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1592
USTAWA

z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów

Stwierdzamy, ˝e praca albo s∏u˝ba w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa komunistycznego, lub po-
moc udzielana tym organom przez osobowe êród∏o in-
formacji, polegajàce na zwalczaniu opozycji demokra-
tycznej, zwiàzków zawodowych, stowarzyszeƒ, ko-
Êcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych, ∏amaniu prawa do
wolnoÊci s∏owa i zgromadzeƒ, gwa∏ceniu prawa do ˝y-
cia, wolnoÊci, w∏asnoÊci i bezpieczeƒstwa obywateli,
by∏a trwale zwiàzana z ∏amaniem praw cz∏owieka
i obywatela na rzecz komunistycznego ustroju totali-
tarnego. Majàc na wzgl´dzie powy˝sze, a tak˝e ko-
niecznoÊç zapewnienia obsady funkcji, stanowisk i za-
wodów wymagajàcych zaufania publicznego przez
osoby, które swoim dotychczasowym post´powa-
niem dajà i dawa∏y w przesz∏oÊci gwarancje uczciwo-
Êci, szlachetnoÊci, poczucia odpowiedzialnoÊci za w∏as-
ne s∏owa i czyny, odwagi cywilnej i prawoÊci, oraz ze
wzgl´du na konstytucyjne gwarancje zapewniajàce
obywatelom prawo do informacji o osobach pe∏nià-
cych takie funkcje, zajmujàcych takie stanowiska i wy-
konujàcych takie zawody, stanowi si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb ujawniania
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa oraz treÊci tych dokumentów, znajdujàcych
si´ w archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, zwanego dalej „Instytutem Pami´ci Narodowej”.

Art. 2. 1. Organami bezpieczeƒstwa paƒstwa, w ro-
zumieniu 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 któ-

rych mowa w pkt 1—3, a w szczególnoÊci jednost-
ki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grud-
nia 1954 r.;



5) instytucje centralne S∏u˝by Bezpieczeƒstwa Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trznych oraz podleg∏e im
jednostki terenowe w wojewódzkich, powiato-
wych i równorz´dnych komendach Milicji Obywa-
telskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i rów-
norz´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;

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;

13) G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy, Publikacji i Wido-
wisk 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;

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

2. Do organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, w rozu-
mieniu ustawy, nale˝à tak˝e organy i instytucje cywil-
ne i wojskowe paƒstw obcych o zadaniach podobnych
do zadaƒ organów, o których mowa w ust. 1.

3. Jednostkami S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, w rozu-
mieniu ustawy, sà te jednostki Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych, które z mocy prawa podlega∏y rozwià-
zaniu w chwili zorganizowania Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa, oraz te jednostki, które by∏y ich poprzedniczkami.

Art. 3. 1. Dokumentami organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa, w rozumieniu ustawy, sà:

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

2) niezb´dne do analizy informacji Êrodki pomocni-
cze, a w szczególnoÊci programy na u˝ytek zauto-
matyzowanego przetwarzania danych

— podlegajàce przekazaniu do archiwum Instytutu
Pami´ci Narodowej na podstawie przepisów ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodo-
wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.1)).

2. Dokumentami organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, w rozumieniu niniejszej ustawy, sà równie˝ pod-
legajàce przekazaniu do archiwum Instytutu Pami´ci
Narodowej akta sàdowe oraz orzeczenia wydane przez
sàdy w ka˝dej sprawie, która toczy∏a si´ w zwiàzku
z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

3. Dokument dotyczy danej osoby, w rozumieniu
niniejszej ustawy, je˝eli zawiera informacje, w szcze-
gólnoÊci dane osobowe, które pozwalajà na identyfi-
kacj´ tej osoby na podstawie tego lub innych doku-
mentów.

Art. 4. 1. Osobami pe∏niàcymi funkcje publiczne,
w rozumieniu ustawy, sà:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pose∏, senator, pose∏ do Parlamentu Europejskiego;

3) osoba zajmujàca kierownicze stanowisko paƒ-
stwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kie-
rownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z póên. zm.2));

4) cz∏onek Rady Polityki Pieni´˝nej;

5) cz∏onek Zarzàdu Narodowego Banku Polskiego;

6) cz∏onek Kolegium Instytutu Pami´ci Narodowej;

7) dyrektor generalny w ministerstwie, dyrektor ge-
neralny w urz´dzie centralnym lub urz´dzie woje-
wódzkim;

8) radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skar-
bu Paƒstwa;

9) osoby wchodzàce w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie za-
granicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218);

10) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego za-
st´pcy;

11) Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i jego
zast´pcy;

12) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go i jego zast´pcy;

13) osoby powo∏ane lub mianowane na podstawie
przepisów innych ustaw na inne, ni˝ wymienione
w pkt 3—12, stanowisko przez Prezydenta Rzeczy-
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pospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Se-
nat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marsza∏ka
Sejmu, Marsza∏ka Senatu lub Prezesa Rady Mini-
strów;

14) marsza∏ek województwa, wiceprzewodniczàcy za-
rzàdu województwa, cz∏onek zarzàdu wojewódz-
twa;

15) prezes sàdu;

16) kierownik powszechnej lub wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury;

17) rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej
szko∏y wy˝szej, cz∏onek Rady G∏ównej Szkolnictwa
Wy˝szego, Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej
i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu∏ów;

18) cz∏onek rady nadzorczej, cz∏onek zarzàdu, dyrektor
programu i jego zast´pcy, wydawca programów
publicystycznych i informacyjnych oraz dyrektor
terenowego oddzia∏u i agencji „Telewizji Polskiej
— Spó∏ka Akcyjna” i „Polskiego Radia — Spó∏ka
Akcyjna”, a tak˝e cz∏onek Zarzàdu, cz∏onek Rady
Nadzorczej oraz cz∏onek Rady Programowej „Pol-
skiej Agencji Prasowej — Spó∏ka Akcyjna”, dyrek-
tor oddzia∏u, dyrektor biura, redaktor naczelny
„Polskiej Agencji Prasowej — Spó∏ka Akcyjna”
oraz dyrektor i cz∏onek rady nadzorczej spó∏ki ra-
diofonii regionalnej;

19) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zast´pcy;

20) prezes zarzàdu banku paƒstwowego;

21) cz∏onek zarzàdu lub rady nadzorczej osoby praw-
nej, która uzyska∏a koncesj´ na rozpowszechnia-
nie programów radiowych lub telewizyjnych, cz∏o-
nek zarzàdu, rady nadzorczej lub wspólnik spó∏ki
osobowej, która uzyska∏a takà koncesj´ oraz oso-
ba fizyczna, która uzyska∏a takà koncesj´;

22) cz∏onek zarzàdu lub rady nadzorczej wydawcy,
wspólnik spó∏ki osobowej b´dàcej wydawcà lub
osoba fizyczna b´dàca wydawcà w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z póên. zm.3)), a tak˝e redaktor
naczelny lub dziennikarz w rozumieniu ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe.

2. Osobami pe∏niàcymi funkcje publiczne, w rozu-
mieniu ustawy, sà równie˝:

1) wójt, burmistrz, prezydent miasta;

2) radny gminy, powiatu, województwa;

3) radny dzielnicy;

4) dyrektor generalny Najwy˝szej Izby Kontroli oraz
pracownicy Najwy˝szej Izby Kontroli nadzorujàcy
lub wykonujàcy czynnoÊci kontrolne;

5) pracownik Instytutu Pami´ci Narodowej;

6) pracownicy urz´dów paƒstwowych oraz cz∏onko-
wie korpusu s∏u˝by cywilnej, zajmujàcy kierowni-
cze stanowiska:

a) w urz´dach organów w∏adzy publicznej, w tym
naczelnych i centralnych organów administracji
paƒstwowej: dyrektora departamentu lub jed-
nostki równorz´dnej, jego zast´pcy oraz naczel-
nika wydzia∏u lub jednostki równorz´dnej,

b) w administracji rzàdowej w województwie: dy-
rektora i jego zast´pcy, kierownika zespolonej
s∏u˝by, inspekcji lub stra˝y i jego zast´pcy, kie-
rownika w organie administracji niezespolonej
i jego zast´pcy;

7) cz∏onkowie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
dyrektorzy i zast´pcy dyrektorów oddzia∏ów woje-
wódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrek-
torzy i zast´pcy dyrektorów departamentów (ko-
mórek równorz´dnych) w centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz g∏ówny ksi´gowy Narodo-
wego Funduszu Zdrowia;

8) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej
w centrali Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, dy-
rektor oddzia∏u w Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i jego zast´pcy;

9) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Spo∏ecznego, dyrektor oddzia∏u regional-
nego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏eczne-
go i jego zast´pcy;

10) pracownicy samorzàdowi zatrudniani na podsta-
wie wyboru:

a) starosta, wicestarosta, cz∏onek zarzàdu powiatu,

b) przewodniczàcy zarzàdu zwiàzku jednostek sa-
morzàdu terytorialnego oraz cz∏onek zarzàdu
zwiàzku jednostek samorzàdu terytorialnego;

11) pracownicy samorzàdowi zatrudniani na podsta-
wie powo∏ania: zast´pca wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, a tak˝e sekretarz lub skarbnik
powiatu lub gminy oraz skarbnik województwa;

12) prezes, wiceprezes i cz∏onkowie samorzàdowych
kolegiów odwo∏awczych;

13) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych
zajmujàcy stanowiska: prezesa, cz∏onka kolegium,
naczelnika wydzia∏u oraz inspektora do spraw
kontroli;

14) s´dzia, prokurator, adwokat, radca prawny, nota-
riusz;

15) pracownicy nauki i szkolnictwa wy˝szego:

a) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub
dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profe-
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sora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego,
profesora wizytujàcego, docenta, adiunkta lub
starszego wyk∏adowcy,

b) osoba zajmujàca w publicznej lub niepublicznej
szkole wy˝szej, w Polskiej Akademii Nauk lub
w jednostkach badawczo-rozwojowych stano-
wisko kierownika lub zast´pcy kierownika pod-
stawowej jednostki organizacyjnej w szczegól-
noÊci dziekana albo prodziekana wydzia∏u,

c) osoba zajmujàca w publicznej lub niepublicznej
szkole wy˝szej, w Polskiej Akademii Nauk lub
w jednostkach badawczo-rozwojowych stano-
wisko dyrektora instytutu, wicedyrektora insty-
tutu, kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa,
sekretarza naukowego;

16) dyrektor szko∏y publicznej lub niepublicznej;

17) cz∏onkowie Rady Poczty Polskiej;

18) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzorczej banku
paƒstwowego;

19) dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwowego, jego
zast´pca oraz osoba zarzàdzajàca przedsi´bior-
stwem na podstawie umowy o zarzàdzanie przed-
si´biorstwem paƒstwowym;

20) osoba sprawujàca zarzàd w spó∏ce powsta∏ej
w wyniku komercjalizacji przedsi´biorstwa paƒ-
stwowego, której sprawowanie zarzàdu zlecono
w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z póên. zm.4));

21) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzorczej spó∏ki
handlowej z udzia∏em Skarbu Paƒstwa, w której
udzia∏ Skarbu Paƒstwa przekracza 50 % kapita∏u
zak∏adowego lub 50 % liczby akcji;

22) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzorczej repre-
zentujàcy samorzàd terytorialny w spó∏ce handlo-
wej z udzia∏em jednostki samorzàdu terytorialne-
go, w której udzia∏ jednostki samorzàdu terytorial-
nego przekracza 50 % kapita∏u zak∏adowego lub
50 % liczby akcji;

23) cz∏onek organu zarzàdzajàcego, organu nadzoru
lub organu kontroli wewn´trznej polskiego zwiàz-
ku sportowego lub spó∏ki kapita∏owej zarzàdzajà-
cej ligà zawodowà w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U.
Nr 155, poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448
i Nr 136, poz. 970).

Art. 5. 1. Ka˝dy ma prawo do ubiegania si´ o wy-
danie urz´dowego potwierdzenia w przedmiocie ist-
nienia w archiwach Instytutu Pami´ci Narodowej do-

tyczàcych jego osoby dokumentów organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa.

2. Osoba ubiegajàca si´ o pe∏nienie funkcji pub-
licznych wskazanych w art. 4, urodzona przed dniem
1 sierpnia 1972 r., jest obowiàzana przed∏o˝yç organo-
wi, wymienionemu odpowiednio w ust. 4 lub 6, ak-
tualne urz´dowe potwierdzenie, o którym mowa
w ust. 1. Za aktualne uwa˝a si´ urz´dowe potwierdze-
nie wydane wobec danej osoby jako ostatnie spoÊród
dotychczas wobec niej wydanych.

3. TreÊç urz´dowego potwierdzenia, o którym mo-
wa w ust. 2, uwzgl´dnia si´ przy ocenie kwalifikacji
moralnych — w szczególnoÊci takich jak: nieskazitel-
noÊç charakteru, nieposzlakowana opinia, nienaganna
opinia, dobra opinia obywatelska, bàdê przestrzeganie
podstawowych zasad moralnych — wymaganych dla
zajmowania funkcji publicznych. Wynik tej oceny mo-
˝e stanowiç podstaw´ do rozwiàzania umowy o prac´,
odwo∏ania z zajmowanego stanowiska lub wszcz´cia
post´powania dyscyplinarnego.

4. W przypadku, gdy obj´cie funkcji publicznej
przez danà osob´ mo˝e nastàpiç w wyniku jej wyboru
do pe∏nienia tej funkcji, dokonanego w wyborach po-
wszechnych i bezpoÊrednich, warunkiem dopuszcze-
nia tej osoby do kandydowania w takich wyborach
jest uprzednie przed∏o˝enie przez nià wydanego wo-
bec tej osoby urz´dowego potwierdzenia, o którym
mowa w ust. 1.

5. W przypadku, gdy obj´cie funkcji publicznej
przez danà osob´ ma nastàpiç na podstawie miano-
wania, powo∏ania lub wyboru do pe∏nienia tej funkcji,
dokonanego w wyborach innych ni˝ powszechne, al-
bo na podstawie zawarcia z tà osobà umowy o prac´
lub wpisu tej osoby na list´ osób uprawnionych do
wykonywania okreÊlonego zawodu, dokonanie ka˝dej
z tych czynnoÊci jest dopuszczalne jedynie po uprzed-
nim przed∏o˝eniu przez t´ osob´ w∏aÊciwemu organo-
wi wydanego wobec niej urz´dowego potwierdzenia,
o którym mowa w ust. 1.

