
Art. 1. W ustawie z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb ujawniania
informacji o dokumentach organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa oraz treÊci tych do-
kumentów, znajdujàcych si´ w archiwum
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zwanego dalej „Instytutem Pa-
mi´ci Narodowej”, tryb sk∏adania oraz
oceny zgodnoÊci z prawdà oÊwiadczeƒ do-
tyczàcych pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy
z tymi organami w okresie od dnia 22 lip-
ca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”;

2) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu: 

„Art. 3a. 1. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy jest
Êwiadoma i tajna wspó∏praca z ogni-
wami operacyjnymi lub Êledczymi or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa
w charakterze tajnego informatora lub

pomocnika przy operacyjnym zdoby-
waniu informacji. 

2. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy jest
równie˝ Êwiadome dzia∏anie, którego
obowiàzek wynika∏ z ustawy obowià-
zujàcej w czasie tego dzia∏ania
w zwiàzku z pe∏nionà funkcjà, zajmo-
wanym stanowiskiem, wykonywanà
pracà lub pe∏nionà s∏u˝bà, je˝eli infor-
macje przekazywane by∏y organom
bezpieczeƒstwa paƒstwa w zamiarze
naruszenia wolnoÊci i praw cz∏owieka
i obywatela.

3. S∏u˝bà w rozumieniu ustawy nie jest
pe∏nienie jej w organach, o których
mowa w art. 2, której obowiàzek wyni-
ka∏ z ustawy obowiàzujàcej w tym cza-
sie.”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

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

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pose∏, senator, pose∏ do Parlamentu Eu-
ropejskiego;
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3) osoba zajmujàca kierownicze stanowi-
sko paƒstwowe w rozumieniu ustawy
z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodze-
niu osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20,
poz. 101, z póên. zm.1));

4) cz∏onek Rady Polityki Pieni´˝nej;

5) cz∏onek Zarzàdu Narodowego Banku
Polskiego;

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

7) Prezes Narodowego Funduszu Zdro-
wia i jego zast´pcy;

8) Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych i jego zast´pcy;

9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spo∏ecznego i jego zast´pcy;

10) Przewodniczàcy, Zast´pcy Przewodni-
czàcego oraz cz∏onkowie Komisji Nad-
zoru Finansowego;

11) osoby wchodzàce w sk∏ad s∏u˝by za-
granicznej w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póên.
zm.2));

12) osoby powo∏ane lub mianowane na
podstawie przepisów innych ustaw na
inne, ni˝ wymienione w pkt 3—11 i 14,
stanowiska przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium
Sejmu, Senat, Prezydium Senatu,
Sejm i Senat, Marsza∏ka Sejmu, Mar-
sza∏ka Senatu lub Prezesa Rady Mini-
strów; 

13) prezes sàdu;
14) s´dzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej lub wojskowej

jednostki organizacyjnej prokuratury;

16) radca i starszy radca Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Paƒstwa;

17) organ i cz∏onek organu jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, organu zwiàz-
ku jednostek samorzàdu terytorialne-

go oraz organu jednostki pomocniczej
jednostki samorzàdu terytorialnego,
której obowiàzek utworzenia wynika
z ustawy;

18) rektor i prorektor publicznej lub niepu-
blicznej szko∏y wy˝szej, cz∏onek Rady
G∏ównej Szkolnictwa Wy˝szego, Paƒ-
stwowej Komisji Akredytacyjnej i Cen-
tralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytu-
∏ów;

19) cz∏onek rady nadzorczej, cz∏onek zarzà-
du, dyrektor programu i jego zast´pcy,
wydawca lub autor audycji publicy-
stycznej lub informacyjnej oraz dyrek-
tor terenowego oddzia∏u i agencji „Te-
lewizji Polskiej — Spó∏ka Akcyjna”,
„Polskiego Radia — Spó∏ka Akcyjna”,
a tak˝e cz∏onek Zarzàdu, cz∏onek Rady
Nadzorczej oraz cz∏onek Rady Progra-
mowej „Polskiej Agencji Prasowej 
— Spó∏ka Akcyjna”, dyrektor oddzia∏u,
dyrektor biura, redaktor naczelny „Pol-
skiej Agencji Prasowej — Spó∏ka Ak-
cyjna” oraz cz∏onek rady nadzorczej,
cz∏onek zarzàdu, dyrektor i jego za-
st´pcy w spó∏ce radiofonii regionalnej;

20) cz∏onek zarzàdu lub rady nadzorczej
osoby prawnej, która uzyska∏a koncesj´
na rozpowszechnianie programów ra-
diowych lub telewizyjnych oraz osoba
fizyczna, która uzyska∏a takà koncesj´;

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

22) dyrektor generalny Najwy˝szej Izby
Kontroli oraz pracownicy Najwy˝szej
Izby Kontroli nadzorujàcy lub wykonu-
jàcy czynnoÊci kontrolne;

23) cz∏onek organu zarzàdzajàcego, nad-
zorczego lub kontrolnego podmiotu
podlegajàcego nadzorowi Komisji
Nadzoru Finansowego;

24) pracownicy urz´dów paƒstwowych
oraz cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywil-
nej, zajmujàcy kierownicze stanowi-
ska:

a) w urz´dach organów w∏adzy pu-
blicznej, w tym naczelnych i central-
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nych organach administracji paƒ-
stwowej: dyrektora departamentu
lub jednostki równorz´dnej, jego za-
st´pcy oraz naczelnika wydzia∏u lub
jednostki równorz´dnej,

b) w administracji rzàdowej w woje-
wództwie: dyrektora i jego zast´pcy,
kierownika zespolonej s∏u˝by, in-
spekcji lub stra˝y i jego zast´pcy,
kierownika w organie administracji
niezespolonej i jego zast´pcy;

25) osoba zajmujàca wysokie stanowisko
paƒstwowe w rozumieniu ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwo-
wym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach paƒstwowych (Dz. U.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96), inne ni˝
wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;

26) pracownicy Urz´du Komisji Nadzoru
Finansowego zajmujàcy stanowiska
dyrektora pionu i jego zast´pcy, dyrek-
tora departamentu lub jednostki rów-
norz´dnej i jego zast´pcy oraz naczel-
nika wydzia∏u lub jednostki równo-
rz´dnej;

27) pracownicy Narodowego Banku Pol-
skiego zajmujàcy stanowiska dyrekto-
ra departamentu lub jednostki równo-
rz´dnej, jego zast´pcy oraz naczelnika
wydzia∏u lub jednostki równorz´dnej,
jego zast´pcy oraz doradcy prezesa,
terenowego koordynatora inspekcji,
g∏ównego specjalisty kierujàcego ze-
spo∏em, kierownika zespo∏u, kierowni-
ka sekcji i g∏ównego specjalisty;

28) pracownicy Instytutu Pami´ci Narodo-
wej;

29) cz∏onek Rady Narodowego Funduszu
Zdrowia, dyrektor i zast´pcy dyrektora
oddzia∏u wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia, dyrektor i zast´pcy
dyrektora departamentów (komórek
równorz´dnych) w centrali Narodowe-
go Funduszu Zdrowia oraz g∏ówny
ksi´gowy Narodowego Funduszu
Zdrowia;

30) dyrektor (kierownik) komórki organiza-
cyjnej w centrali Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, dyrektor oddzia∏u w Za-
k∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych i ich
zast´pcy;

31) dyrektor biura centrali Kasy Rolnicze-
go Ubezpieczenia Spo∏ecznego, dyrek-
tor oddzia∏u regionalnego Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Spo∏ecznego
i ich zast´pcy;

32) skarbnik województwa, powiatu lub
gminy oraz sekretarz powiatu lub gmi-
ny;

33) prezes, wiceprezes i cz∏onkowie samo-
rzàdowych kolegiów odwo∏awczych;

34) pracownicy regionalnych izb obra-
chunkowych zajmujàcy stanowiska:
prezesa, cz∏onka kolegium, naczelnika
wydzia∏u oraz inspektora do spraw
kontroli;

35) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej
i jego zast´pcy oraz cz∏onek Rady
Poczty Polskiej;

36) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzor-
czej banku paƒstwowego;

37) dyrektor przedsi´biorstwa paƒstwo-
wego, jego zast´pca oraz osoba zarzà-
dzajàca przedsi´biorstwem na podsta-
wie umowy o zarzàdzanie przedsi´-
biorstwem paƒstwowym;

38) osoba sprawujàca zarzàd w spó∏ce po-
wsta∏ej w wyniku komercjalizacji
przedsi´biorstwa paƒstwowego, której
sprawowanie zarzàdu zlecono w opar-
ciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji
i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397, z póên. zm.4));

39) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzor-
czej spó∏ki handlowej z udzia∏em Skar-
bu Paƒstwa, w której udzia∏ Skarbu
Paƒstwa przekracza 50 % kapita∏u za-
k∏adowego lub 50 % liczby akcji;

40) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzor-
czej w spó∏ce handlowej z udzia∏em
jednostki samorzàdu terytorialnego,
w której udzia∏ jednostki samorzàdu
terytorialnego przekracza 50 % kapita-
∏u zak∏adowego lub 50 % liczby akcji;

41) cz∏onek zarzàdu, cz∏onek rady nadzor-
czej spó∏ki o istotnym znaczeniu dla
porzàdku publicznego lub bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa w rozumieniu art. 8 usta-
wy z dnia 3 czerwca 2005 r. o szczegól-
nych uprawnieniach Skarbu Paƒstwa
oraz ich wykonywaniu w spó∏kach ka-
pita∏owych o istotnym znaczeniu dla
porzàdku publicznego lub bezpieczeƒ-
stwa publicznego (Dz. U. Nr 132,
poz. 1108 i Nr 267, poz. 2258);

42) osoba b´dàca przedstawicielem Skar-
bu Paƒstwa w radzie nadzorczej spó∏-
ki handlowej innej ni˝ wymieniona
w pkt 39;

43) osoba b´dàca przedstawicielem jed-
nostki samorzàdu terytorialnego w ra-
dzie nadzorczej spó∏ki handlowej, in-
nej ni˝ wymieniona w pkt 40;
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44) pracownicy nauki i szkolnictwa wy˝-
szego:

a) pracownik naukowy, naukowo-dy-
daktyczny lub dydaktyczny zatrud-
niony na stanowisku profesora zwy-
czajnego, profesora nadzwyczajne-
go, profesora wizytujàcego, docen-
ta, adiunkta lub starszego wyk∏a-
dowcy,

b) osoba zajmujàca w publicznej lub
niepublicznej szkole wy˝szej, w Pol-
skiej Akademii Nauk lub w jednost-
kach badawczo-rozwojowych stano-
wisko kierownika lub zast´pcy kie-
rownika podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej, w szczególnoÊci dzie-
kana albo prodziekana wydzia∏u,

c) osoba zajmujàca w publicznej lub
niepublicznej szkole wy˝szej, w Pol-
skiej Akademii Nauk lub w jednost-
kach badawczo-rozwojowych sta-
nowisko dyrektora instytutu, wice-
dyrektora instytutu, kanclerza, kwe-
stora, prezesa, wiceprezesa, sekre-
tarza naukowego;

45) dyrektor szko∏y publicznej lub niepu-
blicznej;

46) dyrektor Centralnej Komisji Egzamina-
cyjnej i dyrektor okr´gowej komisji eg-
zaminacyjnej;

47) adwokat, radca prawny, notariusz;

48) komornik;

49) bieg∏y rewident;

50) doradca podatkowy;

51) audytor wewn´trzny w rozumieniu
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.5));

52) dziennikarz w rozumieniu ustawy
z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo pra-
sowe;

53) cz∏onek organu zarzàdzajàcego, orga-
nu nadzoru lub organu kontroli we-
wn´trznej polskiego zwiàzku sporto-
wego lub spó∏ki kapita∏owej zarzàdza-
jàcej ligà zawodowà w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o spor-
cie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155,
poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448
i Nr 136, poz. 970);”;

4) art. 5 i 6 uchyla si´; 

5) tytu∏ rozdzia∏u 2 otrzymuje brzmienie: 

„OÊwiadczenia i rejestr oÊwiadczeƒ”;

6) art. 7—11 otrzymujà brzmienie:

„Art. 7. 1. Obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia, doty-
czàcego pracy lub s∏u˝by w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pra-
cy z tymi organami w okresie od dnia
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
zwanego dalej „oÊwiadczeniem lustra-
cyjnym”, majà osoby, o których mowa
w art. 4, urodzone przed dniem 1 sierp-
nia 1972 r. 

2. OÊwiadczenie lustracyjne sk∏ada si´
w chwili wyra˝enia zgody na kandydo-
wanie lub zgody na obj´cie lub wykony-
wanie funkcji.

3. Z∏o˝enie oÊwiadczenia lustracyjnego
powoduje wygaÊni´cie obowiàzku jego
powtórnego z∏o˝enia w przypadku póê-
niejszego kandydowania lub wykony-
wania funkcji publicznej, z którà zwiàza-
ny jest obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia.

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3,
osoba zobowiàzana do z∏o˝enia oÊwiad-
czenia lustracyjnego sk∏ada organowi
w∏aÊciwemu do przed∏o˝enia oÊwiad-
czenia informacj´ o uprzednim z∏o˝eniu
oÊwiadczenia lustracyjnego.

4. Tryb sk∏adania oÊwiadczeƒ przez osoby,
o których mowa w art. 4 pkt 1, 2 i 17, po-
chodzàce z wyborów powszechnych,
okreÊlajà przepisy odpowiednich ustaw
regulujàcych zasady przeprowadzania
wyborów.

5. Organy, którym sk∏adane sà oÊwiadcze-
nia lustracyjne, przekazujà je niezw∏ocz-
nie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej celem rozpoznania
w trybie okreÊlonym w ustawie z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U.
Nr 155, poz. 1016, z póên. zm.6)), chyba
˝e z przepisów odr´bnych wynika obo-
wiàzek przekazania oÊwiadczenia do od-
dzia∏owego biura lustracyjnego Instytu-
tu Pami´ci Narodowej, z zastrze˝eniem
art. 21c.

Art. 8. W∏aÊciwym organem do przed∏o˝enia
oÊwiadczenia lustracyjnego jest w stosun-
ku do osób kandydujàcych na funkcj´ pu-
blicznà, o której mowa w art. 4:

1) pkt 1 i 2 — Paƒstwowa Komisja Wybor-
cza;
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2) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowa-

nej na stanowisko Prezesa Rady Mi-
nistrów — Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

b) w stosunku do kandydata na kie-
rownicze stanowisko paƒstwowe,
na które powo∏uje lub mianuje Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej lub
Prezes Rady Ministrów — powo∏u-
jàcy lub mianujàcy,

c) w stosunku do kandydata na kie-
rownicze stanowisko paƒstwowe,
na które powo∏uje, wybiera lub mia-
nuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm
i Senat lub Marsza∏ek Sejmu — Mar-
sza∏ek Sejmu,

d) w stosunku do kandydata na kie-
rownicze stanowisko paƒstwowe,
na które powo∏uje lub mianuje Se-
nat lub Marsza∏ek Senatu — Mar-
sza∏ek Senatu,

e) w stosunku do kandydata na kie-
rownicze stanowisko paƒstwowe,
na które powo∏uje lub mianuje or-
gan inny ni˝ wymienione w lit. b—d
— organ powo∏ujàcy lub mianujàcy;

3) pkt 4 — Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) pkt 5 — Prezes Narodowego Banku
Polskiego;

5) pkt 6 — w∏aÊciwy organ wybierajàcy
lub powo∏ujàcy;

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

7) pkt 8 — Prezes Rady Ministrów;

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

9) pkt 10 — w∏aÊciwy organ powo∏ujàcy,
wyznaczajàcy lub delegujàcy;

10) pkt 11 — minister w∏aÊciwy do spraw
zagranicznych;

11) pkt 12 — w∏aÊciwy organ powo∏ujàcy
lub mianujàcy;

12) pkt 13:

a) w stosunku do kandydata na funk-
cj´ prezesa sàdu powszechnego
oraz prezesa sàdu wojskowego —
Minister SprawiedliwoÊci,

b) w stosunku do kandydata na funk-
cj´ prezesa wojewódzkiego sàdu
administracyjnego — Prezes Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego;

13) pkt 14:

a) w stosunku do kandydata na stano-
wisko s´dziego Trybuna∏u Konstytu-
cyjnego lub s´dziego Trybuna∏u
Stanu — Marsza∏ek Sejmu,

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

c) w stosunku do osoby nieb´dàcej s´-
dzià, ubiegajàcej si´ o stanowisko
s´dziego sàdu administracyjnego —
Krajowa Rada Sàdownictwa,

d) w stosunku do kandydata na stano-
wisko s´dziego sàdu powszechne-
go lub wojskowego — Krajowa Ra-
da Sàdownictwa,

e) w stosunku do kandydata na stano-
wisko prokuratorskie — Prokurator
Generalny;

14) pkt 15 — Prokurator Generalny;

15) pkt 16 — Prezes Prokuratorii General-
nej Skarbu Paƒstwa;

16) pkt 17 — w stosunku do osoby ubiega-
jàcej si´ o funkcj´ organu lub cz∏onka
organu jednostki samorzàdu terytorial-
nego oraz cz∏onka organu jednostki po-
mocniczej jednostki samorzàdu teryto-
rialnego, której obowiàzek utworzenia
wynika z ustawy, pochodzàcego z wy-
borów powszechnych — w∏aÊciwa ko-
misja wyborcza; w stosunku do pozo-
sta∏ych osób — w∏aÊciwy wojewoda;

17) pkt 18 — minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego;

18) pkt 19 — minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa, a w stosunku do
cz∏onków rad nadzorczych jednostek
publicznej radiofonii i telewizji — w∏a-
Êciwy organ powo∏ujàcy;

19) pkt 20 — w∏aÊciwy organ koncesyjny;

20) pkt 21:

a) w stosunku do cz∏onka zarzàdu lub
rady nadzorczej wydawcy, wspólni-
ka spó∏ki osobowej b´dàcej wydaw-
cà lub osoby fizycznej b´dàcej wy-
dawcà w rozumieniu ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo praso-
we — w∏aÊciwy organ rejestracyjny,

b) w stosunku do redaktora naczelne-
go w rozumieniu ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. — Prawo praso-
we — w∏aÊciwy wydawca w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. — Prawo prasowe;

21) pkt 22 — Prezes Najwy˝szej Izby Kon-
troli;

22) pkt 23 — Przewodniczàcy Komisji Nad-
zoru Finansowego;

23) pkt 24:

a) lit. a — odpowiednio w∏aÊciwy mini-
ster lub kierownik urz´du,

b) lit. b — w∏aÊciwy wojewoda;
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24) pkt 25 — w∏aÊciwy organ powo∏ujàcy;

25) pkt 26 — Przewodniczàcy Komisji Nad-
zoru Finansowego;

26) pkt 27 — Prezes Narodowego Banku
Polskiego;

27) pkt 28 — Prezes Instytutu Pami´ci Na-
rodowej;

28) pkt 29 — minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia;

29) pkt 30 — Prezes Rady Ministrów;

30) pkt 31 — minister w∏aÊciwy do spraw
rozwoju wsi;

31) pkt 32 — w∏aÊciwy organ powo∏ujàcy;

32) pkt 33 — Prezes Rady Ministrów;

33) pkt 34 — w stosunku do kandydata na
prezesa regionalnej izby obrachunko-
wej — Prezes Rady Ministrów; w sto-
sunku do kandydata na cz∏onka kole-
gium regionalnej izby obrachunkowej,
a tak˝e naczelnika wydzia∏u lub inspek-
tora do spraw kontroli w regionalnej
izbie obrachunkowej — prezes tej izby;

34) pkt 35 — minister w∏aÊciwy do spraw
∏àcznoÊci;

35) pkt 36 — Prezes Rady Ministrów;

36) pkt 37 — w∏aÊciwy organ za∏o˝ycielski;

37) pkt 38 i 39 — minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa;

38) pkt 40 — w∏aÊciwy wojewoda;

39) pkt 41 i 42 — minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa;

40) pkt 43 — w∏aÊciwy wojewoda;

41) pkt 44 — w∏aÊciwy rektor lub kierownik
jednostki zatrudniajàcej;

42) pkt 45 — w∏aÊciwy kurator oÊwiaty;

43) pkt 46 — minister w∏aÊciwy do spraw
oÊwiaty i wychowania;

44) pkt 47:

a) w stosunku do osoby ubiegajàcej
si´ o wpis na list´ adwokatów lub
radców prawnych — w∏aÊciwa okr´-
gowa rada adwokacka lub okr´go-
wa izba radców prawnych,

b) w stosunku do osoby ubiegajàcej
si´ o powo∏anie do wykonywania
zawodu notariusza — Minister
SprawiedliwoÊci;

45) pkt 48 — Minister SprawiedliwoÊci;

46) pkt 49 — Krajowa Rada Bieg∏ych Rewi-
dentów;

47) pkt 50 — Krajowa Rada Doradców Po-
datkowych;

48) pkt 51 — kierownik jednostki sektora
finansów publicznych;

49) pkt 52 — pracodawca, z tym ˝e w sto-
sunku do osoby niezatrudnionej w for-
mie umowy o prac´ — redaktor na-
czelny przyjmujàcy materia∏ do wyko-
rzystania;

50) pkt 53 — minister w∏aÊciwy do spraw
kultury fizycznej i sportu.

