
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2006 r. Druk nr 205 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZ ĄDNOŚCI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 lipca 2006 r.

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

Marszałek Senatu dnia 24 lipca 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 25 i 31 lipca oraz 1 sierpnia 2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
w sprawie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2006 r.

ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb ujawniania informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa oraz treści tych dokumentów, znajdujących się w

archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej "Instytutem Pamięci

Narodowej.";

2) w art. 3 w ust. 1 wyrazy "podlegające przekazaniu do archiwum Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu" zastępuje się
wyrazami "podlegające przekazaniu do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej";

3) użyte w art. 3 w ust. 2, w art. 4 w pkt 10 i 11, w art. 5 w ust. 1 i w ust. 6 w pkt 11, w art. 7
w ust. 1, 4 i 5, w art. 8 w ust. 3, w art. 9 w ust. 3, w art. 11 w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 5, 6, 7
i 9, w art. 16, w art. 23 w ust. 1 i 3, w art. 24 w ust. 3, w art. 25 w ust. 1, w art. 27 w ust.
2, w art. 53 w ust. 1, w art. 54, w art. 55 w ust. 1, w art. 56 w ust. 2 i 3, w art. 58 w ust. 1,
2 i 4, w art. 60 oraz w art. 61 w ust. 1 i 2 w różnym przypadku wyrazy "Instytut Pamięci
Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu" zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Instytut Pamięci Narodowej";

4) w art. 4 w pkt 12 w lit. a wyrazy "w urzędach naczelnych i centralnych organów
administracji państwowej:" zastępuje się wyrazami "w urzędach organów władzy
publicznej, w tym naczelnych i centralnych organów administracji państwowej:";

5) w art. 4 skreśla się pkt 14;
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6) w art. 4 w pkt 21 po wyrazie "Senat," dodaje się wyrazy "Prezydium Senatu,";

7) w art. 4 w pkt 38 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 39 w

brzmieniu:

"39) członek zarządu lub rady nadzorczej spółki, która uzyskała koncesję na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia lub wytwarzania i obrotu

materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o

przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.";

8) w art. 5 skreśla się ust. 3;

9) w art. 5 w ust. 6 skreśla się pkt 1- 5;

10) w art. 5 w ust. 6:

a) w pkt 6 w lit. d średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. e w

brzmieniu:

"e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które

powołuje minister – właściwy minister;",

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) pkt 16 – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;";

11) w art. 5 w ust. 6 w pkt 38 w lit. c kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się

pkt 39 w brzmieniu:

"39) pkt 39 – właściwy organ koncesyjny.";

12) w art. 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kościołów i związków wyznaniowych.";

13) w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organem zaświadczającym, w rozumieniu ustawy, jest dyrektor oddziału Instytutu

Pamięci Narodowej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której ma

dotyczyć zaświadczenie. Jeżeli osoba, której ma dotyczyć zaświadczenie, nie ma

miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem

zaświadczającym jest dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.";
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14) w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 w lit. f wyrazy "dla doręczeń" zastępuje się wyrazami "do
doręczeń";

15) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. Wraz z podaniem o wydanie zaświadczenia, osoba, której zaświadczenie

ma dotyczyć, może złożyć wniosek o przyznanie jej statusu

pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18

grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Jeżeli istnieją przesłanki do przyznania statusu pokrzywdzonego osobie, o

której mowa w ust. 1, wraz z wydaniem zaświadczenia przyznaje się tej

osobie status pokrzywdzonego.";

16) w art. 11 w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) imiona rodziców,";

17) w art. 11 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) informację, czy osoba, której dotyczy zaświadczenie, uzyskała status

pokrzywdzonego albo czy złożyła wniosek o przyznanie tego statusu;";

18) w art. 11 w ust. 2 w pkt 8 wyrazy "pracy/służby" zastępuje się wyrazami "pracy lub
służby";

19) w art. 11 w ust. 3 oraz w art. 21 ust. 2 pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych";

20) w art. 12 w ust. 1 wyrazy "W przypadku śmierci strony" zastępuje się wyrazami "W
przypadku śmierci osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie";

21) w art. 13 w ust. 6 wyrazy "W przypadku śmierci strony" zastępuje się wyrazami "W
przypadku śmierci osoby, której dotyczy zaświadczenie";

22) w art. 18 w ust. 1 wyrazy "według nazwisk" zastępuje się wyrazami "według nazwisk i
imion";

23) w art. 18 w ust. 2 oraz w art. 19 w ust. 1 wyrazy "zaświadczeń rejestru" zastępuje się
wyrazami "rejestru zaświadczeń";

24) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów
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bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci

Narodowej, dotyczących osoby, wobec której wydano zaświadczenie, o

którym mowa w art. 7 ust. 1, po upływie 2 miesięcy od dnia wydania tego

zaświadczenia.";

25) w art. 21:

a) w ust. 1 po wyrazach "ust. 2" dodaje się wyrazy "i 4";

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Pokrzywdzony, o którym mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998

r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu, ma prawo wyłączyć, w całości lub w części, dostęp do

informacji o jego osobie znajdujących się w dotyczących go dokumentach.