6. W∏aÊciwym organem do przed∏o˝enia urz´do-
wego potwierdzenia jest, w stosunku do osób kandy-
dujàcych na funkcj´ publicznà, o której mowa w art. 4
ust. 1:

1) pkt 1 — Paƒstwowa Komisja Wyborcza;

2) pkt 2 — Paƒstwowa Komisja Wyborcza;

3) pkt 3:

a) w stosunku do osoby desygnowanej na stano-
wisko Prezesa Rady Ministrów — Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w stosunku do kandydata na kierownicze stano-
wisko paƒstwowe, na które powo∏uje lub mia-
nuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub
Prezes Rady Ministrów — powo∏ujàcy lub mia-
nujàcy,

c) w stosunku do kandydata na kierownicze stano-
wisko paƒstwowe, na które powo∏uje, wybiera
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lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Se-
nat lub Marsza∏ek Sejmu — Marsza∏ek Sejmu,

d) w stosunku do kandydata na kierownicze stano-
wisko paƒstwowe, na które powo∏uje lub mia-
nuje Senat lub Marsza∏ek Senatu — Marsza∏ek
Senatu,

e) w stosunku do kandydata na kierownicze stano-
wisko paƒstwowe, na które powo∏uje lub mia-
nuje organ inny ni˝ wymienione w lit. a—d —
organ powo∏ujàcy lub mianujàcy;

4) pkt 4 — Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

5) pkt 5 — Prezes Narodowego Banku Polskiego;

6) pkt 6 — w∏aÊciwy organ wybierajàcy lub powo∏u-
jàcy;

7) pkt 7 — odpowiednio w∏aÊciwy minister, kierow-
nik urz´du centralnego lub wojewoda;

8) pkt 8 — Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu
Paƒstwa;

9) pkt 9 — minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych;

10) pkt 10 — minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia;

11) pkt 11 — Prezes Rady Ministrów;

12) pkt 12 — minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi;

13) pkt 13 — w∏aÊciwy organ powo∏ujàcy lub mianu-
jàcy;

14) pkt 14 — w∏aÊciwy wojewoda;

15) pkt 15 — Minister SprawiedliwoÊci;

16) pkt 16 — Prokurator Generalny;

17) pkt 17 — minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego;

18) pkt 18 — minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa;

19) pkt 19 — minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci;

20) pkt 20 — Prezes Rady Ministrów;

21) pkt 21 — w∏aÊciwy organ koncesyjny;

22) pkt 22:

a) w stosunku do cz∏onka zarzàdu lub rady nadzor-
czej wydawcy, wspólnika spó∏ki osobowej b´-
dàcej wydawcà lub osoby fizycznej b´dàcej wy-
dawcà w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. — Prawo prasowe — w∏aÊciwy organ re-
jestracyjny,

b) w stosunku do redaktora naczelnego w rozumie-
niu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo pra-
sowe — w∏aÊciwy wydawca w rozumieniu usta-
wy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe,

c) w stosunku do dziennikarza — pracodawca,
z tym ˝e w stosunku do dziennikarzy niezatrud-
nionych w formie umowy o prac´ — redaktor
naczelny przyjmujàcy od dziennikarza materia∏
do wykorzystania.

7. W∏aÊciwym organem do przed∏o˝enia urz´do-
wego potwierdzenia jest, w stosunku do osób kandy-
dujàcych na funkcj´ publicznà, o której mowa w art. 4
ust. 2:

1) pkt 1 — w∏aÊciwa komisja wyborcza;

2) pkt 2 — w∏aÊciwa komisja wyborcza;

3) pkt 3 — w∏aÊciwa komisja wyborcza;

4) pkt 4 — Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli;

5) pkt 5 — Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej;

6) pkt 6:

a) lit. a — odpowiednio w∏aÊciwy minister lub kie-
rownik urz´du centralnego,

b) lit. b — w∏aÊciwy wojewoda;

7) pkt 7 — minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia;

8) pkt 8 — Prezes Rady Ministrów;

9) pkt 9 — minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi;

10) pkt 10:

a) lit. a — w∏aÊciwy wojewoda,

b) lit. b — wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na sie-
dzib´ zwiàzku jednostek samorzàdu terytorial-
nego;

11) pkt 11 — w∏aÊciwy organ powo∏ujàcy;

12) pkt 12 — Prezes Rady Ministrów;

13) pkt 13 — w stosunku do kandydata na prezesa re-
gionalnej izby obrachunkowej — Prezes Rady Mi-
nistrów oraz w stosunku do kandydata na cz∏onka
kolegium regionalnej izby obrachunkowej, a tak˝e
naczelnika wydzia∏u lub inspektora do spraw kon-
troli w regionalnej izbie obrachunkowej — prezes
tej izby;

14) pkt 14:

a) w stosunku do kandydata na stanowisko s´-
dziego Trybuna∏u Konstytucyjnego lub s´dzie-
go Trybuna∏u Stanu — Marsza∏ek Sejmu,

b) w stosunku do osoby nieb´dàcej s´dzià, ubiega-
jàcej si´ o stanowisko s´dziego Sàdu Najwy˝-
szego — Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego,

c) w stosunku do osoby nieb´dàcej s´dzià, ubie-
gajàcej si´ o stanowisko s´dziego sàdu admini-
stracyjnego — Krajowa Rada Sàdownictwa,

d) w stosunku do kandydata na stanowisko s´-
dziego sàdu powszechnego lub wojskowego —
Krajowa Rada Sàdownictwa,

e) w stosunku do kandydata na stanowisko proku-
ratorskie — Prokurator Generalny,

f) w stosunku do osoby ubiegajàcej si´ o wpis na
list´ adwokatów lub radców prawnych — w∏aÊ-
ciwa okr´gowa rada adwokacka lub okr´gowa
izba radców prawnych,
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g) w stosunku do osoby ubiegajàcej si´ o powo-
∏anie do wykonywania zawodu notariusza —
Minister SprawiedliwoÊci;

15) pkt 15 — w∏aÊciwy rektor lub kierownik jednostki
zatrudniajàcej;

16) pkt 16 — w∏aÊciwy kurator oÊwiaty;

17) pkt 17 — minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci;

18) pkt 18 — Prezes Rady Ministrów;

19) pkt 19 — w∏aÊciwy organ za∏o˝ycielski;

20) pkt 20 — minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa;

21) pkt 21 — minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa;

22) pkt 22 — w∏aÊciwy wojewoda;

23) pkt 23 — minister w∏aÊciwy do spraw kultury fi-
zycznej i sportu.

Art. 6. 1. Upowa˝niony statutowo organ partii po-
litycznej, zwiàzku zawodowego albo stowarzyszenia
mo˝e z∏o˝yç podanie o wydanie urz´dowego potwier-
dzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, dotyczàcego
osoby, która wyrazi∏a pisemnà zgod´ na jego z∏o˝enie.

2. Upowa˝niony statutowo organ organizacji Polo-
nii Zagranicznej mo˝e z∏o˝yç podanie o wydanie urz´-
dowego potwierdzenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
na zasadach okreÊlonych w ust. 1.

3. Podanie, o którym mowa w ust. 2, wymaga po-
zytywnej opinii w∏aÊciwego terytorialnie konsula Rze-
czypospolitej Polskiej.

4. Do podaƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 9 ust. 1 i 4, z tym ˝e da-
ne okreÊlone w art. 9 ust. 1 pkt 1 powinny byç danymi
osoby, której ma dotyczyç zaÊwiadczenie. W podaniu
zamieszcza si´ dodatkowo okreÊlenie organu wyst´-
pujàcego o wydanie zaÊwiadczenia.

Rozdzia∏ 2

Wydawanie zaÊwiadczeƒ

Art. 7. 1. Urz´dowe potwierdzenie w przedmiocie
istnienia w archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
dokumentów organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, do-
tyczàcych danej osoby, wydaje organ zaÊwiadczajàcy
w formie zaÊwiadczenia.

2. Osoba, której organ zaÊwiadczajàcy wyda∏ za-
Êwiadczenie, ma prawo do otrzymania odpisów tego
zaÊwiadczenia. Odpis zaÊwiadczenia wydany przez or-
gan zaÊwiadczajàcy ma moc prawnà zaÊwiadczenia.

3. Wszcz´cie post´powania w sprawie wydania za-
Êwiadczenia, o którym mowa w ust. 1, nast´puje na

˝àdanie osoby, której zaÊwiadczenie to ma dotyczyç,
z wyjàtkiem przypadków, o których mowa w ust. 4—6.

4. Je˝eli po wydaniu zaÊwiadczenia danej osobie
stwierdzono, ˝e mimo istnienia w archiwum Instytutu
Pami´ci Narodowej dokumentu dotyczàcego tej oso-
by nie zosta∏ on uwzgl´dniony przy wydawaniu jej za-
Êwiadczenia, organ zaÊwiadczajàcy wszczyna z urz´du
post´powanie w sprawie wydania zaÊwiadczenia.

5. Organ zaÊwiadczajàcy wszczyna z urz´du post´-
powanie w sprawie wydania zaÊwiadczenia dotyczà-
cego danej osoby równie˝ wtedy, gdy po wydaniu za-
Êwiadczenia dokument dotyczàcy tej osoby zosta∏
przekazany do archiwum Instytutu Pami´ci Narodo-
wej.

6. W przypadku wydania prawomocnego wyroku
uwzgl´dniajàcego w ca∏oÊci lub w cz´Êci powództwo,
o którym mowa w art. 28 ust. 1, organ zaÊwiadczajàcy
wszczyna z urz´du post´powanie w sprawie wydania
zaÊwiadczenia o treÊci uwzgl´dniajàcej treÊç tego wy-
roku.

7. O wszcz´ciu post´powania z urz´du zawiadamia
si´ stron´, której nast´pnie dor´cza si´ wydane za-
Êwiadczenie.

Art. 8. 1. Stronà, w rozumieniu ustawy, jest osoba,
wobec której zosta∏o wszcz´te post´powanie w spra-
wie wydania zaÊwiadczenia oraz podmiot, który w try-
bie art. 6 wystàpi∏ z ˝àdaniem, o którym mowa
w art. 7 ust. 3.

2. Organem zaÊwiadczajàcym, w rozumieniu usta-
wy, jest dyrektor oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodo-
wej w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
osoby, której ma dotyczyç zaÊwiadczenie. Je˝eli oso-
ba, której ma dotyczyç zaÊwiadczenie, nie ma miejsca
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
organem zaÊwiadczajàcym jest dyrektor oddzia∏u In-
stytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie.

3. Organem odwo∏awczym jest Prezes Instytutu
Pami´ci Narodowej.

Art. 9. 1. Podanie o wydanie zaÊwiadczenia powin-
no zostaç z∏o˝one w formie pisemnej i zawieraç:

1) oznaczenie osoby ubiegajàcej si´ o wydanie za-
Êwiadczenia, to jest wskazanie nast´pujàcych da-
nych dotyczàcych tej osoby:

a) imienia lub imion i nazwiska, a je˝eli osoba
zmienia∏a nazwisko, tak˝e wszystkich nazwisk,
których poprzednio u˝ywa∏a,

b) imion rodziców,

c) daty i miejsca urodzenia,

d) numeru PESEL,

e) adresu zamieszkania,

f) adresu do dor´czeƒ w kraju;
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2) oznaczenie organu, do którego podanie jest skie-
rowane;

3) ˝àdanie wydania urz´dowego potwierdzenia
w przedmiocie istnienia dokumentów organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa, dotyczàcych danej oso-
by;

4) je˝eli powodem ubiegania si´ o wydanie zaÊwiad-
czenia jest kandydowanie na funkcj´ publicznà —
wskazanie tej funkcji;

5) podpis osoby sk∏adajàcej podanie, z uwzgl´dnie-
niem informacji, czy podanie to sk∏ada osobiÊcie
osoba ubiegajàca si´ o wydanie zaÊwiadczenia,
czy te˝ jej pe∏nomocnik.

2. W przypadku dzia∏ania przez pe∏nomocnika
w podaniu nale˝y dodatkowo wskazaç imi´ i nazwisko
pe∏nomocnika oraz jego adres dla dor´czeƒ w kraju
i do∏àczyç udzielone pe∏nomocnictwo.

3. Podanie sk∏ada si´ osobiÊcie we w∏aÊciwym od-
dziale Instytutu Pami´ci Narodowej lub za poÊrednic-
twem poczty, pod warunkiem poÊwiadczenia podpi-
su wnioskodawcy przez notariusza lub innà osob´
uprawnionà do uwierzytelniania podpisów zgodnie
z prawem paƒstwa, w którym czynnoÊç ta zostanie do-
konana.

4. Wszcz´cie post´powania w sprawie wydania za-
Êwiadczenia nast´puje z chwilà z∏o˝enia podania. Po-
daniem jest wy∏àcznie takie pismo, które odpowiada
w ca∏oÊci wymaganiom przewidzianym w ust. 1 i 2.

Art. 10. Post´powanie przed organem zaÊwiadcza-
jàcym powinno byç zakoƒczone bez zb´dnej zw∏oki,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 12 miesi´cy od dnia
z∏o˝enia podania. W stosunku do osób, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1, termin ten wynosi 6 miesi´cy.

Art. 11. 1. Przed wydaniem zaÊwiadczenia organ
zaÊwiadczajàcy bada dokumenty znajdujàce si´ w ar-
chiwum Instytutu Pami´ci Narodowej w celu ustalenia,
czy w archiwum tym znajdujà si´ dokumenty dotyczà-
ce osoby ubiegajàcej si´ o wydanie zaÊwiadczenia.

2. ZaÊwiadczenie powinno zawieraç:

1) oznaczenie organu zaÊwiadczajàcego;

2) dat´ wydania;

3) oznaczenie podmiotu wnoszàcego podanie o wy-
danie zaÊwiadczenia;

4) oznaczenie osoby, której dotyczy zaÊwiadczenie,
w tym:

a) imi´ i nazwisko,

b) imiona rodziców,

c) dat´ i miejsce urodzenia,

d) nr PESEL,

e) adres zamieszkania;

5) informacje, czy dane osoby, której dotyczy za-
Êwiadczenie, wyst´pujà w dokumentach zgroma-
dzonych w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´-
ci Narodowej;

6) informacje, w jakim charakterze dane osoby, któ-
rej dotyczy zaÊwiadczenie, wyst´pujà w dokumen-
tach zgromadzonych w zasobie archiwalnym In-
stytutu Pami´ci Narodowej;

7) informacje o rodzajach dokumentów zgromadzo-
nych w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´ci
Narodowej, zawierajàcych dane osoby, której do-
tyczy zaÊwiadczenie;

8) przebieg pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa osoby, której dotyczy zaÊwiadcze-
nie;

9) treÊç zapisów ewidencyjnych w dokumentach
zgromadzonych w zasobie archiwalnym Instytutu
Pami´ci Narodowej, dotyczàcych osoby, której do-
tyczy zaÊwiadczenie, przy czym kolejne rejestracje
traktuje si´ odr´bnie;

10) wzmiank´ o ewentualnych uzupe∏nieniach, spro-
stowaniach, uaktualnieniach, wyjaÊnieniach lub
dokumentach z∏o˝onych przez osob´, wobec któ-
rej wydaje si´ zaÊwiadczenie, do zbioru dokumen-
tów organu bezpieczeƒstwa paƒstwa znajdujà-
cych si´ w zasobie archiwalnym Instytutu Pami´-
ci Narodowej;

11) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wyda-
nia zaÊwiadczenia;

12) pouczenie o przys∏ugujàcym prawie do wytocze-
nia powództwa, o którym mowa w art. 28 ust. 1.