Art. 9. Osoby sk∏adajàce oÊwiadczenie lustracyj-
ne, w zakresie jego treÊci, sà zwolnione
z mocy prawa z obowiàzku zachowania ta-
jemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.

Art. 10. 1. Wzór oÊwiadczenia lustracyjnego sta-
nowi za∏àcznik nr 1 do ustawy.

2. Wzór informacji o uprzednim z∏o˝eniu
oÊwiadczenia lustracyjnego, o której
mowa w art. 7 ust. 3a, stanowi za∏àcznik
nr 2 do ustawy.

Art. 11. 1. Tworzy si´ rejestr oÊwiadczeƒ lustracyj-
nych, zwany dalej „rejestrem”, publiko-
wany w Biuletynie Informacji Publicznej
Instytutu Pami´ci Narodowej w formie
elektronicznej. Dane osobowe udost´p-
niane w rejestrze, z wyjàtkiem danych
adresowych i numeru PESEL, sà jawne
i nie podlegajà ochronie danych osobo-
wych.

2. Powszechny dost´p do danych zawar-
tych w oÊwiadczeniach lustracyjnych
zapewnia si´ poprzez zamieszczenie
w rejestrze elektronicznych (cyfrowych)
kopii oÊwiadczeƒ, katalogowanych alfa-
betycznie i zawierajàcych imi´ i nazwi-
sko (imiona i nazwiska), dat´ i miejsce
urodzenia oraz imiona rodziców osoby,
która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie. 

3. W elektronicznych (cyfrowych) kopiach
oÊwiadczeƒ lustracyjnych zamieszcza-
nych w rejestrze dane adresowe oraz
numery PESEL powinny zostaç zakryte
lub usuni´te tak, aby ich odczytanie nie
by∏o mo˝liwe.”;

7) uchyla si´ art. 12;

8) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. TreÊç oÊwiadczenia lustracyjnego kandy-
data na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pos∏a lub senatora, pos∏a do Parla-
mentu Europejskiego oraz kandydata na
pochodzàcy z wyborów powszechnych
organ i cz∏onka organu jednostki samo-
rzàdu terytorialnego oraz cz∏onka organu
jednostki pomocniczej jednostki samo-
rzàdu terytorialnego, której obowiàzek
utworzenia wynika z ustawy, stwierdzajà-
cego fakt ich pracy lub s∏u˝by w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏-
pracy z nimi, w cz´Êci A okreÊlonej wzo-
rem stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do usta-
wy, podaje si´ do publicznej wiadomoÊci
równie˝ w obwieszczeniu wyborczym.”;
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9) art. 14—16 uchyla si´;

10) rozdzia∏y 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„Rozdzia∏ 3

Post´powanie lustracyjne

Art. 17. W sprawach zgodnoÊci z prawdà oÊwiad-
czeƒ lustracyjnych orzeka, w sk∏adzie 3 s´-
dziów, sàd okr´gowy w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania osoby sk∏adajà-
cej oÊwiadczenie lustracyjne.

Art. 18. 1. Rozprawa w post´powaniu lustracyj-
nym odbywa si´ jawnie, z zastrze˝e-
niem ust. 2 i 2a.

2. Sàd mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç cz´Êci roz-
prawy:
1) na wniosek osoby lustrowanej, w za-

kresie, w jakim mogà zostaç ujawnio-
ne okolicznoÊci dotyczàce tej osoby,
o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1,
albo

2) z urz´du, w zakresie, w jakim mogà
zostaç ujawnione okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1, do-
tyczàce innej osoby lub innych osób,
chyba ˝e by∏y one pracownikami lub
funkcjonariuszami organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa.

2a. Sàd mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç ca∏oÊci al-
bo cz´Êci rozprawy równie˝ na ˝àdanie
prokuratora Biura Lustracyjnego lub
prokuratora oddzia∏owego biura lustra-
cyjnego Instytutu Pami´ci Narodowej,
je˝eli zachodzi obawa ujawnienia tajem-
nicy paƒstwowej. 

3. Akta zakoƒczonych post´powaƒ lustra-
cyjnych, przeprowadzonych bez wy∏à-
czenia jawnoÊci rozprawy, sà jawne.

4. W terminie 7 dni od dnia wydania orze-
czenia sàd wydaje postanowienie
w sprawie jawnoÊci akt post´powania
lustracyjnego w zakresie, w jakim post´-
powanie prowadzono z wy∏àczeniem
jawnoÊci, albo odmawia ich ujawnienia.
Sàd postanawia o jawnoÊci akt w przy-
padku, gdy nie zosta∏y w nich ujaw-
nione okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 2 lub 2a. Na postanowienie sàdu
przys∏uguje za˝alenie.

5. Ka˝dy ma prawo wystàpiç z wnioskiem
do Instytutu Pami´ci Narodowej o udo-
st´pnienie do wglàdu kopii akt sprawy
lustracyjnej zakoƒczonej prawomocnym
orzeczeniem sàdu. Przepis art. 22 ust. 3
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 19. W zakresie nieuregulowanym przepisami
niniejszej ustawy do post´powania lustra-
cyjnego, w tym odwo∏awczego oraz kasa-
cyjnego, stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego.

Art. 20. 1. Wszcz´cie post´powania lustracyjnego
nast´puje, z zastrze˝eniem ust. 3—5
i art. 21c wniosek prokuratora Biura Lu-
stracyjnego lub prokuratora oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej.

2. Prokurator Biura Lustracyjnego lub pro-
kurator oddzia∏owego biura lustracyjne-
go Instytutu Pami´ci Narodowej wyst´-
puje z wnioskiem do sàdu w przypadku
powstania wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci
oÊwiadczenia lustracyjnego z prawdà.
CzynnoÊci zwiàzane z rozpoznawaniem
oÊwiadczeƒ lustracyjnych i kierowa-
niem do sàdu wniosków o wszcz´cie
post´powania lustracyjnego okreÊla
ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty-
tucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu.

3. Sàd wszczyna post´powanie na wnio-
sek osoby, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie
lustracyjne, stwierdzajàce fakt jej pracy
lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi, a do-
maga si´ ustalenia, ˝e jej praca, s∏u˝ba
lub wspó∏praca by∏a wymuszona po-
przez groêb´ utraty ˝ycia lub zdrowia
przez nià lub osoby jej najbli˝sze w ro-
zumieniu Kodeksu karnego. 

4. Sàd wszczyna post´powanie na wnio-
sek osoby, która nie zgadza si´ z infor-
macjà dotyczàcà jej osoby, zawartà
w katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, i z∏o˝y∏a oÊwiadczenie
lustracyjne.

5. Wniosek o wszcz´cie post´powania
mo˝e z∏o˝yç do sàdu równie˝ osoba,
która przed dniem wejÊcia w ˝ycie usta-
wy pe∏ni∏a funkcj´ publicznà, o której
mowa w art. 4, która zosta∏a publicznie
pomówiona o fakt pracy lub s∏u˝by
w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa
lub wspó∏pracy z nimi w okresie od dnia
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
i z∏o˝y∏a oÊwiadczenie lustracyjne.

5a. W przypadkach, o których mowa
w ust. 3—5, sàd przekazuje oÊwiadcze-
nie lustracyjne do Biura Lustracyjnego
lub oddzia∏owego biura lustracyjnego
Instytutu Pami´ci Narodowej w celu
przygotowania post´powania lustracyj-
nego oraz przedstawienia stanowiska
w sprawie zgodnoÊci oÊwiadczenia
z prawdà. 

6. W przypadku, gdy osoba, o której mowa
w ust. 4 i 5, przed z∏o˝eniem wniosku
o wszcz´cie post´powania nie sk∏ada∏a
oÊwiadczenia lustracyjnego w zwiàzku
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z pe∏nieniem funkcji publicznej, o której
mowa w art. 4, oÊwiadczenie lustracyj-
ne sk∏adane jest do sàdu wraz z wnio-
skiem. Sàd niezw∏ocznie przekazuje ko-
pi´ oÊwiadczenia lustracyjnego do Biu-
ra Lustracyjnego Instytutu Pami´ci Na-
rodowej, celem zamieszczenia w reje-
strze, o którym mowa w art. 11 ust. 1.

7. Informacje o wszcz´ciu post´powania
lustracyjnego oraz o sposobie jego za-
koƒczenia, w tym treÊç orzeczeƒ sàdu
koƒczàcych post´powanie w ka˝dej in-
stancji, zamieszczane sà w rejestrze,
o którym mowa w art. 11 ust. 1, jako za-
∏àcznik do elektronicznej (cyfrowej) ko-
pii oÊwiadczenia lustracyjnego.

Art. 21. 1. Do osoby poddanej post´powaniu lu-
stracyjnemu, zwanej dalej „osobà lu-
strowanà”, majà zastosowanie przepisy
dotyczàce oskar˝onego w post´powa-
niu karnym.

2. Do prokuratora Biura Lustracyjnego
i prokuratora oddzia∏owego biura lu-
stracyjnego Instytutu Pami´ci Narodo-
wej w post´powaniu lustracyjnym majà
zastosowanie przepisy dotyczàce oskar-
˝yciela publicznego w post´powaniu
karnym. Udzia∏ prokuratora Biura Lu-
stracyjnego lub prokuratora oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej w post´powaniu lu-
stracyjnym jest obowiàzkowy. 

Art. 21a. 1. Post´powanie lustracyjne w pierwszej
instancji koƒczy si´ wydaniem orze-
czenia na piÊmie. Do orzeczenia stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
wyroku. 

2. Sàd wydaje orzeczenie stwierdzajàce
fakt z∏o˝enia przez osob´ lustrowanà
niezgodnego z prawdà oÊwiadczenia
lustracyjnego albo stwierdzajàce, ˝e
oÊwiadczenie by∏o prawdziwe. Wyda-
jàc orzeczenie stwierdzajàce fakt z∏o˝e-
nia niezgodnego z prawdà oÊwiadcze-
nia lustracyjnego sàd orzeka utrat´
prawa wybieralnoÊci w wyborach do
Sejmu, Senatu i Parlamentu Europej-
skiego oraz w wyborach powszech-
nych organu i cz∏onka organu jednost-
ki samorzàdu terytorialnego oraz orga-
nu jednostki pomocniczej jednostki sa-
morzàdu terytorialnego, której obo-
wiàzek utworzenia wynika z ustawy, na
okres 10 lat. Orzeczenia sàdu wymaga-
jà uzasadnienia.

3. W przypadku gdy w trakcie post´po-
wania lustracyjnego zostanie stwier-
dzone, i˝ osoba lustrowana, podejmu-
jàc prac´ lub s∏u˝b´ w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa albo wspó∏prac´
z nimi, dzia∏a∏a pod przymusem w oba-
wie utraty ˝ycia lub zdrowia przez nià

lub przez osoby dla niej najbli˝sze
w rozumieniu przepisów Kodeksu kar-
nego, fakt ten podawany jest w orze-
czeniu sàdu.

Art. 21b. 1. Orzeczenie sàdu wraz z uzasadnieniem
dor´cza si´ niezw∏ocznie stronie.

2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania
orzeczenia stronie przys∏uguje apela-
cja, w której mo˝e ona równie˝ z∏o˝yç
wnioski dowodowe.

3. Apelacj´ rozpoznaje si´ na rozprawie.

4. Sàd wyznacza termin rozprawy nie
póêniej ni˝ na 30 dzieƒ od dnia przyj´-
cia apelacji.

5. Orzeczenie sàdu wydane w drugiej in-
stancji jest prawomocne. Uzasadnie-
nie orzeczenia sporzàdza si´ z urz´du
w terminie 30 dni od daty wydania
orzeczenia.

6. W post´powaniu lustracyjnym kasacj´
od prawomocnego orzeczenia sàdu
mogà wnieÊç wy∏àcznie Prokurator
Generalny oraz Rzecznik Praw Obywa-
telskich z urz´du lub na wniosek osoby
lustrowanej. Kasacja mo˝e byç wnie-
siona:
1) z powodu ra˝àcego naruszenia pra-

wa, je˝eli mog∏o ono mieç istotny
wp∏yw na treÊç orzeczenia;

2) je˝eli utrzymanie orzeczenia w mo-
cy by∏oby ra˝àco niesprawiedliwe. 

7. Do wniosku osoby lustrowanej, o któ-
rym mowa w ust. 6, za∏àcza si´ prawo-
mocne orzeczenie wraz z uzasadnie-
niem.

8. Termin do wniesienia kasacji wynosi
12 miesi´cy od daty uprawomocnienia
si´ orzeczenia.

9. Kasacja w stosunku do tej samej oso-
by lustrowanej i tego samego orzecze-
nia mo˝e byç przez ten sam uprawnio-
ny podmiot wniesiona tylko raz.

10. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´
w terminie 3 miesi´cy od daty jej wnie-
sienia.

Art. 21c. Po otrzymaniu od Paƒstwowej Komisji
Wyborczej oÊwiadczenia kandydata na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub
informacji, o których mowa w art. 40a
ust. 5 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1990 r.
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544,
z póên. zm.7)), sàd wydaje orzeczenie
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w pierwszej instancji w terminie 21 dni,
a w drugiej instancji w terminie 14 dni.
Orzeczenie sàdu niezw∏ocznie dor´cza si´
Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

Art. 21d. 1. Do wznowienia post´powania lustra-
cyjnego, w zakresie nieuregulowanym
przepisami niniejszej ustawy, stosuje
si´ odpowiednio przepisy Kodeksu po-
st´powania karnego.

2. Post´powanie lustracyjne zakoƒczone
prawomocnym orzeczeniem wznawia
si´, je˝eli:

1) w zwiàzku z post´powaniem do-
puszczono si´ przest´pstwa, które
zosta∏o stwierdzone prawomocnym
wyrokiem, a istnieje uzasadniona
podstawa do przyj´cia, ˝e przest´p-
stwo to mog∏o mieç wp∏yw na treÊç
orzeczenia;

2) po wydaniu orzeczenia ujawnià si´
nowe fakty lub dowody nieznane
przedtem sàdowi, wskazujàce na to,
˝e prawomocne orzeczenie z powo-
du nowych faktów i dowodów jest
oczywiÊcie nies∏uszne.

3. Post´powania na niekorzyÊç osoby lu-
strowanej nie wznawia si´ po up∏ywie
10 lat od uprawomocnienia si´ orze-
czenia.

4. Post´powanie lustracyjne mo˝e byç
wznowione z urz´du, na wniosek oso-
by, w sprawie której wydano prawo-
mocne orzeczenie, lub na wniosek dy-
rektora Biura Lustracyjnego Instytutu
Pami´ci Narodowej.

5. W razie Êmierci osoby, w sprawie któ-
rej wydano prawomocne orzeczenie,
wniosek o wznowienie post´powania
lustracyjnego na jej korzyÊç mo˝e tak-
˝e z∏o˝yç osoba najbli˝sza zmar∏ego
w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu
karnego.

Art. 21e. 1. Prawomocne orzeczenie sàdu, stwier-
dzajàce fakt z∏o˝enia przez osob´ lu-
strowanà niezgodnego z prawdà
oÊwiadczenia lustracyjnego, traktuje
si´ jako obligatoryjnà przes∏ank´ po-
zbawienia tej osoby pe∏nionej przez
nià funkcji publicznej, o której mowa
w art. 4 pkt 2—53, z zastrze˝eniem
art. 21f.

2. Orzeczenie sàdu, o którym mowa
w ust. 1, prezes sàdu przesy∏a podmio-
towi w∏aÊciwemu w sprawie pozba-
wienia osoby lustrowanej pe∏nienia
funkcji publicznej.

3. Pozbawienie osoby lustrowanej pe∏-
nionej przez nià funkcji publicznej na-
st´puje z mocy prawa z dniem dor´-

czenia podmiotowi, o którym mowa
w ust. 2, orzeczenia sàdu, o którym
mowa w ust. 1.

4. Przepisów ust. 1 i 3 nie stosuje si´
w stosunku do osób, wobec których
przepisy odr´bne przewidujà pozba-
wienie pe∏nionej funkcji, w szczegól-
noÊci odwo∏anie lub skreÊlenie z w∏a-
Êciwej listy albo rejestru, w przypadku
z∏o˝enia niezgodnego z prawdà
oÊwiadczenia lustracyjnego, stwier-
dzonego prawomocnym orzeczeniem
sàdu.

Art. 21f. 1. Przepisy art. 21e ust. 1 i 3 nie dotyczà
s´dziów, którzy w tym zakresie podle-
gajà sàdownictwu dyscyplinarnemu.
Przepis art. 21e ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Za z∏o˝enie przez s´dziego niezgodne-
go z prawdà oÊwiadczenia lustracyjne-
go, stwierdzone prawomocnym orze-
czeniem sàdu, sàd dyscyplinarny orze-
ka kar´ z∏o˝enia s´dziego z urz´du.
Przepisów o przedawnieniu w post´-
powaniu dyscyplinarnym nie stosuje
si´.

