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uwzgl´dniajàc wykorzystanie obiektów i wyposa˝enia przejÊç granicznych zniesionych w zwiàzku z decyzjà Rady dotyczàcà pe∏nego stosowania dorobku Schengen w Rzeczypospolitej Polskiej.”.”;

Art. 2. W ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) po art. 17 dodaje si´ art. 17a i 17b w brzmieniu:
„Art. 17a. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w drodze rozporzàdzenia, przywraca tymczasowo, przed∏u˝a lub znosi kontrol´ granicznà
osób przekraczajàcych granic´ paƒstwowà stanowiàcà granic´ wewn´trznà w rozumieniu przepisów
kodeksu granicznego Schengen,
uwzgl´dniajàc warunki i procedury
przywracania i przed∏u˝ania kontroli
granicznej osób okreÊlone w tych
przepisach.
Art. 17b. Rada Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje obiektów
i wyposa˝enie, których utrzymanie
jest niezb´dne do sprawnego przywrócenia kontroli granicznej osób,
o której mowa w art. 17a, oraz organy zobowiàzane do ich utrzymania,

Poz. 982 i 983

2) w art. 26 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) art. 2 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie z dniem
okreÊlonym w decyzji Rady dotyczàcej pe∏nego stosowania dorobku Schengen w Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej zachowujà moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´cy.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

983
USTAWA
z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo
prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24,
z póên. zm.1)), z upowa˝nienia redakcji albo wydawcy.

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 424, Nr 64, poz. 432, Nr 83, poz. 561 i Nr 85,
poz. 571) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1,
udost´pnia si´ na pisemny wniosek,
skierowany do dyrektora oddzia∏u Instytutu Pami´ci, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ wnioskodawcy.

1) w art. 23 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) wyra˝a, na podstawie art. 36 ust. 9, opini´
o zasadnoÊci odmowy udost´pnienia dokumentów zgromadzonych przez Instytut Pami´ci.”;
2) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Dokumenty zgromadzone przez Instytut Pami´ci udost´pnia si´ w celu:
1) wykonywania zadaƒ ustawowych;
2) prowadzenia badaƒ naukowych;
3) publikacji materia∏u prasowego,
w rozumieniu przepisów ustawy

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

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r.
Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114,
poz. 542, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770,
z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198,
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181,
z 2005 r. Nr 39, poz. 377 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.
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Poz. 983
je w zakresie, w jakim udost´pnienie
informacji wnioskodawcy uniemo˝liwia realizacj´ 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.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, Nr 83,
poz. 561, Nr 85, poz. 571 i Nr 115,
poz. 789).

1) imi´ i nazwisko albo nazw´ oraz adres zamieszkania albo siedziby
wnioskodawcy;
2) rodzaj i numer dokumentu to˝samoÊci osoby, której ma nastàpiç
udost´pnienie;
3) dat´ wydania dokumentu to˝samoÊci osoby, której ma nastàpiç udost´pnienie oraz nazw´ organu, który go wyda∏;

8. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, s∏u˝y odwo∏anie do Prezesa Instytutu Pami´ci.

4) dane u∏atwiajàce odnalezienie dokumentów.

9. W wyniku rozpatrzenia odwo∏ania,
o którym mowa w ust. 8, Prezes Instytutu Pami´ci, po zasi´gni´ciu opinii
Kolegium Instytutu Pami´ci, wydaje
decyzj´, w której:

4. Wniosek o udost´pnienie dokumentów w celu, o którym mowa:
1) w ust. 1 pkt 1 — powinien zawieraç
równie˝ podstaw´ prawnà dotyczàcà wykonywania zadaƒ, o których
mowa w ust. 1 pkt 1;

1) utrzymuje w mocy decyzj´, o której
mowa w ust. 6;

2) w ust. 1 pkt 2 — powinien zawieraç
równie˝:

2) uchyla decyzj´, o której mowa
w ust. 6, i przekazuje spraw´ do ponownego rozpatrzenia przez organ
pierwszej instancji.

a) wskazanie tematu prowadzonych badaƒ naukowych,

10. Do decyzji Prezesa Instytutu Pami´ci,
o której mowa w ust. 9, stosuje si´
przepis ust. 7.

b) rekomendacj´ pracownika naukowego uprawnionego do prowadzenia badaƒ naukowych
w dyscyplinach nauk humanistycznych, spo∏ecznych, gospodarki lub prawa — w przypadku
osób nieb´dàcych takimi pracownikami;

11. Wnioskodawcy przys∏uguje skarga do
sàdu administracyjnego na decyzj´,
o której mowa w ust. 9 pkt 1, w terminie okreÊlonym w art. 53 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên.
zm.2)).

3) w ust. 1 pkt 3 — powinien zawieraç
równie˝:
a) wskazanie tematu materia∏u prasowego,

12. Sàd administracyjny rozpoznaje skarg´ na posiedzeniu niejawnym.

b) za∏àczone upowa˝nienie redakcji
albo wydawcy do wystàpienia
z wnioskiem.

13. Po uprawomocnieniu si´ wyroku sàd
administracyjny niezw∏ocznie zwraca
do Instytutu Pami´ci akta post´powania.

5. Podmioty, które z∏o˝y∏y wniosek i którym dokumenty zosta∏y udost´pnione,
ponoszà odpowiedzialnoÊç prawnà za
sposób ich wykorzystania, o czym nale˝y je poinformowaç na piÊmie.
6. Dyrektor oddzia∏u Instytutu Pami´ci,
w drodze decyzji administracyjnej, odmawia udost´pnienia dokumentów,
o których mowa w ust. 1, je˝eli z∏o˝ony
wniosek nie spe∏nia warunków okreÊlonych w ust. 1—4 lub zachodzà przes∏anki, o których mowa w art. 30 ust. 2
pkt 1, art. 37 lub art. 39.

14. Do skargi kasacyjnej stosuje si´ odpowiednio przepis ust. 12.”;
3) w art. 37 w ust. 7 wyrazy „w art. 36 ust. 3” zast´puje si´ wyrazami „w art. 30 ust. 2 pkt 1”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————

2)

7. Decyzja, o której mowa w ust. 6, powinna zawieraç uzasadnienie faktyczne i prawne. Mo˝na odstàpiç od uzasadnienia faktycznego lub ograniczyç

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,
z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217,
poz. 1590 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 121, poz. 831.