Stanowisko pokrzywdzonego jest wiążące.

 5. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy wystąpień publicznych

pokrzywdzonego lub jego działalności publicznej.";

26) w art. 21 w ust. 3 skreśla się wyrazy "pełniąca funkcję publiczną, a także osoba,";

27) w art. 23 w ust. 4 wyrazy "braków wniosku" zastępuje się wyrazami "braków we
wniosku";

28) w art. 25 w ust. 3 wyrazy "art. 21 ust. 2 lub 3" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 2, 3 lub

4";

29) w art. 27 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "dokumentu lub dokumentów" zastępuje się wyrazami "dokumentu lub

dokumentów organów bezpieczeństwa państwa",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie są autentyczne dokument lub dokumenty organów bezpieczeństwa państwa,

objęte wydanym zaświadczeniem, lub",

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nie jest zgodna z prawdą treść dokumentu lub dokumentów organów

bezpieczeństwa państwa, objętych wydanym zaświadczeniem.";
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30) w art. 33:

a) w pkt 1, ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wyrażając zgodę na kandydowanie w wyborach, kandydat urodzony przed dniem

1 sierpnia 1972 r. składa Państwowej Komisji Wyborczej oświadczenie, o którym

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-

1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57,

poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 z 2000 r. Nr 43, poz. 488, oraz z 2006

r. Nr ..., poz. ...) oraz zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia

... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr ..., poz. ...).",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 40b otrzymuje brzmienie:

"Art. 40b. 1. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie

oświadczenie kandydata, o którym mowa w art. 40a ust. 5,

właściwemu sądowi lustracyjnemu. Sąd wszczyna

postępowanie lustracyjne z urzędu.

2. W przypadku uprzedniego złożenia oświadczenia, o którym

mowa w art. 40a ust. 5, w związku z kandydowaniem na

funkcję publiczną, z którą związany był obowiązek złożenia

takiego oświadczenia, kandydat na Prezydenta

Rzeczypospolitej informuje na piśmie o tym Państwową

Komisję Wyborczą.",

c)  pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 40d w ust. 1 skreśla się wyrazy "ust. 5";",

d) w pkt 4, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

" Na liście zamieszcza się również treść oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1

ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub

współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne, oraz

treść zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ... o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

treści tych dokumentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1-6 tej ustawy.";
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31) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990

osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428 z późn.

zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 1. W sprawach zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub

służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w

ustawie lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22

lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., orzeka sąd okręgowy –

wydział lustracyjny mający siedzibę w mieście będącym siedzibą

oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej "Sądem",

właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej

oświadczenie lustracyjne.";

2) w art. 2 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w

pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w

okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.,",

b) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) Akademia Spraw Wewnętrznych,";

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3.1. Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, poseł, senator, poseł do

Parlamentu Europejskiego, radny gminy, radny powiatu, radny

województwa, wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz osoba

powołana, wybrana lub mianowana na określone w innych

ustawach kierownicze stanowisko państwowe przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Sejm i

Senat, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady

Ministrów, dyrektor generalny w ministerstwie, urzędzie

centralnym lub urzędzie wojewódzkim oraz sędzia, prokurator i

adwokat, a także rektor, prorektor, kierownik podstawowej

jednostki organizacyjnej w publicznej i niepublicznej szkole
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wyższej, członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i członek

Państwowej Komisji Akredytacyjnej, członek Centralnej Komisji

do Spraw Stopni i Tytułów.

2. Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są

również: członkowie rad nadzorczych, członkowie zarządów,

dyrektorzy programów oraz dyrektorzy ośrodków regionalnych i

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia -

Spółka Akcyjna", dyrektor generalny Polskiej Agencji Prasowej,

dyrektorzy biur, redaktorzy naczelni oraz kierownicy oddziałów

regionalnych Polskiej Agencji Prasowej.";

4) w art. 4 uchyla się ust. 4;
5) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego pracy lub służby w
organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w
okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwanego
dalej "oświadczeniem", mają osoby, o których mowa w art. 7.";

6) w art. 7:
a) w ust. 1:

