
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 marca 2010 r.

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
 z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

(druk nr )

USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI

ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,

poz. 424, Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 140, poz. 983 oraz z 2009 r.

Nr 178, poz. 1375)

UWAGA: użyty w art. 8 w ust. 3, w art. 21, w art. 23 w ust. 1, 3 i 4, w art. 36 w ust. 9 w
zdaniu wstępnym oraz w art. 39 w ust. 3 wyraz „Kolegium” zastępuje się użytym
w odpowiednim przypadku wyrazem „Rada”;

Art. 10.
[1. Prezesa Instytutu Pamięci powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

większością 3/5 głosów za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium Instytutu Pamięci, które
zgłasza kandydata spoza swego grona.]

<1. Prezesa Instytutu Pamięci powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za
zgodą Senatu, na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza
swego grona.>

2. Kadencja Prezesa Instytutu Pamięci trwa 5 lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po
upływie kadencji pełni on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Prezesa
Instytutu Pamięci.

[3. Nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji
Prezesa Instytutu Pamięci przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci ogłasza publiczny
konkurs na to stanowisko, według zasad i w trybie określonych przez Kolegium Instytutu
Pamięci. W wypadku innej przyczyny opróżnienia stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci,
termin zgłaszania się kandydatów do konkursu na to stanowisko wynosi 30 dni od dnia
ogłoszenia konkursu. Przesłuchania kandydatów na stanowisko Prezesa Instytutu
Pamięci mają charakter publiczny.]

<3. Nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 3 miesiące przed upływem
kadencji Prezesa Instytutu Pamięci przewodniczący Rady Instytutu Pamięci ogłasza
publiczny konkurs na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci, według zasad i w
trybie określonych przez Radę Instytutu Pamięci. W przypadku innej przyczyny
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opróżnienia stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci, termin zgłaszania się
kandydatów do konkursu na to stanowisko wynosi 30 dni od dnia ogłoszenia
konkursu. Przesłuchania kandydatów na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci
mają charakter publiczny.>

4. Ta sama osoba nie może być Prezesem Instytutu Pamięci więcej niż przez dwie kolejne
kadencje.

Art. 11.
1. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci może być powołany obywatel polski

wyróżniający się wysokimi walorami moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach
Instytutu Pamięci.

2. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci nie może być powołana osoba, która pełniła
służbę, pracowała lub była współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa,
wymienionych w art. 5, ani też sędzia, który orzekając uchybił godności urzędu,
sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej.

2a. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci nie może być powołana również osoba, co do
której w archiwach podlegających przekazaniu do Instytutu Pamięci lub w innych
archiwach państwowych znajduje się informacja o tym, że istnieją wobec niej przesłanki
przewidziane w ust. 2.

2b. Na stanowisko Prezesa Instytutu Pamięci nie może być powołana również osoba, której
działalność związana z dostępem do tajemnicy państwowej lub objęta tajemnicą
państwową uniemożliwia szczegółowe przedstawienie informacji o przebiegu swojej
służby, pracy lub współpracy.

3. Prezes Instytutu Pamięci nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani
prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu.

4. Prezes Instytutu Pamięci nie może wykonywać innych zajęć zawodowych, z wyjątkiem
zajmowania stanowiska profesora szkoły wyższej.

5. Stanowiska Prezesa Instytutu Pamięci nie można łączyć z mandatem posła albo senatora.
[6. Warunki, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 5, powinni spełniać również prokuratorzy i

pracownicy Instytutu Pamięci, a także członkowie Kolegium Instytutu Pamięci.]
<6. Warunki, o których mowa w ust. 1-3 i 5, powinni spełniać również prokuratorzy i

pracownicy Instytutu Pamięci.>

[Art. 13.
Kolegium Instytutu Pamięci wnioskuje o odwołanie Prezesa Instytutu Pamięci większością
głosów, jeśli:

1) zrzekł się stanowiska;
2) z powodu choroby, ułomności lub upadku sił stał się trwale niezdolny do pełnienia

obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci;
3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z

urzędu;
4) nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę lub działa na szkodę Instytutu

Pamięci.]
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<Art. 13.
1. Kadencja Prezesa Instytutu Pamięci wygasa w razie:

1) śmierci;
2) rezygnacji;
3) odwołania;
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z

urzędu.
2. Rada Instytutu Pamięci wnioskuje o odwołanie Prezesa Instytutu Pamięci

większością głosów, jeżeli:
1) z powodu choroby, ułomności lub upadku sił stał się trwale niezdolny

do pełnienia obowiązków Prezesa Instytutu Pamięci;
2) nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę lub działa na szkodę

Instytutu Pamięci;
3) nie zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci za dany rok

kalendarzowy.>

[Art. 15.
1. W Instytucie Pamięci tworzy się Kolegium Instytutu Pamięci. Członkiem Kolegium

Instytutu Pamięci może być obywatel polski wyróżniający się wysokimi walorami
moralnymi oraz wiedzą przydatną w pracach Instytutu Pamięci.

2. Kolegium Instytutu Pamięci wybierane jest na kadencję trwającą 7 lat. Kadencja
rozpoczyna się z dniem zebrania się Kolegium na pierwsze posiedzenie.

3. W skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wchodzi jedenastu członków, w tym:
1) siedmiu wybieranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną większością

głosów;
2) dwóch wybieranych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną większością

głosów;
3) dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Członkostwo w Kolegium Instytutu Pamięci ustaje wskutek:
1) śmierci;
2) rezygnacji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo;
4) odwołania odpowiednio przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo przez Sejm

Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną większością głosów lub przez Senat
Rzeczypospolitej Polskiej bezwzględną większością głosów, na wniosek Kolegium
Instytutu Pamięci podjęty większością 2/3 głosów ustawowego składu Kolegium, z
powodu długotrwałej choroby lub upadku sił powodujących trwałą niezdolność do
pełnienia obowiązków albo z powodu niewypełniania obowiązków nałożonych przez
ustawę.

5. Kolegium Instytutu Pamięci wybiera ze swego składu przewodniczącego Kolegium oraz
nie więcej niż 3 jego zastępców na kadencję trwającą 1 rok.
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6. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji właściwy organ dokonuje
wyboru albo powołania nowego członka, na okres do zakończenia kadencji Kolegium
Instytutu Pamięci.