3. Z ˝àdaniem wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego w sprawach okreÊlo-
nych w ust. 2, oprócz podmiotów,
o których mowa w art. 114 §1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.8)), mo˝e
wystàpiç prokurator Biura Lustracyj-
nego lub prokurator oddzia∏owego
biura lustracyjnego Instytutu Pami´ci
Narodowej.

Art. 21g. Prawomocne orzeczenie sàdu stwierdza-
jàce fakt z∏o˝enia przez osob´ lustrowanà
niezgodnego z prawdà oÊwiadczenia lu-
stracyjnego powoduje pozbawienie tej
osoby na lat 10 biernego prawa wybor-
czego na urzàd Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Art. 21h. W terminie 10 lat od uprawomocnienia
si´ orzeczenia sàdu, stwierdzajàcego fakt
z∏o˝enia przez osob´ lustrowanà nie-
zgodnego z prawdà oÊwiadczenia lustra-
cyjnego, osoba, wobec której wydano to
orzeczenie, nie mo˝e pe∏niç funkcji pu-
blicznych, o których mowa w art. 4.
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8) 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 i Nr 218,
poz. 1592.



Rozdzia∏ 4

Dost´p do informacji zawartych 
w dokumentach organów bezpieczeƒstwa 

paƒstwa dotyczàcych niektórych osób 
pe∏niàcych funkcje publiczne

Art. 22. 1. Ka˝demu przys∏uguje prawo dost´pu
do informacji zawartych w dokumen-
tach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
znajdujàcych si´ w Instytucie Pami´ci
Narodowej, dotyczàcych:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-

skiej; 
2) Marsza∏ka Sejmu i Marsza∏ka Sena-

tu;
3) pos∏ów i senatorów oraz pos∏ów do

Parlamentu Europejskiego;

4) Prezesa Rady Ministrów i cz∏onków
Rady Ministrów;

5) Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝-
szego, Prezesa Sàdu Najwy˝szego
oraz s´dziów Sàdu Najwy˝szego;

6) Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjne-
go, wiceprezesa Trybuna∏u Konsty-
tucyjnego oraz s´dziów Trybuna∏u
Konstytucyjnego;

7) Prezesa i wiceprezesów Naczelnego
Sàdu Administracyjnego oraz s´-
dziów Naczelnego Sàdu Administra-
cyjnego;

8) Przewodniczàcego Trybuna∏u Stanu,
zast´pców przewodniczàcego Try-
buna∏u Stanu oraz cz∏onków Trybu-
na∏u Stanu;

8a) Rzecznika Praw Obywatelskich;

8b) Rzecznika Praw Dziecka;

8c) Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych; 

9) Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli
i wiceprezesów Najwy˝szej Izby
Kontroli;

10) Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii
Generalnej;

11) Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego i wiceprezesów Narodowego
Banku Polskiego;

11a) cz∏onka Rady Polityki Pieni´˝nej;

12) prezesa sàdu apelacyjnego, prezesa
wojskowego sàdu okr´gowego oraz
prezesa wojewódzkiego sàdu admi-
nistracyjnego;

13) cz∏onka Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji;

14) Prezesa Instytutu Pami´ci Narodo-
wej oraz cz∏onków Kolegium Insty-
tutu Pami´ci Narodowej;

15) Prokuratora Krajowego oraz proku-
ratorów Prokuratury Krajowej, Na-

czelnego Prokuratora Wojskowego
oraz prokuratorów Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej, prokuratora ape-
lacyjnego oraz wojskowego proku-
ratora okr´gowego, a tak˝e prokura-
torów Instytutu Pami´ci Narodowej;

16) Szefa Kancelarii Prezydenta, Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Szefa Kancelarii Sejmu i Szefa Kan-
celarii Senatu;

17) osób pe∏niàcych funkcje sekretarza
stanu i podsekretarza stanu;

18) cz∏onka zarzàdu lub rady nadzorczej
osoby prawnej, która uzyska∏a kon-
cesj´ na rozpowszechnianie progra-
mów radiowych lub telewizyjnych
oraz osoby fizycznej, która uzyska∏a
takà koncesj´;

19) cz∏onka zarzàdu lub rady nadzorczej
wydawcy, wspólnika spó∏ki osobo-
wej b´dàcej wydawcà lub osoby fi-
zycznej b´dàcej wydawcà w rozu-
mieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. — Prawo prasowe, a tak˝e
redaktora naczelnego w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. —
Prawo prasowe;

20) wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz cz∏onków zarzàdów po-
wiatów i województw.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do osób, które
wyrazi∏y zgod´ na kandydowanie lub
zgod´ na obj´cie funkcji, o których mo-
wa w ust. 1.

3. Prawo dost´pu do informacji, o którym
mowa w ust. 1 i 2, podlega wy∏àczeniu
w zakresie dotyczàcym:
1) informacji ujawniajàcych pochodze-

nie etniczne lub rasowe, przekonania
religijne, przynale˝noÊç wyznaniowà
oraz danych o stanie zdrowia i ˝yciu
seksualnym;

2) danych osobowych innych osób,
chyba ˝e by∏y one pracownikami lub
funkcjonariuszami organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa;

3) danych adresowych i numerów
PESEL. 

3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2,
mogà wyraziç pisemnà zgod´ na ujaw-
nienie informacji, o których mowa
w ust. 3 pkt 1. 

4. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ do osób, które pe∏ni∏y funkcje pu-
bliczne, o których mowa w ust. 1, po-
czàwszy od dnia 24 sierpnia 1989 r. Udo-
st´pnianie informacji nast´puje na zasa-
dach okreÊlonych w art. 25—28.

5. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje
si´ do osób, o których mowa w art. 52a
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pkt 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o Instytucie Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu. Udost´pnianie infor-
macji nast´puje na zasadach okreÊlo-
nych w art. 25—28. 

Art. 23. 1. Informacje, dotyczàce osoby, o której
mowa w art. 22, Prezes Instytutu Pami´-
ci Narodowej udost´pnia w Biuletynie
Informacji Publicznej nie póêniej ni˝ po
up∏ywie 30 dni od dnia obj´cia przez nià
funkcji publicznej albo wyra˝enia zgody
na kandydowanie lub obj´cie funkcji
publicznej.

2. W przypadku, gdy pisemna zgoda na
ujawnienie informacji, o których mowa
w art. 22 ust. 3, zosta∏a wyra˝ona po
udost´pnieniu informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej, Prezes Instytutu
Pami´ci Narodowej zamieszcza je nie-
zw∏ocznie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej.

3. W okresie udost´pniania informacji do-
tyczàcych osoby, o której mowa
w art. 22 ust. 1 lub 2, w Biuletynie Infor-
macji Publicznej, prawo dost´pu do in-
formacji dotyczàcych tej osoby przys∏u-
guje równie˝ na zasadach okreÊlonych
w art. 25—28. 

Art. 24. 1. Informacje dotyczàce osób, o których
mowa w art. 22 ust. 1, sà udost´pniane
w Biuletynie Informacji Publicznej przez
okres pe∏nienia funkcji publicznej oso-
by, której dotyczà.

2. Informacje dotyczàce osób, o których
mowa w art. 22 ust. 2, sà udost´pniane
w Biuletynie Informacji Publicznej przez
okres poprzedzajàcy obj´cie funkcji pu-
blicznej.

3. Po up∏ywie okresów, o których mowa
w ust. 1 i 2, prawo dost´pu do informa-
cji dotyczàcych osób, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i 2, przys∏uguje na zasa-
dach okreÊlonych w art. 25—28.

Art. 25. 1. Informacje, o których mowa w art. 22,
udost´pnia si´ na wniosek z∏o˝ony
w formie pisemnej, skierowany do dy-
rektora oddzia∏u Instytutu Pami´ci Na-
rodowej, w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania osoby, której do-
tyczà informacje.

2. Wniosek o udost´pnienie informacji po-
winien zawieraç:
1) oznaczenie organu, do którego wnio-

sek jest skierowany;
2) oznaczenie wnioskodawcy poprzez

podanie: imienia, nazwiska, adresu
zamieszkania, imion rodziców, daty
i miejsca urodzenia oraz numeru
PESEL;

3) informacje umo˝liwiajàce identyfika-
cj´ osoby pe∏niàcej funkcj´ publicz-
nà, której majà dotyczyç dokumenty,
z którymi wnioskodawca chce si´ za-
poznaç; w szczególnoÊci: imi´ i na-
zwisko tej osoby, a tak˝e funkcj´ pu-
blicznà, o której mowa w art. 22
ust. 1, pe∏nionà przez danà osob´;

4) podpis wnioskodawcy.

3. W przypadku osoby, o której mowa
w art. 22 ust. 2, we wniosku wskazuje
si´ funkcj´ publicznà, której dotyczy∏o
wyra˝enie zgody na kandydowanie lub
obj´cie funkcji.

4. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie we w∏aÊci-
wym oddziale Instytutu Pami´ci Naro-
dowej lub za poÊrednictwem poczty,
pod warunkiem poÊwiadczenia podpisu
wnioskodawcy przez notariusza lub in-
nà osob´ uprawnionà do uwierzytelnia-
nia podpisów zgodnie z prawem paƒ-
stwa, w którym czynnoÊç ta zostanie do-
konana.

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

Art. 26. 1. Udost´pnienie informacji nast´puje po-
przez umo˝liwienie wnioskodawcy za-
poznania si´ z treÊcià dokumentów b´-
dàcych noÊnikami takich informacji.

2. Udost´pnienie dokumentów wniosko-
dawcy powinno nastàpiç bez zb´dnej
zw∏oki.

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

4. Zawiadomienie, o którym mowa
w ust. 3, powinno nastàpiç nie póêniej
ni˝ na 7 dni przed wskazanym w tym za-
wiadomieniu terminem udost´pnienia
dokumentów.

Art. 27. 1. Organ odmawia udost´pnienia infor-
macji w przypadku, gdy udost´pnienie
informacji nie jest mo˝liwe, a tak˝e gdy
z∏o˝ony wniosek odnosi si´ do informa-
cji zawartych w dokumentach niedoty-
czàcych osoby, o której mowa w art. 22.

2. Odmowa udost´pnienia informacji,
o których mowa w art. 22, a tak˝e umo-
rzenie post´powania o udost´pnienie
informacji nast´pujà w drodze decyzji
wydawanej przez w∏aÊciwego dyrektora
oddzia∏u Instytutu Pami´ci Narodowej.

3. Organ umarza post´powanie w przy-
padku cofni´cia wniosku przez wniosko-
dawc´ lub Êmierci wnioskodawcy.
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4. Do decyzji, o których mowa w ust. 2,
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-
wania administracyjnego.

5. Organem odwo∏awczym od decyzji,
o których mowa w ust. 2, jest Prezes In-
stytutu Pami´ci Narodowej. 

Art. 28. 1. Na decyzje wydane przez organ odwo-
∏awczy stronie s∏u˝y skarga do woje-
wódzkiego sàdu administracyjnego.

2. W post´powaniu przed sàdami admini-
stracyjnymi prowadzonym na skutek
wniesienia skargi, o której mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o po-
st´powaniu przed sàdami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270,
z póên. zm.9)), z tym ˝e:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skar-
g´ 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´.”;

11) rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 5

Przepisy karne

Art. 29. 1. Kto, sk∏adajàc zeznanie majàce s∏u˝yç
za dowód w post´powaniu lustracyj-
nym, zeznaje nieprawd´ lub zataja
prawd´, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

2. Warunkiem odpowiedzialnoÊci jest, aby
przyjmujàcy zeznanie, dzia∏ajàc w zakre-
sie swoich uprawnieƒ, uprzedzi∏ osob´,
o której mowa w ust. 1, o odpowiedzial-
noÊci karnej za fa∏szywe zeznania lub
odebra∏ od niej przyrzeczenie. 

3. Nie podlega karze, kto nie wiedzàc
o prawie odmowy zeznania lub odpo-
wiedzi na pytania, zeznaje nieprawd´
lub zataja prawd´ z obawy przed odpo-
wiedzialnoÊcià karnà gro˝àcà jemu sa-
memu lub jego najbli˝szym. 

4. Je˝eli czyn, okreÊlony w ust. 1, zosta∏
pope∏niony przez osob´, która pe∏ni∏a
s∏u˝b´ zawodowà lub pracowa∏a w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa, o któ-
rych mowa w art. 2, sprawca podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od 6 mie-
si´cy do lat 8.

5. Skazujàc sprawc´, który pope∏ni∏ prze-
st´pstwo okreÊlone w ust. 1 lub 4, sàd
orzeka Êrodek karny w postaci zakazu
pe∏nienia funkcji publicznych, o których
mowa w art. 4, na okres 10 lat.

Art. 29a. 1. Kto posiadajàc bez tytu∏u prawnego
dokumenty organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa, w rozumieniu art. 3, nie wy-
daje ich Prezesowi Instytutu Pami´ci
Narodowej, podlega karze pozbawie-
nia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

2. Je˝eli dokumenty, o których mowa
w ust. 1, zosta∏y wytworzone przez
sprawc´ lub przy jego udziale w ra-
mach czynnoÊci wykonywanych
w zwiàzku z jego pracà lub s∏u˝bà w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa,
sprawca podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8.”;

12) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Pra-
wo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 123, poz. 1058, z póên. zm.10)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) 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 Krajo-
wego Rejestru Karnego, opatrzonà
datà nie wczeÊniejszà ni˝ miesiàc
przed jej z∏o˝eniem oraz — w przy-
padku osoby urodzonej przed
dniem 1 sierpnia 1972 r. — oÊwiad-
czenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 18 paêdzierni-
ka 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162) albo informacj´, o której
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.”;

2) w art. 72 w ust. 1 po pkt 6 dodaje si´
pkt 6a w brzmieniu:
„6a) z∏o˝enia niezgodnego z prawdà

oÊwiadczenia lustracyjnego,
stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sàdu,”; 

13) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
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———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 169,
poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205 oraz
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590.

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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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 i Nr 218, poz. 1592.



poz. 1059, z póên. zm.11)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) 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 Kra-
jowego Rejestru Karnego, opa-
trzonà datà nie wczeÊniejszà ni˝
miesiàc przed jej z∏o˝eniem oraz
— w przypadku osoby urodzonej
przed dniem 1 sierpnia 1972 r. —
oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo in-
formacj´, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy.”;

2) w art. 29 po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a
w brzmieniu:
„5a) z∏o˝enia niezgodnego z praw-

dà oÊwiadczenia lustracyjnego,
stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sàdu,”;

14) art. 33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 33. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r.

o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 206, z póên. zm.12)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prokuratorami Instytutu Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu sà prokuratorzy G∏ównej
Komisji Âcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu, prokura-
torzy oddzia∏owych komisji Êciga-
nia zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, prokuratorzy Biura Lu-
stracyjnego oraz prokuratorzy od-
dzia∏owych biur lustracyjnych.”;

2) w art. 11 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a
w brzmieniu:
„2a. Kandydat na stanowisko prokura-

torskie urodzony przed dniem

1 sierpnia 1972 r. przedstawia
równie˝ oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o doku-
mentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162) albo informacj´, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 3a tej usta-
wy.”;

3) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prawomocne orzeczenie sàdu dys-
cyplinarnego o wydaleniu ze s∏u˝-
by prokuratorskiej, z zastrze˝eniem
art. 83 ust. 2, prawomocne orze-
czenie sàdu, orzekajàce wobec
prokuratora Êrodek karny pozba-
wienia praw publicznych, zakazu
zajmowania stanowiska prokura-
tora lub degradacji oraz prawo-
mocne orzeczenie sàdu stwierdza-
jàce fakt z∏o˝enia przez prokurato-
ra niezgodnego z prawdà oÊwiad-
czenia lustracyjnego, pociàga za
sobà, z mocy prawa, utrat´ stano-
wiska prokuratora; stosunek s∏u˝-
bowy prokuratora wygasa z chwilà
uprawomocnienia si´ orzecze-
nia.”;

4) w art. 49:

a) w ust. 6:

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:

„1a) prokuratorzy oddzia∏owych
biur lustracyjnych — do Dy-
rektora Biura Lustracyjne-
go,”,

— dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) Dyrektor Biura Lustracyjne-
go, prokuratorzy Biura Lu-
stracyjnego i naczelnicy od-
dzia∏owych biur lustracyj-
nych — do Prokuratora Ge-
neralnego,”,

b) w ust. 7:

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a
w brzmieniu:
„1a) Dyrektorowi Biura Lustra-

cyjnego — wobec prokura-
torów oddzia∏owych biur lu-
stracyjnych,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Prokuratorowi Generalnemu
— wobec Dyrektora G∏ównej
Komisji, Dyrektora Biura Lu-
stracyjnego, prokuratorów
G∏ównej Komisji, prokurato-
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rów Biura Lustracyjnego, na-
czelników oddzia∏owych ko-
misji i naczelników oddzia∏o-
wych biur lustracyjnych.”;

5) w art. 49a ust. 2 i 3 otrzymujà brzmie-
nie:

„2. OÊwiadczenia, o których mowa
w ust. 1, prokuratorzy sk∏adajà od-
powiednio w∏aÊciwemu prokurato-
rowi apelacyjnemu, wojskowemu
prokuratorowi okr´gowemu, na-
czelnikowi oddzia∏owej komisji lub
naczelnikowi oddzia∏owego biura
lustracyjnego, który dokonuje ana-
lizy danych zawartych w oÊwiad-
czeniach w terminie do dnia
30 czerwca ka˝dego roku.

