
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 7 lutego 2007 r. Druk nr 342 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 7 lutego 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 93, 94, 95, 96, 97 i 98.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:

- senator Zbigniew Romaszewski (pkt II ppkt 16 i 34 zestawienia wniosków),

- senator Jerzy Szmit (pkt II ppkt 30 zestawienia wniosków),

- mniejszość Komisji (pkt II ppkt 64 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Adam Biela wycofał swój wniosek
(pkt II ppkt 23 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990

oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 1:

a) dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 2 w ust. 1 skreśla się pkt 13 i 14;",

b) w pkt 21, w art. 39 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 skreśla się pkt 13 i 14,

c) w pkt 45:

- w lit. a, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1-3, dotyczą także kopii

dokumentów, niezależnie od czasu ich sporządzenia.",

- w lit. b w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 4b", skreśla się

ust. 4a oraz dotychczasowy ust. 4b oznacza się jako ust. 4a;

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 3a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Współpracą w rozumieniu ustawy jest również świadome działanie,

którego obowiązek wynikał z ustawy obowiązującej w czasie tego

działania w związku z pełnioną funkcją, zajmowanym

stanowiskiem, wykonywaną pracą lub pełnioną służbą, jeżeli

informacje przekazywane były organom bezpieczeństwa państwa w

zamiarze naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

3) w art. 1: Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
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a) w pkt 3, w art. 4 w pkt 17 po wyrazach "jednostki pomocniczej"

dodaje się wyrazy "jednostki";

b) w pkt 6, w art. 8 w pkt 16 po wyrazach "samorządu terytorialnego"

dodaje się wyrazy "oraz członka organu jednostki pomocniczej

jednostki samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia

wynika z ustawy,";

komisję

4) w art. 1 w pkt 3, w art. 4:

a) w pkt 26 po wyrazach "dyrektora pionu" dodaje się wyrazy "i jego

zastępcy" oraz wyrazy ", jego zastępcy" zastępuje się wyrazami

"i jego zastępcy",

b) w pkt 30 i 31 wyraz "jego" zastępuje się wyrazem "ich";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

5) w art. 1 w pkt 3, w art. 4 w pkt 27 po wyrazach "wydziału lub jednostki

równorzędnej" dodaje się wyrazy ", jego zastępcy oraz doradcy prezesa,

terenowego koordynatora inspekcji, głównego specjalisty kierującego

zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i głównego

specjalisty";

Poprawka sen.
K. Putry
poparta przez
komisję

6) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 skreśla się pkt 44,

b) w pkt 6, w art. 8 skreśla się  pkt 41;

Poprawka sen.
P. Wacha

7) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 dodaje się pkt 45a w brzmieniu:

"45a) członek organu zarządzającego i organu nadzoru organizacji

młodzieżowych i stowarzyszeń wychowawczych o

charakterze ogólnopolskim;",

b) w pkt 6, w art. 8 dodaje się pkt 42a w brzmieniu:

"42a) pkt 45a - starosta właściwy ze względu na siedzibę

stowarzyszenia;";

Poprawka sen.
K. Wiatra
poparta przez
mniejszość komisji

8) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 dodaje się pkt 48a w brzmieniu:

Poprawka sen.
P. Michalaka
poparta przez
mniejszość komisji
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"48a) biegły sądowy;",

b) w pkt 6, w art. 8 dodaje się pkt 45a w brzmieniu:

"45a) pkt 48a - prezes właściwego sądu okręgowego;";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  9 wyklucza głosowanie poprawki nr 49.

9) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 skreśla się pkt 50,

b) w pkt 6, w art. 8 skreśla się  pkt 47;

Poprawka sen.
P. Michalaka

10) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 dodaje się pkt 50a w brzmieniu:

"50a) rzecznik patentowy;",

b) w pkt 6, w art. 8 dodaje się pkt 47a w brzmieniu:

"47a) pkt 50a - Okręgowe Zgromadzenie Rzeczników

Patentowych;";

Poprawka sen.
K. Wiatra

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  11 wyklucza głosowanie poprawki nr 16.

11) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 skreśla się pkt 52,

b) w pkt 6, w art. 8 skreśla się pkt 49;

Poprawka
KPCP

12) w art. 1:

a) w pkt 3, w art. 4 dodaje się pkt 54 w brzmieniu:

"54) członek organu zarządzającego, organu nadzoru lub organu

kontroli wewnętrznej samorządu zawodowego;",

b) w pkt 6, w art. 8 dodaje się pkt 51 w brzmieniu:

"51) pkt 54 - minister właściwy do spraw administracji publicznej;",

c) w pkt 8, w art. 21e w ust. 1 wyrazy "art. 4 pkt 2-53" zastępuje się

wyrazami "art. 4 w pkt 2-54";

Poprawka sen.
K. Wiatra
poparta przez
komisję
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Uwaga:

Poprawki nr 13, 22, 45, 52, 75, 78, 80, 89 i 97 należy głosować

łącznie.

Nieprzyjęcie tych poprawek powoduje konieczność dokonania

modyfikacji poprawek nr 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 77, 81, 83 i 86 w

zakresie w jakim odsyłają do art. 7 ust. 3a.

13) w art. 1 w pkt 6:

a) w art. 7:

- dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba zobowiązana

do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi

właściwemu do przedłożenia oświadczenia informację o

uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.",

- w ust. 5 po wyrazach "z późn. zm.)" dodaje się wyrazy ", chyba

że z przepisów odrębnych wynika obowiązek przekazania

oświadczenia do oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu

Pamięci Narodowej, z zastrzeżeniem art. 21c",

b)  art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. 1. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1

do ustawy.

2. Wzór informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia

lustracyjnego, o której mowa w art. 7 ust. 3a, stanowi

załącznik nr 2 do ustawy.",

c) w art. 13 wyrazy "załącznik do ustawy" zastępuje się wyrazami

"załącznik nr 1 do ustawy";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

14) w art. 1 w pkt 6, w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Tryb składania oświadczeń przez osoby, o których mowa w art. 4

pkt 1, 2 i 17, pochodzące z wyborów powszechnych, określają

przepisy odpowiednich ustaw regulujących zasady przeprowadzania

wyborów.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

15) w art. 1 w pkt 6, w art. 8 pkt 45 otrzymuje brzmienie:

"45) pkt 48 – Minister Sprawiedliwości;";

Poprawka
KPCP
poparta przez
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komisję

16) w art. 1 w pkt 6, w art. 8 w pkt 49 skreśla się wyrazy ", z tym że w

stosunku do osoby niezatrudnionej w formie umowy o pracę – redaktor

naczelny przyjmujący materiał do wykorzystania";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
komisję

17) w art. 1 w pkt 6, w art. 13 wyrazy "kandydata na wójta (burmistrza,

prezydenta miasta) i członka organu jednostki samorządu terytorialnego

pochodzącego z wyborów powszechnych" zastępuje się wyrazami

"kandydata na pochodzący z wyborów powszechnych organ i członka

organu jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu

jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której

obowiązek utworzenia wynika z ustawy";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 18 i 96 należy głosować łącznie.

18) w art. 1:

a) w pkt 6:

- w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 7-13" zastępuje się wyrazami

"art. 7-11",

- w art. 11 w ust. 2 skreśla się wyrazy "w części A załącznika do

ustawy",

- skreśla się art. 12,

b) dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) uchyla się art. 12;",

c) dodaje się pkt 6b ze zdaniem wstępnym w brzmieniu: "art. 13

otrzymuje brzmienie:" oraz art. 13 przenosi się z pkt 6 do pkt 6b;

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

19) w art. 1:

a) w pkt 8, w art. 18:

- w ust. 1 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 2a",

- dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawy

również na żądanie prokuratora Biura Lustracyjnego lub

prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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Pamięci Narodowej, jeżeli zachodzi obawa ujawnienia

tajemnicy państwowej.",

- w ust. 4 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 lub 2a",

b) w pkt 47, w art. 63b w ust. 4 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami

"ust. 2 lub 2a";

20) w art. 1 w pkt 8:

a) w art. 18 w ust. 2 w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "i 4",

b) w art. 22:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"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.",

- dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"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.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

21) w art. 1 w pkt 8, w art. 19 wyrazy "w postępowaniu lustracyjnym, w

tym odwoławczym oraz kasacyjnym" zastępuje się wyrazami "do

postępowania lustracyjnego, w tym odwoławczego oraz kasacyjnego";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