3. W zaÊwiadczeniu nie podaje si´ informacji obj´-
tych ochronà z uwagi na treÊç przepisów o ochronie in-
formacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic
ustawowo chronionych, a tak˝e informacji dotyczà-
cych danych o stanie zdrowia lub ˝yciu seksualnym.

4. W zaÊwiadczeniu nie ujawnia si´ danych osobo-
wych osób innych ni˝ osoba, wobec której wydaje si´
to zaÊwiadczenie, o ile osoby te nie by∏y pracownika-
mi lub funkcjonariuszami organu bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa.

5. Je˝eli zaÊwiadczenie zosta∏o wydane w wyniku
post´powania prowadzonego na podstawie art. 7
ust. 4, 5 albo 6, organ zaÊwiadczajàcy zamieszcza in-
formacj´ o tym w treÊci zaÊwiadczenia.

6. ZaÊwiadczenie dor´cza si´ stronie na piÊmie
a je˝eli strona dzia∏a przez pe∏nomocnika, zaÊwiadcze-
nie dor´cza si´ jej pe∏nomocnikowi.

Art. 12. Ka˝dy ma prawo za∏àczyç do wydanego
wobec niego zaÊwiadczenia w∏asne uzupe∏nienia,
sprostowania, uaktualnienia, wyjaÊnienia oraz doku-
menty lub ich kopie. Dane ju˝ zawarte w zaÊwiadcze-
niu nie ulegajà zmianie.
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Art. 13. 1. W przypadku Êmierci osoby, której ma
dotyczyç zaÊwiadczenie, lub cofni´cia z∏o˝onego po-
dania, a tak˝e gdy post´powanie oka˝e si´ bezprzed-
miotowe z innej przyczyny, organ zaÊwiadczajàcy wy-
daje postanowienie o umorzeniu post´powania. Na
postanowienie to s∏u˝y za˝alenie.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, powin-
no zawieraç:

1) oznaczenie organu zaÊwiadczajàcego;

2) dat´ jego wydania;

3) oznaczenie strony, to jest imi´ i nazwisko tej oso-
by oraz adres zamieszkania;

4) powo∏anie podstawy prawnej;

5) rozstrzygni´cie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, w jakim trybie s∏u˝y na to postanowie-
nie za˝alenie;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wyda-
nia tego postanowienia.

3. Postanowienie dor´cza si´ stronie na piÊmie,
a je˝eli strona dzia∏a przez pe∏nomocnika, postanowie-
nie dor´cza si´ jej pe∏nomocnikowi.

Art. 14. 1. Za˝alenie na postanowienie o umorze-
niu post´powania przys∏uguje stronie.

2. Za˝alenie wnosi si´ do organu odwo∏awczego
za poÊrednictwem organu pierwszej instancji, który
wyda∏ zaskar˝one postanowienie.

3. Termin do wniesienia za˝alenia wynosi 7 dni od
daty dor´czenia postanowienia.

4. Organ odwo∏awczy powinien zakoƒczyç post´-
powanie w terminie miesiàca od daty otrzymania za-
˝alenia wraz z aktami sprawy.

5. W wyniku przeprowadzenia post´powania or-
gan odwo∏awczy wydaje postanowienie, w którym:

1) utrzymuje w mocy zaskar˝one postanowienie albo

2) uchyla zaskar˝one postanowienie w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, a nast´pnie we w∏asnym zakresie wyda-
je stosowne postanowienie, gdy stwierdzi, ˝e po-
stanowienie wydane przez organ pierwszej instan-
cji zawiera wad´, którà nale˝y usunàç, lecz jedno-
czeÊnie istnia∏a negatywna przes∏anka prowadze-
nia post´powania przez organ, który wyda∏ posta-
nowienie, albo

3) uchyla zaskar˝one postanowienie w ca∏oÊci i prze-
kazuje spraw´ do ponownego rozpoznania przez
organ pierwszej instancji, gdy stwierdzi, ˝e brak
by∏o podstaw do wydania postanowienia.

6. W przypadku Êmierci osoby, której dotyczy za-
Êwiadczenie, gdy Êmierç nastàpi w toku post´powania

przed organem odwo∏awczym, a tak˝e w przypadku,
gdy strona lub jej pe∏nomocnik cofnie z∏o˝one za˝ale-
nie, jak równie˝ gdy post´powanie za˝aleniowe oka˝e
si´ bezprzedmiotowe z innych przyczyn, organ odwo-
∏awczy wydaje postanowienie o umorzeniu post´po-
wania przed organem odwo∏awczym.

7. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 i 6, po-
winno zawieraç:

1) oznaczenie organu zaÊwiadczajàcego;

2) dat´ jego wydania;

3) oznaczenie strony;

4) powo∏anie podstawy prawnej;

5) rozstrzygni´cie;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie, w jakim trybie s∏u˝y na to postanowie-
nie skarga do wojewódzkiego sàdu administracyj-
nego;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stano-
wiska s∏u˝bowego osoby upowa˝nionej do wyda-
nia tego postanowienia.

8. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 i 6, do-
r´cza si´ stronie na piÊmie, a je˝eli strona dzia∏a przez
pe∏nomocnika, postanowienie dor´cza si´ jej pe∏no-
mocnikowi.

Art. 15. 1. Na postanowienie wydane przez organ
odwo∏awczy, które koƒczy post´powanie w sprawie
wydania zaÊwiadczenia, stronie s∏u˝y skarga do woje-
wódzkiego sàdu administracyjnego.

2. W post´powaniu przed sàdami administracyjny-
mi prowadzonym na skutek wniesienia skargi, o której
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed
sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270,
z póên. zm.5)).

Art. 16. W kwestiach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale:

1) w post´powaniu w sprawie wydania zaÊwiadcze-
nia stosuje si´ odpowiednio nast´pujàce przepi-
sy Kodeksu post´powania administracyjnego:
art. 6—8, 12, 14 i 15, 19, 24—26, 30 § 1 i 2, art. 32,
33, 36—38, 39—44, 46 i 47, 57—60, 64 i 65, 67 § 1,
art. 68 § 1, art. 217—220 i 268a;

2) w post´powaniu przed organem odwo∏awczym,
poza przepisami wymienionym w pkt 1, stosuje si´
odpowiednio tak˝e nast´pujàce przepisy Kodeksu
post´powania administracyjnego: art. 9—11, 127
§ 1, art. 128, 132 § 1 i 2, art. 133, 134, 136, 137 i 139;
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3) do postanowieƒ wydawanych w post´powaniach,
o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje si´ odpowied-
nio nast´pujàce przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego: art. 110—113, 145—152 oraz
156—159, z tym ˝e zamiast decyzji, o której mowa
w art. 149 § 3, art. 151 § 1, art. 157 § 1 i art. 158,
wydaje si´ postanowienie.

Rozdzia∏ 3

Rejestr zaÊwiadczeƒ

Art. 17. Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej pro-
wadzi rejestr zaÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 7,
zwany dalej „rejestrem”.

Art. 18. 1. Odpis ka˝dego wydanego zaÊwiadcze-
nia organ zaÊwiadczajàcy przekazuje do rejestru.

2. W rejestrze ka˝de zaÊwiadczenie przechowuje
si´ w formie odpisu oraz w formie elektronicznej (cyf-
rowej) kopii tego odpisu.

3. Uzupe∏nienia, sprostowania, uaktualnienia, wy-
jaÊnienia oraz dokumenty lub ich kopie, o których mo-
wa w art. 12, do∏àcza si´ do odpisu zaÊwiadczenia oraz
elektronicznej (cyfrowej) kopii zaÊwiadczenia w reje-
strze z oznaczeniem ich w sposób pozwalajàcy na ich
odró˝nienie od zaÊwiadczenia.

4. Do odpisu zaÊwiadczenia oraz elektronicznej
(cyfrowej) kopii zaÊwiadczenia w rejestrze do∏àcza si´
równie˝ wzmiank´ o braku pisemnej zgody, o której
mowa w art. 21 pkt 2.

Art. 19. 1. Odpisy zaÊwiadczeƒ przekazane do re-
jestru kataloguje si´ alfabetycznie, wed∏ug nazwisk
i imion osób, wobec których zaÊwiadczenia te zosta∏y
wydane.

2. Elektroniczne (cyfrowe) kopie odpisów zaÊwiad-
czeƒ kataloguje si´ alfabetycznie, na zasadzie okreÊlo-
nej w ust. 1, w informatycznej bazie rejestru zaÊwiad-
czeƒ. W informatycznym katalogu tej bazy zamieszcza
si´ imi´ i nazwisko (imiona i nazwiska), dat´ i miejsce
urodzenia oraz imiona rodziców osoby, wobec której
wydano zaÊwiadczenie.

Art. 20. 1. Ka˝dy ma prawo dost´pu do informacji
zawartych w informatycznej bazie rejestru zaÊwiadczeƒ.

2. Z wyjàtkiem danych adresowych i numeru
PESEL wszelkie zawarte w zaÊwiadczeniach dane
osób, wobec których wydano zaÊwiadczenia, sà jawne
i nie podlegajà ochronie danych osobowych.

3. Na elektronicznych kopiach odpisów zaÊwiad-
czeƒ, które sà przeznaczone do powszechnego udo-
st´pnienia w informatycznej bazie rejestru zaÊwiad-
czeƒ, dane adresowe oraz numery PESEL powinny zo-
staç trwale zakryte lub usuni´te tak, aby ich odczyta-
nie nie by∏o mo˝liwe.

4. Powszechny dost´p do informacji zawartych
w informatycznej bazie rejestru zaÊwiadczeƒ zapewnia
si´ poprzez Internet.

Rozdzia∏ 4

Dost´p do informacji zawartych w dokumentach
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa

Art. 21. Ka˝dy ma prawo dost´pu do informacji
zawartych w dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa, znajdujàcych si´ w archiwum Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej, dotyczàcych osób:

1) pe∏niàcych funkcje publiczne, o których mowa
w art. 4 ust. 1 — nie póêniej ni˝ po up∏ywie 90 dni
od dnia dor´czenia zaÊwiadczenia;

2) pe∏niàcych funkcje publiczne, o których mowa
w art. 4 ust. 2, oraz wobec których wydano za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, za ich
pisemnà zgodà skierowanà do Instytutu Pami´ci
Narodowej, z zastrze˝eniem pkt 3;

3) pe∏niàcych funkcje publiczne, o których mowa
w art. 4 ust. 2, je˝eli z treÊci zaÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1, wynika, ˝e osoby te by-
∏y pracownikami, funkcjonariuszami, ˝o∏nierzami
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa lub by∏y trakto-
wane przez organy bezpieczeƒstwa paƒstwa jako
osobowe êród∏a informacji — nie póêniej ni˝ po
up∏ywie 90 dni od dnia dor´czenia zaÊwiadczenia.

Art. 22. 1. Wszelkie zawarte w dokumentach orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa informacje o osobach,
o których mowa w art. 21, sà jawne i nie podlegajà
ochronie danych osobowych, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Prawo dost´pu do informacji, o których mowa
w art. 21, podlega wy∏àczeniu:

1) w zakresie i na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach o ochronie informacji niejawnych oraz
o ochronie innych tajemnic ustawowo chronio-
nych;

2) poprzez wy∏àczenie dost´pu do zawartych w do-
kumentach informacji ujawniajàcych dane o sta-
nie zdrowia lub ˝yciu seksualnym osób, których
dokumenty te dotyczà.

3. Osoba, o której mowa w art. 21, mo˝e wyraziç
pisemnà zgod´ na dost´p powszechny lub konkretnej
osoby do zawartych w dotyczàcych jej dokumentach
informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2.

Art. 23. Z dost´pu do informacji, o których mowa
w art. 21, sà wy∏àczone zawarte w dokumentach dane:

1) osobowe osób innych ni˝ osoby, o których mowa
w art. 21, o ile osoby te nie by∏y pracownikami lub
funkcjonariuszami organu bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa;

2) adresowe dotyczàce miejsc zamieszkania i nume-
ru PESEL wszelkich osób wymienionych w treÊci
dokumentów.

Art. 24. 1. Informacje, o których mowa w art. 21,
z uwzgl´dnieniem art. 22 i 23, udost´pnia si´ na wnio-
sek z∏o˝ony w formie pisemnej, skierowany do dyrek-
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tora oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej, w∏aÊciwe-
go ze wzgl´du na miejsce zamieszkania osoby, której
dotyczà informacje.

2. Wniosek o udost´pnienie informacji powinien
zawieraç:

1) oznaczenie organu, do którego wniosek jest skie-
rowany;

2) oznaczenie wnioskodawcy poprzez podanie: imie-
nia, nazwiska, adresu zamieszkania, imion rodzi-
ców, daty i miejsca urodzenia oraz numeru PESEL;

3) wskazanie osoby, której majà dotyczyç dokumen-
ty, z którymi wnioskodawca chce si´ zapoznaç;
wskazanie to powinno nastàpiç poprzez podanie:
imienia i nazwiska tej osoby, daty i miejsca uro-
dzenia, imion rodziców, a tak˝e funkcji publicznej,
o której mowa w art. 4, pe∏nionej przez danà oso-
b´, o ile pe∏ni ona takà funkcj´;

4) podpis wnioskodawcy.

3. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie we w∏aÊciwym od-
dziale Instytutu Pami´ci Narodowej lub za poÊrednic-
twem poczty, pod warunkiem poÊwiadczenia podpi-
su wnioskodawcy przez notariusza lub innà osob´
uprawnionà do uwierzytelniania podpisów zgodnie
z prawem paƒstwa, w którym czynnoÊç ta zostanie do-
konana.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ braków
formalnych wniosku przepisy art. 64 Kodeksu post´-
powania administracyjnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 25. 1. Udost´pnienie informacji nast´puje po-
przez umo˝liwienie wnioskodawcy zapoznania si´
z treÊcià dokumentów b´dàcych noÊnikami takich in-
formacji.