3. Prokurator Krajowy, Naczelny Pro-
kurator Wojskowy, Dyrektor G∏ów-
nej Komisji, Dyrektor Biura Lustra-
cyjnego, prokuratorzy Prokuratury
Krajowej, prokuratorzy Naczelnej
Prokuratury Wojskowej, prokurato-
rzy G∏ównej Komisji, prokuratorzy
Biura Lustracyjnego, prokuratorzy
apelacyjni, wojskowi prokuratorzy
okr´gowi oraz naczelnicy oddzia∏o-
wych komisji i naczelnicy oddzia∏o-
wych biur lustracyjnych oÊwiad-
czenie, o którym mowa w ust. 1,
sk∏adajà Prokuratorowi Generalne-
mu, który dokonuje analizy danych
zawartych w oÊwiadczeniach
w terminie do dnia 30 czerwca ka˝-
dego roku.”;

6) w art. 51a w ust. 2:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmie-
niu:

„3a) Dyrektor Biura Lustracyjnego
— z tytu∏u wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej proku-
ratora Biura Lustracyjnego
i prokuratora oddzia∏owego
biura lustracyjnego,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prokurator Generalny — z tytu∏u
wypadku przy pracy lub choro-
by zawodowej prokuratora ape-
lacyjnego, prokuratora Prokura-
tury Krajowej, Prokuratora Kra-
jowego, Dyrektora G∏ównej Ko-
misji, Dyrektora Biura Lustracyj-
nego, prokuratora delegowane-
go do wykonywania czynnoÊci
w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci.”; 

15) po art. 33 dodaje si´ art. 33a w brzmieniu:

„Art. 33a. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U.
z 2001 r. Nr 14, poz. 147) w art. 7 w ust. 1

w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:
„3) z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiad-

czenie lustracyjne, stwierdzone pra-
womocnym orzeczeniem sàdu.”;

16) w art. 34:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

„5. Kandydat urodzony przed dniem 1 sierp-
nia 1972 r., wyra˝ajàc zgod´ na kandydo-
wanie w wyborach, sk∏ada Paƒstwowej
Komisji Wyborczej oÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej usta-
wy.””,

b) w art. 40b:

— ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Paƒstwowa Komisja Wyborcza przekazu-

je niezw∏ocznie oÊwiadczenie lub infor-
macj´ kandydata, o których mowa
w art. 40a ust. 5, sàdowi okr´gowemu
w∏aÊciwemu ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania tego kandydata, oraz powia-
damia o tym Dyrektora Biura Lustracyj-
nego Instytutu Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu. Sàd wszczyna post´po-
wanie lustracyjne z urz´du.”,

— uchyla si´ ust. 2, 

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w art. 43 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:
„Na liÊcie zamieszcza si´ równie˝ treÊç
oÊwiadczenia, 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,
w zakresie okreÊlonym w art. 13 tej ustawy.”;

17) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„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.13)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 13 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:
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„Do wniosku osoba zainteresowana
obowiàzana jest do∏àczyç informacj´
o niekaralnoÊci z Krajowego Rejestru
Karnego, opatrzonà datà nie wcze-
Êniejszà ni˝ miesiàc przed jej z∏o˝e-
niem, oraz — w przypadku osoby uro-
dzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
— oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo in-
formacj´, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy.”;

2) w art. 16 w § 1 po pkt 4 dodaje si´
pkt 4a w brzmieniu:

„4a) z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà
oÊwiadczenie lustracyjne, stwier-
dzone prawomocnym orzecze-
niem sàdu,”; 

18) po art. 35 dodaje si´ art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. W ustawie z dnia 16 paêdziernika 1992 r.
o orderach i odznaczeniach (Dz. U.
Nr 90, poz. 450, z póên. zm.14)) po art. 32
dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:

„Art. 32a. Przed podj´ciem decyzji
o nadaniu orderu lub odzna-
czenia danej osobie, Prezy-
dent mo˝e zwróciç si´ do Pre-
zesa Instytutu Pami´ci Naro-
dowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu o przekazanie in-
formacji na temat istnienia
w archiwum Instytutu Pami´-
ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu dokumen-
tów stanowiàcych podstaw´
zamieszczenia danych osobo-
wych tej osoby w katalogu,
o którym mowa w art. 52a
pkt 5, 6 lub 8 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o Instytu-
cie Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu
(Dz. U. Nr 155, poz. 1016,
z póên. zm.15)).””;

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

„Art. 35b. W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r.
o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r.
Nr 253, poz. 2531, z póên. zm.16)) w art. 7
w ust. 6 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) z∏o˝enia niezgodnego z prawdà
oÊwiadczenia lustracyjnego, stwier-
dzonego prawomocnym orzecze-
niem sàdu;”.

Art. 35c. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1994 r.
o bieg∏ych rewidentach i ich samorzà-
dzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31, poz. 359,
z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:
1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 7 kropk´ zast´-

puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 8
w brzmieniu:
„8) z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, o którym mo-

wa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo in-
formacj´, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy.”;

2) w art. 9 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´
pkt 4a w brzmieniu:

„4a) z∏o˝enia niezgodnego z praw-
dà oÊwiadczenia lustracyjnego,
stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sàdu,”; 

Art. 35d. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U.
z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z póên. zm.18))
w art. 17 w ust. 1 po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:
„3a) z∏o˝y∏ on niezgodne z prawdà

oÊwiadczenie lustracyjne, stwier-
dzone prawomocnym orzeczeniem
sàdu,”;

20) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. W ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r.

o niektórych uprawnieniach pracowni-
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ków urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych oraz
funkcjonariuszy i pracowników urz´dów
nadzorowanych przez tego ministra
(Dz. U. Nr 106, poz. 491, z póên. zm.19))
w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych mo˝e zezwalaç pracowni-
kom, policjantom, stra˝akom, funk-
cjonariuszom Stra˝y Granicznej i ˝o∏-
nierzom jednostek jemu podporzàd-
kowanych lub przez niego nadzoro-
wanych na udzielenie wiadomoÊci
stanowiàcej tajemnic´ paƒstwowà
lub s∏u˝bowà okreÊlonej osobie lub
instytucji. Zezwolenie to nie mo˝e
jednak dotyczyç sytuacji, o której mo-
wa w art. 21 ustawy wymienionej
w art. 8 ust. 2 oraz 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, prokurator
Biura Lustracyjnego lub oddzia∏owe-
go biura lustracyjnego Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu uzna za niezb´dne w zwiàzku
z wykonywaniem ich zadaƒ okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 18 paêdzierni-
ka 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz
treÊci tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) oraz
ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o In-
stytucie Pami´ci Narodowej — Komi-
sji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016, z póên. zm.20)).””;

21) po art. 36 dodaje si´ art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o do-
radztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 86, z póên. zm.21)) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 7 w ust. 4 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujaw-
nianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz
treÊci tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162) albo informacj´, o któ-
rej mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy,”;

2) w art. 10 w ust. 1a po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:

„3a) sàdu, stwierdzajàcego z∏o˝enie
niezgodnego z prawdà oÊwiad-
czenia lustracyjnego,”; 

22) po art. 37 dodaje si´ art. 37a i 37b w brzmieniu:

„Art. 37a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Narodowym Banku Polskim (Dz. U.
z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398
oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 w ust. 5 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) z∏o˝y∏ on niezgodne z praw-
dà oÊwiadczenie lustracyjne,
stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sàdu;”;

2) w art. 13 w ust. 5 po pkt 3 dodaje si´
pkt 3a w brzmieniu:

„3a) z∏o˝enia niezgodnego z praw-
dà oÊwiadczenia lustracyjnego,
stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sàdu;”.

Art. 37b. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sàdowych i egzekucji
(Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 dotychczasowà treÊç ozna-
cza si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2
w brzmieniu:

„2. Do wniosku, o którym mowa
w ust. 1, zainteresowany urodzo-
ny przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
do∏àcza równie˝ oÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162) albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy.”;
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2) w art. 15 w ust. 1 po pkt 6 dodaje si´
pkt 6a w brzmieniu:

„6a) z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà
oÊwiadczenie lustracyjne, stwier-
dzone prawomocnym orzecze-
niem sàdu;””; 

23) w art. 38:

a) przed pkt 1 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 kropk´ na koƒcu za-
st´puje si´ Êrednikiem i dodaje si´ pkt 3
w brzmieniu:

„3) wobec których wydano prawomocne
orzeczenie sàdu stwierdzajàce utrat´
prawa wybieralnoÊci, o którym mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu informa-
cji o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U.
Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162).””,

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

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

„2b. W przypadku zg∏oszenia kandydatury
obywatela polskiego urodzonego
przed dniem 1 sierpnia 1972 r. do pi-
semnej zgody kandydata na kandydo-
wanie do∏àcza si´ równie˝ oÊwiadcze-
nie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów albo informacj´, o której
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.”, 

c) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu

„1a) w art. 107 dotychczasowà treÊç oznacza si´
jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komisja wyborcza przekazuje nie-
zw∏ocznie oÊwiadczenia lub informa-
cje, o których mowa w art. 99 ust. 2b,
do oddzia∏owego biura lustracyjnego
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komi-
sji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania kandydata.””,

d) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) W art. 109 w ust. 5 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„W obwieszczeniu podaje si´ równie˝ treÊç
oÊwiadczeƒ, o których 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,
w zakresie okreÊlonym w art. 13 tej usta-
wy.”;

24) art. 39 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 39. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o In-
stytucie Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016,
z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1:

— wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:

„ewidencjonowanie, gromadze-
nie, przechowywanie, opracowy-
wanie, zabezpieczenie, udost´p-
nianie i publikowanie dokumen-
tów organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa, wytworzonych oraz
gromadzonych od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.,
a tak˝e organów bezpieczeƒstwa
Trzeciej Rzeszy Niemieckiej
i Zwiàzku Socjalistycznych Repu-
blik Radzieckich, dotyczàcych:”,

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) pope∏nionych na osobach na-
rodowoÊci polskiej lub oby-
watelach polskich innych na-
rodowoÊci w okresie od dnia
1 wrzeÊnia 1939 r. do dnia
31 lipca 1990 r.:

— zbrodni nazistowskich,

— zbrodni komunistycznych,

— innych przest´pstw stano-
wiàcych zbrodnie przeciw-
ko pokojowi, ludzkoÊci lub
zbrodnie wojenne,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

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

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

„1. Zbrodniami komunistycznymi,
w rozumieniu ustawy, sà czyny po-
pe∏nione przez funkcjonariuszy
paƒstwa komunistycznego w okre-
sie 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
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bàdê w zwiàzku z ich stosowaniem,
stanowiàce przest´pstwa wed∏ug
polskiej ustawy karnej obowiàzujà-
cej w czasie ich pope∏nienia.
Zbrodniami komunistycznymi sà
równie˝ czyny pope∏nione przez
tych funkcjonariuszy w okresie,
o którym mowa w zdaniu poprze-
dzajàcym, zawierajàce znamiona
czynów zabronionych okreÊlonych
w art. 187, 193 lub 194 rozporzà-
dzenia Prezydenta Rzeczypospoli-
tej 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 kar-
ny, dokonane przeciwko dokumen-
tom w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162) na szkod´ osób, których
te dokumenty dotyczà.”;

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

„1a. Bieg terminu przedawnienia
zbrodni komunistycznych, w ro-
zumieniu art. 2, nieb´dàcych
zbrodniami wojennymi lub zbrod-
niami przeciwko ludzkoÊci, rozpo-
czyna si´ od dnia 1 sierpnia
1990 r. KaralnoÊç tych zbrodni
ustaje po 40 latach, gdy czyn sta-
nowi zbrodni´ zabójstwa, oraz po
30 latach, gdy czyn stanowi innà
zbrodni´ komunistycznà. Przepi-
su 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
Narodowego,

2) Ministerstwo Bezpieczeƒ-
stwa Publicznego,

3) Komitet do Spraw Bez-
pieczeƒstwa Publicznego,

4) jednostki organizacyjne
podleg∏e organom, o któ-
rych mowa w pkt 1—3,
a w szczególnoÊci jed-
nostki Milicji Obywatel-
skiej w okresie do dnia
14 grudnia 1954 r.,

5) instytucje centralne
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych oraz podle-
g∏e im jednostki tereno-
we w wojewódzkich, po-
wiatowych i równorz´d-
nych komendach Milicji
Obywatelskiej oraz
w wojewódzkich, rejo-
nowych i równorz´d-
nych urz´dach spraw
wewn´trznych,

6) Akademia Spraw We-
wn´trznych,

7) Zwiad Wojsk Ochrony
Pogranicza,

8) Zarzàd G∏ówny S∏u˝by
Wewn´trznej jednostek
wojskowych Minister-
stwa Spraw Wewn´trz-
nych oraz podleg∏e mu
komórki,

9) Informacja Wojskowa,

10) Wojskowa S∏u˝ba We-
wn´trzna,

11) Zarzàd II Sztabu Gene-
ralnego Wojska Polskie-
go,

12) inne s∏u˝by Si∏ Zbroj-
nych prowadzàce dzia∏a-
nia operacyjno-rozpo-
znawcze lub dochodze-
niowo-Êledcze, w tym
w rodzajach broni oraz
w okr´gach wojsko-
wych,

13) G∏ówny Urzàd Kontroli
Prasy, Publikacji i Wido-
wisk wraz z wojewódzki-
mi i miejskimi urz´dami
kontroli prasy, publikacji
i widowisk oraz G∏ówny
Urzàd Kontroli Publika-
cji i Widowisk wraz
z okr´gowymi urz´dami,

14) Urzàd do Spraw Wy-
znaƒ oraz terenowe or-
gany administracji paƒ-
stwowej o w∏aÊciwoÊci
szczególnej do spraw
wyznaƒ stopnia woje-
wódzkiego. 

2. Do organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, w rozumie-
niu 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.
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3. Jednostkami S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa, w rozumieniu
ustawy, sà te jednostki Mini-
sterstwa Spraw Wewn´trz-
nych, które z mocy prawa
podlega∏y rozwiàzaniu
w chwili zorganizowania
Urz´du Ochrony Paƒstwa,
oraz te jednostki, które by∏y
ich poprzedniczkami.”;

5) art. 6 uchyla si´;

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) wszelkie noÊniki informacji,
niezale˝nie od formy prze-
chowywania informacji,
w tym w szczególnoÊci: ak-
ta, kartoteki, rejestry, pliki
komputerowe, pisma, ma-
py, plany, filmy i inne noÊni-
ki obrazu, noÊniki dêwi´ku
i wszelkich innych form za-
pisu, a tak˝e kopie, odpisy
i inne duplikaty tych noÊni-
ków informacji,

2) niezb´dne do analizy infor-
macji Êrodki pomocnicze,
a w szczególnoÊci programy
na u˝ytek zautomatyzowa-
nego przetwarzania da-
nych.”;

7) w art. 15:

a) w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odwo∏ania odpowiednio przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej albo przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej bezwzgl´dnà
wi´kszoÊcià g∏osów lub przez
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏o-
sów, na wniosek Kolegium Insty-
tutu Pami´ci podj´ty wi´kszo-
Êcià 2/3 g∏osów ustawowego
sk∏adu Kolegium, z powodu d∏u-
gotrwa∏ej choroby lub upadku si∏
powodujàcych trwa∏à niezdol-
noÊç do pe∏nienia obowiàzków
albo z powodu niewype∏niania
obowiàzków na∏o˝onych przez
ustaw´.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku ustania cz∏onko-
stwa przed up∏ywem kadencji
w∏aÊciwy organ dokonuje wybo-
ru albo powo∏ania nowego
cz∏onka, na okres do zakoƒczenia
kadencji Kolegium Instytutu Pa-
mi´ci.”;

8) w art. 18:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4
w brzmieniu:

„4) Biuro Lustracyjne.”,

b) w ust. 2 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4
w brzmieniu:

„4) oddzia∏owe biura lustracyjne.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W delegaturach mogà byç two-
rzone wydzia∏y udost´pniania
i archiwizacji dokumentów, refe-
raty edukacji publicznej oraz re-
feraty Êledcze.”;

9) w art. 19:

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

„5a. Dyrektor G∏ównej Komisji mo-
˝e powierzyç prokuratorowi od-
dzia∏owej komisji pe∏nienie
obowiàzków naczelnika oddzia-
∏owej komisji na okres nieprze-
kraczajàcy 6 miesi´cy.”,

b) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7—14
w brzmieniu:

„7. Prokuratorów Biura Lustracyjne-
go i prokuratorów oddzia∏owych
biur lustracyjnych powo∏uje i od-
wo∏uje Prokurator Generalny na
wniosek Prezesa Instytutu Pa-
mi´ci.

8. Oddzia∏owym biurem lustracyj-
nym kieruje naczelnik oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego. Na-
czelnika oddzia∏owego biura lu-
stracyjnego powo∏uje spoÊród
prokuratorów wymienionych
w ust. 7, i odwo∏uje Prokurator
Generalny na wniosek Prezesa
Instytutu Pami´ci. 

9. Dyrektor Biura Lustracyjnego
mo˝e powierzyç prokuratorowi
oddzia∏owego biura lustracyjne-
go pe∏nienie obowiàzków na-
czelnika oddzia∏owego biura lu-
stracyjnego na okres nieprzekra-
czajàcy 6 miesi´cy. 

10. Biurem Lustracyjnym kieruje
Dyrektor Biura Lustracyjnego,
powo∏ywany spoÊród prokura-
torów Biura Lustracyjnego i od-
wo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek Prokura-
tora Generalnego zg∏oszony
w porozumieniu z Prezesem In-
stytutu Pami´ci.
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11. Kadencja Dyrektora Biura Lu-
stracyjnego trwa 3 lata, liczàc od
dnia powo∏ania; po up∏ywie ka-
dencji Dyrektor Biura Lustracyj-
nego pe∏ni swoje obowiàzki do
czasu powo∏ania nowego Dyrek-
tora Biura Lustracyjnego.

12. Ta sama osoba mo˝e byç Dyrek-
torem Biura Lustracyjnego nie
d∏u˝ej ni˝ przez dwie kolejne ka-
dencje.

13. Kadencja Dyrektora Biura Lu-
stracyjnego ustaje z chwilà
Êmierci lub odwo∏ania.

14. Dyrektora Biura Lustracyjnego
odwo∏uje si´ w przypadku:

1) zrzeczenia si´ stanowiska,

2) stwierdzenia prawomocnym
orzeczeniem sàdu niezgod-
noÊci z prawdà oÊwiadczenia
lustracyjnego,

3) d∏ugotrwa∏ej przeszkody unie-
mo˝liwiajàcej wykonywanie
obowiàzków zwiàzanych ze
stanowiskiem,

4) skazania za przest´pstwo po-
pe∏nione umyÊlnie Êcigane
z oskar˝enia publicznego,

5) skazania na kar´ pozbawienia
wolnoÊci bez warunkowego
zawieszenia jej wykonania.”;

10) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. Pracownicy Instytutu Pami´-
ci, tak˝e po ustaniu stosun-
ku pracy, sà obowiàzani za-
chowaç w tajemnicy wiado-
moÊci zwiàzane z dzia∏alno-
Êcià Instytutu Pami´ci, po-
wzi´te w zwiàzku z zatrud-
nieniem w Instytucie Pami´-
ci, z wyjàtkiem uzyskanych
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 Insty-
tutu Pami´ci, Prezesowi Instytutu
Pami´ci przys∏ugujà uprawnienia
okreÊlone w art. 25 ust. 6 ustawy
z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z póên.
zm.23)).”;

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

„2. Poza innymi zadaniami okreÊlo-
nymi w ustawie Kolegium Insty-
tutu Pami´ci w szczególnoÊci zaj-
muje stanowisko w nast´pujà-
cych sprawach:

1) przej´cia do zasobów archiwal-
nych Instytutu Pami´ci doku-
mentów spraw, o których mo-
wa w art. 1, i oceny ich kom-
pletnoÊci,

2) ustalania zasad ewidencjono-
wania, przechowywania, opra-
cowywania, zabezpieczenia,
udost´pniania i publikowania
dokumentów,

3) ustalania priorytetów w zakre-
sie udost´pniania dokumentów,

4) oceniania polityki Êcigania
przez Instytut Pami´ci prze-
st´pstw, o których mowa
w art. 1 pkt 1 lit. a,

5) oceniania dzia∏ania Biura Lu-
stracyjnego,

6) ustalania programów badaw-
czych w zakresie opracowywa-
nia dzia∏alnoÊci organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e
informowania oraz edukacji
spo∏eczeƒstwa,

7) wyra˝a opini´ o zasadnoÊci od-
mowy udzielenia zgody na udo-
st´pnienie dokumentów zgro-
madzonych przez Instytut Pa-
mi´ci w celach, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3.”;

13) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Do archiwum Instytutu
Pami´ci przekazuje si´
dokumenty wytworzone
w toku post´powaƒ pro-
wadzonych przez sàdy
w sprawach, o których
mowa w ustawie z dnia
18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów,
z chwilà prawomocnego
zakoƒczenia post´powa-
nia w danej sprawie, z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Dokumenty wytworzone
w toku post´powaƒ pro-
wadzonych przez sàdy
w sprawach, o których
mowa w art. 17 ustawy
wymienionej w ust. 1,
przekazuje si´ po up∏ywie
terminu do wniesienia ka-
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sacji w danej sprawie,
a jeÊli kasacja zosta∏a
wniesiona — po jej rozpa-
trzeniu. Z chwilà prawo-
mocnego zakoƒczenia po-
st´powania w danej spra-
wie przekazuje si´ kopie
tych dokumentów.”;

14) w art. 27:

a) ust. 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1. Prezes Instytutu Pami´ci mo˝e,
po zawiadomieniu w∏aÊciwego
organu administracji rzàdowej
lub samorzàdu terytorialnego
albo zawodowego, uzyskaç
wglàd w dokumenty, je˝eli ist-
nieje uzasadnione przypuszcze-
nie, ˝e zawierajà one informa-
cje z zakresu dzia∏ania Instytutu
Pami´ci.