7. Za wykonywanie zadań członkowie Kolegium Instytutu Pamięci otrzymują diety określone
przez Prezesa Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, a także zwrot kosztów według
zasad obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju.]

<Art. 15.
1. W Instytucie Pamięci tworzy się Radę Instytutu Pamięci. Członkiem Rady Instytutu

Pamięci może być obywatel polski, który łącznie spełnia warunki określone w art. 11
ust. 1-3 i 5 oraz:

1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne

ścigane z urzędu;
3) posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy w dziedzinie nauk

humanistycznych lub prawnych.
2. Rady jednostek organizacyjnych uczelni wyższych mających uprawnienia do

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
zakresie historii oraz rady naukowe Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,
Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Studiów Politycznych
Polskiej Akademii Nauk wybierają po jednym przedstawicielu, wyróżniającym się
wiedzą z zakresu historii Polski w XX wieku, do zgromadzenia elektorów, które
przedstawia, nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady Instytutu
Pamięci:

1) Sejmowi dziesięciu kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci;
2) Senatowi czterech kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci.

3. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
dwóch kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci, nie później niż na 2
miesiące przed upływem kadencji Rady Instytutu Pamięci.

4. Krajowa Rada Prokuratury przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
dwóch kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci, nie później niż na 2
miesiące przed upływem kadencji Rady Instytutu Pamięci.

5. Przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy Sejm, Senat
lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie powołają Rady Instytutu Pamięci w
pełnym składzie spośród kandydatów przedstawionych w trybie określonym
odpowiednio w ust. 2-4.

6. Rada Instytutu Pamięci jest wybierana na kadencję trwającą 6 lat.
7. Kadencja Rady Instytutu Pamięci rozpoczyna się z dniem zebrania się Rady na

pierwsze posiedzenie.
8. Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Pamięci zwołuje Prezes Instytutu Pamięci.
9. Funkcję członka Rady Instytutu Pamięci można pełnić nie dłużej niż przez dwie

kadencje.
10. W skład Rady Instytutu Pamięci wchodzi dziewięciu członków, w tym:
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1) pięciu powoływanych przez Sejm spośród kandydatów przedstawionych w
trybie określonym w ust. 2 pkt 1;

2) dwóch powoływanych przez Senat spośród kandydatów przedstawionych w
trybie określonym w ust. 2 pkt 2;

3) jeden powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród
kandydatów przedstawionych w trybie określonym w ust. 3;

4) jeden powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej spośród
kandydatów przedstawionych w trybie określonym w ust. 4.

11. Jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 2-4, nie przedstawiły w terminie
odpowiednio Sejmowi, Senatowi lub Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej
wymaganej liczby kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci, odpowiednio
Sejm, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powołują członków Rady
Instytutu Pamięci.

12. Powołanie nowych członków Rady Instytutu Pamięci powinno nastąpić najpóźniej
do dnia upływu kadencji Rady Instytutu Pamięci.

13. Członkostwo w Radzie Instytutu Pamięci ustaje wskutek:
1) śmierci;
2) rezygnacji;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane

z urzędu;
4) odwołania odpowiednio przez Sejm, Senat albo Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej, na wniosek Rady Instytutu Pamięci.
14. Rada Instytutu Pamięci wnioskuje, większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady,

o odwołanie członka Rady Instytutu Pamięci, jeżeli:
1) z powodu choroby, ułomności lub upadku sił stał się trwale niezdolny

do pełnienia obowiązków członka Rady Instytutu Pamięci;
2) nie wypełnia obowiązków nałożonych przez ustawę lub działa na szkodę

Instytutu Pamięci.
15. W przypadku ustania członkostwa przed upływem kadencji właściwy organ

niezwłocznie powołuje nowego członka, na okres do zakończenia kadencji Rady
Instytutu Pamięci. Przepisów ust. 2-4 nie stosuje się.

16. Rada Instytutu Pamięci wybiera ze swego składu przewodniczącego Rady oraz nie
więcej niż trzech jego zastępców na kadencję trwającą 1 rok.

17. Wydatki związane z organizowaniem posiedzeń zgromadzenia elektorów są
finansowane z budżetu Instytutu Pamięci.

18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość diet
przysługujących członkom Rady Instytutu Pamięci z tytułu wykonywanych przez
nich zadań, uwzględniając ich zakres, z tym że diety nie mogą być wyższe
od czterokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

19. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób zgłaszania
kandydatów do Rady Instytutu Pamięci, uwzględniając konieczność sprawnego
przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

20. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
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1) tryb wyboru przez uprawnione podmioty przedstawicieli do zgromadzenia
elektorów,

2) warunki i sposób zwoływania i organizowania posiedzenia zgromadzenia
elektorów

- mając na względzie potrzebę sprawnego przeprowadzenia wyboru kandydatów na
członków Rady Instytutu Pamięci.

21. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego ogłosi, w drodze obwieszczenia w
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz uczelni
wyższych oraz instytutów, o których mowa w ust. 2, uprawnionych do wybierania
przedstawicieli do zgromadzenia elektorów.>

Art. 19.
1. Prokuratorów Głównej Komisji oraz oddziałowych komisji powołuje Prokurator

Generalny na wniosek Krajowej Rady Prokuratury oraz odwołuje na wniosek Prezesa
Instytutu Pamięci.

2. Jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi w art. 18 ust. 1 pkt 2 i 3, kierują dyrektorzy
powoływani i odwoływani przez Prezesa Instytutu Pamięci.

3. Jednostkami organizacyjnymi, wymienionymi w art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3, kierują
naczelnicy powoływani i odwoływani przez Prezesa Instytutu Pamięci.

4. uchylony.
5. Oddziałową komisją kieruje naczelnik oddziałowej komisji. Naczelnika oddziałowej

komisji powołuje, spośród prokuratorów wymienionych w ust. 1, i odwołuje Prokurator
Generalny na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci.

5a. Dyrektor Głównej Komisji może powierzyć prokuratorowi oddziałowej komisji
pełnienie obowiązków naczelnika oddziałowej komisji na okres nieprzekraczający 6
miesięcy.