2. Udost´pnienie dokumentów wnioskodawcy po-
winno nastàpiç bez zb´dnej zw∏oki.

3. Dokumenty udost´pnia si´ wnioskodawcy wy-
∏àcznie w siedzibie Instytutu Pami´ci Narodowej lub
jego oddzia∏u, po uprzednim zawiadomieniu wniosko-
dawcy o terminie i miejscu ich udost´pnienia.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, po-
winno nastàpiç nie póêniej ni˝ na 7 dni przed wskaza-
nym w tym zawiadomieniu terminem udost´pnienia
dokumentów.

Art. 26. 1. Odmowa udost´pnienia informacji,
a tak˝e umorzenie post´powania o udost´pnienie in-
formacji nast´pujà w drodze decyzji wydawanej przez
w∏aÊciwego dyrektora oddzia∏u Instytutu Pami´ci Na-
rodowej.

2. Organ umarza post´powanie w przypadku cof-
ni´cia wniosku przez wnioskodawc´ lub Êmierci wnio-
skodawcy.

3. Organ odmawia udost´pnienia informacji
w przypadku, gdy udost´pnienie informacji nie jest

mo˝liwe ze wzgl´du na treÊç art. 22 ust. 2 lub 3, a tak-
˝e gdy z∏o˝ony wniosek odnosi si´ do informacji za-
wartych w dokumentach niedotyczàcych osoby, o któ-
rej mowa w art. 21.

4. Do decyzji, o których mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.

Art. 27. 1. Na decyzje wydane przez organ odwo-
∏awczy stronie s∏u˝y skarga do wojewódzkiego sàdu
administracyjnego.

2. W post´powaniu przed sàdami administracyjny-
mi prowadzonym na skutek wniesienia skargi, o której
mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sà-
dami administracyjnymi, z tym ˝e:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skarg´ nast´puje
w terminie 14 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skarg´ rozpatruje si´ w terminie 30 dni od dnia
otrzymania akt wraz z odpowiedzià na skarg´.

Rozdzia∏ 5

Sàdowa weryfikacja dokumentów i informacji

Art. 28. 1. Osobie, wobec której wydano zaÊwiad-
czenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, przys∏uguje pra-
wo wytoczenia powództwa o ustalenie, ˝e:

1) zaÊwiadczenie zosta∏o wydane na podstawie do-
kumentu lub dokumentów organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa niedotyczàcych osoby, wobec której
wydano zaÊwiadczenie, lub

2) nie sà autentyczne dokument lub dokumenty or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa, obj´te wydanym
zaÊwiadczeniem, lub

3) nie jest zgodna z prawdà treÊç dokumentu lub do-
kumentów organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, ob-
j´tych wydanym zaÊwiadczeniem.

2. Powództwo wytacza si´ przeciwko Skarbowi
Paƒstwa reprezentowanemu przez Instytut Pami´ci
Narodowej.

3. Powództwo rozpoznaje sàd okr´gowy w∏aÊciwy
ze wzgl´du na siedzib´ organu, który wyda∏ zaÊwiad-
czenie. Je˝eli siedziba organu, który wyda∏ zaÊwiadcze-
nie, po∏o˝ona jest w miejscowoÊci, w której znajduje
si´ wi´cej ni˝ jeden sàd okr´gowy, w∏aÊciwoÊç sàdu
ustala si´ zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 8
ust. 2.

4. W post´powaniu wszcz´tym w wyniku wytocze-
nia powództwa, o którym mowa w ust. 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywil-
nego.

5. Odpis prawomocnego orzeczenia wydanego
w wyniku wytoczenia powództwa, o którym mowa
w ust. 1, zostaje do∏àczony do dokumentu lub zbioru
dokumentów, do których orzeczenie to si´ odnosi,
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a tak˝e do odpisu zaÊwiadczenia wydanego danej oso-
bie, zamieszczonego w rejestrze zaÊwiadczeƒ, i do je-
go elektronicznej (cyfrowej) kopii, istniejàcej w infor-
matycznej bazie zaÊwiadczeƒ tego rejestru.

Art. 29. Ka˝dy, kto podejrzewa, ˝e dokument lub
dokumenty opisane w zaÊwiadczeniu, o którym mowa
w art. 7 ust. 1, pozostajà w zwiàzku ze stosowaniem
przez funkcjonariuszy paƒstwa komunistycznego re-
presji lub innych form naruszania praw cz∏owieka, b´-
dàcych zbrodniami komunistycznymi w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytu-
cie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, albo ˝e dokument ten
lub dokumenty pozostajà w zwiàzku ze zbrodnià ko-
munistycznà, ma spo∏eczny obowiàzek zawiadomiç
o tym prokuratora oddzia∏owej komisji, o którym mo-
wa w art. 45 ust. 1 tej ustawy, lub Policj´. Przepis
art. 191 § 3 Kodeksu post´powania karnego stosuje
si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 30. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
z póên. zm.6)) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba
ubiegajàca si´ o wpis obowiàzana jest do∏àczyç
informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego, opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem, oraz — w przypadku
osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
— zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”.

Art. 31. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.7)) w art. 24 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba
ubiegajàca si´ o wpis obowiàzana jest do∏àczyç
informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego, opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem, oraz — w przypadku
osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
— zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-

niu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”.

Art. 32. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1 uchyla si´ pkt 9a;

2) w art. 36 w ust. 5 uchyla si´ pkt 9a.

Art. 33. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên.
zm.9)) w art. 11 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmie-
niu:

„2a. Kandydat na stanowisko prokuratorskie urodzo-
ny przed dniem 1 sierpnia 1972 r. przedstawia
równie˝ zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592).”.

Art. 34. W ustawie z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r. o wy-
borze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z póên. zm.10)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 40a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierpnia
1972 r., wyra˝ajàc zgod´ na kandydowanie
w wyborach, sk∏ada Paƒstwowej Komisji Wy-
borczej zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592).”;

2) uchyla si´ art. 40b;

3) w art. 40d w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ust. 5, art. 40b
ust. 2”;

4) w art. 43 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Na liÊcie zamieszcza si´ równie˝ treÊç zaÊwiad-
czenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
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———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205
oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 529.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 206, poz. 1522.

———————
8) 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.

9) 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 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219.



z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów, w zakresie okreÊlonym w art. 11 ust. 2
pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369,
z póên. zm.11)) w art. 13 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:

„Do wniosku osoba zainteresowana obowiàzana jest
do∏àczyç informacj´ o niekaralnoÊci z Krajowego Re-
jestru Karnego, opatrzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem, oraz — w przypadku
osoby urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”.

Art. 36. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o nie-
których uprawnieniach pracowników urz´du obs∏ugu-
jàcego ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
oraz funkcjonariuszy i pracowników urz´dów nadzoro-
wanych przez tego ministra (Dz. U. Nr 106, poz. 491,
z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 141, poz. 943 oraz
z 1998 r. Nr 131, poz. 860) w art. 9 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e
zezwalaç pracownikom, policjantom, stra˝akom,
funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej i ˝o∏nierzom
jednostek mu podporzàdkowanych lub przez nie-
go nadzorowanych na udzielenie wiadomoÊci
stanowiàcej tajemnic´ paƒstwowà lub s∏u˝bowà
okreÊlonej osobie lub instytucji. Zezwolenie to
nie mo˝e jednak dotyczyç sytuacji, o której mowa
w art. 21 ustawy wymienionej w art. 8 ust. 2 oraz
w art. 9a ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218), z wyjàtkiem dokumentów
i materia∏ów, które sàd okr´gowy uzna za nie-
zb´dne w zwiàzku z prowadzeniem post´powa-
nia na skutek wniesienia powództwa, o którym
mowa w art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komi-
sji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.12))
albo w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdzierni-
ka 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumen-

tach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592).”.

Art. 37. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.13))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 112 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) przest´pstwa pomówienia Narodu Polskie-
go,”;

2) po art. 132 dodaje si´ art. 132a w brzmieniu:

„Art. 132a. Kto publicznie pomawia Naród Polski
o udzia∏, organizowanie lub odpowie-
dzialnoÊç za zbrodnie komunistyczne
lub nazistowskie, podlega karze pozba-
wienia wolnoÊci do lat 3.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z póên.
zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 99 dodaje si´ ust. 2b w brzmieniu:

„2b. W przypadku zg∏oszenia kandydatury obywa-
tela polskiego urodzonego przed dniem
1 sierpnia 1972 r. do pisemnej zgody kandy-
data na kandydowanie do∏àcza si´ równie˝
zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592).”;

2) w art. 109 w ust. 5 dodaje si´ nowe zdanie
w brzmieniu:

„W obwieszczeniu podaje si´ równie˝ treÊç za-
Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów, w zakresie okreÊlonym w art. 11 ust. 2
pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
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———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205.

12) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592.

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757,
Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479
i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 190, poz. 1409. 

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457
oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146,
poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.



Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.15)) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„ewidencjonowanie, gromadzenie, przecho-
wywanie, opracowywanie, zabezpieczenie,
udost´pnianie i publikowanie dokumentów
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, wytwo-
rzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a tak˝e orga-
nów bezpieczeƒstwa Trzeciej Rzeszy Nie-
mieckiej i Zwiàzku Socjalistycznych Republik
Radzieckich, dotyczàcych:”,

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pope∏nionych na osobach narodowoÊci
polskiej lub obywatelach polskich innych
narodowoÊci w okresie od dnia 1 wrze-
Ênia 1939 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:

— zbrodni nazistowskich,

— zbrodni komunistycznych,

— innych przest´pstw stanowiàcych
zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzko-
Êci lub zbrodnie wojenne,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ochron´ danych osobowych osób, których
dotyczà dokumenty zgromadzone w archi-
wum Instytutu Pami´ci,”;

2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zbrodniami komunistycznymi, w rozumieniu
ustawy, sà czyny pope∏nione przez funkcjona-
riuszy 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 komuni-
stycznymi sà równie˝ czyny pope∏nione przez
tych funkcjonariuszy w okresie, o którym mo-
wa w zdaniu poprzedzajàcym, zawierajàce
znamiona czynów zabronionych okreÊlonych
w art. 187, 193 lub 194 rozporzàdzenia Prezy-
denta 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 rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 

oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592) na szkod´ osób, których te doku-
menty dotyczà.”;

3) w art. 4 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Bieg terminu przedawnienia zbrodni komuni-
stycznych, w rozumieniu art. 2, nieb´dàcych
zbrodniami wojennymi lub zbrodniami prze-
ciwko ludzkoÊci, rozpoczyna si´ od dnia
1 sierpnia 1990 r. KaralnoÊç tych zbrodni
ustaje po 40 latach, gdy czyn stanowi zbrod-
ni´ zabójstwa, oraz po 30 latach, gdy czyn
stanowi innà zbrodni´ komunistycznà. Prze-
pisu art. 4 § 1 Kodeksu karnego nie stosuje
si´.”;

4) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Organami bezpieczeƒstwa paƒstwa,
w rozumieniu ustawy, sà:

1) Resort Bezpieczeƒstwa Publicznego
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego,

2) Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Pub-
licznego,

3) Komitet do Spraw Bezpieczeƒstwa
Publicznego,

4) jednostki organizacyjne podleg∏e or-
ganom, 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 Bezpie-
czeƒstwa Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych oraz podleg∏e im jed-
nostki terenowe w wojewódzkich,
powiatowych i równorz´dnych ko-
mendach Milicji Obywatelskiej oraz
w wojewódzkich, rejonowych i rów-
norz´dnych urz´dach spraw we-
wn´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,

10) Wojskowa S∏u˝ba Wewn´trzna,

11) Zarzàd II Sztabu Generalnego Woj-
ska Polskiego,

12) inne s∏u˝by Si∏ Zbrojnych prowadzà-
ce dzia∏ania operacyjno-rozpoznaw-
cze lub dochodzeniowo-Êledcze,
w tym w rodzajach broni oraz
w okr´gach wojskowych;

13) G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy, Publi-
kacji i Widowisk wraz z wojewódz-
kimi i miejskimi urz´dami kontro-
li prasy, publikacji i widowisk oraz
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———————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.



G∏ówny Urzàd Kontroli Publikacji
i Widowisk wraz z okr´gowymi urz´-
dami,

14) Urzàd do Spraw Wyznaƒ oraz tere-
nowe organy administracji paƒ-
stwowej o w∏aÊciwoÊci szczególnej
do spraw wyznaƒ stopnia woje-
wódzkiego.

2. Do organów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
w rozumieniu ustawy, nale˝à tak˝e or-
gany 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 rozwià-
zaniu w chwili zorganizowania Urz´du
Ochrony Paƒstwa, oraz te jednostki, któ-
re by∏y ich poprzedniczkami.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. Osobowymi êród∏ami informacji w rozu-
mieniu ustawy sà osoby, których dane zo-
sta∏y odnotowane w dokumentach orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa w charakte-
rze tajnych informatorów lub pomocników
przy operacyjnym zdobywaniu informacji
wszelkich kategorii rejestracji stosowa-
nych przez organy bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa.”;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. Dokumentami, w rozumieniu ustawy, sà:

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 obra-
zu, noÊniki dêwi´ku i wszelkich innych
form zapisu, a tak˝e kopie, odpisy i in-
ne duplikaty tych noÊników informacji,

2) niezb´dne do analizy informacji Êrodki
pomocnicze, a w szczególnoÊci prog-
ramy na u˝ytek zautomatyzowanego
przetwarzania danych.”;

7) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W sk∏ad Kolegium Instytutu Pami´ci wchodzi
11 cz∏onków, z których 9 wybieranych jest
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów, a 2 jest powo-
∏ywanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

8) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W delegaturach mogà byç tworzone wydzia∏y
udost´pniania i archiwizacji dokumentów, re-
feraty edukacji publicznej oraz referaty Êled-
cze.”;

9) w art. 19 po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Dyrektor G∏ównej Komisji mo˝e powierzyç
prokuratorowi oddzia∏owej komisji pe∏nienie
obowiàzków naczelnika oddzia∏owej komisji
na okres nieprzekraczajàcy 6 miesi´cy.”;

10) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Pracownicy Instytutu Pami´ci, tak˝e po
ustaniu stosunku pracy, sà obowiàzani
zachowaç w tajemnicy wiadomoÊci zwià-
zane z dzia∏alnoÊcià Instytutu Pami´ci,
powzi´te w zwiàzku z zatrudnieniem
w Instytucie Pami´ci, z wyjàtkiem uzy-
skanych w toku badaƒ naukowych.”;

11) dotychczasowà treÊç art. 22 oznacza si´ jako ust. 1
i dodaje ust. 2 w brzmieniu:

„2. W odniesieniu do dokumentów przekazanych
do archiwum Instytutu Pami´ci, Prezesowi In-
stytutu Pami´ci przys∏ugujà uprawnienia okreÊ-
lone 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 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078).”;

12) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Poza innymi zadaniami okreÊlonymi w ustawie
Kolegium Instytutu Pami´ci w szczególnoÊci zaj-
muje stanowisko w nast´pujàcych sprawach:

1) przej´cia do zasobów archiwalnych Instytu-
tu Pami´ci dokumentów spraw, o których
mowa w art. 1, i oceny ich kompletnoÊci,

2) ustalania zasad ewidencjonowania, prze-
chowywania, opracowywania, zabezpiecze-
nia, udost´pniania i publikowania doku-
mentów,

3) ustalania priorytetów w zakresie udost´p-
niania dokumentów,

4) oceniania polityki Êcigania przez Instytut Pa-
mi´ci przest´pstw, o których mowa w art. 1
pkt 1 lit. a,

5) ustalania programów badawczych w zakre-
sie opracowywania dzia∏alnoÊci organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e informo-
wania oraz edukacji spo∏eczeƒstwa.”;

13) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia
utworzenia Instytutu Pami´ci organy, o któ-
rych mowa ni˝ej, sà obowiàzane przygoto-
waç do przekazania do archiwum Instytutu
Pami´ci dokumenty wytworzone oraz zgro-
madzone przez organy bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, organy wi´ziennictwa, sàdy i prokura-
tury oraz organy bezpieczeƒstwa III Rzeszy
Niemieckiej i Zwiàzku Socjalistycznych Re-
publik Radzieckich. Obowiàzek ten cià˝y na:

1) Ministrze Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji oraz Szefie Urz´du Ochrony Paƒ-
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stwa — co do dokumentów, a tak˝e akt
funkcjonariuszy, wytworzonych lub gro-
madzonych w okresie do dnia 31 lipca
1990 r.,

2) Ministrze Obrony Narodowej — co do do-
kumentów wojskowych organów bezpie-
czeƒstwa, a tak˝e akt funkcjonariuszy i ˝o∏-
nierzy tych s∏u˝b, wytworzonych lub gro-
madzonych w okresie do dnia 31 grudnia
1990 r.,

3) Ministrze SprawiedliwoÊci — co do doku-
mentów wytworzonych oraz gromadzo-
nych przez organy wi´ziennictwa do dnia
31 grudnia 1956 r., dokumentów wytwo-
rzonych lub gromadzonych przez wydzia∏
ochrony Centralnego Zarzàdu Zak∏adów
Karnych i podleg∏e mu jednostki w okre-
sie do dnia 31 grudnia 1989 r., a tak˝e akt
penitencjarnych osób represjonowanych
z motywów politycznych, osadzonych
w zak∏adach karnych, aresztach Êled-
czych i obozach odosobnienia,

4) prezesach sàdów powszechnych i woj-
skowych — co do akt spraw osób repre-
sjonowanych z motywów politycznych,

5) prokuratorach kierujàcych powszechny-
mi i wojskowymi jednostkami organiza-
cyjnymi 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 Robot-
niczej dotyczàcych organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, a tak˝e akt organów bez-
pieczeƒstwa paƒstw okupacyjnych,

7) dyrektorach Archiwum Akt Nowych oraz
innych archiwów paƒstwowych — co do
dokumentów, o których mowa w pkt 1—5,
a przechowywanych w tych archiwach;
przekazanie ich do Instytutu Pami´ci na-
st´puje na zasadzie u˝yczenia.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz in-
nych archiwów paƒstwowych sà obowià-
zani przygotowaç do przekazania do archi-
wum Instytutu Pami´ci dokumenty wytwo-
rzone lub zgromadzone przez organy bez-
pieczeƒstwa paƒstwa wymienione w art. 5
ust. 1 pkt 13 i 14.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 pkt 1—5 doty-
czy tak˝e kopii dokumentów, niezale˝nie od
czasu ich sporzàdzenia.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes Instytutu Pami´ci wyznacza organom
okreÊlonym w ust. 1 pkt 1—7 terminy prze-
j´cia dokumentów, o których mowa w tym
przepisie.”;

14) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Do archiwum Instytutu Pami´ci przeka-
zuje si´ dokumenty wytworzone w toku
post´powania prowadzonego przez sà-
dy okr´gowe w sprawach, o których mo-
wa w art. 27 ustawy z dnia 18 paêdzier-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów, oraz art. 35d,
z chwilà prawomocnego zakoƒczenia
post´powania w danej sprawie.”;

15) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e, po zawia-
domieniu 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.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ka˝dy, kto posiada dokumenty, o których
mowa w art. 25, jest obowiàzany niezw∏ocz-
nie zawiadomiç o tym fakcie Prezesa Insty-
tutu Pami´ci.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ka˝dy organ administracji rzàdowej, samo-
rzàdu terytorialnego albo zawodowego jest
obowiàzany bezzw∏ocznie wydaç Prezesowi
Instytutu Pami´ci, na jego ˝àdanie, posiada-
ne dokumenty, o których mowa w art. 25.
Obowiàzek ten dotyczy tak˝e wydania ko-
pii.”,

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. 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.”;

16) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Ka˝dy, kto bez tytu∏u prawnego posia-
da dokumenty zawierajàce informacje
z zakresu dzia∏ania Instytutu Pami´ci,
jest obowiàzany wydaç je bezzw∏ocz-
nie Prezesowi Instytutu Pami´ci.

2. W∏aÊciciel lub osoba majàca inny tytu∏
prawny do posiadania dokumentów,
o których mowa w ust. 1, jest obowià-
zana do ich udost´pnienia Prezesowi
Instytutu Pami´ci, na jego ˝àdanie,
w celu sporzàdzenia kopii.

3. Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e zwra-
caç si´ do wszelkich osób lub instytucji
zagranicznych o pomoc w udost´pnia-
niu dokumentów.”;
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17) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. W zakresie dzia∏alnoÊci archiwalnej Ins-
tytut Pami´ci gromadzi, ewidencjonuje,
przechowuje, opracowuje, zabezpiecza
i udost´pnia dokumenty zbrodni oraz do-
kumenty ukazujàce fakty i okolicznoÊci
dotyczàce losów Narodu Polskiego w la-
tach 1939—1990 i informujàce o ponie-
sionych ofiarach i wyrzàdzonych szko-
dach, wydaje zaÊwiadczenia na ich pod-
stawie, a tak˝e uwierzytelnione odpisy,
wypisy, wyciàgi i reprodukcje przecho-
wywanych dokumentów.”;

18) w art. 29a uchyla si´ ust. 2;

19) art. 30—35 otrzymujà brzmienie:

„Art. 30. 1. Ka˝dy ma prawo wystàpiç z wnios-
kiem do Instytutu Pami´ci o udost´p-
nienie do wglàdu kopii dotyczàcych go
dokumentów.

2. Instytut Pami´ci udost´pnia kopie do-
st´pnych dokumentów, o których mo-
wa w ust. 1, dotyczàcych wnioskodaw-
cy, z wyjàtkiem dokumentów wytwo-
rzonych przez niego lub przy jego
udziale w ramach czynnoÊci wykony-
wanych w zwiàzku z jego pracà lub
s∏u˝bà w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa albo w zwiàzku z czynnoÊcia-
mi, przy których wykonywaniu by∏
traktowany przez te organy jako oso-
bowe êród∏o informacji. 

3. W udost´pnianych kopiach dokumen-
tów anonimizuje si´ dane osobowe
osób trzecich.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, po-
winien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz adres zamiesz-
kania wnioskodawcy,

2) rodzaj i numer dokumentu to˝samo-
Êci,

3) dat´ wydania dokumentu to˝samo-
Êci oraz nazw´ organu, który go wy-
da∏,

4) dane u∏atwiajàce odnalezienie do-
kumentów.

5. W razie póêniejszego odnalezienia w ar-
chiwum Instytutu Pami´ci dokumen-
tów dotyczàcych wnioskodawcy nale˝y
go o tym poinformowaç oraz pouczyç
o mo˝liwoÊci ponownego z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w ust. 1.

Art. 31. 1. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd w kopie do-
kumentów, o których mowa w art. 30,
ma prawo wystàpiç do Instytutu Pa-
mi´ci z wnioskiem o udost´pnienie do
wglàdu tych dokumentów bez anoni-
mizacji.

2. Instytut Pami´ci umo˝liwia wglàd
w dotyczàce wnioskodawcy dokumen-
ty bez anonimizacji, z wyjàtkiem doku-
mentów, z których treÊci wynika co
najmniej jedna z nast´pujàcych oko-
licznoÊci:

1) wnioskodawca by∏ pracownikiem
lub funkcjonariuszem organu bez-
pieczeƒstwa paƒstwa,

2) wnioskodawca by∏ przez organ bez-
pieczeƒstwa paƒstwa traktowany
jako osobowe êród∏o informacji,
a w szczególnoÊci by∏ w tym charak-
terze przez ten organ zarejestrowa-
ny lub odnotowany,

3) wnioskodawca zobowiàza∏ si´ do do-
starczania informacji organowi bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub Êwiadcze-
nia takiemu organowi jakiejkolwiek
pomocy w dzia∏aniach operacyjnych,

4) wnioskodawca realizowa∏ zadania
zlecone przez organ bezpieczeƒstwa
paƒstwa, a w szczególnoÊci dostar-
cza∏ temu organowi informacje.

3. Warunki okreÊlone w ust. 2 pkt 2—4
nie zachodzà, je˝eli wnioskodawca
udziela∏ jedynie informacji o przest´p-
stwach pospolitych lub informacji po-
wszechnie dost´pnych.

4. Niezanonimizowane dokumenty udo-
st´pnia si´ do wglàdu w orygina∏ach
lub kopiach w siedzibie oddzia∏u Insty-
tutu Pami´ci w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania wnioskodaw-
cy, 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. 33 ust. 4 stosuje
si´ odpowiednio.

5. Osobie, w stosunku do której w archi-
wum Instytutu Pami´ci nie odnalezio-
no dokumentów, o których mowa
w ust. 2, która na podstawie wniosku
okreÊlonego w ust. 1 uzyska∏a wglàd
w dotyczàce jej dokumenty, przys∏ugu-
je — na zasadach i w zakresie okreÊlo-
nym w ustawie — prawo do uzyskania
kopii tych dokumentów, prawo do
ujawnienia nazwisk oraz dalszych da-
nych identyfikujàcych to˝samoÊç funk-
cjonariuszy, pracowników, ˝o∏nierzy
oraz osobowych êróde∏ informacji or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa, zbie-
rajàcych informacje o niej lub którzy
prowadzili te osobowe êród∏a informa-
cji, prawo do zwrotu przedmiotów
znajdujàcych si´ w archiwum Instytutu
Pami´ci, które w momencie utraty sta-
nowi∏y jej w∏asnoÊç lub by∏y w jej po-
siadaniu i prawo zastrze˝enia swoich
danych osobowych.
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Art. 32. 1. Odmowa uwzgl´dnienia wniosku,
o którym mowa w art. 31 ust. 1, w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci dotyczàcej udost´p-
nienia bez anonimizacji dokumentów
potwierdzajàcych okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 31 ust. 2, nast´puje
w drodze decyzji administracyjnej. De-
cyzja ta jest równoznaczna z odmowà
realizacji praw okreÊlonych w art. 31
ust. 5, odnoszàcych si´ do dokumen-
tów, których odmowa ta dotyczy.

2. Organ odwo∏awczy utrzymuje w mocy
zaskar˝onà decyzj´ albo uchyla jà
i przekazuje spraw´ do ponownego
rozpatrzenia przez organ pierwszej in-
stancji.

Art. 33. 1. Wydanie niezanonimizowanych kopii
dokumentów nast´puje na pisemny
wniosek osoby, o której mowa w art. 31
ust. 5.

2. Na ˝àdanie wnioskodawcy nale˝y
uwierzytelniç wydawane kopie doku-
mentów. 

3. Wydanie kopii dokumentów nast´puje
w siedzibie oddzia∏u Instytutu Pami´ci
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania 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 zawiado-
miony na piÊmie o terminie wydania
kopii dokumentów przynajmniej na
7 dni przed tym terminem. Wydanie
kopii dokumentów powinno byç udo-
kumentowane protoko∏em, który pod-
pisuje wnioskodawca i upowa˝niony
pracownik Instytutu Pami´ci.

Art. 34. 1. Na pisemny wniosek osoby, o której
mowa w art. 31 ust. 5, Instytut Pami´-
ci wydaje znajdujàce si´ w jego archi-
wum przedmioty, które w momencie
utraty stanowi∏y jej w∏asnoÊç lub by∏y
w jej posiadaniu.

2. Przed wydaniem przedmiotów Instytut
Pami´ci mo˝e sporzàdziç i zachowaç
ich kopie; o fakcie tym nale˝y poinfor-
mowaç wnioskodawc´.

3. W zakresie okreÊlonym w ust. 1 przepi-
sy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 35. 1. Na pisemny wniosek osoby, o której
mowa w art. 31 ust. 5, podaje si´ tej
osobie nazwiska i dalsze dane identyfi-
kujàce to˝samoÊç osób, które przeka-
zywa∏y o niej informacje organom bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, je˝eli mo˝na je
jednoznacznie okreÊliç na podstawie
dokumentów danego organu bezpie-

czeƒstwa paƒstwa, i o ile w dokumen-
tach udost´pnionych do wglàdu na
podstawie wniosku, o którym mowa
w art. 31 ust. 1, znajdujà si´ pseudoni-
my 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. 31 ust. 1, znaj-
dujà si´ nazwiska pracowników i funk-
cjonariuszy, którzy zbierali lub oceniali
informacje o wnioskodawcy lub pro-
wadzili osoby, które przekazywa∏y or-
ganom bezpieczeƒstwa paƒstwa te in-
formacje.

3. Odmawia si´ podania nazwisk oraz in-
nych danych identyfikujàcych to˝sa-
moÊç osób, które udziela∏y jedynie in-
formacji o przest´pstwach pospoli-
tych.

4. Od odmowy udost´pnienia danych
identyfikujàcych to˝samoÊç osób, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, przys∏uguje od-
wo∏anie do Prezesa Instytutu Pami´ci.

5. W zakresie okreÊlonym w ust. 1 i 2
przepisy art. 33 ust. 3 i 4 stosuje si´ od-
powiednio.”;

20) po art. 35 dodaje si´ art. 35a—35d w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Wnioski, o których mowa w art. 30
ust. 1, art. 31 ust. 1 i art. 35c ust. 1
oraz wynikajàce z realizacji upraw-
nieƒ, o których mowa w art. 31 ust. 5,
sk∏ada si´ osobiÊcie w siedzibie Insty-
tutu Pami´ci, jego oddzia∏ach i dele-
gaturach lub za poÊrednictwem pocz-
ty, pod warunkiem poÊwiadczenia
podpisu wnioskodawcy przez nota-
riusza.