2. Ka˝dy, kto posiada dokumenty,
o których mowa w art. 25, jest
obowiàzany niezw∏ocznie za-
wiadomiç o tym fakcie Prezesa
Instytutu Pami´ci.

3. Ka˝dy organ administracji rzà-
dowej, samorzàdu terytorialne-
go albo zawodowego jest obo-
wiàzany bezzw∏ocznie wydaç
Prezesowi Instytutu Pami´ci,
na jego ˝àdanie, posiadane do-
kumenty, o których mowa
w art. 25. Obowiàzek ten doty-
czy tak˝e wydania kopii.”,

b) 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 po-
przestaç na przekazaniu Preze-
sowi Instytutu Pami´ci ich ko-
pii.”;

15) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Ka˝dy, kto bez tytu∏u
prawnego posiada doku-
menty zawierajàce infor-
macje z zakresu dzia∏ania
Instytutu Pami´ci, jest
obowiàzany wydaç je bez-
zw∏ocznie Prezesowi In-
stytutu Pami´ci.

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

3. Prezes Instytutu Pami´ci
mo˝e zwracaç si´ do
wszelkich osób lub insty-
tucji zagranicznych o po-
moc w udost´pnianiu do-
kumentów.”;

16) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. W zakresie dzia∏alnoÊci ar-
chiwalnej Instytut Pami´ci
gromadzi, ewidencjonuje,
przechowuje, opracowuje,
zabezpiecza i udost´pnia
dokumenty zbrodni oraz do-
kumenty ukazujàce fakty
i okolicznoÊci dotyczàce lo-
sów Narodu Polskiego w la-
tach 1939—1990 i informu-
jàce o poniesionych ofia-
rach i wyrzàdzonych szko-
dach, wydaje na ich podsta-
wie uwierzytelnione odpisy,
wypisy, wyciàgi i reproduk-
cje przechowywanych doku-
mentów.”;

17) w art. 29a uchyla si´ ust. 2;

18) art. 30—35 otrzymujà brzmienie:

„Art. 30. 1. Ka˝dy ma prawo wystàpiç
z wnioskiem do Instytutu
Pami´ci o udost´pnienie
do wglàdu kopii dotyczà-
cych go dokumentów.

2. Instytut Pami´ci udost´p-
nia kopie dost´pnych do-
kumentów, o których mo-
wa w ust. 1, dotyczàcych
wnioskodawcy, z wyjàt-
kiem dokumentów:

1) wytworzonych przez
wnioskodawc´ lub przy
jego udziale w ramach
czynnoÊci wykonywa-
nych w zwiàzku z jego
pracà lub s∏u˝bà w or-
ganach bezpieczeƒstwa
paƒstwa albo w zwiàz-
ku z czynnoÊciami wy-
konywanymi w charak-
terze tajnego informa-
tora lub pomocnika
przy operacyjnym zdo-
bywaniu informacji,

2) z których treÊci wynika,
˝e wnioskodawca:

a) by∏ traktowany przez
organy bezpieczeƒ-
stwa jako tajny infor-
mator lub pomocnik
przy operacyjnym
zdobywaniu infor-
macji,
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b) zobowiàza∏ si´ do
dostarczania infor-
macji organowi bez-
pieczeƒstwa paƒ-
stwa lub Êwiadcze-
nia takiemu organo-
wi jakiejkolwiek po-
mocy w dzia∏aniach
operacyjnych,

c) realizowa∏ zadania
zlecone przez organ
bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a w szczegól-
noÊci dostarcza∏ te-
mu organowi infor-
macji.

3. W udost´pnianych ko-
piach dokumentów anoni-
mizuje si´ dane osobowe
osób trzecich.

4. Wniosek, o którym mowa
w ust. 1, powinien zawie-
raç:

1) imi´ i nazwisko oraz
adres zamieszkania
wnioskodawcy,

2) rodzaj i numer doku-
mentu to˝samoÊci,

3) dat´ wydania doku-
mentu to˝samoÊci oraz
nazw´ organu, który go
wyda∏,

4) dane u∏atwiajàce odna-
lezienie dokumentów.

5. W razie póêniejszego od-
nalezienia w archiwum In-
stytutu Pami´ci dokumen-
tów dotyczàcych wnio-
skodawcy nale˝y go
o tym poinformowaç oraz
pouczyç o mo˝liwoÊci po-
nownego z∏o˝enia wnio-
sku, o którym mowa
w ust. 1.

Art. 31. 1. Odmowa uwzgl´dnienia
wniosku, o którym mowa
w art. 30, w zakresie doty-
czàcym udost´pnienia do-
kumentów:

1) wytworzonych przez
wnioskodawc´ lub przy
jego udziale w ramach
czynnoÊci wykonywa-
nych w zwiàzku z jego
pracà lub s∏u˝bà w or-
ganach bezpieczeƒstwa
paƒstwa albo w zwiàz-
ku z czynnoÊciami wy-
konywanymi w charak-
terze tajnego informa-
tora lub pomocnika

przy operacyjnym zdo-
bywaniu informacji,

2) z których treÊci wynika,
˝e wnioskodawca:
a) by∏ traktowany przez

organy bezpieczeƒ-
stwa jako tajny infor-
mator lub pomocnik
przy operacyjnym
zdobywaniu infor-
macji,

b) zobowiàza∏ si´ do
dostarczania infor-
macji organowi bez-
pieczeƒstwa paƒ-
stwa lub Êwiadcze-
nia takiemu organo-
wi jakiejkolwiek po-
mocy w dzia∏aniach
operacyjnych,

c) realizowa∏ zadania
zlecone przez organ
bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, a w szczegól-
noÊci dostarcza∏ te-
mu organowi infor-
macji,

nast´puje w drodze decy-
zji administracyjnej. Decy-
zja ta jest równoznaczna
z odmowà realizacji praw
okreÊlonych w art. 33 ust. 2.

2. Decyzja, o której mowa
w ust. 1, powinna zawie-
raç uzasadnienie faktycz-
ne i prawne. Mo˝na od-
stàpiç od uzasadnienia
faktycznego lub ograni-
czyç je w zakresie w jakim
udost´pnienie informacji
wnioskodawcy uniemo˝li-
wia realizacj´ ustawy
z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumen-
tów.

3. Od decyzji, o której mowa
w ust. 1, s∏u˝y odwo∏anie
do Prezesa Instytutu Pa-
mi´ci.

Art. 32. 1. Po rozpatrzeniu odwo∏a-
nia, o którym mowa
w art. 31 ust. 3, Prezes In-
stytutu Pami´ci wydaje
decyzj´, w której:

1) utrzymuje w mocy de-
cyzj´, o której mowa
w art. 31 ust. 1,
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2) uchyla decyzj´, o której
mowa w art. 31 ust. 1,
i przekazuje spraw´ do
ponownego rozpatrze-
nia przez organ pierw-
szej instancji.

2. Mo˝na odstàpiç od uza-
sadnienia faktycznego de-
cyzji, o której mowa w ust.
1, lub je ograniczyç w za-
kresie, w jakim udost´p-
nienie informacji wnio-
skodawcy uniemo˝liwia
realizacj´ ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów.

3. Wnioskodawcy przys∏ugu-
je skarga do sàdu admini-
stracyjnego na decyzj´,
o której mowa w ust. 1
pkt 1, w terminie okreÊlo-
nym w art. 53 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
— Prawo o post´powaniu
przed sàdami administra-
cyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z póên. zm.24)).

4. Sàd administracyjny roz-
poznaje skarg´ na posie-
dzeniu niejawnym.

5. Przepisu art. 106 § 2 usta-
wy z dnia 30 sierpnia
2002 r. — Prawo o post´-
powaniu przed sàdami
administracyjnymi nie
stosuje si´.

6. Wyrok wydany na posie-
dzeniu niejawnym uzasad-
nia si´ tylko w przypadku
uwzgl´dnienia skargi. Od-
pis wyroku z uzasadnie-
niem dor´cza si´ tylko Pre-
zesowi Instytutu Pami´ci.
Skar˝àcemu dor´cza si´
odpis wyroku.

7. Po wydaniu wyroku sàd
administracyjny nie-
zw∏ocznie zwraca do In-
stytutu Pami´ci akta po-
st´powania.

8. Do skargi kasacyjnej sto-
suje si´ odpowiednio
ust. 4—6.

Art. 33. 1. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd
w kopie dokumentów,
o których mowa w art. 30,
ma prawo wystàpiç do In-
stytutu Pami´ci z wnio-
skiem o udost´pnienie do
wglàdu tych dokumentów
bez anonimizacji.

2. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd
w kopie dokumentów,
o których mowa w art. 30,
i nie zachowa∏y si´ w sto-
sunku do niego doku-
menty, o których mowa
w art. 31 ust. 1, ma prawo
— na zasadach i w zakre-
sie okreÊlonym w ustawie
— do uzyskania kopii tych
dokumentów, prawo do
ujawnienia nazwisk oraz
dalszych danych identyfi-
kujàcych to˝samoÊç funk-
cjonariuszy, pracowni-
ków, ˝o∏nierzy oraz wspó∏-
pracowników organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa,
prawo do zwrotu przed-
miotów znajdujàcych si´
w archiwum Instytutu Pa-
mi´ci, które w momencie
utraty stanowi∏y jej w∏a-
snoÊç lub by∏y w jej posia-
daniu, i prawo zastrze˝e-
nia swoich danych osobo-
wych.

3. Niezanonimizowane do-
kumenty udost´pnia si´
do wglàdu w orygina∏ach
lub kopiach w siedzibie
oddzia∏u Instytutu Pami´-
ci w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy, chyba ˝e
we wniosku wskaza∏ on
inny oddzia∏, w terminie
4 miesi´cy od dnia z∏o˝e-
nia wniosku, o którym
mowa w ust. 1. Przepis
art. 34 ust. 4 stosuje si´
odpowiednio.

4. Ka˝dy, kto uzyska∏ wglàd
w dotyczàce go niezano-
nimizowane dokumenty,
mo˝e z∏o˝yç do Instytutu
Pami´ci wniosek o za-
mieszczenie danych oso-
bowych osoby trzeciej
w katalogu, o którym mo-
wa w art. 52a pkt 5, je˝eli
w treÊci udost´pnionych
mu dokumentów znajdujà
si´ informacje mogàce
stanowiç podstaw´ do za-
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mieszczenia danych oso-
bowych innej osoby
w tym katalogu. 

Art. 34. 1. Wydanie niezanonimizo-
wanych kopii dokumen-
tów nast´puje na pisem-
ny wniosek osoby, o któ-
rej mowa w art. 33 ust. 2.

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

3. Wydanie kopii dokumen-
tów nast´puje w siedzibie
oddzia∏u Instytutu Pami´-
ci w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy, chyba ˝e
we wniosku wskaza∏ on
inny oddzia∏, w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa
w ust. 1.

4. Wnioskodawca powinien
byç zawiadomiony na pi-
Êmie o terminie wydania
kopii dokumentów przy-
najmniej na 7 dni przed
tym terminem. Wydanie
kopii dokumentów powin-
no byç udokumentowane
protoko∏em, który podpi-
suje wnioskodawca i upo-
wa˝niony pracownik In-
stytutu Pami´ci.

5. Na pisemny wniosek oso-
by, o której mowa
w art. 33 ust. 2, Instytut
Pami´ci wydaje znajdujà-
ce si´ w jego archiwum
przedmioty, które w mo-
mencie utraty stanowi∏y
jej w∏asnoÊç lub by∏y w jej
posiadaniu.

6. Przed wydaniem przed-
miotów Instytut Pami´ci
mo˝e sporzàdziç i zacho-
waç ich kopie; o fakcie
tym nale˝y poinformowaç
wnioskodawc´.

7. W zakresie okreÊlonym
w ust. 5 przepisy ust. 3 i 4
stosuje si´ odpowiednio.

Art. 35. 1. Na pisemny wniosek oso-
by, o której mowa
w art. 33 ust. 2, podaje si´
tej osobie nazwiska i dal-
sze dane identyfikujàce
to˝samoÊç osób, które
przekazywa∏y o niej infor-
macje organom bezpie-
czeƒstwa paƒstwa, je˝eli

mo˝na je jednoznacznie
okreÊliç na podstawie do-
kumentów danego orga-
nu bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, i o ile w dokumen-
tach udost´pnionych do
wglàdu na podstawie
wniosku, o którym mowa
w art. 33 ust. 1, znajdujà
si´ pseudonimy lub na-
zwiska tych osób.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio, je˝eli w do-
kumentach udost´pnio-
nych do wglàdu na pod-
stawie wniosku, o którym
mowa w art. 33 ust. 1,
znajdujà si´ nazwiska pra-
cowników i funkcjonariu-
szy, którzy zbierali lub
oceniali informacje
o wnioskodawcy lub pro-
wadzili osoby, które prze-
kazywa∏y organom bez-
pieczeƒstwa paƒstwa te
informacje.

3. Odmawia si´ podania na-
zwisk oraz innych danych
identyfikujàcych to˝sa-
moÊç osób, które udziela-
∏y jedynie informacji
o przest´pstwach pospoli-
tych.

4. Od odmowy udost´pnie-
nia danych identyfikujà-
cych to˝samoÊç osób,
o których mowa w ust. 1
i 2, przys∏uguje odwo∏anie
do Prezesa Instytutu Pa-
mi´ci.

5. W zakresie okreÊlonym
w ust. 1 i 2 przepisy art. 34
ust. 3 i 4 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

19) po art. 35 dodaje si´ art. 35a—35c
w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Wnioski, o których mo-
wa w art. 30 ust. 1,
art. 33 ust. 1, art. 34
ust. 1 i 5, sk∏ada si´ oso-
biÊcie w siedzibie Insty-
tutu Pami´ci, jego od-
dzia∏ach i delegaturach
lub za poÊrednictwem
poczty, pod warunkiem
poÊwiadczenia podpisu
wnioskodawcy przez no-
tariusza.

2. Osoba majàca sta∏e
miejsce zamieszkania za
granicà mo˝e z∏o˝yç
wniosek osobiÊcie
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w polskiej placówce kon-
sularnej, przy czym pod-
pis wnioskodawcy uwie-
rzytelnia konsul. Wnio-
sek taki mo˝e byç rów-
nie˝ z∏o˝ony za poÊred-
nictwem poczty, pod wa-
runkiem poÊwiadczenia
podpisu wnioskodawcy
przez notariusza lub innà
osob´ uprawnionà do
uwierzytelniania podpi-
sów zgodnie z prawem
paƒstwa, w którym ta
czynnoÊç zostanie doko-
nana.

3. Po z∏o˝eniu wniosku
wnioskodawca mo˝e
ustanowiç pe∏nomocni-
ka do realizacji przys∏u-
gujàcych mu praw wyni-
kajàcych z ustawy.

4. Uprawnienia wynikajàce
z art. 30—35 i 35b mo˝e
wykonywaç osoba naj-
bli˝sza zmar∏ego w rozu-
mieniu art. 115 § 11 Ko-
deksu karnego. 

5. Je˝eli realizacja praw wy-
nikajàcych z art. 30—35
i 35b nast´puje przez
osob´ najbli˝szà, o któ-
rej mowa w ust. 4, nale-
˝y we w∏aÊciwym wnio-
sku wskazaç imi´ i na-
zwisko osoby zmar∏ej,
której praw on dotyczy.

Art. 35b. 1. Ka˝dy ma prawo za∏à-
czyç do zbioru dotyczà-
cych go dokumentów
w∏asne uzupe∏nienia,
sprostowania, uaktual-
nienia, wyjaÊnienia oraz
dokumenty lub ich ko-
pie. Dane ju˝ zawarte
w dokumentach nie ule-
gajà zmianie.

2. Uzupe∏nienia, sprosto-
wania, uaktualnienia,
wyjaÊnienia oraz doku-
menty lub ich kopie do-
∏àcza si´ do zbioru doku-
mentów z oznaczeniem
ich w sposób pozwalajà-
cy na ich odró˝nienie od
dokumentów zgroma-
dzonych przez Instytut
Pami´ci w trybie art. 25.

Art. 35c. 1. Ka˝dy ma prawo wystà-
piç z wnioskiem do In-
stytutu Pami´ci o udo-
st´pnienie do wglàdu

dokumentów osobo-
wych dotyczàcych pra-
cownika lub funkcjona-
riusza organu bezpie-
czeƒstwa paƒstwa.

2. Wniosek, o którym mo-
wa w ust. 1, powinien za-
wieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz
adres zamieszkania
wnioskodawcy,

2) rodzaj i numer doku-
mentu to˝samoÊci,

3) dat´ wydania doku-
mentu to˝samoÊci
oraz nazw´ organu,
który go wyda∏,

4) dane u∏atwiajàce od-
nalezienie dokumen-
tów, w szczególnoÊci
imi´ i nazwisko oraz
informacje o miejscu
pracy lub dzia∏ania
pracownika lub funk-
cjonariusza organu
bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, którego doty-
czyç majà dokumenty. 

3. Funkcjonariusze i pra-
cownicy organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa
mogà uzyskaç na swój
wniosek kopie dotyczà-
cych ich dokumentów
osobowych.