22) w art. 1 w pkt 8:

a) w art. 20 w ust. 1 po wyrazach "ust. 3-5" dodaje się wyrazy "i

art. 21c",

b) w art. 21c wyrazy "o której mowa w art. 40b ust. 2" zastępuje się

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję



-7-

wyrazami "o których mowa w art. 40a ust. 5",

c) w art. 21e w ust. 4 wyrazy "odwołanie z pełnionej funkcji albo

wygaśnięcie mandatu" zastępuje się wyrazami "pozbawienie

pełnionej funkcji, w szczególności odwołanie lub skreślenie z

właściwej listy albo rejestru,";

23) Uwaga: Poprawka wycofana.

w art. 1 w pkt 8, w art. 20 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć do sądu również osoba,

która została znieważona poprzez posądzenie 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., i złożyła oświadczenie

lustracyjne.";

Poprawka sen.
A. Bieli

24) w art. 1 w pkt 8, w art. 20 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-5, sąd przekazuje

oświadczenie lustracyjne do Biura Lustracyjnego lub oddziałowego

biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w celu

przygotowania postępowania lustracyjnego oraz przedstawienia

stanowiska w sprawie zgodności oświadczenia z prawdą.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

25) w art. 1 w pkt 8, w art. 21 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do prokuratora Biura Lustracyjnego i prokuratora oddziałowego

biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej w postępowaniu

lustracyjnym mają zastosowanie przepisy dotyczące oskarżyciela

publicznego w postępowaniu karnym. Udział prokuratora Biura

Lustracyjnego lub prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego

Instytutu Pamięci Narodowej w postępowaniu lustracyjnym jest

obowiązkowy.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

26) w art. 1 w pkt 8, po art. 21 dodaje się art. ... w brzmieniu:

"Art. ... Postępowanie lustracyjne prowadzone w trybie postępowania

karnego może być zawieszone na okres do 2 lat, gdy materiał

dowodowy jest niepełny i może być w tym okresie poszerzony

lub uzupełniony.";

Poprawka sen.
R. Bendera
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Uwaga:

Poprawki nr  27, 51, 74, 76 i 79 należy głosować łącznie.

27) w art. 1 w pkt 8, w art. 21a w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się

zdanie w brzmieniu:

"Wydając orzeczenie stwierdzające fakt złożenia niezgodnego z prawdą

oświadczenia lustracyjnego sąd orzeka utratę prawa wybieralności w

wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w

wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z

ustawy, na okres 10 lat.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

28) w art. 1 w pkt 8, w art. 21b:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W postępowaniu lustracyjnym kasację od prawomocnego

orzeczenia sądu mogą wnieść wyłącznie Prokurator Generalny

oraz Rzecznik Praw Obywatelskich z urzędu lub na wniosek

osoby lustrowanej. Kasacja może być wniesiona:

1) z powodu rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć

istotny wpływ na treść orzeczenia;

2) jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco

niesprawiedliwe.",

b) w ust. 7 wyrazy "orzeczenie sądu wydane w drugiej instancji"

zastępuje się wyrazami "prawomocne orzeczenie",

c) w ust. 8 wyraz "wydania" zastępuje się wyrazami

"uprawomocnienia się";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

29) w art. 1 w pkt  8, w art. 22 w ust. 1:

a) dodaje się pkt 8a-8c w brzmieniu:

"8a) Rzecznika Praw Obywatelskich;

 8b) Rzecznika Praw Dziecka;

 8c) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;",

b) dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

Poprawka sen.
K. Putry
poparta przez
komisję
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"11a) członka Rady Polityki Pieniężnej;";

30) w art. 1 w pkt 8, w art. 22 w ust. 1 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz członków

zarządów powiatów i województw.";

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez
komisję

31) w art. 1 w pkt 8, w art. 22 w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w

brzmieniu:

"Udostępnianie informacji następuje na zasadach określonych w art. 25-

28.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

32) w art. 1 w pkt 8, w art. 22 w ust. 4 wyrazy "począwszy od dnia

24 sierpnia 1989 r." zastępuje się wyrazami "począwszy od dnia 22

lipca 1944 r.";

Poprawka sen.
R. Bendera

33) w art. 1 w pkt 8, w art. 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"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.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

34) w art. 1 w pkt 8, w art. 23 dodaje się ust. 3:

"3. W okresie udostępniania informacji dotyczących osoby, o której

mowa w art. 22 ust. 1 lub 2, w Biuletynie Informacji Publicznej,

prawo dostępu do informacji dotyczących tej osoby przysługuje

również na zasadach określonych w art. 25-28.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
komisję