2. Osoba majàca sta∏e miejsce zamiesz-
kania za granicà mo˝e z∏o˝yç wniosek
osobiÊcie w polskiej placówce konsu-
larnej, przy czym podpis wniosko-
dawcy uwierzytelnia konsul. Wniosek
taki mo˝e byç równie˝ z∏o˝ony za po-
Êrednictwem poczty, pod warunkiem
poÊwiadczenia podpisu wnioskodaw-
cy przez notariusza lub innà osob´
uprawnionà do uwierzytelniania pod-
pisów zgodnie z prawem paƒstwa,
w którym ta czynnoÊç zostanie doko-
nana.

3. Po z∏o˝eniu wniosku wnioskodawca
mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika do re-
alizacji przys∏ugujàcych mu praw wy-
nikajàcych z ustawy.

4. Uprawnienia wynikajàce z ustawy
mo˝e wykonywaç osoba najbli˝sza
zmar∏ego w rozumieniu art. 115 § 11
Kodeksu karnego.
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5. Je˝eli realizacja praw wynikajàcych
z ustawy nast´puje przez osob´ naj-
bli˝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. 1. Ka˝dy ma prawo za∏àczyç do zbioru
dotyczàcych go dokumentów w∏asne
uzupe∏nienia, sprostowania, uaktual-
nienia, wyjaÊnienia oraz dokumenty
lub ich kopie. Dane ju˝ zawarte w do-
kumentach nie ulegajà zmianie.

2. Uzupe∏nienia, sprostowania, uaktual-
nienia, wyjaÊnienia oraz dokumenty
lub ich kopie do∏àcza si´ do zbioru
dokumentów z oznaczeniem ich
w sposób pozwalajàcy na ich odró˝-
nienie od dokumentów zgromadzo-
nych przez Instytut Pami´ci w trybie
art. 25.

Art. 35c. 1. Ka˝dy ma prawo wystàpiç z wnios-
kiem do Instytutu Pami´ci o udost´p-
nienie do wglàdu dokumentów oso-
bowych dotyczàcych pracownika lub
funkcjonariusza organu bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz adres za-
mieszkania wnioskodawcy,

2) rodzaj i numer dokumentu to˝sa-
moÊci,

3) dat´ wydania dokumentu to˝sa-
moÊci oraz nazw´ organu, który go
wyda∏,

4) dane u∏atwiajàce odnalezienie do-
kumentów, w szczególnoÊci imi´
i nazwisko oraz informacje o miej-
scu pracy lub dzia∏ania pracownika
lub funkcjonariusza organu bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, którego do-
tyczyç majà dokumenty.

3. Funkcjonariusze i pracownicy orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa mogà
uzyskaç na swój wniosek kopie do-
tyczàcych ich dokumentów osobo-
wych.

4. W razie póêniejszego odnalezienia
w archiwum Instytutu Pami´ci do-
kumentów osobowych dotyczàcych
pracownika lub funkcjonariusza orga-
nu 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. 35d. 1. Ka˝demu, komu udost´pniono do-
tyczàce go dokumenty, przys∏uguje

prawo wytoczenia powództwa o usta-
lenie, ˝e:

1) dokument lub dokumenty, które
zosta∏y mu udost´pnione jako do-
tyczàce jego osoby, w rzeczywisto-
Êci go nie dotyczà lub

2) nie sà autentyczne dokument lub
dokumenty udost´pnione mu jako
dotyczàce jego osoby, lub

3) nie jest zgodna z prawdà treÊç
dokumentu lub dokumentów udo-
st´pnionych mu jako dotyczàcych
jego osoby.

2. Powództwo wytacza si´ przeciwko
Skarbowi Paƒstwa, reprezentowane-
mu przez Instytut Pami´ci.

3. Powództwo rozpoznaje sàd okr´go-
wy majàcy siedzib´ w mieÊcie b´dà-
cym siedzibà sàdu apelacyjnego w∏aÊ-
ciwego ze wzgl´dów na miejsce za-
mieszkania powoda.

4. W post´powaniu wszcz´tym w wyni-
ku wytoczenia powództwa, o którym
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy Kodeksu post´powania
cywilnego.

5. Odpis prawomocnego orzeczenia,
wydanego w wyniku wytoczenia po-
wództwa, o którym mowa w ust. 1,
zostaje do∏àczony do dokumentu lub
dokumentów, do których orzeczenie
to si´ odnosi i stanowi ich integralnà
cz´Êç.”;

21) art. 36 i 37 otrzymujà brzmienie:

„Art. 36. 1. Dokumenty zgromadzone przez Insty-
tut Pami´ci, z wyjàtkiem dokumentów,
o których mowa w art. 39, udost´pnia
si´ organom w∏adzy publicznej oraz in-
nym instytucjom, organizacjom i oso-
bom w celach:

1) wykonywania zadaƒ ustawowych,

2) prowadzenia badaƒ naukowych,
o ile Prezes Instytutu Pami´ci wyra-
zi na to zgod´,

3) prowadzenia dzia∏alnoÊci dzienni-
karskiej, o ile Prezes Instytutu Pa-
mi´ci wyrazi na to zgod´.

2. Podmioty, którym dokumenty zosta∏y
udost´pnione, ponoszà odpowiedzial-
noÊç prawnà za sposób ich wykorzy-
stania, o czym nale˝y je poinformo-
waç.

3. W trybie okreÊlonym w ust. 1 pkt 2 i 3
nie mogà byç wnioskodawcy udost´p-
nione dokumenty, je˝eli zosta∏y wy-
tworzone przez niego lub przy jego
udziale w ramach czynnoÊci wykony-
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wanych w zwiàzku z jego pracà lub
s∏u˝bà w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa albo w zwiàzku z czynnoÊcia-
mi, przy wykonywaniu których by∏
traktowany przez te organy jako oso-
bowe êród∏o informacji.

Art. 37. 1. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5,
która uzyska∏a na podstawie art. 31
wglàd w niezanonimizowane kopie
dotyczàcych jej dokumentów, mo˝e
zastrzec, ˝e dotyczàce jej dane oso-
bowe zebrane w sposób tajny w to-
ku czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa nie b´dà udost´pniane w celach,
o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2,
przez okreÊlony czas, jednak˝e nie d∏u-
˝ej ni˝ przez 90 lat od daty ich wytwo-
rzenia.

2. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5,
mo˝e zastrzec, ˝e dotyczàce jej infor-
macje zawierajàce dane z ˝ycia pry-
watnego, rodzinnego, a tak˝e dotyczà-
ce czci i dobrego imienia, do których
uzyska∏a wglàd bez anonimizacji, nie
b´dà udost´pnione, z zastrze˝eniem
art. 39.

3. Prezes Instytutu Pami´ci informuje
osoby, o których mowa w art. 31 ust. 5,
o prawie zastrze˝enia, o którym mowa
w ust. 2.

4. Zastrze˝enie, o którym mowa w ust. 2,
nie obejmuje informacji dotyczàcych
osób pe∏niàcych funkcje publiczne,
o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumen-
tów.

5. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5,
która uzyska∏a na podstawie art. 31
wglàd w niezanonimizowane kopie do-
tyczàcych jej dokumentów, mo˝e wy-
raziç zgod´ na udost´pnienie swo-
ich danych osobowych, okreÊlonych
w ust. 1, wskazanym osobom lub in-
stytucjom, a tak˝e na ich powszechnà
dost´pnoÊç. 

6. Dane osobowe, okreÊlone w ust. 1,
mogà byç jednak˝e udost´pniane
w celach, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 2, je˝eli:

1) osoba, której dotyczà te dane, albo
w przypadku jej Êmierci osoba naj-
bli˝sza wyrazi na to zgod´,

2) odnoszà si´ do publicznego wystà-
pienia osoby, której dotyczà te da-
ne, lub do jej dzia∏alnoÊci publicznej
lub sà danymi osobowymi wyma-

ganymi przez ustaw´ w zwiàzku
z pe∏nieniem funkcji publicznej.

7. Cele, o których mowa w art. 36 ust. 1
pkt 2, mo˝na realizowaç tak˝e po ano-
nimizacji danych osobowych, o któ-
rych mowa w ust. 1, w kopiach doku-
mentów.

8. Prawo do zastrze˝enia, o którym mowa
w ust. 1, oraz prawo do wyra˝enia zgo-
dy na udost´pnienie swoich danych
osobowych, okreÊlonych w ust. 1,
wskazanym organom w∏adzy publicz-
nej, innym instytucjom, organizacjom
i osobom nie przys∏uguje w stosun-
ku do dokumentów, o których mowa
w art. 36 ust. 3.”;

22) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumenty organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, je˝eli nie zawierajà danych osobowych
osoby trzeciej, 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 ter-
rorystycznym lub przest´pstwie godzàcym
w porzàdek konstytucyjny Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

23) w art. 39 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szef Agencji Wywiadu oraz Minister Obrony
Narodowej, w porozumieniu z Prezesem In-
stytutu Pami´ci, dokonujà co 5 lat okresowych
przeglàdów dokumentów zgromadzonych
w zbiorze wyodr´bnionym. W przypadku
stwierdzenia ustàpienia przes∏anek uzasadnia-
jàcych 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 za-
strze˝enia. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

24) uchyla si´ art. 41;

25) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. Je˝eli Dyrektor Biura Udost´pniania i Ar-
chiwizacji Dokumentów Instytutu Pami´-
ci zostanie zawiadomiony, ˝e znajdujàce
si´ w dokumentach dane osobowe sà
nieprawdziwe, to informacje o tym do∏à-
cza si´ do zbioru dokumentów dotyczà-
cych danej osoby.”;

26) w art. 43 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W sprawach rozstrzyganych decyzjà admini-
stracyjnà, w myÊl przepisów niniejszej ustawy,
organem pierwszej instancji jest dyrektor od-
dzia∏u Instytutu Pami´ci. Organem odwo∏aw-
czym jest Prezes Instytutu Pami´ci.”;
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27) uchyla si´ art. 44;

28) w art. 45:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prokuratorom Instytutu Pami´ci w spra-
wach okreÊlonych w art. 1 pkt 1 lit. a przy-
s∏ugujà wszystkie uprawnienia prokuratora,
tak˝e w sprawach podlegajàcych orzecznic-
twu sàdów wojskowych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do prowadzenia Êledztw przez Instytut Pa-
mi´ci stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania karnego.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W sàdowym post´powaniu odwo∏awczym
na skutek wniesienia apelacji oraz kasacji
wyst´pujà prokuratorzy G∏ównej Komisji.”,

d) po ust. 9 dodaje si´ ust. 10 w brzmieniu:

„10. 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∏aÊciwo-
Êci sàdów wojskowych.”;

29) po art. 45 dodaje si´ art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. Instytut Pami´ci wszczyna z urz´du
Êledztwo w sprawach o przest´pstwa
okreÊlone w art. 54 i 55.”;

30) w art. 47:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor G∏ównej Komisji jest prokuratorem
prze∏o˝onym prokuratorów tej Komisji oraz
komisji oddzia∏owych. Naczelnik komisji od-
dzia∏owej jest prze∏o˝onym prokuratorów
tej komisji.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Prokurator Generalny mo˝e przywróciç na
wczeÊniej zajmowane lub równorz´dne
stanowisko w powszechnej lub wojskowej
jednostce prokuratury prokuratora Instytu-
tu Pami´ci, co do którego Prezes Instytutu
Pami´ci wystàpi∏, po zasi´gni´ciu opinii
Dyrektora G∏ównej Komisji, z takim wnio-
skiem. Z∏o˝enie wniosku nie jest zwiàzane
z post´powaniem dyscyplinarnym.

4b. W przypadku stwierdzenia, ˝e prokurator
nie mo˝e ze wzgl´dów zdrowotnych pe∏niç
s∏u˝by w Instytucie Pami´ci, Prokurator
Generalny przenosi go na stanowisko rów-
norz´dne do innej jednostki organizacyjnej
prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwo-
Êci lub innej jednostki organizacyjnej pod-
leg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo
przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwa-
lifikacjami prokuratora.”;

31) art. 48 i 49 otrzymujà brzmienie:

„Art. 48. Prokurator oddzia∏owej komisji wydaje
postanowienie o wszcz´ciu albo odmo-

wie wszcz´cia Êledztwa w sprawie
o zbrodni´, o której mowa w art. 1 pkt 1
lit. a, w terminie 3 miesi´cy od otrzyma-
nia zawiadomienia o przest´pstwie. Je˝e-
li osoba lub instytucja, która z∏o˝y∏a za-
wiadomienie, nie zostanie w ciàgu 4 mie-
si´cy od dnia jego z∏o˝enia powiadomio-
na o wszcz´ciu albo odmowie wszcz´cia
Êledztwa, mo˝e wnieÊç za˝alenie do pro-
kuratura nadrz´dnego.