4. W razie póêniejszego od-
nalezienia w archiwum
Instytutu Pami´ci doku-
mentów osobowych do-
tyczàcych pracownika
lub funkcjonariusza or-
ganu bezpieczeƒstwa
paƒstwa, którymi zainte-
resowany by∏ wniosko-
dawca, nale˝y go o tym
poinformowaç oraz po-
uczyç o mo˝liwoÊci po-
nownego z∏o˝enia wnio-
sku, o którym mowa
w ust. 1.”;

20) art. 36 i 37 otrzymujà brzmienie:

„Art. 36. 1. Dokumenty zgromadzone
przez Instytut Pami´ci,
z wyjàtkiem dokumen-
tów, o których mowa
w art. 39, udost´pnia si´
organom w∏adzy publicz-
nej oraz innym instytu-
cjom, organizacjom i oso-
bom w celach:
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1) wykonywania zadaƒ
ustawowych,

2) prowadzenia badaƒ
naukowych, o ile Pre-
zes Instytutu Pami´ci
wyrazi na to zgod´,

3) prowadzenia dzia∏alno-
Êci dziennikarskiej,
o ile Prezes Instytutu
Pami´ci wyrazi na to
zgod´.

1a. Prezes Instytutu Pami´ci
odmawia udzielenia zgo-
dy na udost´pnienie do-
kumentów, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lub 3, po
zasi´gni´ciu opinii Kole-
gium Instytutu.

2. Podmioty, którym doku-
menty zosta∏y udost´p-
nione, ponoszà odpowie-
dzialnoÊç prawnà za spo-
sób ich wykorzystania,
o czym nale˝y je poinfor-
mowaç.

3. W trybie okreÊlonym
w ust. 1 pkt 2 i 3 nie mo-
gà byç wnioskodawcy
udost´pnione dokumen-
ty, o których mowa
w art. 30 ust. 2 pkt 1 i 2.

Art. 37. 1. Osoba, która uzyska∏a na
podstawie art. 33 wglàd
w niezanonimizowane
kopie dotyczàcych jej do-
kumentów, i nie zachowa-
∏y si´ w stosunku do niej
dokumenty, o których
mowa w art. 31 ust. 1,
mo˝e zastrzec, ˝e doty-
czàce jej dane osobowe
zebrane w sposób tajny
w toku czynnoÊci ope-
racyjno-rozpoznawczych
organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa nie b´dà udo-
st´pniane w celach, o któ-
rych mowa w art. 36
ust. 1 pkt 2 i 3, przez okre-
Êlony czas, jednak˝e nie
d∏u˝ej ni˝ przez 50 lat od
daty ich wytworzenia.

2. Osoba, która uzyska∏a na
podstawie art. 33 wglàd
w niezanonimizowane
kopie dotyczàcych jej do-
kumentów mo˝e zastrzec,
˝e dotyczàce jej informa-
cje ujawniajàce jej pocho-
dzenie etniczne lub raso-
we, przekonania religijne,
przynale˝noÊç wyznanio-

wà oraz dane o stanie
zdrowia i ˝yciu seksual-
nym, a tak˝e ujawniajàce
jej stan majàtkowy,
a w szczególnoÊci nieru-
chomoÊci oraz rzeczy ru-
chome stanowiàce dobra
kultury w rozumieniu
przepisów o ochronie
dóbr kultury, nie b´dà
udost´pnione.

3. Prezes Instytutu Pami´ci
informuje o prawie za-
strze˝enia, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2.

4. Osoba, która uzyska∏a na
podstawie art. 33 wglàd
w niezanonimizowane
kopie dotyczàcych jej do-
kumentów, mo˝e wyraziç
zgod´ na udost´pnia-
nie swoich danych oso-
bowych, okreÊlonych
w ust. 1, wskazanym or-
ganom w∏adzy publicz-
nej, innym instytucjom,
organizacjom i osobom,
a tak˝e na ich powszech-
nà dost´pnoÊç.

5. Dane osobowe, okreÊlo-
ne w ust. 1, mogà byç
jednak˝e udost´pniane
w celach, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3,
je˝eli:

1) osoba, której dotyczà
te dane, albo w przy-
padku jej Êmierci oso-
ba najbli˝sza wyrazi na
to zgod´,

2) odnoszà si´ do pu-
blicznego wystàpienia
osoby, której dotyczà,
do jej dzia∏alnoÊci pu-
blicznej lub politycznej
lub sà danymi osobo-
wymi wymaganymi
przez ustaw´ w zwiàz-
ku z pe∏nieniem funkcji
publicznej.

6. Cele, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3,
mo˝na realizowaç tak˝e
po anonimizacji danych
osobowych, i informacji,
o których mowa w ust. 1
i 2, w kopiach dokumen-
tów.

7. Prawo do zastrze˝enia,
o którym mowa w ust. 1
i 2, oraz prawo do wyra-
˝enia zgody na udost´p-
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nienie swoich danych
osobowych, okreÊlonych
w ust. 1, wskazanym or-
ganom w∏adzy publicz-
nej, innym instytucjom,
organizacjom i osobom
nie przys∏uguje w stosun-
ku do dokumentów, o któ-
rych mowa w art. 36
ust. 3.”;

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

„2. Dokumenty organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa mogà byç wykorzy-
stywane przez upowa˝nionych
funkcjonariuszy s∏u˝b specjalnych
w ramach ich zadaƒ ustawowych,
jeÊli zawierajà informacj´ o prze-
st´pstwie szpiegostwa, przest´p-
stwie o charakterze terrorystycz-
nym, przest´pstwie godzàcym
w podstawy ekonomiczne paƒ-
stwa lub przest´pstwie korupcji
w rozumieniu ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego oraz
Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74,
poz. 676, z póên. zm.25)) lub prze-
st´pstwie godzàcym w porzàdek
konstytucyjny Rzeczypospolitej
Polskiej.”; 

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

„5. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, Szef Agencji Wywia-
du oraz Minister Obrony Narodo-
wej, w porozumieniu z Prezesem
Instytutu Pami´ci, dokonujà co
5 lat okresowych przeglà-
dów dokumentów zgromadzo-
nych w zbiorze wyodr´bnionym.
W przypadku stwierdzenia ustà-
pienia przes∏anek uzasadniajà-
cych zastrze˝enie Prezes Instytutu
Pami´ci podejmuje z urz´du, po
zasi´gni´ciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu oraz Mi-
nistra Obrony Narodowej, albo na
wniosek tych organów, decyzj´
o uchyleniu lub skróceniu okresu
zastrze˝enia. Przepisy ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio.”;

23) po art. 39 dodaje si´ art. 39a
w brzmieniu:

„Art. 39a. Przepis art. 39 nie ograni-
cza uprawnieƒ sàdu i pro-
kuratora oddzia∏owej komi-

sji w sprawach dotyczà-
cych zbrodni okreÊlonych
w art. 1 pkt 1 lit. a oraz
uprawnieƒ sàdu w post´-
powaniu lustracyjnym
i prokuratora Biura Lustra-
cyjnego lub oddzia∏owego
biura lustracyjnego
w zwiàzku z wykonywa-
niem czynnoÊci, o których
mowa w art. 52e ust. 3a.”; 

24) art. 41 uchyla si´;

25) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. Je˝eli Dyrektor Biura Udo-
st´pniania i Archiwizacji Do-
kumentów Instytutu Pami´-
ci zostanie zawiadomiony,
˝e znajdujàce si´ w doku-
mentach dane osobowe sà
nieprawdziwe, to informacje
o tym do∏àcza si´ do zbioru
dokumentów dotyczàcych
danej osoby.”;

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

„2. W sprawach rozstrzyganych de-
cyzjà administracyjnà, w myÊl
przepisów niniejszej ustawy, or-
ganem pierwszej instancji jest dy-
rektor oddzia∏u Instytutu Pami´ci.
Organem odwo∏awczym jest Pre-
zes Instytutu Pami´ci.”;

27) art. 44 uchyla si´;

28) w art. 45:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prokuratorom G∏ównej Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu i oddzia-
∏owych komisji Êcigania zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskie-
mu w sprawach okreÊlonych
w art. 1 pkt 1 lit. a przys∏ugujà
wszystkie uprawnienia proku-
ratora, tak˝e w sprawach pod-
legajàcych orzecznictwu sàdów
wojskowych.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do prowadzenia Êledztw przez
Instytut Pami´ci stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powa-
nia karnego.”,

c) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. W sàdowym post´powaniu od-
wo∏awczym na skutek wniesie-
nia apelacji oraz kasacji wyst´-
pujà prokuratorzy G∏ównej Ko-
misji.”,
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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∏aÊciwoÊci
sàdów wojskowych.”;

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

„Art. 45a. Instytut Pami´ci wszczyna
z urz´du Êledztwo w spra-
wach o przest´pstwa okre-
Êlone w art. 54 i 55.”;

30) w art. 47:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Dyrektor G∏ównej Komisji jest
prokuratorem prze∏o˝onym
prokuratorów tej Komisji oraz
komisji oddzia∏owych. Naczel-
nik komisji oddzia∏owej jest
prokuratorem prze∏o˝onym
prokuratorów tej komisji.

2. Polecenia Prokuratora General-
nego inne ni˝ okreÊlone w art. 8
ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 77,
poz. 367, z 1997 r. Nr 90,
poz. 557, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117,
poz. 752 i 753, Nr 124, poz. 782
i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r.
Nr 98, poz. 607), wykraczajàce
poza zakres zadaƒ Instytutu Pa-
mi´ci, mogà byç wydawane
prokuratorom G∏ównej Komisji
i oddzia∏owych komisji tylko za
zgodà Prezesa Instytutu Pami´-
ci.”,

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

„4a. Prokurator Generalny mo˝e
przywróciç na wczeÊniej zaj-
mowane lub równorz´dne
stanowisko w powszechnej
lub wojskowej jednostce pro-
kuratury prokuratora G∏ównej
Komisji i oddzia∏owej komisji,
co do którego Prezes Instytutu
Pami´ci wystàpi∏, po zasi´-
gni´ciu opinii Dyrektora
G∏ównej Komisji, z takim
wnioskiem. Z∏o˝enie wniosku
nie jest zwiàzane z post´po-
waniem dyscyplinarnym.

4b. W przypadku stwierdzenia, ˝e
prokurator G∏ównej Komisji
i oddzia∏owej komisji nie mo˝e
ze wzgl´dów zdrowotnych pe∏-
niç s∏u˝by w Instytucie Pami´-
ci, Prokurator Generalny prze-
nosi go na stanowisko równo-
rz´dne do innej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury, Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci lub
innej jednostki organizacyjnej
podleg∏ej Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci albo przez niego nad-
zorowanej, zgodnie z kwalifika-
cjami prokuratora.”;

31) art. 48 i 49 otrzymujà brzmienie:

„Art. 48. Prokurator oddzia∏owej ko-
misji wydaje postanowienie
o wszcz´ciu albo odmowie
wszcz´cia Êledztwa w spra-
wie o zbrodni´, o której mo-
wa w art. 1 pkt 1 lit. a,
w terminie 3 miesi´cy od
otrzymania zawiadomienia
o przest´pstwie. Je˝eli oso-
ba lub instytucja, która z∏o-
˝y∏a zawiadomienie, nie zo-
stanie w ciàgu 4 miesi´cy
od dnia jego z∏o˝enia powia-
domiona o wszcz´ciu albo
odmowie wszcz´cia Êledz-
twa, mo˝e wnieÊç za˝alenie
do prokuratura nadrz´dne-
go.

Art. 49. Po up∏ywie 3 miesi´cy od
daty wszcz´cia Êledztwa
w sprawie o zbrodni´, o któ-
rej mowa w art. 1 pkt 1 lit. a,
prokurator prowadzàcy je
sk∏ada prokuratorowi nad-
rz´dnemu sprawozdanie
z dokonanych czynnoÊci.
Sprawozdanie takie sk∏ada
si´ po up∏ywie ka˝dego trzy-
miesi´cznego okresu Êledz-
twa. Terminów dotyczàcych
ukoƒczenia Êledztwa, okre-
Êlonych w art. 310 Kodeksu
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 prze-
pisy ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. o prokuraturze o zgro-
madzeniu i kolegium prokura-
tury apelacyjnej.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor G∏ównej Komisji jest
prze∏o˝onym dyscyplinarnym
w stosunku do prokuratorów
G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu i oddzia∏owych ko-
misji Êcigania zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu.”,

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

„5. Rzecznika Dyscyplinarnego dla
prokuratorów G∏ównej Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu i oddzia-
∏owych komisji Êcigania zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskie-
mu wyznacza Prokurator Gene-
ralny spoÊród prokuratorów
G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu i oddzia∏owych ko-
misji Êcigania zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu na
wniosek Dyrektora G∏ównej
Komisji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.
Rzecznik dyscyplinarny jest
zwiàzany wskazaniami Dyrek-
tora G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.”;

33) po art. 52 dodaje si´ Rozdzia∏ 5a
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 5a

Funkcje lustracyjne Instytutu Pami´ci

Art. 52a. Do zadaƒ Biura Lustracyjne-
go nale˝y w szczególnoÊci:

1) prowadzenie rejestru
oÊwiadczeƒ lustracyj-
nych, o których mowa
w art. 7 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów,

2) analiza oÊwiadczeƒ lu-
stracyjnych oraz zbieranie
informacji niezb´dnych
do prawid∏owej ich oce-
ny,

3) przygotowywanie post´-
powaƒ lustracyjnych,

4) sygnalizowanie odpo-
wiednim organom o nie-
wywiàzywaniu si´ or-
ganów pozasàdowych
z obowiàzków na∏o˝onych
przez ustaw´,

5) przygotowywanie i publi-
kowanie katalogów za-
wierajàcych dane osobo-
we osób, wobec których
zachowa∏y si´ dokumen-
ty:

a) wytworzone przez da-
nà osob´ lub przy jej
udziale w zwiàzku
z czynnoÊciami wyko-
nywanymi w charakte-
rze tajnego informato-
ra lub pomocnika przy
operacyjnym zdoby-
waniu informacji,

b) z których treÊci wynika,
˝e dana osoba:

— by∏a traktowana
przez organy bez-
pieczeƒstwa jako
tajny informator lub
pomocnik przy ope-
racyjnym zdobywa-
niu informacji, 

— zobowiàza∏a si´ do
dostarczania infor-
macji organowi bez-
pieczeƒstwa paƒ-
stwa lub Êwiadcze-
nia takiemu organo-
wi jakiejkolwiek po-
mocy w dzia∏aniach
operacyjnych,

— realizowa∏a zada-
nia zlecone przez or-
gan bezpieczeƒstwa
paƒstwa, a w szcze-
gólnoÊci dostarcza∏a
temu organowi in-
formacji,

6) przygotowywanie i publi-
kowanie na podstawie
dokumentów zgromadzo-
nych w archiwum Instytu-
tu Pami´ci katalogów za-
wierajàcych dane osobo-
we pracowników, funkcjo-
nariuszy i ˝o∏nierzy orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa, ze wskazaniem
stopnia s∏u˝bowego zaj-
mowanych stanowisk,
oraz organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa, w których
pe∏nili s∏u˝b´ lub praco-
wali,
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7) przygotowywanie i publi-
kowanie katalogów za-
wierajàcych dane osobo-
we osób, wobec których
zachowa∏y si´ dokumenty
Êwiadczàce o tym, ˝e or-
gany bezpieczeƒstwa
paƒstwa zbiera∏y o nich
informacje na podstawie
celowo gromadzonych
danych, w tym w sposób
tajny, a wobec osób tych
nie stwierdzono istnienia
dokumentów Êwiadczà-
cych, ˝e byli pracownika-
mi, funkcjonariuszami,
˝o∏nierzami organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa lub
wspó∏pracowali z organa-
mi bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa; publikacje nie obej-
mujà danych osobowych
osób, w stosunku do któ-
rych zachowa∏y si´ doku-
menty uzasadniajàce pu-
blikacj´ ich danych oso-
bowych na podstawie
pkt 8; przed umieszcze-
niem w katalogu nale˝y
uzyskaç zgod´ osoby, któ-
rej te dane dotyczà,

8) przygotowywanie i publi-
kowanie katalogów za-
wierajàcych dane osobo-
we osób, które zajmowa∏y
kierownicze stanowiska
w by∏ej Polskiej Partii Ro-
botniczej i by∏ej Polskiej
Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej oraz Zjednoczo-
nym Stronnictwie Ludo-
wym i Stronnictwie De-
mokratycznym, a tak˝e
by∏y cz∏onkami Rady Mi-
nistrów paƒstwa komuni-
stycznego do dnia
23 sierpnia 1989 r. lub by-
∏y w tym okresie kierow-
nikami centralnych orga-
nów administracji paƒ-
stwowej.

Art. 52aa. Do zadaƒ oddzia∏owego
biura lustracyjnego nale˝y
w szczególnoÊci:

1) przygotowanie danych
do rejestru, o którym
mowa w art. 52a pkt 1,

2) realizacja zadaƒ okreÊlo-
nych w art. 52a pkt 2—4,

3) przygotowywanie kata-
logów, o których mowa
w art. 52a pkt 5—8.

Art. 52b. 1. Ka˝dy katalog, o którym
mowa w art. 52a pkt 5, 6
i 8, zawiera:

1) dane osobowe: imi´
i nazwisko (imiona
i nazwiska, w tym imio-
na i nazwiska poprzed-
nie, je˝eli by∏y u˝ywa-
ne oraz nazwisko rodo-
we), imiona rodziców,
dat´ i miejsce urodze-
nia,

2) opis danej kategorii
pracy, s∏u˝by lub
wspó∏pracy,

3) informacje o rodzajach
dokumentów zgroma-
dzonych w zasobie ar-
chiwalnym Instytutu
Pami´ci, zawierajàcych
dane osobowe osoby,
której dane osobowe
zosta∏y zamieszczone
w katalogu,

4) przebieg pracy, s∏u˝by
lub wspó∏pracy z orga-
nami bezpieczeƒstwa
paƒstwa, osoby, której
dane osobowe zosta∏y
zamieszczone w katalo-
gu,

5) treÊç zapisów ewiden-
cyjnych w dokumen-
tach zgromadzonych
w zasobie archiwal-
nym Instytutu Pami´ci,
dotyczàcych osoby,
której dane osobowe
zosta∏y zamieszczone
w katalogu, przy czym
kolejne rejestracje trak-
tuje si´ odr´bnie,

6) wzmiank´ o ewentual-
nych uzupe∏nieniach,
sprostowaniach, uak-
tualnieniach, wyjaÊnie-
niach lub dokumen-
tach z∏o˝onych przez
osob´, której dane
osobowe zosta∏y za-
mieszczone w katalo-
gu, do zbioru doku-
mentów organu bez-
pieczeƒstwa paƒstwa
znajdujàcych si´ w za-
sobie archiwalnym In-
stytutu Pami´ci,

7) informacj´ o z∏o˝eniu
oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 52a
pkt 1,
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8) informacj´ o wyniku
post´powania lustra-
cyjnego.

2. W katalogu, o którym mo-
wa w art. 52a pkt 5, za-
mieszcza si´ ponadto in-
formacj´ o wniosku,
o którym mowa w art. 52d
ust. 2.