35) w art. 1 w pkt 8, w art. 25 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "datę i

miejsce urodzenia,";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

36) w art. 1 w pkt 8, w art. 27 w ust. 2 wyrazy "art. 24 ust. 3" zastępuje się

wyrazami "art. 22";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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37) w art. 1 w pkt 8, w art. 27 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa w ust. 2, jest

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

38) w art. 1 w pkt 9, w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie,

działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził osobę, o której

mowa w ust. 1, o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania

lub odebrał od niej przyrzeczenie.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

39) w art. 1 w pkt 9, w art. 29 w ust. 5 wyrazy "środek karny w postaci

zakazu" zastępuje się wyrazami "pozbawienie praw publicznych lub

zakaz";

Poprawka
mniejszości
KPCP
poparta przez
mniejszość komisji

Uwaga:

Poprawki nr  40, 41,  47, 48, 49, 50 i 81 należy głosować łącznie.

W przypadku przyjęcia poprawki nr 9 powyższa uwaga nie dotyczy

poprawki nr 49.

40) w art. 1 w pkt 10, art. 30 otrzymuje brzmienie:

"Art. 30. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze

(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058, z późn. zm.) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, osoba

ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć

informację o niekaralności z Krajowego Rejestru

Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc

przed jej złożeniem oraz – w przypadku osoby

urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. -

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.

Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.

Nr ..., poz. ...) albo informację, o której mowa w art. 7

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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ust. 3a tej ustawy.";

2) w art. 72 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia

lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym

orzeczeniem sądu,".";

41) w art. 1 w pkt 11, art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z

2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 24 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba

ubiegająca się o wpis obowiązana jest dołączyć

informację o niekaralności z Krajowego Rejestru

Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc

przed jej złożeniem oraz – w przypadku osoby

urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. –

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,

poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr ..., poz. ...) albo

informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej

ustawy.";

2) w art. 29 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia

lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym

orzeczeniem sądu,".";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

42) w art. 1 w pkt 12, w art. 33 w pkt 2, w ust. 2a po wyrazach "poz. ...)"

dodaje się wyrazy "albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej

ustawy";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
komisję
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43) w art. 1 w pkt 12, w art. 33 po pkt 2 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 16 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze

służby prokuratorskiej, z zastrzeżeniem art. 83 ust. 2,

prawomocne orzeczenie sądu, orzekające wobec prokuratora

środek karny pozbawienia praw publicznych, zakazu

zajmowania stanowiska prokuratora lub degradacji oraz

prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt złożenia przez

prokuratora niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego,

pociąga za sobą, z mocy prawa, utratę stanowiska prokuratora;

stosunek służbowy prokuratora wygasa z chwilą

uprawomocnienia się orzeczenia.".";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
komisję

44) w art. 1 w pkt 12, w art. 33 po pkt 2 dodaje się pkt ... - ... w brzmieniu:

"...) w art. 49:

a) w ust. 6:

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

"1a) prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych – do

Dyrektora Biura Lustracyjnego,",

- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Biura

Lustracyjnego i naczelnicy oddziałowych biur

lustracyjnych – do Prokuratora Generalnego,",

b) w ust. 7:

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

"1a) Dyrektorowi Biura Lustracyjnego – wobec

prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych,",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Prokuratorowi Generalnemu – wobec Dyrektora

Głównej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjnego,

prokuratorów Głównej Komisji, prokuratorów Biura

Lustracyjnego, naczelników oddziałowych komisji i

naczelników oddziałowych biur lustracyjnych.";

...) w art. 49a ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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"2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, prokuratorzy składają

odpowiednio właściwemu prokuratorowi apelacyjnemu,

wojskowemu prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi

oddziałowej komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura

lustracyjnego, który dokonuje analizy danych zawartych w

oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

 3. Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor

Głównej Komisji, Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy

Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury

Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy Biura

Lustracyjnego, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy

okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych komisji i naczelnicy

oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenie, o którym mowa

w ust. 1, składają Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje

analizy danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia

30 czerwca każdego roku.";