- pkt 2 –2c otrzymują brzmienie:
"2) kandydat na posła lub senatora - okręgowej komisji

wyborczej,
2a) kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego -

okręgowej komisji wyborczej,
2b) kandydat na radnego gminy, radnego powiatu i radnego

województwa – właściwej terytorialnej komisji wyborczej,
2c) kandydat na wójta, burmistrza i prezydenta miasta –

gminnej komisji wyborczej,",
- uchyla się pkt 7,
- pkt 8b i 9 otrzymują brzmienie:

"8b) osoba niebędąca sędzią, ubiegająca się o stanowisko
sędziego sądu administracyjnego - Krajowej Radzie
Sądownictwa,

9) osoba ubiegająca się o nominację sędziowską - Krajowej
Radzie Sądownictwa,",

- pkt 10a-12 otrzymują brzmienie:
"10a) osoba ubiegająca się o wpis na listę adwokatów – właściwej

okręgowej radzie adwokackiej,
11) kandydaci na stanowiska w "Telewizji Polskiej - Spółka

Akcyjna" oraz w "Polskim Radiu - Spółka Akcyjna" -
ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa,

12) kandydaci na stanowiska w Polskiej Agencji Prasowej -
ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Oświadczeń nie składają osoby, które urodziły się po dniu 31 lipca
1972 r.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
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"4. Organy, którym składane są oświadczenia, przekazują je

niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 5, do Sądu celem rozpoznania

w trybie określonym w rozdziale 4. Jednocześnie, organy te, kopie

oświadczeń przesyłają Rzecznikowi Interesu Publicznego, o

którym mowa w rozdziale 3.";

7) art. 8 otrzymuje brzmienie:
"Art. 8. Oświadczenie, o którym mowa w art. 6, może złożyć do Sądu

również osoba, która pełniła funkcję publiczną, a która została

publicznie pomówiona o fakt pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia

22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.";

8) w art. 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Funkcję Rzecznika sprawuje Dyrektor Głównej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który może działać
osobiście lub przez wyznaczonych prokuratorów Głównej
Komisji.",

b) uchyla się ust. 3-5;
9) uchyla się art. 17a - 17c;

10) w art. 17d:
a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
"Do zadań Rzecznika należą w szczególności:",

- uchyla się pkt 5,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rzecznik, w zakresie wykonywania zadań określonych w ust. 1
pkt 2, może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz
dokumentów i pisemnych wyjaśnień, a w razie potrzeby
przesłuchiwać świadków, zasięgać opinii biegłych oraz
dokonywać przeszukań.";

11) w art. 17da ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik może odstąpić od analizy

oświadczeń według kolejności, o której mowa w ust. 1.";
12) uchyla się art. 17e - 17g;

13) w art. 18a:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Postępowanie lustracyjne wszczyna się na wniosek Rzecznika, z
zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, po ustaleniu, że przedłożone
materiały wskazują na możliwość złożenia niezgodnego z
prawdą oświadczenia.

2. Postępowanie wobec Rzecznika Sąd wszczyna z urzędu.",
b) uchyla się ust. 5;

14) art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. W postępowaniu lustracyjnym, w tym odwoławczym oraz

kasacyjnym, w zakresie nieuregulowanym przepisami niniejszej
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ustawy stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.";

15) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W celu rozpatrzenia sprawy Prezes właściwego Sądu wyznacza
rozprawę.",

b) uchyla się ust. 3;
16) w art. 22:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1. Postępowanie lustracyjne w pierwszej instancji kończy się

wydaniem wyroku.

2. Sąd wydaje wyrok stwierdzający fakt złożenia przez osobę

lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lub stwierdzający,

że oświadczenie było prawdziwe. Wyrok Sądu wymaga

uzasadnienia.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. W przypadku zaistnienia niedających się usunąć wątpliwości Sąd

wydając wyrok zaznacza to w sentencji.";
17) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. Wyrok wraz z uzasadnieniem doręcza się niezwłocznie stronie.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wyroku stronie

przysługuje prawo złożenia apelacji, w której może ona
również zawrzeć wnioski dowodowe.";

18) w art. 24 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:
"1. Sąd rozpoznaje apelację w składzie 3 sędziów.
  2. Apelację rozpoznaje się na rozprawie.
  3. Termin rozprawy wyznacza się nie później niż na 30 dzień od dnia

otrzymania apelacji.