6. Pracownik Instytutu Pamięci nie może, bez zezwolenia Prezesa Instytutu Pamięci,
podejmować innego zajęcia zawodowego.

7. Prokuratorów Biura Lustracyjnego i prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych
powołuje Prokurator Generalny na wniosek Krajowej Rady Prokuratury oraz odwołuje na
wniosek Prezesa Instytutu Pamięci.

8. Oddziałowym biurem lustracyjnym kieruje naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego.
Naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego powołuje spośród prokuratorów
wymienionych w ust. 7, i odwołuje Prokurator Generalny na wniosek Prezesa Instytutu
Pamięci.

9. Dyrektor Biura Lustracyjnego może powierzyć prokuratorowi oddziałowego biura
lustracyjnego pełnienie obowiązków naczelnika oddziałowego biura lustracyjnego na
okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

[10. Biurem Lustracyjnym kieruje Dyrektor Biura Lustracyjnego, powoływany spośród
prokuratorów Biura Lustracyjnego i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek Prokuratora Generalnego zgłoszony w porozumieniu z Prezesem Instytutu
Pamięci.]

<10. Biurem Lustracyjnym kieruje Dyrektor Biura Lustracyjnego, powoływany spośród
prokuratorów Biura Lustracyjnego i odwoływany przez Prokuratora Generalnego



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

na wniosek zgłoszony przez Prezesa Instytutu Pamięci po zasięgnięciu opinii Rady
Instytutu Pamięci.>

11. Kadencja Dyrektora Biura Lustracyjnego trwa 3 lata, licząc od dnia powołania; po
upływie kadencji Dyrektor Biura Lustracyjnego pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego Dyrektora Biura Lustracyjnego.

12. Ta sama osoba może być Dyrektorem Biura Lustracyjnego nie dłużej niż przez dwie
kolejne kadencje.

13. Kadencja Dyrektora Biura Lustracyjnego ustaje z chwilą śmierci lub odwołania.
14. Dyrektora Biura Lustracyjnego odwołuje się w przypadku:

1) zrzeczenia się stanowiska;
2) stwierdzenia prawomocnym orzeczeniem sądu niezgodności z prawdą oświadczenia

lustracyjnego;
3) długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków związanych

ze stanowiskiem;
[4) skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego;
5) skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej

wykonania.]
<4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane

z urzędu;
5) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności bez

warunkowego zawieszenia jej wykonania.>

Art. 23.
1. Prezes Instytutu Pamięci przedstawia okresowo Kolegium Instytutu Pamięci informację o

istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu Pamięci.
[2. Poza innymi zadaniami określonymi w ustawie Kolegium Instytutu Pamięci w

szczególności zajmuje stanowisko w następujących sprawach:
1) przejęcia do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci dokumentów spraw, o których

mowa w art. 1, i oceny ich kompletności;
2) ustalania zasad ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania,

zabezpieczenia, udostępniania i publikowania dokumentów;
3) ustalania priorytetów w zakresie udostępniania dokumentów;
4) oceniania polityki ścigania przez Instytut Pamięci przestępstw, o których mowa w

art. 1 pkt 1 lit. a;
5) oceniania działania Biura Lustracyjnego;
6) ustalania programów badawczych w zakresie opracowywania działalności organów

bezpieczeństwa państwa, a także informowania oraz edukacji społeczeństwa;
7)  wyraża, na podstawie art. 36 ust. 9, opinię o zasadności odmowy udostępnienia

dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci.]
<2. Poza innymi zadaniami określonymi w ustawie Rada Instytutu Pamięci w

szczególności zajmuje stanowisko w następujących sprawach:
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1) przejęcia do zasobów archiwalnych Instytutu Pamięci dokumentów spraw, o
których mowa w art. 1, i oceny ich kompletności;

2) ustalania zasad ewidencjonowania, przechowywania, opracowywania,
zabezpieczenia, udostępniania i publikowania dokumentów;

3) ustalania priorytetów w zakresie udostępniania dokumentów;
4) oceniania polityki ścigania przez Instytut Pamięci przestępstw, o których mowa

w art. 1 pkt 1 lit. a;
5) oceniania działania Biura Lustracyjnego;
6) ustalania programów badawczych, w tym przygotowywania i rozstrzygania

corocznych konkursów na finansowanie przez Instytut Pamięci badań
naukowych nad najnowszą historią Polski, a także informowania oraz edukacji
społeczeństwa;

7) wyraża, na podstawie art. 36 ust. 9, opinię o zasadności odmowy udostępnienia
dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pamięci;

8) formułowania rekomendacji dotyczących podstawowych kierunków działalności
Instytutu Pamięci w zakresie badań naukowych, edukacji, udostępniania
dokumentów, ścigania zbrodni oraz procedur lustracyjnych.>

3. Kolegium Instytutu Pamięci zatwierdza informację roczną, o której mowa w art. 24 ust. 1.
4. Kolegium Instytutu Pamięci przyjmuje uchwały większością głosów w obecności co

najmniej połowy ustawowej liczby członków Kolegium.

Art. 24.
1. Prezes Instytutu Pamięci składa Sejmowi i Senatowi, raz w roku, informację o

działalności Instytutu Pamięci.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej bezpieczeństwa lub obronności

państwa może być utajniona.
3. Informacja Prezesa Instytutu Pamięci jest podawana do wiadomości publicznej, z

wyłączeniem części, o której mowa w ust. 2.
4. Prezes Instytutu Pamięci składa raz w roku, za pośrednictwem Marszałka Sejmu, do

wyłącznej wiadomości członków sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych,
informację o sprawach określonych w art. 38.

<Art. 24a.
1. Prezes Instytutu Pamięci składa Radzie Instytutu Pamięci sprawozdanie z

działalności Instytutu Pamięci za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 31
marca roku następnego.

2. Rada Instytutu Pamięci przyjmuje sprawozdanie z działalności Instytutu Pamięci za
dany rok kalendarzowy bezwzględną większością głosów.

3. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 24 ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.>
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Art. 30.
[1. Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci o udostępnienie do wglądu

kopii dotyczących go dokumentów.]
<1. Każdy ma prawo wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci o udostępnienie

do wglądu dotyczących go dokumentów będących w zasobach Instytutu Pamięci.>
2. [Instytut Pamięci udostępnia kopie dostępnych dokumentów, o których mowa w ust. 1,

dotyczących wnioskodawcy, z wyjątkiem dokumentów:] <Instytut Pamięci udostępnia
dokumenty, o których mowa w ust. 1, dotyczące wnioskodawcy lub kopie tych
dokumentów, jeżeli stan fizyczny zachowania dokumentów nie pozwala na ich
udostępnienie lub jeżeli o dostęp do tych samych dokumentów ubiega się
jednocześnie wiele osób lub gdy dysponuje wyłącznie kopiami tych dokumentów,
przy czym:>

[1) wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale w ramach czynności
wykonywanych w związku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa
państwa albo w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego
informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji;]

<1) Instytut Pamięci udostępnia kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1,
dotyczących wnioskodawcy i wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego
udziale w ramach czynności wykonywanych w związku z jego pracą lub służbą
w organach bezpieczeństwa państwa albo w związku z czynnościami
wykonywanymi w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy
operacyjnym zdobywaniu informacji;>

2)  (utracił moc).
[3. W udostępnianych kopiach dokumentów anonimizuje się dane osobowe osób trzecich.]
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) rodzaj i numer dokumentu tożsamości;
3) datę wydania dokumentu tożsamości oraz nazwę organu, który go wydał;
4) dane ułatwiające odnalezienie dokumentów.

5. W razie późniejszego odnalezienia w archiwum Instytutu Pamięci dokumentów
dotyczących wnioskodawcy należy go o tym poinformować oraz pouczyć o możliwości
ponownego złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

[Art. 31.
1. Odmowa uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 30, w zakresie dotyczącym

udostępnienia dokumentów:
1) wytworzonych przez wnioskodawcę lub przy jego udziale w ramach czynności

wykonywanych w związku z jego pracą lub służbą w organach bezpieczeństwa
państwa albo w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze tajnego
informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji,

2) z których treści wynika, że wnioskodawca:
a) był traktowany przez organy bezpieczeństwa jako tajny informator lub pomocnik

przy operacyjnym zdobywaniu informacji,
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b) zobowiązał się do dostarczania informacji organowi bezpieczeństwa państwa
lub świadczenia takiemu organowi jakiejkolwiek pomocy w działaniach
operacyjnych,

c) realizował zadania zlecone przez organ bezpieczeństwa państwa, a w
szczególności dostarczał temu organowi informacji,

następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja ta jest równoznaczna z odmową
realizacji praw określonych w art. 33 ust. 2.

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego lub ograniczyć je w zakresie w jakim
udostępnienie informacji wnioskodawcy uniemożliwia realizację ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Prezesa Instytutu Pamięci.
Art. 32.

1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 31 ust. 3, Prezes Instytutu Pamięci
wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1;
2) uchyla decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1, i przekazuje sprawę do ponownego

rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
2. Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego decyzji, o której mowa w ust. 1, lub je

ograniczyć w zakresie, w jakim udostępnienie informacji wnioskodawcy uniemożliwia
realizację ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

3. Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

4. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym.
5. Przepisu art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi nie stosuje się.
6. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko w przypadku uwzględnienia

skargi. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko Prezesowi Instytutu Pamięci.
Skarżącemu doręcza się odpis wyroku.

7. Po wydaniu wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca do Instytutu Pamięci akta
postępowania.

8. Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio ust. 4-6.]
<Art. 31.

1. Udostępnienie przez Instytutu Pamięci kopii dokumentów, w przypadku, o którym
mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Prezesa Instytutu Pamięci.
Art. 32.

1. Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w art. 31 ust. 2, Prezes Instytutu
Pamięci wydaje decyzję, w której:

1) utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1;
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2) uchyla decyzję, o której mowa w art. 31 ust. 1, i przekazuje sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

2. Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję, o której
mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, z późn. zm.).

3. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym.
4. Przepisu art. 106 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi nie stosuje się.
5. Wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym uzasadnia się tylko w przypadku

uwzględnienia skargi. Odpis wyroku z uzasadnieniem doręcza się tylko Prezesowi
Instytutu Pamięci. Skarżącemu doręcza się odpis wyroku.

6. Po wydaniu wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca do Instytutu Pamięci
akta postępowania.

7. Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio ust. 4-6.>

Art. 33.
[1. Każdy, kto uzyskał wgląd w kopie dokumentów, o których mowa w art. 30, ma prawo

wystąpić do Instytutu Pamięci z wnioskiem o udostępnienie do wglądu tych dokumentów
bez anonimizacji.]

[2. Każdy, kto uzyskał wgląd w kopie dokumentów, o których mowa w art. 30, i nie
zachowały się w stosunku do niego dokumenty, o których mowa w art. 31 ust. 1, ma
prawo - na zasadach i w zakresie określonym w ustawie - do uzyskania kopii tych
dokumentów, prawo do ujawnienia nazwisk oraz dalszych danych identyfikujących
tożsamość funkcjonariuszy, pracowników, żołnierzy oraz współpracowników organów
bezpieczeństwa państwa, prawo do zwrotu przedmiotów znajdujących się w archiwum
Instytutu Pamięci, które w momencie utraty stanowiły jej własność lub były w jej
posiadaniu, i prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych.

3. Niezanonimizowane dokumenty udostępnia się do wglądu w oryginałach lub kopiach w
siedzibie oddziału Instytutu Pamięci właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy, chyba że we wniosku wskazał on inny oddział, w terminie 4 miesięcy od
dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Przepis art. 34 ust. 4 stosuje się
odpowiednio.]

<2. Każdy, kto uzyskał wgląd w dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1, ma
prawo – na zasadach i w zakresie określonych w ustawie – do uzyskania kopii tych
dokumentów oraz prawo do zwrotu przedmiotów znajdujących się w archiwum
Instytutu Pamięci, które w momencie utraty stanowiły jego własność lub były w jego
posiadaniu.

3. Dokumenty udostępnia się do wglądu w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, chyba że we
wniosku wskazał on inny oddział, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w art. 30 ust. 1. Przepis art. 34 ust. 4 stosuje się odpowiednio.>

[4. Każdy, kto uzyskał wgląd w dotyczące go niezanonimizowane dokumenty, może złożyć do
Instytutu Pamięci wniosek o zamieszczenie danych osobowych osoby trzeciej w katalogu,
o którym mowa w art. 52a pkt 5, jeżeli w treści udostępnionych mu dokumentów znajdują
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się informacje mogące stanowić podstawę do zamieszczenia danych osobowych innej
osoby w tym katalogu.]