...) w art. 51a w ust. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Dyrektor Biura Lustracyjnego – z tytułu wypadku przy

pracy lub choroby zawodowej prokuratora Biura

Lustracyjnego i prokuratora oddziałowego biura

lustracyjnego,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Prokurator Generalny – z tytułu wypadku przy pracy lub

choroby zawodowej prokuratora apelacyjnego, prokuratora

Prokuratury Krajowej, Prokuratora Krajowego, Dyrektora

Głównej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjnego,

prokuratora delegowanego do wykonywania czynności w

Ministerstwie Sprawiedliwości.".";

45) w art. 1 w pkt 14:

a) w lit. a, w ust. 5 po wyrazach "poz. ...)" dodaje się wyrazy "albo

informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy",

b) lit. b otrzymuje brzmienie:

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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"b) w art. 40b:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie

oświadczenie lub informację kandydata, o których

mowa w art. 40a ust. 5, sądowi okręgowemu

właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tego

kandydata, oraz powiadamia o tym Dyrektora Biura

Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Sąd

wszczyna postępowanie lustracyjne z urzędu.",

- uchyla się ust. 2,",

c) skreśla się lit. c;

46) w art. 1 w pkt 14 w lit. d, w pkt 4, w zdaniu drugim po wyrazie

"dokumentów" dodaje się wyrazy "w zakresie określonym w art. 13 tej

ustawy";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

47) w art. 1 w pkt 15, art. 35 otrzymuje brzmienie:

"Art. 35. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie

(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 13 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do wniosku osoba zainteresowana obowiązana jest

dołączyć informację o niekaralności z Krajowego

Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż

miesiąc przed jej złożeniem, oraz – w przypadku osoby

urodzonej przed dniem 1 sierpnia 1972 r. –

oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218,

poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r  Nr…, poz.

…) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej

ustawy.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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2) w art. 16 w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie

lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem

sądu,".";

48) w art. 1 w pkt 17:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 35b i 35c" zastępuje się wyrazami

"art. 35b-35d",

b) po art. 35b dodaje się art. ... w brzmieniu:

"Art. ... W ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych

rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 31,

poz. 359, z późn. zm.) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się

przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust.

1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.

1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr ...,

poz. ...) albo informację, o której mowa w art. 7

ust. 3a tej ustawy.";

2) w art. 9 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w

brzmieniu:

"4a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia

lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym

orzeczeniem sądu,".";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

49) w art. 1 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

"Art. 36a. W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie

podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86, z późn.

zm.) wprowadza się następujące zmiany:

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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1) w art. 7 w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w

brzmieniu:

"2a) oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz.

1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr ...,

poz. ...) albo informację, o której mowa w art. 7

ust. 3a tej ustawy,";

2) w art. 10 w ust. 1a po pkt 3 dodaje się pkt 3a w

brzmieniu:

"3a) sądu, stwierdzającego złożenie niezgodnego z

prawdą oświadczenia lustracyjnego,".";

50) w art. 1 w pkt 19:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 37a" zastępuje się wyrazami "art.

37a i 37b",

b) po art. 37a dodaje się art. 37b w brzmieniu:

"Art. 37b. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach

sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz.

1191) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,

zainteresowany urodzony przed dniem 1 sierpnia

1972 r., dołącza również oświadczenie, o którym

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18

października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z

lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.

U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z

2007 r. Nr ..., poz. ...) albo informację, o której

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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2) w art. 15 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w

brzmieniu:

"6a) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie

lustracyjne, stwierdzone prawomocnym

orzeczeniem sądu;".";

51) w art. 1 w pkt 20:

a) przed lit. a dodaje się lit ... w brzmieniu:

"...) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 7 w ust. 2 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się

średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) wobec których wydano prawomocne orzeczenie sądu

stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym

mowa w art. 21a 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 (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr

249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr …, poz. …).",";",

b) w lit. a, w pkt 1, w ust. 2b skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 218, poz.

