
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty  

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony  

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

 

(druk nr  244 S) 

 

U S T A W A z dnia 18 grudnia 1998 r. O INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ – 

KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1575) 

 

Art. 1. 

Ustawa reguluje: 

1)   ewidencjonowanie, gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie, zabezpieczenie, 

udostępnianie i publikowanie dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, 

wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a 

także organów bezpieczeństwa Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich, dotyczących: 

a)  popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych 

narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.: 

–  zbrodni nazistowskich, 

–  zbrodni komunistycznych, 

–  innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 

zbrodnie wojenne, 

b)  innych represji z motywów politycznych, jakich dopuścili się funkcjonariusze 

polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości albo osoby działające na 

ich zlecenie, a ujawnionych w treści orzeczeń zapadłych na podstawie ustawy z dnia 

23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób 

represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1583), 

c)  działalności organów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 5; 

2)   tryb postępowania w zakresie ścigania przestępstw określonych w pkt 1 lit. a; 

3)   ochronę danych osobowych osób, których dotyczą dokumenty zgromadzone w archiwum 

Instytutu Pamięci; 
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4)   prowadzenie działań w zakresie edukacji publicznej; 

[5)   poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie 

Państwa Polskiego, a zwłaszcza tych, które straciły życie wskutek walki z narzuconym 

systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych w okresie 

od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

6)   prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, miejsc 

oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno w kraju, jak i za 

granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.] 

<5) poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość 

i zjednoczenie Państwa Polskiego, a zwłaszcza tych, które straciły życie wskutek 

walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub 

czystek etnicznych; 

6) prowadzenie działalności związanej z upamiętnianiem historycznych wydarzeń, 

miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa Narodu Polskiego, zarówno 

w kraju, jak i za granicą, a także miejsc walk i męczeństwa innych narodów na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

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 porozbiorową i najnowszą historią Polski, w tym historią 

polskiej emigracji oraz historią polskiego dziedzictwa kulturowego na Wschodzie, 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; 
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5)   prowadzi działalność edukacyjną, wystawienniczą i wydawniczą w kraju i za granicą, w 

tym w zakresie porozbiorowej i najnowszej historii Polski; 

6)   formułuje wnioski dotyczące edukacji historycznej; 

7)   informuje społeczeństwo o odnalezionych miejscach spoczynku i o tożsamości osób 

poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, a zwłaszcza 

tych, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub 

wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych [w okresie od dnia 8 listopada 1917 

r. do dnia 31 lipca 1990 r.], a także o ich działalności niepodległościowej i 

okolicznościach śmierci. 

 

Rozdział 6a 

Poszukiwanie miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym 

systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych [w okresie 

od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.] 

 

Art. 53b. 

Instytut Pamięci prowadzi prace poszukiwawcze miejsc spoczynku osób, które straciły życie 

wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub 

czystek etnicznych [w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.], zwane 

dalej "pracami poszukiwawczymi", a w przypadku odnalezienia zwłok, szczątków lub 

prochów ludzkich identyfikuje tożsamość tych osób. 

 

Art. 53f. 

1. W celu prowadzenia prac poszukiwawczych oraz identyfikacji tożsamości osób, o których 

mowa w art. 53b, w Instytucie Pamięci tworzy się Bazę Materiału Genetycznego, zwaną 

dalej "Bazą", której administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Prezes Instytutu Pamięci. 

2. Baza obejmuje: 

1)   dane i informacje o osobach, których krewni stracili życie wskutek walki z 

narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek 

etnicznych [w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.] i miejsce 

ich pochowania nie jest znane: 

a)  imię i nazwisko, 
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b)  adres do korespondencji, 

c)  oznaczenie materiału genetycznego i miejsce jego przechowywania, 

d)  określenie stopnia pokrewieństwa z krewnym, jego imię i nazwisko, datę 

urodzenia i imię ojca oraz stopień wojskowy, 

e)  wskazanie okoliczności mogących służyć odnalezieniu miejsca pochowania i 

ustaleniu tożsamości, w szczególności dotyczących aresztowania, miejsc 

osadzenia oraz organów bezpieczeństwa państwa i ich funkcjonariuszy 

prowadzących postępowania w sprawach krewnego; 

2)   dane i informacje o zwłokach, szczątkach lub prochach ludzkich, o których mowa w 

art. 53b: 

a)  miejsce odkrycia zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, oznaczenie materiału 

genetycznego z ekshumowanych zwłok, szczątków lub prochów ludzkich oraz 

miejsce jego przechowywania, 

b)  miejsce pochowania zwłok, szczątków lub prochów ludzkich, w tym lokalizację 

cmentarza i grobu (kwatera, rząd, numer w rzędzie); 

3)   wyniki badań genetycznych. 

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zgłaszać wnioski o zarejestrowanie w Bazie 

swoich danych oraz przekazać swój materiał genetyczny. 

4. Prezes Instytutu Pamięci dokonuje weryfikacji danych i informacji o osobach, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, nie rzadziej niż co 10 lat od ich zarejestrowania w Bazie pod kątem 

celowości dalszego ich przetwarzania lub wykorzystywania. 

5. Usunięcie danych i informacji o osobach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, następuje na 

wniosek tych osób. W przypadku usunięcia danych i informacji z Bazy materiał 

genetyczny przekazany przez te osoby podlega zniszczeniu. 

6. Usunięcia danych i informacji o osobach, o których mowa w ust. 2 pkt 1, oraz zniszczenia 

materiału genetycznego przekazanego przez te osoby dokonuje się również, gdy w 

wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 4, stwierdzono niecelowość dalszego 

przetwarzania lub wykorzystywania tych danych lub informacji, informując o tym fakcie 

te osoby. 

7. Usunięcia danych i informacji o osobach oraz zniszczenia materiału genetycznego 

dokonuje komisja powołana przez Prezesa Instytutu Pamięci, sporządzając z tych 

czynności protokół. 
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8. Informacje objęte Bazą, z wyjątkiem informacji dotyczących miejsca odkrycia zwłok, 

szczątków lub prochów ludzkich oraz miejsca pochowania zwłok, szczątków lub 

prochów ludzkich, w tym lokalizacji cmentarza i grobu (kwatera, rząd, numer w rzędzie), 

nie podlegają udostępnieniu osobom trzecim. 

9. Pobieranie i przechowywanie materiału genetycznego oraz prowadzenie badań 

porównawczych materiału genetycznego pobranego z ekshumowanych zwłok, szczątków 

lub prochów ludzkich z materiałem genetycznym znajdującym się w Bazie, Instytut 

Pamięci zleca: 

1)   grupie uczelni medycznych lub 

2)   grupie uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych, lub 

3)   grupie innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań porównawczych 

materiału genetycznego na podstawie odrębnych przepisów, lub 

4)   grupie składającej się z uczelni i podmiotów wymienionych w pkt 1-3 - powołanej na 

podstawie umowy do realizacji tych zadań. 

10. Zmiany w składzie grupy, o której mowa w ust. 9, wymagają uzyskania zgody Prezesa 

Instytutu Pamięci. 

 

 