4. Wyrok sądu wydany w drugiej instancji jest prawomocny.

5. Od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji stronie nie

przysługuje kasacja.";

19) w art. 27:
a) w ust. 2 w pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) osoba lustrowana w oświadczeniu podała nieprawdę, a została
błędnie uznana za oświadczającą prawdę.",

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
"2a. Postępowania lustracyjnego nie wznawia się, z przyczyn, o

których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c, po upływie 10 lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Postępowanie lustracyjne może być wznowione z urzędu, na

wniosek Rzecznika lub osoby, w sprawie której wydano
prawomocne orzeczenie.";

20) art. 28 otrzymuje brzmienie:
"Art. 28. Prawomocny wyrok Sądu stwierdzający niezgodność z prawdą
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oświadczenia osoby lustrowanej podaje się niezwłocznie do
publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".";

21) w art. 30:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Prawomocny wyrok Sądu, stwierdzający fakt złożenia przez osobę

lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia, jest

równoznaczny z utratą kwalifikacji moralnych niezbędnych do

zajmowania funkcji publicznych określanych w odpowiednich

ustawach jako: nieskazitelność charakteru, nieposzlakowana opinia,

nienaganna opinia, dobra opinia obywatelska bądź przestrzeganie

podstawowych zasad moralnych. Po upływie 10 lat od dnia

uprawomocnienia, wyrok Sądu uznaje się za niebyły.

2. Prawomocny wyrok Sądu stwierdzający fakt złożenia przez osobę

lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia powoduje utratę

zajmowanego stanowiska lub funkcji, do których pełnienia

wymagane są cechy określone w ust. 1; nie dotyczy to sędziów,

którzy w tym zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu.

3. Prawomocny wyrok Sądu stwierdzający fakt złożenia przez osobę

lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia powoduje

pozbawienie jej na lat 10 biernego prawa wyborczego na urząd

Prezydenta.",

b) uchyla się ust. 4;
22) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister

właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw

zagranicznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Publicznego, Szef

Agencji Wywiadu, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Szef

Służby Wywiadu Wojskowego udzielą Sądowi i Rzecznikowi pomocy

w realizacji ich zadań. W szczególności obowiązani są na żądanie Sądu

lub Rzecznika udostępnić im wszelkie, łącznie z zawierającymi

tajemnicę państwową, materiały operacyjne i archiwalne, a także inne

dokumenty niezbędne do przeprowadzenia dowodów w związku z

wykonywaniem ich zadań określonych w ustawie.";

23) art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Rzecznik uzgadniają

z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do
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spraw wewnętrznych, Ministrem Sprawiedliwości, ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, Szefem Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu,
Szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefem Służby
Wywiadu Wojskowego oraz Naczelnym Dyrektorem
Archiwów Państwowych szczegółowy tryb udostępniania
materiałów lub dokumentów, o których mowa w art. 31
ust. 1.";

24) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W razie potrzeby Sąd, Rzecznik oraz upoważnieni pracownicy mają

prawo, także z udziałem biegłych, wstępu do tych pomieszczeń
organów wymienionych w art. 31, w których materiały lub
dokumenty, określone w powołanym przepisie, są przechowywane
bądź archiwizowane.".";

32) w art. 36:

a) w pkt 1, ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. W przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed

dniem 1 sierpnia 1972 r. do pisemnej zgody kandydata na kandydowanie dołącza

się również oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11

kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa

państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje

publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.) lub informację o

uprzednim złożeniu takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na

funkcję publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia oświadczenia, oraz

zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia .... o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

treści tych dokumentów (Dz. U. Nr ..., poz. ...).",

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

"1a) po art. 99 dodaje się art. 99a w brzmieniu:

"Art. 99a. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 99 ust. 2b, kandydat

wypełnia tylko w części A, oświadczenie takie dołącza się do

zgłoszenia listy. W wypadku gdy oświadczenie wypełnione jest również

w części B - część A jest dołączana do zgłoszenia listy wraz z adnotacją

o złożeniu części B, część B zaś jest składana przez kandydata

bezpośrednio komisarzowi wyborczemu.";

1b) art. 107 otrzymuje brzmienie:

"Art. 107. Komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we wskazanym okręgu
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wyborczym zgłoszenie listy kandydatów dokonane zgodnie z

przepisami niniejszej ustawy, sporządzając protokół rejestracji. Po

jednym egzemplarzu protokołu doręcza się pełnomocnikowi i

przesyła komisarzowi wyborczemu wraz z oświadczeniami

kandydatów lub informacjami, o których mowa w art. 99 ust. 2b.";",

c) w pkt 2, w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W obwieszczeniu podaje się również treść oświadczeń, o których mowa w mowa

w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990

osób pełniących funkcje publiczne, oraz treść zaświadczeń, o których mowa w art.

7 ust. 1 ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie

określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1-6 tej ustawy.";",

d) po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu:

"Art. 127a. Komisarz wyborczy przekazuje właściwemu sądowi lustracyjnemu,

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości wyników

wyborów, oświadczenia lub informacje, o których mowa w art. 99

ust. 2b, złożone przez tych kandydatów, którzy zostali wybrani na

radnych.";

 4) w art. 190:

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

"3a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 99

ust. 2b;",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 3a,

następuje z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia stwierdzającego

fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art.