1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr …, poz. …)";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

52) w art. 1 w pkt 20:

a) w lit. a, w pkt 1, w ust. 2b wyrazy "lub informację o uprzednim

złożeniu takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na

funkcję publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia

oświadczenia" zastępuje się wyrazami "albo informację, o której

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy",

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

"...) po pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu

"...) w art. 107 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie

oświadczenia lub informacje, o których mowa w art. 99

ust. 2b, do oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu właściwego ze względu

na miejsce zamieszkania kandydata.";",";

53) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 9:

a) skreśla się lit. a,

b) w lit. c:

- w ust. 7 po wyrazie "Lustracyjnego" dodaje się wyrazy "i

prokuratorów oddziałowych biur lustracyjnych",

-  po ust. 7 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... 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.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

54) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 9 w lit. c, po ust. 7 dodaje się ust. ... w

brzmieniu:

"... Dyrektor Biura Lustracyjnego może powierzyć prokuratorowi

oddziałowego biura lustracyjnego pełnienie obowiązków naczelnika

oddziałowego biura lustracyjnego na okres nie przekraczający 6

miesięcy.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

55) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 9 w lit. c, w ust. 8 dodaje się zdanie

drugie w brzmieniu:

"Dyrektor Biura Lustracyjnego jest jednym z zastępców Prokuratora

Generalnego.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

56) w art. 1 w pkt 21, w art. 39:

a) w pkt 12, w ust. 2 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) wyraża opinię o zasadności odmowy udzielenia zgody na

udostępnienie dokumentów zgromadzonych przez Instytut

Pamięci w celach, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 i 3.",

b) w pkt 20, w art. 36 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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"1a. Prezes Instytutu Pamięci odmawia udzielenia zgody na

udostępnienie dokumentów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3,

po zasięgnięciu opinii Kolegium Instytutu.";

57) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 18, w art. 31 w ust. 1 w zdaniu

końcowym wyrazy "art. 33 ust. 3" zastępuje się wyrazami "art. 33

ust. 2";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

58) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 19, w art. 35a w ust. 4 po wyrazie

"karnego" dodaje się wyrazy ", z tym że osobie tej przysługuje również

prawo dostępu do kopii dokumentów, o których mowa w art. 30 ust. 2,

dotyczących zmarłego";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

59) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 20, w art. 37 w ust. 2 skreśla się

wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 39";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

60) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 21, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumenty organów bezpieczeństwa państwa, mogą być

wykorzystywane przez upoważnionych funkcjonariuszy służb

specjalnych w ramach ich zadań ustawowych, jeśli zawierają

informację o przestępstwie szpiegostwa, przestępstwie o charakterze

terrorystycznym, przestępstwie godzącym w podstawy ekonomiczne

państwa lub przestępstwie korupcji w rozumieniu ustawy dnia 24

maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz

Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.) lub

przestępstwie godzącym w porządek konstytucyjny

Rzeczypospolitej Polskiej.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawka nr 61 zostanie odpowiednio zmodyfikowana w przypadku

nieprzyjęcia poprawki nr 72.

61) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:

Poprawka
KPCP
poparta przez



-20-

"Art. 39a. Przepis art. 39 nie ogranicza uprawnień sądu

i prokuratora oddziałowej komisji w sprawach

dotyczących zbrodni określonych w art. 1 pkt 1 lit. a oraz

uprawnień sądu w postępowaniu lustracyjnym i

prokuratora Biura Lustracyjnego lub oddziałowego biura

lustracyjnego w związku z wykonywaniem czynności, o

których mowa w art. 52e ust. 3a.";";

komisję

62) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 29 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "jest

przełożonym" zastępuje się wyrazami "jest prokuratorem przełożonym";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  63 wyklucza głosowanie poprawki nr  64.

63) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52a w pkt 5 w lit. b skreśla

się tiret pierwsze;

Poprawka sen.
K. Piesiewicza
poparta przez
komisję

64) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52a w pkt 5 w lit. b w tiret

pierwszym wyraz "traktowana" zastępuje się wyrazem

"zarejestrowana";

Poprawka
mniejszości
KPCP

65) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52aa przed pkt 1 dodaje się

pkt ... w brzmieniu:

"...) przygotowanie danych do rejestru, o którym mowa w art. 52a

pkt 1,";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

66) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52b w ust. 1 w pkt 1 po

wyrazach "imiona i nazwiska" dodaje się wyrazy ", w tym imiona i

nazwiska poprzednie, jeżeli były używane oraz nazwisko rodowe";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

67) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52b w ust. 1 w pkt 6 wyrazy

"wzmiankę o ewentualnych uzupełnieniach, sprostowaniach,

uaktualnieniach, wyjaśnieniach lub dokumentach" zastępuje się

wyrazami "treść ewentualnych uzupełnień, sprostowań, uaktualnień,

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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wyjaśnień lub dokumentów";

68) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52b po ust. 2 dodaje się ust.