Art. 49. 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 pro-
wadzàcy je sk∏ada prokuratorowi nadrz´d-
nemu sprawozdanie z dokonanych czyn-
noÊci. Sprawozdanie takie sk∏ada si´ po
up∏ywie ka˝dego trzymiesi´cznego okresu
Êledztwa. Terminów dotyczàcych ukoƒcze-
nia Êledztwa, okreÊlonych w art. 310 Ko-
deksu post´powania karnego, nie stosuje
si´.”;

32) w art. 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. 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.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor G∏ównej Komisji jest prze∏o˝onym
dyscyplinarnym w stosunku do prokurato-
rów Instytutu Pami´ci.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Rzecznika dyscyplinarnego dla prokurato-
rów Instytutu Pami´ci wyznacza Prokurator
Generalny spoÊród prokuratorów Instytutu
Pami´ci, na wniosek Dyrektora G∏ównej Ko-
misji. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany
wskazaniami Dyrektora G∏ównej Komisji.”;

33) w art. 53:

a) pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) informuje spo∏eczeƒstwo o strukturach
i metodach dzia∏ania instytucji, w ramach
których zosta∏y pope∏nione zbrodnie prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje
o strukturach, obsadzie personalnej i spo-
sobach dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa,

2) prowadzi badania naukowe nad najnowszà
historià Polski, a tak˝e udost´pnia zgroma-
dzone dokumenty innym placówkom na-
ukowym i osobom w celu prowadzenia ta-
kich badaƒ, z zachowaniem warunków okre-
Êlonych w ustawie,

3) udziela informacji na temat zgromadzonych
dokumentów oraz publikuje wydawnictwa
naukowe i popularnonaukowe, w tym in-
wentarze archiwalne,”,
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b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyjnà, wysta-
wienniczà i wydawniczà,”,

c) dodaje si´ pkt 7—9 w brzmieniu:

„7) publikuje, na podstawie dokumentów zgro-
madzonych w archiwum Instytutu Pami´ci,
dane osobowe osób, których dotyczà te do-
kumenty wraz z informacjà, w jakim charak-
terze wyst´pujà w tych dokumentach,
w tym wykazy pracowników, funkcjonariu-
szy i ˝o∏nierzy organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa ze wskazaniem stopnia s∏u˝bowe-
go zajmowanych stanowisk, oraz organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa, w których pe∏nili
s∏u˝b´ lub pracowali, a tak˝e dane osobowe
osób traktowanych przez organy bezpie-
czeƒstwa paƒstwa jako osobowe êród∏a in-
formacji ze wskazaniem, jakie dokumenty
stanowi∏y podstaw´ publikacji,

8) publikuje, za ich zgodà, dane osobowe
osób, wobec których zachowa∏y si´ doku-
menty Êwiadczàce o tym, ˝e organy bezpie-
czeƒstwa paƒstwa zbiera∏y o nich informa-
cje na podstawie celowo gromadzonych da-
nych, w tym w sposób tajny, i którym przy-
s∏uguje mo˝liwoÊç skorzystania z prawa
okreÊlonego w art. 31 ust. 5, a wobec osób
tych nie stwierdzono istnienia dokumentów
Êwiadczàcych, ˝e byli pracownikami, funk-
cjonariuszami, ˝o∏nierzami organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub byli traktowani przez
organy bezpieczeƒstwa paƒstwa jako oso-
bowe êród∏a informacji, a w szczególnoÊci
w tym charakterze byli przez te organy zare-
jestrowani lub odnotowani; publikacje nie
obejmujà danych osobowych osób, w sto-
sunku do których zachowa∏y si´ dokumenty
uzasadniajàce publikacj´ ich danych osobo-
wych na podstawie pkt 9,

9) publikuje dane osobowe osób, które zajmo-
wa∏y kierownicze stanowiska w by∏ej Pol-
skiej Partii Robotniczej i by∏ej Polskiej Zjed-
noczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczo-
nym 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.”;

34) w art. 54 ust. 3 i 4 uchyla si´;

35) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. W dzia∏alnoÊci Instytutu Pami´ci, okreÊ-
lonej w art. 1, nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z póên. zm.16)).”.

Art. 40. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r.
Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 149, poz. 1078) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 27 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Post´powania sprawdzajàcego nie przeprowa-
dza si´ wobec osób zajmujàcych stanowiska:
Prezesa Rady Ministrów, cz∏onka Rady Mini-
strów, Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego,
Prezesa Naczelnego Sàdu Administracyjnego,
Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, Prezesa
Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Naj-
wy˝szej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywa-
telskich, Generalnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych, cz∏onków Rady Polityki Pie-
ni´˝nej, cz∏onków Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji, Prezesa Instytutu Pami´ci Narodo-
wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu oraz Szefów Kancelarii: Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Se-
natu i Prezesa Rady Ministrów.”;

2) w za∏àczniku 2c do ustawy pkt 11 otrzymuje brzmie-
nie:

„11. Czy w latach 1944—1990 by∏(a) Pan(-i) pracow-
nikiem organów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên.
zm.17)), lub osobowym êród∏em informacji,
o którym mowa w art. 6 tej ustawy?

� � �
TAK NIE NIE DOTYCZY”.

Art. 41. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie
Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z póên.
zm.18)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 53 w ust. 4 wyrazy „w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 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,
Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca
1989 r.” zast´puje si´ wyrazami „w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

Dziennik Ustaw Nr 218 — 10829 — Poz. 1592

———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592. 

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 170,
poz. 1218.

———————
16) 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.



2) w art. 54 w ust. 3 wyrazy „w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 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 w okresie od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r.” zast´puje si´ wyra-
zami „w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w ro-
zumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Or-
dynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 144 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w stosunku do ka˝dego kandydata urodzone-
go przed dniem 1 sierpnia 1972 r. — zaÊwiad-
czenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

2) art. 145 uchyla si´;

3) w art. 147 w ust. 1 w zdaniu drugim skreÊla si´ wy-
razy „wraz z oÊwiadczeniami kandydatów na po-
s∏ów lub informacjami, o których mowa w art. 144
ust. 5 pkt 3”;

4) w art. 152 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okr´gowa komisja wyborcza sporzàdza ob-
wieszczenia o zarejestrowanych listach okr´go-
wych, zawierajàce informacje o ich numerach,
nazwach i skrótach nazw komitetów wybor-
czych oraz dane o kandydatach zawarte w zg∏o-
szeniach list, w tym treÊç zaÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o do-
kumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów,
w zakresie okreÊlonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4
lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”;

5) art. 174 uchyla si´;

6) w art. 177:

a) w ust. 1:

— w pkt 7 w lit. d na koƒcu przecinek zast´puje
si´ kropkà, 

— pkt 8 uchyla si´,

b) ust. 5 uchyla si´;

7) art. 210 uchyla si´;

8) w art. 213:

a) w ust. 1:

— w pkt 7 w lit. d na koƒcu przecinek zast´puje
si´ kropkà, 

— pkt 8 uchyla si´,

b) ust. 5 uchyla si´.

Art. 43. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.20)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 16 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W sàdach okr´gowych po∏o˝onych w miej-
scowoÊciach, w których znajdujà si´ od-
dzia∏y Instytutu Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Minister SprawiedliwoÊci mo˝e
utworzyç, w drodze zarzàdzenia, wydzia∏y
lustracyjne do rozpoznawania spraw, o któ-
rych mowa w art. 28 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 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
w art. 35d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên.
zm.21)).”;

2) w art. 18 uchyla si´ § 2;

3) w art. 57 w § 1 dodaje si´ zdanie trzecie w brzmie-
niu:

„Zg∏aszajàcy urodzony przed dniem 1 sierpnia
1972 r. do∏àcza równie˝ zaÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218)
w art. 12 w ust. 1 w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) jest nieskazitelnego charakteru.”.
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———————
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r.
Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089
i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 oraz z 2005 r. Nr 140,
poz. 1173.

———————
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044.

21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592.



Art. 45. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach
w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów
administracji rzàdowej i jednostek im podporzàdkowa-
nych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253, z póên. zm.22)) w art. 71 uchyla si´ ust. 8.

Art. 46. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz Agencji Wy-
wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z póên. zm.23)) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nie pe∏ni∏a s∏u˝by zawodowej i nie pracowa∏a
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa, o któ-
rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên.
zm.24)), oraz nie by∏a osobowym êród∏em in-
formacji w rozumieniu art. 6 tej ustawy, ani te˝
nie by∏a s´dzià, który orzekajàc uchybi∏ godno-
Êci urz´du, sprzeniewierzajàc si´ niezawis∏oÊci
s´dziowskiej.”;

2) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Agencje nie mogà przy wykonywaniu
swoich zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏-
pracy:

1) pos∏ów i senatorów,

2) osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lip-
ca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmujàcych kierownicze stanowi-
ska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z póên. zm.25)),

3) dyrektorów generalnych w mini-
sterstwach, urz´dach centralnych
lub urz´dach wojewódzkich,

4) s´dziów, prokuratorów i adwoka-
tów,

5) cz∏onków rady nadzorczej, cz∏on-
ków zarzàdu oraz dyrektorów 
programów „Telewizji Polskiej —
Spó∏ka Akcyjna” i „Polskiego Ra-
dia — Spó∏ka Akcyjna”, a tak˝e 
dyrektorów terenowych oddzia∏ów
„Telewizji Polskiej — Spó∏ka Akcyj-
na”,

6) dyrektora generalnego, dyrekto-
rów biur oraz kierowników oddzia-
∏ów regionalnych „Polskiej Agencji
Prasowej — Spó∏ka Akcyjna”,

7) nadawców w rozumieniu art. 4
pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póên. zm.26)),

8) redaktorów naczelnych, dziennika-
rzy lub osób prowadzàcych dzia∏al-
noÊç wydawniczà, o których mowa
w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.
— Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5,
poz. 24, z póên. zm.27)),

9) rektorów, prorektorów i kierowni-
ków podstawowych jednostek or-
ganizacyjnych w publicznych i nie-
publicznych szko∏ach wy˝szych,

10) cz∏onków Rady G∏ównej Szkolnic-
twa Wy˝szego, Paƒstwowej Ko-
misji Akredytacyjnej i Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytu-
∏ów.

2. Szefowie Agencji w celu realizacji za-
daƒ Agencji mogà wydaç zgod´ na
korzystanie z tajnej wspó∏pracy z oso-
bami, o których mowa w ust. 1 pkt 7
i 8, je˝eli jest to uzasadnione wzgl´-
dami bezpieczeƒstwa paƒstwa, po
uzyskaniu zgody Prezesa Rady Mini-
strów.

3. W przypadku powo∏ania ministra w ce-
lu koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
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22) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230,
poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 65, poz. 594
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1491, Nr 240, poz. 2408 i Nr 273,
poz. 2703. 

23) 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
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711. 

24) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592. 

25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. 

———————
26) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 

27) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181
oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377. 



specjalnych Szefowie Agencji wyra˝a-
jà zgod´, o której mowa w ust. 2, po
uzyskaniu zgody tego ministra.”;

3) w art. 39 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakazu okreÊlonego w ust. 3 nie stosuje si´
w przypadku ˝àdania prokuratora albo sàdu,
zg∏oszonego w celu Êcigania karnego za czyn
zabroniony, stanowiàcy zbrodni´ lub wyst´-
pek, którego skutkiem jest Êmierç, lub przepro-
wadzenia post´powania sprawdzajàcego na
podstawie przepisów o ochronie informacji
niejawnych.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r. o bez-
poÊrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z póên. zm.28)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 w ust. 2 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w przypadku kandydata urodzonego przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. — zaÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych do-
kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592).”;

2) w art. 10 w ust. 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Na liÊcie zamieszcza si´ równie˝ treÊç zaÊwiad-
czeƒ, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów, w zakresie okreÊlonym w art. 11 ust. 2
pkt 1—4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej usta-
wy.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojsko-
wych S∏u˝bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 1326, z póên. zm.29)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. WSI nie mogà przy wykonywaniu swo-
ich zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏pracy:

1) pos∏ów i senatorów;

2) osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lip-
ca 1981 r. o wynagrodzeniu osób
zajmujàcych kierownicze stanowi-

ska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z póên. zm.30));

3) dyrektorów generalnych w mini-
sterstwach, urz´dach centralnych
lub urz´dach wojewódzkich;

4) s´dziów, prokuratorów i adwoka-
tów;

5) cz∏onków rady nadzorczej, cz∏on-
ków zarzàdu oraz dyrektorów pro-
gramów „Telewizji Polskiej — Spó∏-
ka Akcyjna” i „Polskiego Radia —
Spó∏ka Akcyjna”, a tak˝e dyrekto-
rów terenowych oddzia∏ów „Tele-
wizji Polskiej — Spó∏ka Akcyjna”;

6) dyrektora generalnego, dyrekto-
rów biur oraz kierowników oddzia-
∏ów regionalnych „Polskiej Agencji
Prasowej — Spó∏ka Akcyjna”;

7) nadawców w rozumieniu art. 4
pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póên. zm.31));

8) redaktorów naczelnych, dziennika-
rzy lub osób prowadzàcych dzia∏al-
noÊç wydawniczà, o których mowa
w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.
— Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5,
poz. 24, z póên. zm.32));

9) rektorów, prorektorów i kierowni-
ków podstawowych jednostek or-
ganizacyjnych w publicznych i nie-
publicznych szko∏ach wy˝szych;

10) cz∏onków Rady G∏ównej Szkolnic-
twa Wy˝szego, Paƒstwowej Komi-
sji Akredytacyjnej i Centralnej Ko-
misji do Spraw Stopni i Tytu∏ów.
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28) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

29) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703. 

———————
30) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. 

31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 

32) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181
oraz z 2005 r. Nr 39, poz. 377. 



2. Szef WSI w celu realizacji zadaƒ WSI
mo˝e wydaç zgod´ na korzystanie
z tajnej wspó∏pracy z osobami, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, je˝eli jest
to uzasadnione wzgl´dami bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, po uzyskaniu zgo-
dy Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku powo∏ania ministra w ce-
lu koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych Szef WSI wyra˝a zgod´,
o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu
zgody tego ministra.”;

2) w art. 37 w ust. 3 uchyla si´ pkt 2.

Art. 49. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. —
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 64 w ust. 1 skreÊla si´ dwukrotnie u˝yte wy-
razy „i art. 145”;

2) w art. 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okr´gowa komisja wyborcza sporzàdza ob-
wieszczenia o zarejestrowanych listach okr´-
gowych, zawierajàce informacje o ich nume-
rach, nazwach i skrótach nazw komitetów wy-
borczych oraz dane o kandydatach zawarte
w zg∏oszeniach list, w tym treÊç zaÊwiadczeƒ,
o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych do-
kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592), w zakre-
sie okreÊlonym w art. 11 ust. 2 pkt 1—4 lit. b i c
oraz pkt 5, 6 i 8—10 tej ustawy.”.

Art. 50. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217) w art. 44 ust. 3 wyrazy „w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 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.) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia
1 lipca 1989 r.” zast´puje si´ wyrazami „w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 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).”.

Art. 51. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 876) po art. 28 do-
daje si´ art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏ pobiera si´ od
pozwu w sprawie, o której mowa w:

1) art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdzier-
nika 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeƒ-

stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592);

2) w art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodo-
wej — Komisji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.33)).”.

Art. 52. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Cen-
tralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708 i Nr 158, poz. 1122) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie pe∏ni∏a s∏u˝by zawodowej i nie pracowa∏a
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa, o któ-
rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên.
zm.34)), oraz nie by∏a osobowym êród∏em in-
formacji w rozumieniu art. 6 tej ustawy, ani te˝
nie by∏a s´dzià, który orzekajàc uchybi∏ godno-
Êci urz´du, sprzeniewierzajàc si´ niezawis∏oÊci
s´dziowskiej.”;

2) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. CBA nie mo˝e przy wykonywaniu swo-
ich zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏pracy:

1) pos∏ów i senatorów;

2) osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe, o których mo-
wa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zaj-
mujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101,
z póên. zm.35));
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33) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592.

34) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592. 

35) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. 