99 ust. 2b.";";

33) w art. 37 w pkt 7, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład Kolegium Instytutu Pamięci wchodzi 11 członków, z których 7 jest

wybieranych przez Sejm bezwzględną większością głosów, 2 jest wybieranych przez

Senat bezwzględną większością głosów, a 2 jest powoływanych przez Prezydenta
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Rzeczypospolitej Polskiej.";

34) w art. 37 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Organy, o których mowa niżej, są obowiązane przygotować do przekazania do archiwum

Instytutu Pamięci dokumenty wytworzone oraz zgromadzone przez organy
bezpieczeństwa państwa, organy więziennictwa, sądy i prokuratury oraz organy
bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik
Radzieckich.";

35) w art. 37 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyraz "funkcjonariuszy" zastępuje się
wyrazami "funkcjonariuszy i żołnierzy";

36) w art. 37:

a) w pkt 13 w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. c w

brzmieniu:

"c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Prezes Instytutu Pamięci wyznacza organom określonym w ust. 1 pkt 1-

7 terminy przejęcia dokumentów, o których mowa w tym przepisie.";",

b) w pkt 15 po lit. a dodaje się lit... w brzmieniu:

"...) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Każdy, kto posiada dokumenty, o których mowa w art. 25, jest

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Prezesa Instytutu

Pamięci.",";

37) w art. 37 w pkt 14, art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty wytworzone

przez sądy w toku postępowania lustracyjnego oraz postępowania z zakresu

weryfikacji dokumentów i informacji, o których mowa w rozdziale 5

ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, z

chwilą prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.";

38) w art. 37 w pkt 23:

danie wstępne otrzymuje brzmienie:

"w art. 39 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:",

st. 5 oznacza się jako ust. 6;
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39) w art. 37 skreśla się pkt 18;

40) w art. 37 w pkt 19, art. 31 i 32 otrzymują brzmienie:

"Art. 31.1. Każdy może wystąpić z wnioskiem do Instytutu Pamięci o przyznanie mu

statusu pokrzywdzonego. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania statusu

pokrzywdzonego następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Pokrzywdzonym, w rozumieniu ustawy, jest osoba, co do której istnieją

dokumenty wskazujące, że organy bezpieczeństwa państwa gromadziły o niej

celowo informacje, w tym w sposób tajny.

3. Statusu pokrzywdzonego nie nadaje się osobie, wobec której istnieją

dokumenty, z których treści wynika, że osoba:

1) była funkcjonariuszem lub pracownikiem organów bezpieczeństwa

państwa,

2) była osobowym źródłem informacji,

3) zobowiązała się do dostarczania informacji organowi

bezpieczeństwa państwa lub świadczenia takiemu organowi

jakiejkolwiek pomocy w działaniach operacyjnych,

4) realizowała zadania zlecone przez organ bezpieczeństwa państwa, a

w szczególności dostarczała temu organowi informacje,

5) jest osobą, o której mowa w art. 53 pkt 8.

4. Warunki określone w ust. 3 pkt 2-4 nie zachodzą, jeżeli osoba ubiegająca się o

przyznanie statusu pokrzywdzonego udzielała jedynie informacji o

przestępstwach pospolitych lub informacji powszechnie dostępnych.

5. Postępowanie umarza się, jeżeli w archiwum Instytutu Pamięci nie istnieją

dokumenty dotyczące osoby, o której mowa w ust. 1.

6. Postępowanie wznawia się, jeżeli po wydaniu decyzji ostatecznej w sprawie

przyznania statusu pokrzywdzonego wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe

okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji,

nie znane organowi, który wydał decyzję.

7. W decyzji o przyznaniu statusu pokrzywdzonego umieszcza się informację o

przysługującym pokrzywdzonemu prawie wyłączenia dostępu do informacji o

jego osobie, znajdujących się w dotyczących go dokumentach, o którym mowa

w art. 21 ust. 4 ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o dokumentach

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

8. Decyzja ostateczna w sprawie, o której mowa w ust. 1, co do której została

wniesiona skarga do sądu administracyjnego jest jawna. Instytut Pamięci

publikuje decyzję, o której mowa w zdaniu poprzednim, na swoich stronach

internetowych oraz może opublikować dokumenty, na podstawie których

decyzja ta została wydana.

Art. 32. 1. Instytut Pamięci umożliwia pokrzywdzonemu, na jego wniosek, wgląd w

dotyczące go dokumenty bez anonimizacji.