2a. W katalogu, o którym mo-
wa w art. 52a pkt 7, za-
mieszcza si´ dane, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1
i 6—8.

3. Na wniosek osoby, której
dane osobowe zosta∏y za-
mieszczone w katalogu,
o którym mowa w art. 52a
pkt 5, w katalogu zamiesz-
cza si´ przedstawione
przez t´ osob´ wyjaÊnie-
nia dotyczàce informacji,
o których mowa w ust. 1
pkt 2—5.

4. Zapisami ewidencyjnymi,
o których mowa w ust. 1
pkt 5, sà informacje za-
warte w dziennikach reje-
stracyjnych, dziennikach
archiwalnych, kartotekach
i dokumentach o podob-
nym charakterze. 

Art. 52c. 1. Katalogi, o których mowa
w art. 52a pkt 5, tworzy si´
oddzielnie dla ka˝dej gru-
py osób, zgodnie z kate-
goriami wspó∏pracy z or-
ganami bezpieczeƒstwa
paƒstwa, okreÊlonymi
w za∏àczniku do ustawy.

2. W przypadku, gdy wspó∏-
praca danej osoby z orga-
nami bezpieczeƒstwa
paƒstwa odpowiada for-
mom dzia∏alnoÊci okreÊlo-
nym w za∏àczniku do usta-
wy, a nie zosta∏a w taki
sposób oznaczona w do-
kumentach organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa, da-
ne osobowe tej osoby za-
mieszcza si´ w katalogu,
o którym mowa w art. 52a
pkt 5, w kategorii odpo-
wiadajàcej rodzajowi
wspó∏pracy, wraz z przy-
porzàdkowaniem do sto-
sownej formy wspó∏pra-
cy. Informacj´ w tym za-
kresie zamieszcza si´
w katalogu. 

3. W odr´bnym katalogu za-
mieszcza si´ dane osobo-
we osoby, w stosunku do
której zachowa∏y si´ wy-
∏àcznie zapisy ewidencyj-
ne. Przepis ust. 2 stosuje
si´.

4. Katalogi, o których mowa
w ust. 1 i 3, sà aktualizo-
wane nie rzadziej ni˝ raz
na 6 miesi´cy.

Art. 52d. 1. Osoba, której dane oso-
bowe zosta∏y umieszczo-
ne w katalogu, o którym
mowa w art. 52a pkt 5,
która nie zgadza si´ z in-
formacjà zawartà w kata-
logu dotyczàcà jej osoby,
mo˝e z∏o˝yç oÊwiadcze-
nie lustracyjne. Przepisy
dotyczàce post´powania
lustracyjnego stosuje si´
odpowiednio.

2. Na wniosek osoby, której
dane osobowe zosta∏y za-
mieszczone w katalogu,
o którym mowa w ust. 1,
i która z∏o˝y∏a oÊwiadcze-
nie lustracyjne, ka˝demu
przys∏uguje wglàd do ko-
pii dokumentów dotyczà-
cych tej osoby, zgroma-
dzonych w zasobie archi-
walnym Instytutu Pami´-
ci. Przepisy art. 30 ust. 1, 3
i 4 stosuje si´ odpowied-
nio. 

3. Uprawnienia wynikajàce
z ust. 2 mo˝e wykonywaç
osoba najbli˝sza zmar∏e-
go w rozumieniu art. 115
§ 11 Kodeksu karnego,
przy czym osoba ta nie
sk∏ada oÊwiadczenia lu-
stracyjnego.

4. Osoba, o której mowa
w ust. 3, która nie zgadza
si´ z informacjà zawartà
w katalogu, o którym mo-
wa w art. 52a pkt 5, doty-
czàcà zmar∏ego mo˝e wy-
stàpiç do sàdu. Sàd orze-
ka o zasadnoÊci albo bra-
ku podstaw do zamiesz-
czenia w katalogu danych
osobowych zmar∏ego.
Przepisy dotyczàce post´-
powania lustracyjnego
stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 52e. 1. Analizy oÊwiadczeƒ lu-
stracyjnych dokonuje si´
z uwzgl´dnieniem kolej-
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noÊci, wed∏ug której zo-
sta∏y wymienione funkcje
publiczne w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdzier-
nika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumen-
tach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów.

2. W uzasadnionych przy-
padkach mo˝na odstàpiç
od analizy oÊwiadczeƒ
wed∏ug kolejnoÊci, o któ-
rej mowa w ust. 1. O ta-
kich odst´pstwach prze-
kazuje si´ informacje wraz
z uzasadnieniem do sàdu.

3. W przypadku powstania
wàtpliwoÊci co do zgod-
noÊci oÊwiadczenia
z prawdà, prokurator Biu-
ra Lustracyjnego lub pro-
kurator oddzia∏owego
biura lustracyjnego infor-
muje o tym osob´, na któ-
rej cià˝y∏ obowiàzek z∏o˝e-
nia oÊwiadczenia, a tak˝e
informuje o mo˝liwoÊci
z∏o˝enia wyjaÊnieƒ;
z czynnoÊci z∏o˝enia wyja-
Ênieƒ sporzàdza si´ proto-
kó∏.

3a. Prokurator Biura Lustra-
cyjnego i oddzia∏owego
biura lustracyjnego, w ra-
mach czynnoÊci okreÊlo-
nych w art. 52a pkt 3, mo-
˝e ˝àdaç nades∏ania lub
przedstawienia akt oraz
dokumentów i pisemnych
wyjaÊnieƒ, a w razie po-
trzeby przes∏uchiwaç
Êwiadków, zasi´gaç opinii
bieg∏ych oraz dokonywaç
zatrzymania rzeczy lub
przeszukania, a tak˝e mo-
˝e stosowaç kary porzàd-
kowe. Do tych czynnoÊci
stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´-
powania karnego. 

4. W terminie 6 miesi´cy od
dnia dor´czenia infor-
macji, o której mowa
w ust. 3, prokurator Biura
Lustracyjnego lub proku-
rator oddzia∏owego biu-
ra lustracyjnego sk∏ada
wniosek do sàdu o
wszcz´cie post´powania
lustracyjnego albo powia-
damia osob´, na której

cià˝y∏ obowiàzek z∏o˝enia
oÊwiadczenia, o braku
podstaw do z∏o˝enia ta-
kiego wniosku.

Art. 52f. Prokurator Biura Lustracyj-
nego, prokurator oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego
oraz upowa˝nieni pracowni-
cy Biura Lustracyjnego i od-
dzia∏owych biur lustracyj-
nych majà pe∏ny dost´p do
dokumentacji, ewidencji
i pomocy informacyjnych,
bez wzgl´du na form´ ich
utrwalenia, zgromadzonych
lub wytworzonych do dnia
31 lipca 1990 r. przez:

1) Ministra Obrony Narodo-
wej, Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administra-
cji, Ministra Sprawiedli-
woÊci oraz Ministra Spraw
Zagranicznych, a tak˝e
przez podleg∏e, podpo-
rzàdkowane lub nadzoro-
wane przez nich organy
i jednostki organizacyjne,

2) Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego i Sze-
fa Agencji Wywiadu.

Art. 52g. 1. Z zastrze˝eniem ust. 2
przepisy art. 47 i 51 stosu-
je si´ odpowiednio do
prokuratorów Biura Lu-
stracyjnego oraz prokura-
torów oddzia∏owych biur
lustracyjnych, przy czym
uprawnienia Dyrektora
G∏ównej Komisji w sto-
sunku do prokuratorów
Biura Lustracyjnego oraz
prokuratorów oddzia∏o-
wych biur lustracyjnych
przys∏ugujà Dyrektorowi
Biura Lustracyjnego.

2. Dyrektor Biura Lustracyj-
nego jest prokuratorem
prze∏o˝onym prokurato-
rów tego Biura oraz od-
dzia∏owych biur lustracyj-
nych. Naczelnik oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego
jest prokuratorem prze∏o-
˝onym prokuratorów tego
biura.”;

34) w art. 53:

a) pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) informuje spo∏eczeƒstwo
o strukturach i metodach dzia-
∏ania instytucji, w ramach któ-
rych zosta∏y pope∏nione zbrod-
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nie przeciwko Narodowi Pol-
skiemu, oraz informuje o struk-
turach, obsadzie personalnej
i sposobach dzia∏ania organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa,

2) prowadzi badania naukowe
nad najnowszà historià Polski,
a tak˝e udost´pnia zgromadzo-
ne dokumenty innym placów-
kom naukowym i osobom
w celu prowadzenia takich ba-
daƒ, z zachowaniem warunków
okreÊlonych w ustawie,

3) udziela informacji na temat
zgromadzonych dokumentów
oraz publikuje wydawnictwa
naukowe i popularnonaukowe,
w tym inwentarze archiwal-
ne,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyj-
nà, wystawienniczà i wydawni-
czà.”;

35) w art. 54 ust. 3 i 4 uchyla si´;

36) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. W dzia∏alnoÊci Instytutu Pa-
mi´ci, okreÊlonej w art. 1,
nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, z póên.
zm.26)).”.”;

25) w art. 40 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w za∏àczniku 2c do ustawy pkt 11 otrzymuje
brzmienie:

„11. Czy w latach 1944—1990 by∏(a) Pan(i) pra-
cownikiem lub wspó∏pracownikiem orga-
nów bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162)?

� � �
TAK NIE NIE DOTYCZY” ”;

26) w art. 41 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do okresów pracy, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie wlicza si´ okresów zatrud-
nienia w partii komunistycznej (Polskiej

Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach
bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu
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
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162).”;

2) w art. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2,
nie wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii
komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej),
jak równie˝ w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów.””;

27) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. —
Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499,
z póên. zm.27)) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:
1) w art. 8 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a

w brzmieniu:

„1a. Nie majà prawa wybieralnoÊci
osoby, wobec których wydano
prawomocne orzeczenie sàdu
stwierdzajàce utrat´ prawa wy-
bieralnoÊci, o którym mowa
w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162).”; 

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

„3) w stosunku do ka˝dego kandydata
urodzonego przed dniem 1 sierp-
nia 1972 r. oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy.”;
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3) art. 145 uchyla si´;

4) w art. 147 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a
w brzmieniu:

„1a. Paƒstwowa Komisja Wyborcza
przekazuje niezw∏ocznie oÊwiad-
czenia lub informacje, o których
mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3, do
Biura Lustracyjnego Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu.”; 

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

„1. Okr´gowa komisja wyborcza spo-
rzàdza obwieszczenia o zarejestro-
wanych listach okr´gowych, za-
wierajàce informacje o ich nume-
rach, nazwach i skrótach nazw ko-
mitetów wyborczych oraz dane
o kandydatach zawarte w zg∏osze-
niach list, w tym treÊç oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów, w za-
kresie okreÊlonym w art. 13 tej
ustawy.”;

6) art. 174 uchyla si´;

7) w art. 177:

a) w ust. 1:

— w pkt 7 w lit. d przecinek zast´pu-
je si´ kropkà,

— uchyla si´ pkt 8,

b) uchyla si´ ust. 5; 

8) art. 210 uchyla si´;

9) w art. 213:

a) w ust. 1:

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

— uchyla si´ pkt 8,

b) uchyla si´ ust. 5.”; 

28) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.28))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 16 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2) karny — do spraw z zakresu prawa
karnego w pierwszej i drugiej in-
stancji, do spraw zgodnoÊci
z prawdà oÊwiadczeƒ lustracyjnych
w pierwszej instancji oraz do spraw
rozpoznawanych w drugiej instan-
cji przeciwko nieletnim o pope∏nie-
nie czynu karalnego, je˝eli wobec
nieletniego zastosowano Êrodek
poprawczy lub gdy Êrodek odwo-
∏awczy zawiera wniosek o orzecze-
nie Êrodka poprawczego,”;

2) w art. 18:

a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) karny — do rozpoznawanych
w drugiej instancji spraw z za-
kresu prawa karnego oraz
spraw zgodnoÊci z prawdà
oÊwiadczeƒ lustracyjnych,”,

b) uchyla si´ § 2;

3) w art. 20 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) mo˝e przekazaç jednemu sàdowi
okr´gowemu rozpoznawanie
spraw zgodnoÊci z prawdà
oÊwiadczeƒ lustracyjnych z w∏a-
ÊciwoÊci innego sàdu okr´gowe-
go z obszaru tej samej apelacji,
kierujàc si´ iloÊcià spraw wp∏y-
wajàcych do sàdów okr´gowych
oraz wzgl´dami ekonomii post´-
powania lustracyjnego;”;

4) w art. 57 w § 1 dodaje si´ zdanie trze-
cie w brzmieniu:

„Zg∏aszajàcy urodzony przed dniem
1 sierpnia 1972 r. do∏àcza równie˝
oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bez-
pieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162) albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy.”; 

29) po art. 43 dodaje si´ art. 43a w brzmieniu:

„Art. 43a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Kra-
jowej Radzie Sàdownictwa (Dz. U.
Nr 100, poz. 1082, z póên. zm.29))
w art. 10 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:
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„2a) z∏o˝enia niezgodnego z prawdà
oÊwiadczenia lustracyjnego,
stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sàdu,”;

30) art. 44 uchyla si´;

31) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmia-
nach w organizacji i funkcjonowaniu cen-
tralnych organów administracji rzàdowej
i jednostek im podporzàdkowanych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 25,
poz. 253, z póên. zm.30)) w art. 71 ust. 8
otrzymuje brzmienie:

„8. Prezes zarzàdu, wiceprezesi oraz
cz∏onkowie zarzàdu spó∏ki powsta∏ej
w trybie art. 1 ust. 7 oraz kierownicy
jednostek organizacyjnych tej spó∏ki
sà osobami pe∏niàcymi funkcje pu-
bliczne w rozumieniu ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumen-
tów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162), w szczególnoÊci majà obo-
wiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.”;

32) w art. 46 uchyla si´ pkt 1;

33) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. W ustawie z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113,
poz. 984, z póên. zm.31)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

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

„1a) w przypadku kandydata urodzo-
nego przed dniem 1 sierpnia
1972 r. — oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnia-
niu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa
z lat 1944—1990 oraz treÊci tych
dokumentów (Dz. U. Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz
z 2007 r. Nr 25, poz. 162) albo in-
formacj´, o której mowa w art. 7
ust. 3a tej ustawy,”;

2) w art. 9 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Gminna komisja wyborcza przeka-
zuje niezw∏ocznie oÊwiadczenia
lub informacje, o których mowa
w art. 8 ust. 2 pkt 1a, do oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego Instytutu
Pami´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodo-
wi Polskiemu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania
kandydata.”; 

3) w art. 10 w ust. 1 dodaje si´ zdanie
drugie w brzmieniu:

„Na liÊcie zamieszcza si´ równie˝
treÊç oÊwiadczeƒ, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów, w zakresie okreÊlonym
w art. 13 tej ustawy.”;

34) art. 48 uchyla si´;

35) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. —
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Eu-
ropejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 dotychczasowà treÊç oznacza
si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2
w brzmieniu:

„2. Nie majà prawa wybieralnoÊci
osoby, wobec których wydano pra-
womocne orzeczenie sàdu stwier-
dzajàce utrat´ prawa wybieralno-
Êci, o którym mowa w art. 21a
ust. 2 ustawy z dnia 18 paêdzierni-
ka 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów
(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162).”; 

2) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zg∏oszenie listy okr´gowej powin-
no spe∏niaç warunki wynikajàce
z przepisów art. 144 ust. 1—5 Or-
dynacji wyborczej do Sejmu i do
Senatu, z tym ˝e przepisy art. 144
ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do
Sejmu i do Senatu nie majà zasto-
sowania do kandydata nieb´dàce-
go obywatelem polskim.”;

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

„1. Okr´gowa komisja wyborcza spo-
rzàdza obwieszczenia o zarejestro-
wanych listach okr´gowych, za-
wierajàce informacje o ich nume-
rach, nazwach i skrótach nazw ko-
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31) 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, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.



mitetów wyborczych oraz dane
o kandydatach zawarte w zg∏osze-
niach list, w tym treÊç oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika
2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów, w za-
kresie okreÊlonym w art. 13 tej
ustawy.”; 

36) art. 50 otrzymuje brzmienie:

„Art. 50. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Proku-
ratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264,
poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 29 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Osoba ubiegajàca si´ o zatrudnie-
nie na stanowisku radcy Prokura-
torii Generalnej, urodzona przed
dniem 1 sierpnia 1972 r., sk∏ada
oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162) albo informacj´,
o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy.”;

2) w art. 30 dotychczasowà treÊç oznacza
si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2
w brzmieniu:

„2. Do osób, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ art. 29 ust. 3.”; 

3) w art. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresów pracy, o których mowa
w ust. 2, nie wlicza si´ okresów za-
trudnienia w partii komunistycznej
(Polskiej Partii Robotniczej i Pol-
skiej Zjednoczonej Partii Robotni-
czej) jak równie˝ w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumie-
niu art. 2 ustawy z dnia 18 paê-
dziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych doku-
mentów.”;

4) w art. 52 w ust. 1 po pkt 1 dodaje si´
pkt 1a w brzmieniu:

„1a) z∏o˝enia niezgodnego z prawdà
oÊwiadczenia lustracyjnego,
stwierdzonego prawomocnym
orzeczeniem sàdu;”; 

37) art. 51 uchyla si´;

38) w art. 52 uchyla si´ pkt 1;

39) w art. 53 uchyla si´ pkt 1;

40) w art. 55 pkt 1—3 otrzymujà brzmienie:

„1) w art. 60 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresów pracy, o których mowa
w ust. 2, nie wlicza si´ okresów zatrudnie-
nia w partii komunistycznej (Polskiej Partii
Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej), jak równie˝ w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu 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.”;

2) w art. 61 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresów pracy, o których mowa
w ust. 2, nie wlicza si´ okresów zatrudnie-
nia w partii komunistycznej (Polskiej Partii
Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej), jak równie˝ w organach bez-
pieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu 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.”;

3) w art. 64 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2,
nie wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii
komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej
i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej),
jak równie˝ w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci
tych dokumentów.” ”;

41) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. 1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierp-
nia 1972 r., która w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy pe∏ni funkcj´ pu-
blicznà wymienionà w art. 4, ma obo-
wiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1, w terminie
jednego miesiàca od dnia dor´czenia
powiadomienia, o którym mowa
w ust. 2. 

2. W∏aÊciwy organ, o którym mowa
w art. 8, w terminie jednego miesiàca
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, powiadamia osob´, o której mowa
w ust. 1, o obowiàzku przed∏o˝enia te-
mu organowi oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 7 ust. 1, oraz informuje
o skutku niedope∏nienia tego obowiàz-
ku, z zastrze˝eniem ust. 2a.

2a. W stosunku do osób pe∏niàcych funk-
cje organu lub cz∏onka organu jed-
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nostki samorzàdu terytorialnego lub
organu jednostki pomocniczej jed-
nostki samorzàdu terytorialnego, któ-
rej obowiàzek utworzenia wynika
z ustawy, pochodzàcych z wyborów
powszechnych, organem w∏aÊciwym
do dokonania czynnoÊci, o których
mowa w ust. 2, jest wojewoda. 