... w brzmieniu:

"... W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 7, zamieszcza się dane, o

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6-8.";

Poprawka sen.
K. Piesiewicza
poparta przez
komisję

69) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52b po ust. 2 dodaje się ust.

... w brzmieniu:

"... W katalogach, o których mowa w art. 52a pkt 5-8, zamieszcza się

informację o wyniku postępowania lustracyjnego

przeprowadzonego na podstawie 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

informację o nadaniu statusu pokrzywdzonego w rozumieniu art. 6

w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z

dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,

poz. 1832, Nr ..., poz. ...) lub odmowie nadania takiego statusu.";

Poprawka sen.
K. Piesiewicza
poparta przez
komisję

70) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52b ust. 4 otrzymuje

brzmienie:

"4. Zapisami ewidencyjnymi, o których mowa w ust. 1 pkt 5, są

informacje zawarte w dziennikach rejestracyjnych, dziennikach

archiwalnych, kartotekach i dokumentach o podobnym

charakterze.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

71) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52b dodaje się ust. 5 w

brzmieniu:

"5. Z katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5, usuwa się dane

osobowe osoby, w stosunku do której wydane zostało prawomocne

orzeczenie sądu stwierdzające fakt złożenia przez tę osobę

Poprawka sen.
A. Bieli
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zgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.";

72) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52e dodaje się ust. 3a w

brzmieniu:

"3a. Prokurator Biura Lustracyjnego i oddziałowego biura

lustracyjnego, w ramach czynności określonych w art. 52a pkt 3,

może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i

pisemnych wyjaśnień, a w razie potrzeby przesłuchiwać świadków,

zasięgać opinii biegłych oraz dokonywać zatrzymania rzeczy lub

przeszukania, a także może stosować kary porządkowe. Do tych

czynności stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania

karnego.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

73) w art. 1 w pkt 21, w art. 39 w pkt 32, w art. 52g ust. 2 otrzymuje

brzmienie:

"2. Dyrektor Biura Lustracyjnego jest prokuratorem przełożonym

prokuratorów tego Biura oraz oddziałowych biur lustracyjnych.

Naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego jest prokuratorem

przełożonym prokuratorów tego biura.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

74) w art. 1 w pkt 24, w art. 42:

a) przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

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

"1a. Nie mają prawa wybieralności osoby, wobec których

wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę

prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a 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 (Dz.

U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr

…, poz. …).";",

b) w pkt 1, w pkt 3 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr

249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr …, poz. …)";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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75) w art. 1 w pkt 24, w art. 42:

a) w pkt 1, w pkt 3 wyrazy "lub informację o uprzednim złożeniu

takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję

publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia

oświadczenia" zastępuje się wyrazami "albo informację, o której

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy",

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

"...) art. 145 uchyla się;

 ...) w art. 147 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Państwowa Komisja Wyborcza przekazuje niezwłocznie

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

5 pkt 3, do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu.";",

c) po pkt 2 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) art. 174 uchyla się;

 ...) art. 210 uchyla się;";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

76) w art. 1 w pkt 24, w art. 42 po pkt 2 dodaje się pkt ... i ... w brzmieniu:

"...) w art. 177:

a) w ust. 1:

- w pkt 7 w lit. d przecinek zastępuje się kropką,

- uchyla się pkt 8,

b) uchyla się ust. 5;

 ...) w art. 213:

a) w ust. 1:

- w pkt 7 w lit. d przecinek zastępuje się kropką,

- uchyla się pkt 8,

b) uchyla się ust. 5.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez
komisję

77) w art. 1 w pkt 25, w art. 43 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w art. 57 w § 1 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. dołącza

również oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990

oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249,

poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr ..., poz. ...) albo informację, o której

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy.".";

78) w art. 1 w pkt 30, w art. 47:

a) w pkt 1, w pkt 1a wyrazy "lub informację o uprzednim złożeniu

takiego oświadczenia w związku z kandydowaniem na funkcję

publiczną, z którym związany był obowiązek złożenia

oświadczenia" zastępuje się wyrazami "albo informację, o której

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy",

b) po pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Gminna komisja wyborcza przekazuje niezwłocznie

oświadczenia lub informacje, o których mowa w art. 8 ust. 2

pkt 1a, do oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu

Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Narodowi Polskiemu właściwego ze względu na miejsce

zamieszkania kandydata.";";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

79) w art. 1 w pkt 32, w art. 49:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "poz. 219)" dodaje się wyrazy

"wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się

jako pkt ... i dodaje się pkt ... w brzmieniu:

...) w art. 9 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Nie mają prawa wybieralności osoby, wobec których wydano

prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa

wybieralności, o którym mowa w art. 21a 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 (Dz. U. Nr 218, poz.