2. Niezanonimizowane dokumenty udostępnia się do wglądu w oryginałach

lub kopiach w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci właściwego ze względu

na miejsce zamieszkania pokrzywdzonego, chyba że we wniosku wskazał

on inny oddział, w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, o którym

mowa w ust. 1. Przepis art. 33 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Pokrzywdzonemu przysługuje - na zasadach i w zakresie określonym w

ustawie - prawo do uzyskania kopii dokumentów, o których mowa w ust.

1, prawo do ujawnienia nazwisk oraz dalszych danych identyfikujących

tożsamość funkcjonariuszy, pracowników oraz osobowych źródeł

informacji organów bezpieczeństwa państwa, zbierających informacje o

nim lub którzy prowadzili te osobowe źródła informacji, prawo do zwrotu

przedmiotów znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci, które w

momencie utraty stanowiły jego własność lub były w jego posiadaniu, i

prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezes Instytutu Pamięci może

zezwolić osobie nieposiadającej statusu pokrzywdzonego, na jej wniosek,

na dostęp do dokumentów bez anonimizacji, z wyłączeniem dokumentów,

z których wynika, iż osoba ta należy do jednej z kategorii osób

wymienionych w art. 31 ust. 3. Odmowa uwzględnienia wniosku w całości

lub części dotyczącej udostępnienia bez anonimizacji dokumentów, z

których wynika, iż osoba ta należy do jednej z kategorii osób

wymienionych w art. 31 ust. 3, następuje w drodze decyzji.

5. Prezes Instytutu Pamięci określa, które z uprawnień pokrzywdzonego i w

jakim zakresie przysługują osobie, o której mowa w ust. 4.";
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41) w art. 37 w pkt 19, w art. 33 w ust. 1, w art. 34 w ust. 1 oraz w art. 35 w ust. 1 wyrazy

"osoby, o której mowa w art. 31 ust. 5" zastępuje się wyrazem "pokrzywdzonego";

42) w art. 37 w pkt 19, w art. 35 w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 31 ust. 1" zastępuje się wyrazami

"art. 32 ust. 1";

43) w art. 37 w pkt 20, w art. 35a w ust. 1 po wyrazach "art. 31 ust. 1" dodaje się wyrazy

", art. 32 ust. 1 i 4" oraz wyrazy "art. 31 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 3";

44) art. 37 w pkt 21, art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. 1. Pokrzywdzony może zastrzec, że dotyczące go dane osobowe zawarte w

dokumentach zebranych przez organy 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 90 lat od daty ich

wytworzenia.

2. Pokrzywdzony może wyrazić zgodę na udostępnienie danych osobowych

określonych w ust. 1, wskazanym osobom lub instytucjom, a także na ich

powszechną dostępność.

3. 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) pokrzywdzony, którego dotyczą te dane, albo w przypadku jego śmierci

osoba najbliższa wyrazi na to zgodę,

2) odnoszą się do publicznego wystąpienia pokrzywdzonego, którego

dotyczą te dane, lub do jego działalności publicznej lub są danymi

wymaganymi przez ustawę w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

4. Cele, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3, można realizować także po

anonimizacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1, dokonanej w

kopiach dokumentów.";

45) w art. 37 w pkt 22, w ust. 2 po wyrazach "danych osobowych" dodaje się wyrazy

"pokrzywdzonego lub";

46) w art. 37:

a) w pkt 29 wyrazy "art. 54 – 55a" zastępuje się wyrazami "art. 54 i 55",
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b) skreśla się pkt 35;

47) w art. 37 w pkt 33 w lit. c, w pkt 8 po wyrazach "Stronnictwie Demokratycznym" dodaje
się wyrazy ", a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia
23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów
administracji państwowej.";

48) skreśla się art. 38;

49) w art. 41:

a) w pkt 1, pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w stosunku do każdego kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r -

oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r.

o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub

współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.

U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.), lub informację o uprzednim

złożeniu takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję

publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia oświadczenia, oraz

zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ... o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990

oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr ……, poz. ……).",

b) skreśla się pkt 2 i 3,

c) w pkt 4, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Okręgowa komisja wyborcza sporządza obwieszczenia o zarejestrowanych

listach okręgowych, zawierające informacje o ich numerach, nazwach i

skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o kandydatach zawarte w

zgłoszeniach list, w tym treść oświadczenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1

ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób

pełniących funkcje publiczne, oraz treść zaświadczenia, o którym mowa w art.

7 ust. 1 ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1-6 tej ustawy.",

d) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) art. 174 otrzymuje brzmienie:

"Art. 174. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje właściwemu sądowi
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lustracyjnemu, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów

do Sejmu, oświadczenia lub informacje, o których mowa w art.