<5. Wydanie kopii dokumentów jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Za sporządzenie i wydanie reprodukcji dokumentów dla celów, o których mowa w

art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, pobiera się opłatę, która stanowi dochód Instytutu Pamięci.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres usług

reprodukcyjnych, które podlegają opłacie, maksymalne stawki opłat oraz sposób ich
naliczania i pobierania, mając na względzie potrzebę realizacji celów naukowych i
publicystycznych. Wysokość opłat nie może przekraczać dodatkowych kosztów
pieniężnych z tytułu usług reprodukcyjnych ponoszonych przez Instytut Pamięci.>

Art. 34.
[1. Wydanie niezanonimizowanych kopii dokumentów następuje na pisemny wniosek osoby,

o której mowa w art. 33 ust. 2.]
<1. Wydanie kopii dokumentów następuje na pisemny wniosek osoby, o której mowa

w art. 33 ust. 2.>
2. Na żądanie wnioskodawcy należy uwierzytelnić wydawane kopie dokumentów.
3. Wydanie kopii dokumentów następuje w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci właściwego

ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, chyba że we wniosku wskazał on
inny oddział, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4. Wnioskodawca powinien być zawiadomiony na piśmie o terminie wydania kopii
dokumentów przynajmniej na 7 dni przed tym terminem. Wydanie kopii dokumentów
powinno być udokumentowane protokołem, który podpisuje wnioskodawca i
upoważniony pracownik Instytutu Pamięci.

5. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w art. 33 ust. 2, Instytut Pamięci wydaje
znajdujące się w jego archiwum przedmioty, które w momencie utraty stanowiły jej
własność lub były w jej posiadaniu.

6. Przed wydaniem przedmiotów Instytut Pamięci może sporządzić i zachować ich kopie; o
fakcie tym należy poinformować wnioskodawcę.

7. W zakresie określonym w ust. 5 przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 35.
[1. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w art. 33 ust. 2, podaje się tej osobie

nazwiska i dalsze dane identyfikujące tożsamość osób, które przekazywały o niej
informacje organom bezpieczeństwa państwa, jeżeli można je jednoznacznie określić na
podstawie dokumentów danego organu bezpieczeństwa państwa, i o ile w dokumentach
udostępnionych do wglądu na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1,
znajdują się pseudonimy lub nazwiska tych osób.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dokumentach udostępnionych do wglądu
na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 33 ust. 1, znajdują się nazwiska
pracowników i funkcjonariuszy, którzy zbierali lub oceniali informacje o wnioskodawcy
lub prowadzili osoby, które przekazywały organom bezpieczeństwa państwa te
informacje.]
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<1. Na pisemny wniosek osoby, o której mowa w art. 33 ust. 2, podaje się tej osobie
dalsze dane identyfikujące tożsamość osób, które przekazywały o niej informacje
organom bezpieczeństwa państwa, jeżeli można je jednoznacznie określić
na podstawie dokumentów danego organu bezpieczeństwa państwa i jeżeli
w dokumentach udostępnionych do wglądu na podstawie wniosku, o którym mowa
w art. 30 ust. 1, znajdują się pseudonimy lub nazwiska tych osób.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli w dokumentach udostępnionych do
wglądu na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 30 ust. 1, znajdują się
nazwiska pracowników i funkcjonariuszy, którzy zbierali lub oceniali informacje o
wnioskodawcy lub prowadzili osoby, które przekazywały organom bezpieczeństwa
państwa te informacje.>

3. Odmawia się podania nazwisk oraz innych danych identyfikujących tożsamość osób,
które udzielały jedynie informacji o przestępstwach pospolitych.

4. Od odmowy udostępnienia danych identyfikujących tożsamość osób, o których mowa w
ust. 1 i 2, przysługuje odwołanie do Prezesa Instytutu Pamięci.

5. W zakresie określonym w ust. 1 i 2 przepisy art. 34 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 35a.
[1. Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 5, składa się

osobiście w siedzibie Instytutu Pamięci, jego oddziałach i delegaturach lub za
pośrednictwem poczty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez
notariusza.]

<1.Wnioski, o których mowa w art. 30 ust. 1, art. 34 ust. 1 i 5, składa się osobiście w
siedzibie Instytutu Pamięci, jego oddziałach i delegaturach lub za pośrednictwem
poczty, pod warunkiem poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza.>

2. Osoba mająca stałe miejsce zamieszkania za granicą może złożyć wniosek osobiście w
polskiej placówce konsularnej, przy czym podpis wnioskodawcy uwierzytelnia konsul.
Wniosek taki może być również złożony za pośrednictwem poczty, pod warunkiem
poświadczenia podpisu wnioskodawcy przez notariusza lub inną osobę uprawnioną do
uwierzytelniania podpisów zgodnie z prawem państwa, w którym ta czynność zostanie
dokonana.

3. Po złożeniu wniosku wnioskodawca może ustanowić pełnomocnika do realizacji
przysługujących mu praw wynikających z ustawy.

4. Uprawnienia wynikające z art. 30-35 i 35b może wykonywać osoba najbliższa zmarłego
w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego.

5. Jeżeli realizacja praw wynikających z art. 30-35 i 35b następuje przez osobę najbliższą, o
której mowa w ust. 4, należy we właściwym wniosku wskazać imię i nazwisko osoby
zmarłej, której praw on dotyczy.

Art. 36.
1. Dokumenty zgromadzone przez Instytut Pamięci udostępnia się w celu:

1) wykonywania zadań ustawowych;
2) prowadzenia badań naukowych;
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3) publikacji materiału prasowego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), z upoważnienia redakcji
albo wydawcy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, udostępnia się na pisemny wniosek, skierowany do
dyrektora oddziału Instytutu Pamięci, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
lub siedzibę wnioskodawcy.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać:
1) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy;
2) rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby, której ma nastąpić udostępnienie;
3) datę wydania dokumentu tożsamości osoby, której ma nastąpić udostępnienie oraz

nazwę organu, który go wydał;
4) dane ułatwiające odnalezienie dokumentów.