3. W stosunku do osób, o których mowa
w ust. 1, je˝eli pe∏nià wi´cej ni˝ jednà
funkcj´ publicznà wymienionà w art. 4,
obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 7 ust. 1, uznaje
si´ za spe∏niony, je˝eli z∏o˝à one to
oÊwiadczenie jednemu z organów w∏a-
Êciwych do przed∏o˝enia oÊwiadcze-
nia, o którym mowa w art. 8. Pozosta-
∏ym organom w∏aÊciwym nale˝y
przed∏o˝yç informacj´, o której mowa
w art. 7 ust. 3a. 

4. Osoba, która po dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy nadal kandyduje lub
ubiega si´ o obj´cie funkcji publicznej,
wymienionej w art. 4, ma obowiàzek
z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w art. 7 ust. 1, przed obj´ciem tej
funkcji.”;

42) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. W przypadku niez∏o˝enia w terminie
oÊwiadczenia lustracyjnego przez oso-
b´, zobowiàzanà do jego z∏o˝enia na
podstawie art. 56 ust. 1, nast´puje sku-
tek okreÊlony w art. 21e ust. 1.

2. Pozbawienie funkcji publicznej osoby,
o której mowa w ust. 1, nast´puje
z mocy prawa z dniem, w którym up∏y-
nà∏ termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia.
Fakt pozbawienia funkcji publicznej
stwierdza podmiot w∏aÊciwy w spra-
wie pozbawienia lub stwierdzenia wy-
gaÊni´cia funkcji publicznej. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie majà zastosowa-
nia do s´dziego, który w przypadku
niez∏o˝enia oÊwiadczenia w terminie,
podlega w tym zakresie sàdownictwu
dyscyplinarnemu. Za niez∏o˝enie przez
s´dziego oÊwiadczenia, sàd dyscypli-
narny orzeka kar´ z∏o˝enia s´dziego
z urz´du. Przepisów o przedawnieniu
w post´powaniu dyscyplinarnym nie
stosuje si´.

4. Z ˝àdaniem wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego w sprawach okreÊlo-
nych w ust. 3, wyst´pujà podmioty,
o których mowa w art. 114 § 1 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustro-
ju sàdów powszechnych.”;

43) po art. 57 dodaje si´ art. 57a w brzmieniu:

„Art. 57a. Do dnia 31 grudnia 2007 r. przepisy
art. 4 pkt 23 i art. 8 pkt 22 stosuje si´ od-
powiednio do cz∏onka organu zarzàdza-
jàcego, nadzorczego lub kontrolnego
podmiotu podlegajàcego nadzorowi
Komisji Nadzoru Bankowego.”;

44) art. 58 otrzymuje brzmienie:

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

45) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. 1. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy Instytut Pa-
mi´ci Narodowej rozpocznie publika-
cj´ katalogów, o których mowa
w art. 52a pkt 5—8 ustawy wymienio-
nej w art. 39. 

2. W katalogu, o którym mowa w art. 52a
pkt 5 ustawy wymienionej w art. 39,
w pierwszej kolejnoÊci zamieszcza si´
dane osobowe osób pe∏niàcych istot-
nà rol´ w ˝yciu publicznym, spo∏ecz-
nym, gospodarczym i kulturalnym.

46) w art. 60 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmie-
niu:

„2a. Nale˝noÊci i zobowiàzania Biura Rzecznika In-
teresu Publicznego stajà si´ z dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy nale˝noÊciami i zo-
bowiàzaniami Instytutu Pami´ci Narodowej.

2b. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy In-
stytut Pami´ci Narodowej wst´puje w prawa
i obowiàzki wynikajàce z umów i porozumieƒ
zawartych przez Biuro Rzecznika Interesu Pu-
blicznego.”;

47) art. 61 otrzymuje brzmienie:
„Art. 61. W terminie, o którym mowa w art. 63b

ust. 2, Prezes Sàdu Apelacyjnego w War-
szawie przeka˝e Prezesowi Instytutu Pa-
mi´ci Narodowej dokumenty, o których
mowa w art. 3.”;

48) w art. 62:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych oraz Szef
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Szef Agencji Wywiadu przeka˝à do archi-
wum Instytutu Pami´ci Narodowej doku-
menty organów bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e akta funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy wy-
tworzone lub gromadzone w okresie do
dnia 31 lipca 1990 r.
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2. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy Minister
Obrony Narodowej przeka˝e do archiwum
Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa, a tak˝e ak-
ta funkcjonariuszy i ˝o∏nierzy tych s∏u˝b wy-
tworzone lub gromadzone w okresie do dnia
31 grudnia 1990 r.

3. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dyrektorzy
Archiwum Akt Nowych oraz innych archi-
wów paƒstwowych przeka˝à do archiwum
Instytutu Pami´ci Narodowej dokumenty,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 6 i 7
ustawy wymienionej w art. 39.

4. Nie póêniej ni˝ w terminie 60 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy dyrektorzy
Archiwum Akt Nowych oraz innych archi-
wów paƒstwowych przygotujà do udost´p-
nienia pracownikom i prokuratorom Instytu-
tu Pami´ci Narodowej dokumenty wytwo-
rzone lub zgromadzone przez G∏ówny Urzàd
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz
wojewódzkie i miejskie urz´dy kontroli pra-
sy, publikacji i widowisk, G∏ówny Urzàd
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk oraz
okr´gowe urz´dy, a tak˝e przez Urzàd do
Spraw Wyznaƒ oraz terenowe organy admi-
nistracji paƒstwowej o w∏aÊciwoÊci szcze-
gólnej do spraw wyznaƒ stopnia wojewódz-
kiego.”,

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

4a. W terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy Szef Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szef Agencji Wywiadu
oraz Minister Obrony Narodowej, w porozu-
mieniu z Prezesem Instytutu Pami´ci Naro-
dowej, ustalà, czy w odniesieniu do doku-
mentów przekazywanych do archiwum In-
stytutu Pami´ci Narodowej w trybie okre-
Êlonym w ust. 1—3, nie zachodzà przes∏anki
do zastrze˝enia dost´pu, o którym mowa
w art. 39 ust. 1 ustawy wymienionej
w art. 39. Wniosek o zatwierdzenie zastrze-
˝enia dost´pu do okreÊlonych dokumentów,
o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy wy-
mienionej w art. 39, powinien zostaç z∏o˝o-
ny przed przekazaniem dokumentów do In-
stytutu Pami´ci Narodowej.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej mo˝e,
w ka˝dym czasie, za˝àdaç od organów,
o których mowa w ust. 1—3, dokumentów
nieprzekazanych. Przekazanie dokumentów
nast´puje w terminie wyznaczonym przez
Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej.”,

d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do
innych instytucji i organów w∏adzy publicz-
nej.”;

49) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. 1. Wnioski i pytania, o których mowa
w art. 30 ustawy wymienionej
w art. 39, w brzmieniu dotychczaso-
wym, niezrealizowane do dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, traktuje si´
jako wniosek, o którym mowa w art. 30
ust. 1 ustawy wymienionej w art. 39,
w brzmieniu ustalonym niniejszà usta-
wà.

2. Do spraw, o których mowa w ust. 1,
wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, sto-
suje si´ przepisy w brzmieniu ustalo-
nym niniejszà ustawà.

3. W terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy pokrzywdzo-
ny w rozumieniu art. 6 ustawy, o której
mowa w art. 39, w brzmieniu dotych-
czasowym, który uzyska∏ prawo wglà-
du do dotyczàcych go dokumentów
i nie zrealizowa∏ tego prawa przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, mo˝e uzyskaç wglàd do dotyczà-
cych go dokumentów na zasadach
okreÊlonych w ustawie, o której mowa
w art. 39, w brzmieniu dotychczaso-
wym, po z∏o˝eniu oÊwiadczenia, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 1 albo informa-
cji, o której mowa w art. 7 ust. 3a, do
Biura Lustracyjnego Instytutu Pami´ci
Narodowej lub oddzia∏owego biura lu-
stracyjnego Instytutu Pami´ci Narodo-
wej, w∏aÊciwego miejscowo ze wzgl´-
du na realizacj´ prawa wglàdu do do-
kumentów.”;

50) po art. 63 dodaje si´ art. 63a—63c w brzmieniu:

„Art. 63a. 1. Post´powania lustracyjne wszcz´te
i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, toczà si´
wed∏ug przepisów dotychczasowych,
z zastrze˝eniem ust. 2—6.

2. W post´powaniach, o których mowa
w ust. 1, uprawnienia i obowiàzki
Rzecznika Interesu Publicznego przej-
muje dyrektor Biura Lustracyjnego In-
stytutu Pami´ci Narodowej lub wy-
znaczony przez niego prokurator Biu-
ra Lustracyjnego albo oddzia∏owego
biura lustracyjnego Instytutu Pami´ci
Narodowej.

3. W post´powaniach, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ przepisy art. 18.

4. Post´powania lustracyjne wszcz´te
i niezakoƒczone w pierwszej instancji
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, rozpatruje sàd okr´gowy,
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie lustracyjne. 
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5. Post´powania lustracyjne wszcz´te
i niezakoƒczone w drugiej instancji
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy, rozpatruje sàd apelacyj-
ny, w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania osoby sk∏adajàcej
oÊwiadczenie lustracyjne.

6. Sprawy, o których mowa w ust. 4 i 5,
Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warsza-
wie niezw∏ocznie przeka˝e w∏aÊci-
wym sàdom do rozpoznania.

7. Sàd okr´gowy w przypadku, o którym
mowa w ust. 4, oraz sàd apelacyjny
w przypadku, o którym mowa w ust. 5,
prowadzi rozpraw´ od poczàtku.

Art. 63b. 1. Akta zakoƒczonych post´powaƒ lu-
stracyjnych, przeprowadzonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy
lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒ-
stwa 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.32)), sà jaw-
ne, z zastrze˝eniem ust. 2 i 4.

2. W terminie 6 miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy Sàd
Apelacyjny w Warszawie w sk∏adzie
jednego s´dziego wydaje postano-
wienie w sprawie jawnoÊci akt, o któ-
rych mowa w ust. 1, albo odmawia
ich ujawnienia. Na postanowienie sà-
du osobie lustrowanej oraz prokura-
torowi Biura Lustracyjnego lub pro-
kuratorowi oddzia∏owego biura lu-
stracyjnego Instytutu Pami´ci Naro-
dowej, przys∏uguje za˝alenie do Sàdu
Najwy˝szego. 

3. Sàd rozpatruje sprawy, o których mo-
wa w ust. 1, wed∏ug kolejnoÊci wp∏y-
wu wniosków Rzecznika Interesu Pu-
blicznego do Wydzia∏u Lustracyjnego
Sàdu Apelacyjnego w Warszawie.

4. Sàd postanawia o jawnoÊci akt
w przypadku, gdy nie zosta∏y w nich
ujawnione okolicznoÊci, o których
mowa w art. 18 ust. 2 lub 2a.

5. Niezw∏ocznie po rozpoznaniu za˝ale-
nia, o którym mowa w ust. 2, albo po
up∏ywie terminu do jego wniesienia,
Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warsza-
wie przekazuje akta, o których mowa

w ust. 1, Prezesowi Instytutu Pami´ci
Narodowej.

6. Do akt, o których mowa w ust. 1, sto-
suje si´ odpowiednio przepis art. 18
ust. 5. 

Art. 63c. W terminie 60 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, Paƒstwowa Komi-
sja Wyborcza przeka˝e Prezesowi Insty-
tutu Pami´ci Narodowej b´dàce w jej
posiadaniu oÊwiadczenia lustracyjne,
z∏o˝one na podstawie ustawy, o której
mowa w art. 66.”;

51) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Traci moc ustawa 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.33)),
z wyjàtkiem art. 30.”;

52) w art. 67:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmie-
nie:

„Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 marca
2007 r., z wyjàtkiem:”,

b) uchyla si´ pkt 2;

53) do ustawy dodaje si´ za∏àczniki nr 1 i 2 w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do niniejszej
ustawy. 

Art. 2. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Insty-
tucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016, 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) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

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

„3. W sk∏ad Kolegium Instytutu Pami´ci Narodo-
wej wchodzi jedenastu cz∏onków, w tym: 

1) siedmiu wybieranych przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej bezwzgl´dnà wi´kszoÊcià
g∏osów, 
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———————
32) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 i Nr 170, poz. 1218.

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

og∏oszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 57, poz. 618, Nr 62,
poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50,
poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r.
Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219,
z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 i Nr 170, poz. 1218.



2) dwóch wybieranych przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej bez-
wzgl´dnà wi´kszoÊcià g∏osów,

3) dwóch powo∏ywanych przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) do ustawy dodaje si´ za∏àcznik w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do ni-
niejszej ustawy. 

Art. 3. Og∏oszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o do-

kumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów oraz ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodo-
wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu nastàpi w terminie 60 dni od dnia og∏osze-
nia niniejszej ustawy. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 28 lutego
2007 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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Za∏àczniki do ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. (poz. 162)

Za∏àcznik nr 1

„Za∏àcznik nr 1 do ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

WZÓR OÂWIADCZENIA O PRACY LUB S¸U˚BIE W ORGANACH BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA
LUB WSPÓ¸PRACY Z NIMI W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

Cz´Êç A

Ja ...................................................................................................... syn/córka ..............................................................
(imi´ i nazwisko, nazwisko (imi´ ojca)

rodowe, inne nazwiska u˝ywane
w latach 1944—1990)

urodzony/urodzona............................................................................................................... zamieszka∏y/zamieszka∏a
(data i miejsce urodzenia)

.................................................................................................................................. legitymujàcy si´/legitymujàca si´
(adres zamieszkania)

....................................................................................................................................................... Êwiadom/Êwiadoma
(nazwa dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç,

jego numer i numer PESEL)

odpowiedzialnoÊci za z∏o˝enie niezgodnego z prawdà oÊwiadczenia, po zapoznaniu si´ z treÊcià 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, z póên. zm.), oÊwiadczam, ˝e nie pracowa-
∏em/nie pracowa∏am, nie pe∏ni∏em/nie pe∏ni∏am s∏u˝by ani nie by∏em/nie by∏am Êwiadomym i tajnym wspó∏-
pracownikiem* organów bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 i 3a powo∏anej ustawy.

........................................
(w∏asnor´czny podpis)

Ja ...................................................................................................... syn/córka ..............................................................
(imi´ i nazwisko, nazwisko (imi´ ojca)

rodowe, inne nazwiska u˝ywane
w latach 1944—1990)

urodzony/urodzona............................................................................................................... zamieszka∏y/zamieszka∏a
(data i miejsce urodzenia)

.................................................................................................................................. legitymujàcy si´/legitymujàca si´
(adres zamieszkania)

....................................................................................................................................................... Êwiadom/Êwiadoma
(nazwa dokumentu stwierdzajàcego to˝samoÊç,

jego numer i numer PESEL)

odpowiedzialnoÊci za z∏o˝enie niezgodnego z prawdà oÊwiadczenia, po zapoznaniu si´ z treÊcià ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów, oÊwiadczam, ˝e pracowa∏em/pracowa∏am, pe∏ni∏em/pe∏ni∏am s∏u˝b´,
by∏em/by∏am Êwiadomym i tajnym wspó∏pracownikiem* organów bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu
art. 2 i 3a powo∏anej ustawy.

........................................
(w∏asnor´czny podpis)

———————
* W∏aÊciwe podkreÊliç.
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Cz´Êç B**

Dziennik Ustaw Nr 25 — 1478 — Poz. 162

Lp. Organ bezpieczeƒstwa paƒstwa okreÊlony
w 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

Funkcja Data podj´cia
i zakoƒczenia pracy,

s∏u˝by lub wspó∏pracy

Dodatkowo wyjaÊniam:

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.......................................
(w∏asnor´czny podpis)

———————
** Wype∏niajà osoby, które oÊwiadczy∏y, ˝e s∏u˝y∏y, pracowa∏y lub wspó∏pracowa∏y z organami bezpieczeƒstwa paƒstwa,

o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów.

Za∏àcznik nr 2 do ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.

WZÓR INFORMACJI O Z¸O˚ENIU OÂWIADCZENIA O PRACY LUB S¸U˚BIE
W ORGANACH BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA LUB WSPÓ¸PRACY Z NIMI

W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

Ja................................................................... syn*/córka*............................................. nr PESEL..................................
(imi´ i nazwisko) (imi´ ojca) (PESEL)

informuj´, ˝e oÊwiadczenie o pracy lub s∏u˝bie w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 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 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) z∏o˝y-
∏em*/z∏o˝y∏am* w dniu ...................................................................................................................................................

(data z∏o˝enia oÊwiadczenia)

do .....................................................................................................................................................................................
(organ, któremu przed∏o˝ono oÊwiadczenie)

w zwiàzku z.......................................................................................................................................................................

..............................................................., ...........................
(miejscowoÊç, data)

..................................

———————
* W∏aÊciwe podkreÊliç”



Za∏àcznik nr 2

„Za∏àcznik do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

WYKAZ KATEGORII WSPÓ¸PRACY
Z ORGANAMI BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA
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kategorie wspó∏pra-
cy:

cywilne organy bezpieczeƒstwa: Resort
Bezpieczeƒstwa Publicznego, Minister-
stwo Bezpieczeƒstwa Publicznego, Ko-
mitet ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego,
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa Ministerstwa

Spraw Wewn´trznych

wojskowe organy bezpieczeƒstwa: Infor-
macja Wojskowa, Wojskowa S∏u˝ba We-

wn´trzna

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

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

nierejestrowane, 
nieoficjalne i inne

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

kontakt operacyjny (KO)
osoba zaufana (OZ)

pomocnicze dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)
dysponent punktu kontaktowego (PK) 
dysponent zakrytego punktu obserwacyj-
nego (ZPO)

dysponent mieszkania konspiracyjnego
(MK)
dysponent mieszkania tajnego (MT)
dysponent lokalu spotkaniowego (LS) 
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK) 
dysponent punktu pods∏uchowego (PP) 
dysponent punktu zakrytej obserwacji
(PZO)
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kategorie wspó∏pra-
cy:

wywiad cywilny: Wydzia∏ II Samodzielny
Ministerstwa Bezpieczeƒstwa Publiczne-
go, Departament VII Ministerstwa Bez-
pieczeƒstwa Publicznego, Departament
I Komitetu ds. Bezpieczeƒstwa Publicz-

nego, Departament I Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych

wywiad wojskowy: Oddzia∏ II Wywia-
dowczy, Zarzàd II Sztabu Generalnego

zasadnicze agent (Ag.)
tajny wspó∏pracownik (TW)
kontakt s∏u˝bowo-informacyjny (KSI)
kontakt operacyjny (KO)
kontakt informacyjny (KI)

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

nierejestrowane 
(nieoficjalne)

osoba zaufana (OZ)

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

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