144 ust. 5 pkt 3, złożone przez tych kandydatów, którzy zostali

wybrani na posłów.";",

e) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 177 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wygaśnięcie mandatu posła z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 8,

następuje z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia

stwierdzającego fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o

którym mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3.";

f) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) art. 210 otrzymuje brzmienie:

"Art. 210. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje właściwemu sądowi

lustracyjnemu, niezwłocznie po ogłoszeniu wyników wyborów do

Senatu, oświadczenia lub informacje, o których mowa w art. 144

ust. 5 pkt 3, złożone przez tych kandydatów, którzy zostali

wybrani na senatorów.";",

g) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w art. 213 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Wygaśnięcie mandatu senatora z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt

8, następuje z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia

stwierdzającego fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o

którym mowa w art. 144 ust. 5 pkt 3, w związku z art. 190.";";

50) w art. 42:

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

a) w § 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
"6) lustracyjny (sąd lustracyjny) - do prowadzenia w pierwszej instancji

postępowań lustracyjnych oraz do spraw z zakresu weryfikacji

dokumentów i informacji, o których mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia

..... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr ...,

poz. ...).",
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b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. Wydział lustracyjny tworzy się w sądzie okręgowym mającym

siedzibę w mieście będącym siedzibą oddziału Instytutu

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu.";",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w art. 18 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie działa ponadto Wydział

Lustracyjny - do prowadzenia w drugiej instancji postępowań

lustracyjnych.";";

51) w art. 45 w pkt 2 , w art. 37 w ust. 1 skreśla się pkt 10;

52) w art. 46:

w pkt 1, pkt 1a otrzymuje brzmienie:

"1a) w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. –

oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997

r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub

współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne

(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.), lub informację o uprzednim

złożeniu takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję

publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia oświadczenia, oraz

zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia .... o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr ... poz. ...);",

o pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1a,

kandydat wypełnia tylko w części A, oświadczenie takie dołącza

się do zgłoszenia listy. W wypadku gdy oświadczenie wypełnione

jest również w części B - część A jest dołączana do zgłoszenia

listy wraz z adnotacją o złożeniu części B, część B zaś jest

składana przez kandydata bezpośrednio komisarzowi

wyborczemu.";";
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1b) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji doręcza się

pełnomocnikowi komitetu wyborczego i przesyła komisarzowi

wyborczemu wraz z oświadczeniem kandydata lub informacją, o której

mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1a.";

w pkt 2, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Na liście zamieszcza się również treść oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust.

1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób

pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.),

oraz treść zaświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ... o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie określonym w art. 11 ust. 2

pkt 1-6 tej ustawy.",

odaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu:

"Art. 21a. Komisarz wyborczy przekazuje właściwemu sądowi lustracyjnemu,

niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości wyników

wyborów, oświadczenia lub informacje, o których mowa w art. 8 ust.

2 pkt 1a, złożone przez tego kandydata, który został wybrany na

wójta.",

4) w art. 26:

a) w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 8

ust. 2 pkt 1a,",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Wygaśnięcie mandatu wójta z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 6a,

następuje z chwilą wydania prawomocnego orzeczenia stwierdzającego

fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w art. 8

ust. 2 pkt 1a.";";

53) w art. 47 w pkt 1 , w art. 36 w ust. 1 skreśla się pkt 10;
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54) w art. 47 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 37 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sądu lustracyjnego lub Rzecznika Interesu Publicznego, zgłoszonego w celu

przeprowadzenia postępowania lustracyjnego lub w celu realizacji zadań

Rzecznika Interesu Publicznego;".";

55) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. W ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu

Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w art. 70 ust. 1 otrzymuje

brzmienie:

"1. Okręgowa komisja wyborcza sporządza obwieszczenia o

zarejestrowanych listach okręgowych, zawierające informacje o ich

numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz dane o

kandydatach zawarte w zgłoszeniach list, w tym treść oświadczenia, o

którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o

ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub

współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje

publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.), oraz treść

zaświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ... o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr ...,

poz. ...), w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1 - 6 tej ustawy.".";

56) w art. 50 w pkt 2, w art. 26 w ust. 1 skreśla się pkt 10;

57) w art. 51 w pkt 2, w ust. 1 skreśla się pkt 10;

58) dodaje się art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. W ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711) uchyla się art.