4. Wniosek o udostępnienie dokumentów w celu, o którym mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 - powinien zawierać również podstawę prawną dotyczącą

wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) w ust. 1 pkt 2 - powinien zawierać również:

a) wskazanie tematu prowadzonych badań naukowych,
b) rekomendację pracownika naukowego uprawnionego do prowadzenia badań

naukowych w dyscyplinach nauk humanistycznych, społecznych, gospodarki lub
prawa - w przypadku osób niebędących takimi pracownikami;

3) w ust. 1 pkt 3 - powinien zawierać również:
a) wskazanie tematu materiału prasowego,
b) załączone upoważnienie redakcji albo wydawcy do wystąpienia z wnioskiem.

<4a. Dokumenty określone w ust. 1, których sygnatury są znane i których odnalezienie
nie wymaga dodatkowych kwerend, udostępnia się w terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku.

4b. Osoby, które korzystają z dokumentów, o których mowa w ust. 1, do celów, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mają prawo do uzyskiwania, na wniosek,
informacji ze znajdujących się w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci zbiorów
danych, rejestrów i kartotek organów bezpieczeństwa państwa, w tym dotyczących
tożsamości tajnych informatorów lub pomocników przy operacyjnym zdobywaniu
informacji.>

5. Podmioty, które złożyły wniosek i którym dokumenty zostały udostępnione, ponoszą
odpowiedzialność prawną za sposób ich wykorzystania, o czym należy je poinformować
na piśmie.

6. Dyrektor oddziału Instytutu Pamięci, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia
udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożony wniosek nie spełnia
warunków określonych w ust. 1-4 lub zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 30 ust.
2 pkt 1, art. 37 lub art. 39.

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Można odstąpić od uzasadnienia faktycznego lub ograniczyć je w zakresie, w jakim
udostępnienie informacji wnioskodawcy uniemożliwia realizację ustawy z dnia 18
października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
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państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,
Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115, poz. 789).

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do Prezesa Instytutu Pamięci.
9. W wyniku rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 8, Prezes Instytutu Pamięci, po

zasięgnięciu opinii Kolegium Instytutu Pamięci, wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy decyzję, o której mowa w ust. 6;
2) uchyla decyzję, o której mowa w ust. 6, i przekazuje sprawę do ponownego

rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
10. Do decyzji Prezesa Instytutu Pamięci, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepis ust. 7.
11. Wnioskodawcy przysługuje skarga do sądu administracyjnego na decyzję, o której mowa

w ust. 9 pkt 1, w terminie określonym w art. 53 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.).

12. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę na posiedzeniu niejawnym.
13. Po uprawomocnieniu się wyroku sąd administracyjny niezwłocznie zwraca do Instytutu

Pamięci akta postępowania.
14. Do skargi kasacyjnej stosuje się odpowiednio przepis ust. 12.

Art. 37.
[1. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 33 wgląd w niezanonimizowane kopie

dotyczących jej dokumentów, i nie zachowały się w stosunku do niej dokumenty, o których
mowa w art. 31 ust. 1, może zastrzec, że dotyczące jej dane osobowe zebrane w sposób
tajny w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych organów bezpieczeństwa państwa nie
będą udostępniane w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, przez określony
czas, jednakże nie dłużej niż przez 50 lat od daty ich wytworzenia.

2. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 33 wgląd w niezanonimizowane kopie
dotyczących jej dokumentów może zastrzec, że dotyczące jej informacje ujawniające jej
pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne, przynależność wyznaniową oraz
dane o stanie zdrowia i życiu seksualnym, a także ujawniające jej stan majątkowy, a w
szczególności nieruchomości oraz rzeczy ruchome stanowiące dobra kultury w
rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, nie będą udostępnione.]

<1. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 30 wgląd w dotyczące jej dokumenty, i nie
zachowały się w stosunku do niej dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1,
może zastrzec, że dotyczące jej dane osobowe zebrane w sposób tajny w toku
czynności operacyjno-rozpoznawczych organów bezpieczeństwa państwa nie będą
udostępniane w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, przez określony
czas, jednakże nie dłużej niż przez 50 lat od daty ich wytworzenia.

2. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 30 wgląd w dotyczące jej dokumenty, i nie
zachowały się w stosunku do niej dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1,
może zastrzec, że dotyczące jej informacje ujawniające jej pochodzenie etniczne lub
rasowe, przekonania religijne, przynależność wyznaniową oraz dane o stanie
zdrowia i życiu seksualnym, a także ujawniające jej stan majątkowy, a w
szczególności nieruchomości oraz rzeczy ruchome stanowiące dobra kultury w
rozumieniu przepisów o ochronie dóbr kultury, nie będą udostępnione.>

3. Prezes Instytutu Pamięci informuje o prawie zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1 i 2.
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[4. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 33 wgląd w niezanonimizowane kopie
dotyczących jej dokumentów, może wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych
osobowych, określonych w ust. 1, wskazanym organom władzy publicznej, innym
instytucjom, organizacjom i osobom, a także na ich powszechną dostępność.]

<4. Osoba, która uzyskała na podstawie art. 30 wgląd w dotyczące jej dokumenty,
może wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych określonych w ust.
1, wskazanym organom władzy publicznej, innym instytucjom, organizacjom i
osobom, a także na ich powszechną dostępność.>

5. Dane osobowe, określone w ust. 1, mogą być jednakże udostępniane w celach, o których
mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, jeżeli:

1) osoba, której dotyczą te dane, albo w przypadku jej śmierci osoba najbliższa wyrazi
na to zgodę;

2) odnoszą się do publicznego wystąpienia osoby, której dotyczą, do jej działalności
publicznej lub politycznej lub są danymi osobowymi wymaganymi przez ustawę w
związku z pełnieniem funkcji publicznej.

6. Cele, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, można realizować także po anonimizacji
danych osobowych, i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, w kopiach dokumentów.

7.  Prawo do zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz prawo do wyrażenia zgody na
udostępnienie swoich danych osobowych, określonych w ust. 1, wskazanym organom
władzy publicznej, innym instytucjom, organizacjom i osobom nie przysługuje w
stosunku do dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1.