3) dyrektorów generalnych w mini-
sterstwach, urz´dach centralnych
lub urz´dach wojewódzkich;

4) s´dziów, prokuratorów i adwoka-
tów;

5) cz∏onków rady nadzorczej, cz∏on-
ków zarzàdu oraz dyrektorów pro-
gramów „Telewizji Polskiej —
Spó∏ka Akcyjna” i „Polskiego Ra-
dia — Spó∏ka Akcyjna”, a tak˝e dy-
rektorów terenowych oddzia∏ów
„Telewizji Polskiej — Spó∏ka Akcyj-
na”;

6) dyrektora generalnego, dyrekto-
rów biur oraz kierowników oddzia-
∏ów regionalnych „Polskiej Agencji
Prasowej — Spó∏ka Akcyjna”;

7) nadawców w rozumieniu art. 4
pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia
1992 r. o radiofonii i telewizji
(Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póên. zm.36));

8) redaktorów naczelnych, dziennika-
rzy lub osób prowadzàcych dzia∏al-
noÊç wydawniczà, o których mowa
w ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r.
— Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5,
poz. 24, z póên. zm.37));

9) rektorów, prorektorów i kierowni-
ków podstawowych jednostek or-
ganizacyjnych w publicznych i nie-
publicznych szko∏ach wy˝szych;

10) cz∏onków Rady G∏ównej Szkolnic-
twa Wy˝szego, Paƒstwowej Ko-
misji Akredytacyjnej i Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytu-
∏ów.

2. Szef CBA w celu realizacji zadaƒ CBA
mo˝e wydaç zgod´ na korzystanie
z tajnej wspó∏pracy z osobami, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, je˝eli jest
to uzasadnione wzgl´dami bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, po uzyskaniu zgo-
dy Prezesa Rady Ministrów.

3. W przypadku powo∏ania ministra w ce-
lu koordynowania dzia∏alnoÊci s∏u˝b
specjalnych Szef CBA wyra˝a zgod´,
o której mowa w ust. 2, po uzyskaniu
zgody tego ministra.”.

Art. 53. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o S∏u˝-
bie Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywia-
du Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 16 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie pe∏ni∏a s∏u˝by zawodowej i nie pracowa∏a
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa, o któ-
rych mowa w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z póên.
zm.38)) oraz nie by∏a osobowym êród∏em infor-
macji w rozumieniu art. 6 tej ustawy, ani te˝
nie by∏a s´dzià, który orzekajàc uchybi∏ godno-
Êci urz´du, sprzeniewierzajàc si´ niezawis∏oÊci
s´dziowskiej.”;

2) w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. SKW i SWW nie mogà przy wykonywaniu
swoich zadaƒ korzystaç z tajnej wspó∏pracy:

1) pos∏ów i senatorów;

2) osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe, o których mowa w art. 2 usta-
wy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu
osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên.
zm.39));

3) dyrektorów generalnych w ministerstwach,
urz´dach centralnych lub urz´dach woje-
wódzkich;

4) s´dziów, prokuratorów i adwokatów;

5) cz∏onków rady nadzorczej, cz∏onków zarzà-
du oraz dyrektorów programów „Telewizji
Polskiej — Spó∏ka Akcyjna” i „Polskiego
Radia — Spó∏ka Akcyjna”, a tak˝e dyrekto-
rów terenowych oddzia∏ów „Telewizji Pol-
skiej — Spó∏ka Akcyjna”;

6) dyrektora generalnego, dyrektorów biur
oraz kierowników oddzia∏ów regionalnych
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36) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 

37) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
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z 2005 r. Nr 39, poz. 377. 
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38) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 38, poz. 360, z 2000 r. Nr 48, poz. 553, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 139,
poz. 1326, z 2005 r. Nr 64, poz. 567, Nr 167, poz. 1398
i Nr 222, poz. 1914 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 218, poz. 1592. 

39) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774 oraz
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417. 



„Polskiej Agencji Prasowej — Spó∏ka Ak-
cyjna”;

7) nadawców w rozumieniu art. 4 pkt 1 usta-
wy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii
i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531,
z póên. zm.40));

8) redaktorów naczelnych, dziennikarzy lub
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç wydawni-
czà, o których mowa w ustawie z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe
(Dz. U. Nr 5, poz. 24, z póên. zm.41));

9) rektorów, prorektorów i kierowników pod-
stawowych jednostek organizacyjnych
w publicznych i niepublicznych szko∏ach
wy˝szych;

10) cz∏onków Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝-
szego, Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej
i Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Ty-
tu∏ów.”;

3) w art. 41 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) korzystanie z tajnej wspó∏pracy z osobami,
o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8;”.

Art. 54. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz
ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywia-
du Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 104, poz. 711) uchyla si´ art. 27.

Art. 55. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 60 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy
z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funk-
cje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428)
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca
1989 r.” zast´puje si´ wyrazami „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)”;

2) w art. 61 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy

z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funk-
cje publiczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia 1 lipca 1989 r.” zast´puje si´ wyrazami „usta-
wy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów.”;

3) w art. 64 w ust. 3 wyrazy „ustawy z dnia 11 kwiet-
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy
z nimi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funk-
cje publiczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do
dnia 1 lipca 1989 r.” zast´puje si´ wyrazami „usta-
wy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów.”.

Rozdzia∏ 7

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 56. 1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia
1972 r., która w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
pe∏ni któràkolwiek z funkcji publicznych wymienio-
nych w art. 4, ma obowiàzek wystàpienia z podaniem
o wydanie jej zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 7
ust. 1, a obowiàzek ten powinien zostaç wykonany
w terminie 3 miesi´cy od daty wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma obowiàzek
przed∏o˝yç organowi wskazanemu w art. 5 ust. 4 lub 6,
w∏aÊciwemu dla pe∏nionej przez nià funkcji publicznej,
uzyskane potwierdzenie wystàpienia z podaniem o wy-
danie jej zaÊwiadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

3. W przypadku, je˝eli osoba, o której mowa
w ust. 1, nie zrealizuje w terminie obowiàzku wystà-
pienia o wydanie jej zaÊwiadczenia, organ wskazany
w art. 5 ust. 4 lub 6, w∏aÊciwy dla funkcji publicznej
pe∏nionej przez t´ osob´, niezale˝nie od realizacji
uprawnienia wskazanego w ust. 4, ma obowiàzek nie-
zw∏ocznie zawiadomiç o tym fakcie organ zaÊwiadcza-
jàcy. W zawiadomieniu podaje si´ dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1. W przypadku otrzymania takie-
go zawiadomienia organ zaÊwiadczajàcy wszczyna
z urz´du post´powanie w sprawie wydania zaÊwiad-
czenia.

4. Niedope∏nienie obowiàzków, o których mowa
w ust. 1—3, mo˝e stanowiç samodzielnà przes∏ank´
do rozwiàzania umowy o prac´, odwo∏ania z zajmo-
wanego stanowiska lub wszcz´cia post´powania dys-
cyplinarnego wobec osoby, która uchyli∏a si´ od do-
pe∏nienia tych obowiàzków.

5. O wszcz´ciu post´powania z urz´du zawiadamia
si´ stron´, której nast´pnie dor´cza si´ wydane za-
Êwiadczenie.

6. ZaÊwiadczenie dor´cza si´ tak˝e w∏aÊciwemu
organowi, wskazanemu w art. 5 ust. 6.
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40) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 85,
poz. 728 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 51, poz. 377,
Nr 83, poz. 574 i Nr 133, poz. 935. 

41) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
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z 2005 r. Nr 39, poz. 377. 



7. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma obowiàzek
przed∏o˝yç uzyskane zaÊwiadczenie organowi wskaza-
nemu w art. 5, w∏aÊciwemu dla pe∏nionej przez nià
funkcji publicznej, przy czym przed∏o˝enie to powinno
nastàpiç niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝ w termi-
nie 7 dni od daty dor´czenia zaÊwiadczenia.

8. Pracodawcy i prze∏o˝eni osoby pe∏niàcej funkcj´
publicznà, wymienionej w art. 4, organy powo∏ujàce
t´ osob´ na stanowiska lub funkcje, wymienione
w art. 4, organy nadrz´dne albo organy nadzoru nad
organem w∏adzy publicznej, wymienionym w art. 4,
lub w∏aÊciwe ze wzgl´du na miejsce wykonywania za-
wodu przez osob´ pe∏niàcà funkcj´ publicznà, wymie-
nionà w art. 4, a tak˝e organy samorzàdu zawodowe-
go, których osoba pe∏niàca funkcj´ publicznà, wymie-
niona w art. 4, jest cz∏onkiem, obowiàzane sà, w celu
wydania zaÊwiadczenia, do udzielania wszelkich nie-
zb´dnych informacji na temat osoby pe∏niàcej funkcj´
publicznà, wymienionà w art. 4, na ka˝de ˝àdanie or-
ganu zaÊwiadczajàcego.

Art. 57. 1. W przypadku, gdy obj´cie funkcji pu-
blicznej przez danà osob´ mo˝e nastàpiç w wyniku
wyborów powszechnych i bezpoÊrednich, przeprowa-
dzonych w roku 2006 i 2007 po wejÊciu w ˝ycie niniej-
szej ustawy, przepisu art. 5 ust. 4 nie stosuje si´; Insty-
tut Pami´ci Narodowej wydaje zaÊwiadczenia oso-
bom, które zosta∏y wymienione jako osoby wybrane
w obwieszczeniu w∏aÊciwego organu wyborczego.

2. Obj´cie przez danà osob´ funkcji, o której mowa
w art. 4 pkt 27, 28, 30, 32—36, w okresie 24 miesi´cy
od wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wymaga przed∏o-
˝enia urz´dowego potwierdzenia, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, albo kopii z∏o˝onego przez t´ osob´ ˝à-
dania wydania jej takiego potwierdzenia, na której or-
gan w∏aÊciwy potwierdzi∏ fakt przyj´cia takiego ˝àda-
nia.

Art. 58. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Prezes Instytutu Pami´ci Na-
rodowej utworzy rejestr zaÊwiadczeƒ, o którym mowa
w rozdziale 3 niniejszej ustawy.

Art. 59. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Instytut Pami´ci Narodowej
podejmie prace badawcze, o których mowa w art. 53
pkt 7—9 ustawy, o której mowa w art. 39. Wyniki tych
prac badawczych b´dà aktualizowane i publikowane,
nie rzadziej ni˝ raz na 6 miesi´cy.

Art. 60. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy koƒczy si´ kadencja Rzecznika Interesu Publiczne-
go i jego zast´pców.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy mie-
nie i dokumenty b´dàce we w∏adaniu Rzecznika Inte-
resu Publicznego przechodzà z mocy prawa we w∏ada-
nie Instytutu Pami´ci Narodowej.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pra-
cownicy Biura Rzecznika Interesu Publicznego stajà

si´ z mocy prawa pracownikami Instytutu Pami´ci Na-
rodowej.

4. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 3, wygasajà z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wej-
Êcia 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.

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

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

7. Pracownicy, o których mowa w ust. 3, zacho-
wujà 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 propono-
wane warunki pracy lub p∏acy na dalszy okres, al-
bo

2) wygaÊni´cia stosunku pracy, o którym mowa
w ust. 4, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 6.

8. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy, o któ-
rym mowa w ust. 4, lub wypowiedzenia, o którym mo-
wa w ust. 6, pracownikom:

1) mianowanym — przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝-
ne przewidziane w art. 131 ustawy z dnia 16 wrze-
Ênia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên.
zm.42));

2) innym ni˝ wymienieni w pkt 1 — przys∏uguje od-
prawa, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia
13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwià-
zywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotyczàcych pracowników (Dz. U. Nr 90,
poz. 844, z póên. zm.43)).
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42) 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.

43) 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. 



Art. 61. 1. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Prezes Sàdu Apelacyjnego
w Warszawie przeka˝e Prezesowi Instytutu Pami´ci
Narodowej wszelkie dokumenty, o których mowa
w art. 3.

2. W sprawach wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed Sàdem Lustracyjnym do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy organ zaÊwiadczajàcy wydaje z urz´du za-
Êwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, po prze-
kazaniu do archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
dokumentów, 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 Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu
przeka˝à do archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
dokumenty organów bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e
akta funkcjonariuszy wytworzone lub gromadzone
w okresie do dnia 31 lipca 1990 r.

2. Minister Obrony Narodowej przeka˝e do archi-
wum Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e akta funkcjona-
riuszy i ˝o∏nierzy tych s∏u˝b wytworzone lub groma-
dzone 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 doku-
menty wytworzone lub zgromadzone przez G∏ówny
Urzàd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz woje-
wódzkie i miejskie urz´dy kontroli prasy, publikacji
i widowisk, G∏ówny Urzàd Kontroli Publikacji i Wido-
wisk oraz okr´gowe urz´dy, a tak˝e przez Urzàd do
Spraw Wyznaƒ oraz terenowe organy administracji
paƒstwowej o w∏aÊciwoÊci szczególnej do spraw wy-
znaƒ stopnia wojewódzkiego.

4. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1—3 dotyczy tak˝e
kopii dokumentów, niezale˝nie od czasu ich sporzà-
dzenia.

5. Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej mo˝e,
w ka˝dym czasie, za˝àdaç od organów wymienionych
w ust. 1—3, a tak˝e od innych instytucji, dokumentów
nieprzekazanych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
Minister Obrony Narodowej oraz Szef Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego i Szef Agencji Wywiadu mo-
gà wykonaç dla potrzeb urz´du kopie akt funkcjona-
riuszy pozostajàcych w s∏u˝bie, które powsta∏y
w okresach, o których mowa odpowiednio w ust. 1
lub 2.

Art. 63. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
do dnia wejÊcia w ˝ycie zmiany ustawy, o której mowa
w art. 39, stosuje si´ przepisy w brzmieniu ustalonym
niniejszà ustawà.

2. Wnioski i pytania, o których mowa w art. 30
ustawy, o której mowa w art. 39, w brzmieniu dotych-
czasowym, niezrealizowane do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, traktuje si´ jako wniosek, o którym
mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 39,
w brzmieniu ustalonym niniejszà ustawà.

Art. 64. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trzne-
go, Szef Agencji Wywiadu i Minister Obrony Narodo-
wej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci
Narodowej, w odniesieniu do dokumentów przeka-
zanych do Instytutu Pami´ci Narodowej, dokonajà
w okresie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej 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. 65. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych dokona, na uzgodniony wniosek Pierw-
szego Prezesa Sàdu Najwy˝szego i Prezesa Instytutu
Pami´ci Narodowej, przeniesienia planowanych do-
chodów i wydatków bud˝etowych Rzecznika Interesu
Publicznego, odpowiednio do treÊci art. 60.

2. Rada Ministrów zapewni sfinansowanie w roku
2006 realizacji przez Instytut Pami´ci Narodowej za-
daƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie.

Art. 66. 1. Traci moc ustawa z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa 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.44)), z wyjàtkiem
art. 30.

2. W terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy Sàd Apelacyjny w Warszawie oraz
Sàd Najwy˝szy umorzà b´dàce w toku post´powania
prowadzone na podstawie ustawy, o której mowa
w ust. 1.

Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia;

2) art. 43 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
5 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

3) art. 46 pkt 2 oraz art. 53 pkt 2 i 3, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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44) 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 i 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 Nr 170, poz. 1218.
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