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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 80. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. ustawę  

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Marek Kuchciński 
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Data publikacji



 

 

 

 

U S T AWA  

z dnia 12 kwietnia 2019 r. 

o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw
1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 

2529 oraz z 2019 r. poz. 131) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) opracowywanie, publikowanie i udostępnianie inwentarza archiwalnego 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu;”, 

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b) przygotowywanie i publikowanie katalogów prowadzonych przez Biuro 

Lustracyjne; 

2c) prowadzenie rejestrów oświadczeń lustracyjnych, analizę oświadczeń 

lustracyjnych oraz przygotowywanie postępowań lustracyjnych;”; 

2) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: 

„Art. 28a. 1. Instytut Pamięci publikuje na stronie internetowej inwentarz 

archiwalny zawierający opis całego zasobu na poziomie jednostki archiwalnej w 

sposób pozwalający na identyfikację zagadnień lub osób, których dotyczą 

dokumenty. 

2. Opis jednostki archiwalnej zawiera: 

1) sygnaturę archiwalną; 

2) nazwę zespołu (zbioru) archiwalnego lub wytwórcy materiałów 

archiwalnych; 

                                                 

1)
 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach i 

odznaczeniach oraz ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 

osobach represjonowanych z powodów politycznych. 
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3) tytuł jednostki archiwalnej identyfikujący rodzaj materiałów archiwalnych ze 

wskazaniem danych osobowych osób takich jak: imię, nazwisko, data 

urodzenia, imię ojca bądź zagadnień, których dotyczą; 

4) formę fizyczną; 

5) liczbę tomów; 

6) miejsce przechowywania akt. 

3. Opis jednostki archiwalnej może być uzupełniony o: 

1) nazwę podzespołu archiwalnego; 

2) nazwę serii; 

3) nazwę podserii; 

4) sygnaturę mikrofilmu; 

5) sygnatury dawne; 

6) regest lub dodatkowe informacje o zawartości jednostki; 

7) kryptonim; 

8) liczbę kart lub stron; 

9) daty skrajne; 

10) numer rejestracyjny.”; 

3)  uchyla się art. 29a; 

4)  w art. 30 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Przez dokumenty wytworzone przy udziale wnioskodawcy przy 

operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa 

rozumie się także pomoce ewidencyjne, takie jak dzienniki rejestracyjne, 

inwentarze archiwalne, karty ewidencyjne i Zintegrowany System Kartotek 

Operacyjnych organów bezpieczeństwa państwa, jeżeli potwierdzają fakt 

rejestracji go w charakterze tajnego informatora lub pomocnika organów 

bezpieczeństwa państwa.”; 

5) w art. 35c: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dokumentami osobowymi są dokumenty związane z ubieganiem 

się o zatrudnienie, pracą i rozwiązaniem stosunku pracy lub służby w 

organach bezpieczeństwa państwa.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Funkcjonariusze i pracownicy organów bezpieczeństwa państwa 

mogą uzyskać na swój wniosek kopie dotyczących ich dokumentów 
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osobowych i kopie bądź uwierzytelnione odpisy, wypisy i wyciągi 

dokumentów finansowo-księgowych.”; 

6) w art. 36 ust. 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a. Dokumenty określone w ust. 1, które zostały zdigitalizowane, 

udostępnia się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.”; 

7) art. 42 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 42. Jeżeli Dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zostanie 

zawiadomiony, że znajdujące się w dokumentach dane osobowe są nieprawdziwe, 

to informacje o tym dołącza się niezwłocznie do zbioru dokumentów dotyczących 

danej osoby.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 25) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15a po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przez dokumenty wytworzone przy udziale osób, o których mowa w ust. 

3 pkt 2, przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa 

państwa rozumie się także pomoce ewidencyjne, takie jak dzienniki rejestracyjne, 

inwentarze archiwalne, karty ewidencyjne i Zintegrowany System Kartotek 

Operacyjnych organów bezpieczeństwa państwa, jeżeli potwierdzają fakt 

rejestracji ich w charakterze tajnych informatorów lub pomocników organów 

bezpieczeństwa państwa.”; 

2) art. 32a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32a. Przed podjęciem decyzji o nadaniu orderu lub odznaczenia danej 

osobie Prezydent może zwrócić się do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o przekazanie 

informacji na temat istnienia w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dokumentów dotyczących 

kandydata do odznaczenia.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 690) w art. 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Przez dokumenty wytworzone przy udziale osoby, o której mowa w ust. 1 

pkt 2, przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa 
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państwa rozumie się także pomoce ewidencyjne, takie jak dzienniki rejestracyjne, 

inwentarze archiwalne, karty ewidencyjne i Zintegrowany System Kartotek 

Operacyjnych organów bezpieczeństwa państwa, jeżeli potwierdzają fakt 

rejestracji jej w charakterze tajnego informatora lub pomocnika organów 

bezpieczeństwa państwa.”. 

Art. 4. Wnioski o wydanie zaświadczenia złożone na podstawie art. 29a ustawy 

zmienianej w art. 1 i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

pozostawia się bez rozpoznania. 

Art. 5. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokumenty, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, przekazane do Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na zasadzie 

użyczenia przechodzą na stan zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

2. Dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, 

dotychczas nieprzekazane, a które będą przekazane do archiwum Instytutu Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu po dniu 

wejścia w życie niniejszej ustawy, przechodzą na stan zasobu archiwalnego Instytutu 

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 

 

 

 

 (-) Marek Kuchciński 

 

 

 

 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