Art. 39.
1. Odpowiednio Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szef Agencji Wywiadu lub

Minister Obrony Narodowej może zastrzec, na czas określony, że do określonych
dokumentów nie może mieć dostępu żadna inna osoba poza wyznaczonymi przez nich
przedstawicielami, jeżeli jest to konieczne dla bezpieczeństwa państwa. Organy innych
służb specjalnych mogą występować z takim zastrzeżeniem za pośrednictwem
odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, stanowią wyodrębniony, tajny zbiór w archiwum
Instytutu Pamięci i podlegają szczególnej ochronie.

2a.  W skład zbioru, o którym mowa w ust. 2, wchodzą, na czas nieokreślony, deklaracje, o
których mowa w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści
tych dokumentów, a także oświadczenia lustracyjne złożone w związku z pełnieniem w
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu
Wojskowego funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 24 tej ustawy. Przepisów ust.
3-5 nie stosuje się.

2b. Do oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w ust. 2a, nie może mieć dostępu żadna
inna osoba poza przedstawicielami wyznaczonymi przez odpowiednio Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz - w zakresie oświadczeń złożonych w związku z pełnieniem w
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego funkcji
publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
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ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów - przez Ministra Obrony Narodowej, a także przez Prezesa
Instytutu Pamięci w celu realizacji czynności określonych w art. 52a pkt 2.

3. Prezes Instytutu Pamięci, na wniosek odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego i Szefa Agencji Wywiadu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
zatwierdza lub uchyla zastrzeżenie dostępu do określonych dokumentów. Od decyzji
Prezesa Instytutu Pamięci Ministrowi Obrony Narodowej oraz odpowiednio Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefowi Agencji Wywiadu służy odwołanie do
Kolegium Instytutu Pamięci.

4. Zastrzeżenie jest objęte tajemnicą państwową.
[5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Minister

Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci, dokonują co 5 lat
okresowych przeglądów dokumentów zgromadzonych w zbiorze wyodrębnionym. W
przypadku stwierdzenia ustąpienia przesłanek uzasadniających zastrzeżenie Prezes
Instytutu Pamięci podejmuje z urzędu, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Ministra Obrony
Narodowej, albo na wniosek tych organów, decyzję o uchyleniu lub skróceniu okresu
zastrzeżenia. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.]

<5. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu oraz Minister
Obrony Narodowej, w porozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci, dokonują nie
rzadziej niż co 3 lata okresowych przeglądów dokumentów zgromadzonych w
zbiorze wyodrębnionym. W przypadku stwierdzenia ustąpienia przesłanek
uzasadniających zastrzeżenie Prezes Instytutu Pamięci podejmuje z urzędu, po
zasięgnięciu opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji
Wywiadu oraz Ministra Obrony Narodowej, albo na wniosek tych organów, decyzję
o uchyleniu lub skróceniu okresu zastrzeżenia. Przepisy ust. 3 stosuje się
odpowiednio.>

Art. 52a.
Do zadań Biura Lustracyjnego należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w art. 7 ustawy z
dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów;

2) analiza oświadczeń lustracyjnych oraz zbieranie informacji niezbędnych do
prawidłowej ich oceny;

3) przygotowywanie postępowań lustracyjnych;
4) sygnalizowanie odpowiednim organom o niewywiązywaniu się organów

pozasądowych z obowiązków nałożonych przez ustawę;
5)  (utracił moc);
6) przygotowywanie i publikowanie na podstawie dokumentów zgromadzonych w

archiwum Instytutu Pamięci katalogów zawierających dane osobowe pracowników,
funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa, ze wskazaniem
stopnia służbowego zajmowanych stanowisk, oraz organów bezpieczeństwa państwa,
w których pełnili służbę lub pracowali;
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[7) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających dane osobowe osób,
wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy
bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo
gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono
istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funkcjonariuszami,
żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z organami
bezpieczeństwa państwa; publikacje nie obejmują danych osobowych osób, w
stosunku do których zachowały się dokumenty uzasadniające publikację ich danych
osobowych na podstawie pkt 8; przed umieszczeniem w katalogu należy uzyskać
zgodę osoby, której te dane dotyczą;]

<7) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających dane osobowe osób,
wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy
bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo
gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie
stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami,
funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub
współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa; przed umieszczeniem w
katalogu należy uzyskać zgodę osoby, której te dane dotyczą, a w przypadku
śmierci tej osoby - zgodę osoby najbliższej zmarłego w rozumieniu art. 115 § 11
Kodeksu karnego;>

8) przygotowywanie i publikowanie katalogów zawierających dane osobowe osób,
które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie
Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów
państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie
kierownikami centralnych organów administracji państwowej.

Art. 52d.
1. Osoba, której dane osobowe zostały umieszczone w katalogu, o którym mowa w art. 52a

pkt 5, która nie zgadza się z informacją zawartą w katalogu dotyczącą jej osoby, może
złożyć oświadczenie lustracyjne. Przepisy dotyczące postępowania lustracyjnego stosuje
się odpowiednio.

2. Na wniosek osoby, której dane osobowe zostały zamieszczone w katalogu, o którym
mowa w ust. 1, i która złożyła oświadczenie lustracyjne, każdemu przysługuje wgląd do
kopii dokumentów dotyczących tej osoby, zgromadzonych w zasobie archiwalnym
Instytutu Pamięci. [Przepisy art. 30 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art.
30 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.>

3. Uprawnienia wynikające z ust. 2 może wykonywać osoba najbliższa zmarłego w
rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, przy czym osoba ta nie składa oświadczenia
lustracyjnego.

