∏uje wnioski dotyczàce edukacji historycznej.
Rozdzia∏ 7
Przepisy karne
Art. 54. 1. Kto nie b´dàc do tego uprawnionym,
dokumenty lub zapis informacji, podlegajàce przeka———————
75)
76)

W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 34
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 34
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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zaniu Instytutowi Pami´ci na podstawie art. 25 i 28
ust. 1 lub znajdujàce si´ w archiwum Instytutu, niszczy, ukrywa, uszkadza, usuwa lub zmienia ich zapis,
w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia
uprawnionej osobie lub instytucji zapoznanie si´ z nimi albo zak∏óca lub uniemo˝liwia automatyczne gromadzenie lub przekazywanie takich informacji, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.
2. Tej samej karze podlega ten, kto b´dàc w posiadaniu dokumentów lub zapisu informacji podlegajàcych przekazaniu Instytutowi Pami´ci na podstawie
wymienionej w ust. 1, uchyla si´ od ich przekazania,
utrudnia przekazanie lub je udaremnia.
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Art. 69. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
a dotyczàcych zatrudnionych w Instytucie Pami´ci
pracowników naukowych, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z póên.
zm.80)).
Art. 70. Do pracowników Instytutu Pami´ci innych
ni˝ prokuratorzy i pracownicy naukowi stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86,
poz. 953, z póên. zm.81)).
Art. 71.82) W dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci, okreÊlonej w art. 1, nie stosuje si´ przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.83)).

3. (uchylony).77)
4. (uchylony).78)
Art. 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza
zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega
grzywnie lub karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomoÊci.

Art. 72. Traci moc ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytucie Pami´ci Narodowej
(Dz. U. Nr 21, poz. 98 oraz z 1991 r. Nr 45, poz. 195).

Rozdzia∏ 8
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych,
przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 56—67. (pomini´te).79)
Art. 68. 1. Zasób archiwalny dotychczasowej
G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytutu Pami´ci Narodowej oraz komisji okr´gowych staje si´ zasobem archiwalnym Instytutu Pami´ci.
2. Mienie dotychczasowej G∏ównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — Instytutu Pami´ci Narodowej oraz komisji okr´gowych staje
si´ mieniem Instytutu Pami´ci.
———————
77)
78)

79)

Przez art. 1 zmian´ 24) pkt 35 ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.
Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6; uchylony przez art. 1 zmian´ 24) pkt 35 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Zamieszczone w obwieszczeniu.

Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia84).
———————
80)

81)

82)
83)

84)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240,
poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164,
poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170,
poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.
W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 24) pkt 36
ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711.
Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 19 grudnia 1998 r.
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Za∏àcznik do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.85)

WYKAZ KATEGORII WSPÓ¸PRACY Z ORGANAMI BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA
kategorie wspó∏pracy:

cywilne organy bezpieczeƒstwa:
Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego,
Ministerstwo Bezpieczeƒstwa
Publicznego,
Komitet ds. Bezpieczeƒstwa
Publicznego,
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych

wojskowe organy bezpieczeƒstwa:
Informacja Wojskowa,
Wojskowa S∏u˝ba Wewn´trzna

zasadnicze

agent (Ag.)
informator (Inf.)
rezydent (Rez.)
tajny wspó∏pracownik (TW)
kontakt operacyjny (KO)
konsultant (Kons.)

agent (Ag.)
informator (Inf.)
rezydent (Rez.)
tajny wspó∏pracownik (TW)
nieoficjalny pracownik (NP)

nierejestrowane,
nieoficjalne i inne

kontakt operacyjny (KO)
kontakt obywatelski (KO)
kontakt poufny (KP)
kontakt s∏u˝bowy (KS)
osoba informujàca (OI)
oficjalne osobowe êród∏o informacji
(OOZI)
konsultant (Kons.)
osoba zaufana (OZ)

kontakt operacyjny (KO)
osoba zaufana (OZ)

pomocnicze

dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)
dysponent punktu kontaktowego (PK)
dysponent zakrytego punktu obserwacyjnego (ZPO)

dysponent
(MK)
dysponent
dysponent
dysponent
dysponent
dysponent
(PZO)

———————
85)

Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

mieszkania konspiracyjnego
mieszkania tajnego (MT)
lokalu spotkaniowego (LS)
lokalu konspiracyjnego (LK)
punktu pods∏uchowego (PP)
punktu zakrytej obserwacji
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wywiad cywilny:
Wydzia∏ II Samodzielny Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Publicznego,
Departament VII Ministerstwa
Bezpieczeƒstwa Publicznego,
Departament I Komitetu
ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego,
Departament I Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych
agent (Ag.)
tajny wspó∏pracownik (TW)
kontakt s∏u˝bowo-informacyjny (KSI)
kontakt operacyjny (KO)
kontakt informacyjny (KI)

nierejestrowane
(nieoficjalne)
pomocnicze
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wywiad wojskowy:
Oddzia∏ II Wywiadowczy,
Zarzàd II Sztabu Generalnego

agent (Ag.)
wspó∏pracownik (WS)
wywiadowca (Wyw.)
nielegalny pracownik wywiadu (NPW)

osoba zaufana (OZ)
dysponent mieszkania konspiracyjnego
(MK)
dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)
dysponent punktu adresowego (PA)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)
dysponent punktu korespondencyjnego
(PK)
dysponent skrzynki adresowej (SA)
dysponent telefonu konspiracyjnego
(TK)
kurier
∏àcznik
˝ywa skrzynka

dysponent telefonu konspiracyjnego
(TK)
dysponent punktu kontaktowego (PK)
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)
adresówka
∏àcznik
radiotelegrafista