27.";
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59) dodaje się art. 51b w brzmieniu:

"Art. 51b. W ustawie z dnia ... o służbie cywilnej (Dz. U. Nr ..., poz. ...) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 60 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu

pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z

nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z

1999 r. Nr 42, poz. 428) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1

lipca 1989 r." zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia ... o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”;

2) w art. 61 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu

pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z

nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne w okresie od

dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r." zastępuje się wyrazami

"ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów.";

3) w art. 64 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu

pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z

nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne w okresie od

dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r." zastępuje się wyrazami

"ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów.".";

60) w art. 52:

a) w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy "4 lub",

b) w ust. 7 po wyrazach "art. 5" dodaje się wyrazy "ust. 6",

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. W stosunku do osoby pełniącej funkcję publiczną w wyniku jej wyboru do

pełnienia tej funkcji, dokonanego w wyborach powszechnych i

bezpośrednich, organem właściwym, o którym mowa w ust. 2, 3, 6 i 7, jest

Państwowa Komisja Wyborcza.";
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61) w art. 52:

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy "niezależnie od realizacji uprawnienia wskazanego w

ust. 4,",

b) skreśla się ust. 4;

62) w art. 55 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Do publikacji wykazów tych osób stosuje się odpowiednio przepis art. 18 ust. 2

niniejszej ustawy.";

63) w art. 55:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Instytut Pamięci Narodowej, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie

niniejszej ustawy, w oparciu o dokumenty aktualnie zgromadzone w swoim

zasobie archiwalnym, opublikuje w formie elektronicznej listę osób traktowanych

przez organy bezpieczeństwa państwa jako osobowe źródła informacji.",

b) dodaje się ust. 3 – 7 w brzmieniu:

"3. Lista, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać dane osobowe osób traktowanych

przez organy bezpieczeństwa państwa jako osobowe źródła informacji oraz

informacje o przebiegu ich współpracy z tymi organami, w szczególności

informacje o odbytych spotkaniach i pobranym wynagrodzeniu, a także

dokumenty, na podstawie których Instytut Pamięci Narodowej podjął decyzję o

zamieszczeniu na liście. Dane osób trzecich podlegają anonimizacji.

4. Osobie, której dane osobowe zostały opublikowane na liście, o której mowa w ust.

2, przysługuje prawo wytoczenia powództwa przeciwko Skarbowi Państwa

reprezentowanemu przez Instytut Pamięci Narodowej. Art. 27 ustawy stosuje się.

5. Osoba, której dane osobowe zostały opublikowane na liście, o której mowa w ust.

2, może żądać zamieszczenia w niej sprostowania, wyjaśnienia lub informacji o

toczącym się postępowaniu sądowym.

6. Instytut Pamięci Narodowej w pierwszej kolejności zamieści na liście, o której

mowa w ust. 2, dane osobowe i informacje o osobach traktowanych przez organy

bezpieczeństwa państwa jako osobowe źródło informacji, co do których

zachowały się teczki pracy.

7. Pokrzywdzony, któremu ujawniono dane osobowe rozpracowujących go osób

traktowanych przez organy bezpieczeństwa państwa jako osobowe źródło
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informacji, może wystąpić do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o

zamieszczenie danych tych osób na liście, o której mowa w ust. 2. Pokrzywdzony

ma prawo być uczestnikiem postępowania sądowego w sprawie, o której mowa w

ust. 4.";

64) po art. 55 dodaje się art. 55a w brzmieniu:

"Art. 55a. 1. Osoby, które uzyskały status pokrzywdzonego na podstawie art. 6 ustawy z

dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w brzmieniu dotychczasowym,

stają się pokrzywdzonymi w rozumieniu art. 31 ust. 2 tej ustawy, w

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowań w sprawie wniosków o przyznanie statusu pokrzywdzonego

wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 37, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą.

3. Instytut Pamięci Narodowej może wznowić postępowanie w sprawie o

nadanie statusu pokrzywdzonego przyznanego na podstawie art. 6 ustawy z

dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla

sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu

wydania zaświadczenia, nieznane organowi wydającemu zaświadczenie.

Do zaświadczenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji.

4. W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Instytut

Pamięci Narodowej zawiadomi osoby wymienione w ust. 1, o

przysługującym im prawie, o którym mowa w art. 21 ust. 4 niniejszej

ustawy.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia

zawiadomienia poinformują Instytut Pamięci Narodowej o wyłączeniu

dostępu do informacji, o których mowa w art. 21 ust. 4 niniejszej ustawy,

oraz o zakresie tego wyłączenia.".";

65) w art. 56 w ust. 1 po wyrazie "kadencja" dodaje się wyraz "dotychczasowego";
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66) skreśla się art. 57;

67) art. 62 otrzymuje brzmienie:
"Art. 62. Postępowania lustracyjne wszczęte lecz niezakończone przed dniem wejścia w

życie ustawy, toczą się według przepisów dotychczasowych, z tym że przepis

art. 22 ustawy, o której mowa w art. 35a, stosuje się w brzmieniu nadanym

niniejszą ustawą.";

68) art. 63 otrzymuje brzmienie:

"Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 45 pkt 2 oraz art. 51 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem 2

października 2006 r.;

2) art. 42 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia

ogłoszenia.".

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

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

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