4. Osoba, o której mowa w ust. 3, która nie zgadza się z informacją zawartą w katalogu, o
którym mowa w art. 52a pkt 5, dotyczącą zmarłego może wystąpić do sądu. Sąd orzeka o
zasadności albo braku podstaw do zamieszczenia w katalogu danych osobowych
zmarłego. Przepisy dotyczące postępowania lustracyjnego stosuje się odpowiednio.
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Rozdział 6
[Funkcje edukacyjne Instytutu Pamięci]

<Funkcje badawcze i edukacyjne Instytutu Pamięci>

Art. 53.
Instytut Pamięci:

1) informuje społeczeństwo o strukturach i metodach działania instytucji, w ramach
których zostały popełnione zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu, oraz informuje
o strukturach, obsadzie personalnej i sposobach działania organów bezpieczeństwa
państwa;

2) prowadzi badania naukowe nad najnowszą historią Polski, a także udostępnia
zgromadzone dokumenty innym placówkom naukowym i osobom w celu
prowadzenia takich badań, z zachowaniem warunków określonych w ustawie;

3) udziela informacji na temat zgromadzonych dokumentów oraz publikuje
wydawnictwa naukowe i popularnonaukowe, w tym inwentarze archiwalne;

4) upowszechnia w kraju i za granicą wyniki swojej pracy oraz badań innych instytucji,
organizacji i osób nad problematyką stanowiącą przedmiot jego działania;

5) prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą;
6) formułuje wnioski dotyczące edukacji historycznej[.]<;>
<7) ogłasza coroczne konkursy na finansowanie przez Instytut Pamięci badań

naukowych nad najnowszą historią Polski.>

USTAWA z dnia 18 października 2006 r. O UJAWNIANIU INFORMACJI O

DOKUMENTACH ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA Z LAT 1944-1990

ORAZ TREŚCI TYCH DOKUMENTÓW (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83, poz. 561,

Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr

178, poz. 1375)

Art. 4.
Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31

lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
(Dz. U. Nr 20, poz. 101, z późn. zm.);

4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
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[6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;]
<6) członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej;>
7) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy;
8) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy;
9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy;

10) Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru
Finansowego;

11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.);

12) osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż
wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu,
Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów;

13) prezes sądu;
14) sędzia i prokurator;
15) kierownik powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;
16) radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
17) organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku

jednostek samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki
samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy;

18)  rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły wyższej, członek Rady
Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;

19) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy,
wydawca lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor
terenowego oddziału i agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego
Radia - Spółka Akcyjna", a także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz
członek Rady Programowej "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor
oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka
Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w
spółce radiofonii regionalnej;

20)  (utracił moc);
21)  (utracił moc);
22) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby

Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne;
23)  (utracił moc);
24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska:

a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych
organach administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki
równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki
równorzędnej,
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b) w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy,
kierownika zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w
organie administracji niezespolonej i jego zastępcy;

25) osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24
sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17,
poz. 96), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24;

26) pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora
pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego
zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej;

27) pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora
departamentu lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału
lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego
koordynatora inspekcji, głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika
zespołu, kierownika sekcji i głównego specjalisty;

28) pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej;
29) członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora

oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy
dyrektora departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia;

30) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich
zastępcy;

31) dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor
oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy;

32) skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy;
33) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych;
34) pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa,

członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli;
35) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zastępcy oraz członek Rady Poczty

Polskiej;
36) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego;
37) dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem
państwowym;

38) osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego, której sprawowanie zarządu zlecono w oparciu 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 późn. zm.);

39) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu
Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału zakładowego lub
50 % liczby akcji;
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40) członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki
samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego
przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji;

41) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki o istotnym znaczeniu dla porządku
publicznego lub bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 3
czerwca 2005 r. o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich
wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego (Dz. U. Nr 132, poz. 1108 i Nr 267,
poz. 2258);

42) osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki
handlowej innej niż wymieniona w pkt 39;

43) osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie
nadzorczej spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40;

44) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a)  (utraciła moc),
b)  osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej

Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych stanowisko
kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, w
szczególności dziekana albo prodziekana wydziału,

c)  osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej
Akademii Nauk lub w jednostkach badawczo-rozwojowych stanowisko
dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, prezesa,
wiceprezesa, sekretarza naukowego;

45)  dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
46) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji

egzaminacyjnej;
47) adwokat, radca prawny, notariusz;
48) komornik;
49)  (utracił moc);
50)  (utracił moc);
51) audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);
52)  (utracił moc);
53)  (utracił moc);
54)  dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
54)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska
służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców.

Art. 22.
1. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej,
dotyczących:
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1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu;
3) posłów i senatorów oraz posłów do Parlamentu Europejskiego;
4) Prezesa Rady Ministrów i członków Rady Ministrów;
5) Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego oraz sędziów

Sądu Najwyższego;
6) Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz

sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
7) Prezesa i wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sędziów

Naczelnego Sądu Administracyjnego;
8) Przewodniczącego Trybunału Stanu, zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu

oraz członków Trybunału Stanu;
8a) Rzecznika Praw Obywatelskich;
8b) Rzecznika Praw Dziecka;
8c) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

9) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli;
10) Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej;
11) Prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprezesów Narodowego Banku

Polskiego;
11a) członka Rady Polityki Pieniężnej;
12) prezesa sądu apelacyjnego, prezesa wojskowego sądu okręgowego oraz prezesa

wojewódzkiego sądu administracyjnego;
13) członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
[14) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Kolegium Instytutu Pamięci

Narodowej;]
<14) Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz członków Rady Instytutu Pamięci

Narodowej;>
15) Prokuratora Krajowego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej, Naczelnego

Prokuratora Wojskowego oraz prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej,
prokuratora apelacyjnego oraz wojskowego prokuratora okręgowego, a także
prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej;

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

17) osób pełniących funkcje sekretarza stanu i podsekretarza stanu;
18)  (utracił moc);
19)  (utracił moc);
20) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków zarządów powiatów i

województw.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie lub zgodę na

objęcie funkcji, o których mowa w ust. 1.
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3. Prawo dostępu do informacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, podlega wyłączeniu w zakresie
dotyczącym:

1)  informacji ujawniających pochodzenie etniczne lub rasowe, przekonania religijne,
przynależność wyznaniową oraz danych o stanie zdrowia i życiu seksualnym;

2) danych osobowych innych osób, chyba że były one pracownikami lub
funkcjonariuszami organów bezpieczeństwa państwa;

3) danych adresowych i numerów PESEL.
3a. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie

informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1.
4. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, które pełniły funkcje publiczne, o

których mowa w ust. 1, począwszy od dnia 24 sierpnia 1989 r. Udostępnianie informacji
następuje na zasadach określonych w art. 25-28.

5. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do osób, o których mowa w art. 52a pkt 8
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Udostępnianie informacji następuje na
zasadach określonych w art. 25-28.