1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr …, poz. …).";",

b) w ust. 1 skreśla się wyrazy "(Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz.

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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1832 oraz z 2007 r. Nr …, poz. …)";

80) w art. 1 w pkt 32, w art. 49 po wyrazach "poz. 219)" dodaje się wyrazy

"wprowadza się następujące zmiany:" pozostałą treść oznacza się jako

pkt ... i dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zgłoszenie listy okręgowej powinno spełniać warunki

wynikające z przepisów art. 144 ust. 1-5 Ordynacji

wyborczej do Sejmu i do Senatu, z tym że przepisy art. 144

ust. 5 pkt 3 Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu nie

mają zastosowania do kandydata niebędącego obywatelem

polskim.";";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

81) w art. 1 w pkt 33, w art. 50:

a) po wyrazach "poz. 1217)" dodaje się wyrazy "wprowadza się

następujące zmiany:" pozostałą treść oznacza się jako pkt 3 i dodaje

się pkt 1 i 2 w brzmieniu:

"1) w art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku radcy

Prokuratorii Generalnej, urodzona przed dniem 1 sierpnia

1972 r., składa oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

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

U. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr

..., poz. ...) albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a

tej ustawy.";

 2) w art. 30 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 29

ust. 3.";",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) w art. 52 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem

sądu;".";

82) w art. 1 w pkt 38, w art. 56:

a) w ust. 2 wyrazy "o obowiązku złożenia oświadczenia" zastępuje się

wyrazami "o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia,

o którym mowa w art. 7 ust. 1," oraz po wyrazach "tego obowiązku"

dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 2a",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W stosunku do osób pełniących funkcje organu lub członka

organu jednostki samorządu terytorialnego lub organu jednostki

pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego, której

obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzących z

wyborów powszechnych, organem właściwym do dokonania

czynności, o których mowa w ust. 2, jest wojewoda.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

83) w art. 1 w pkt 38, w art. 56 po ust. 2 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... W stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli pełnią więcej

niż jedną funkcję publiczną wymienioną w art. 4, obowiązek,

złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1, uznaje się za

spełniony, jeżeli złożą one to oświadczenie jednemu z organów

właściwych do przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 8.

Pozostałym organom właściwym należy przedłożyć informację, o

której mowa w art. 7 ust. 3a.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

84) w art. 1 w pkt 39, w art. 57:

a) w ust. 1 po wyrazach "art. 21e ust. 1" dodaje się wyrazy ", z

zastrzeżeniem ust. 1a",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Niezłożenie oświadczenia lustracyjnego w terminie, o którym

mowa w ust. 1, przez posła, senatora, posła do Parlamentu

Europejskiego oraz osobę pełniącą funkcję organu lub członka

organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu

jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego,

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącą z

wyborów powszechnych, powoduje odpowiednio wygaśnięcie

mandatu albo - w przypadku posła do Parlamentu

Europejskiego - utratę mandatu, z upływem terminu do złożenia

oświadczenia lustracyjnego. Przepisy odpowiednich ustaw

regulujących zasady przeprowadzania wyborów stosuje się

odpowiednio.";

85) w art. 1 w pkt 42, w art. 59 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 5 ustawy wymienionej w

art. 39, nie umieszcza się danych osobowych osoby, w stosunku do

której wydane zostało prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające

fakt złożenia przez tę osobę zgodnego z prawdą oświadczenia

lustracyjnego na podstawie 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.";

Poprawka sen.
A. Bieli

86) w art. 1 w pkt 46, w art. 63 w ust. 3 po wyrazach "art. 7 ust. 1" dodaje

się wyrazy "albo informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a, do Biura

Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej lub oddziałowego biura

lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, właściwego miejscowo ze

względu na realizację prawa wglądu do dokumentów";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

87) w art. 1 w pkt 47 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 63a i 63b" zastępuje

się wyrazami "art. 63a – 63c" oraz dodaje się art. 63c w brzmieniu:

"Art. 63c. W terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,

Państwowa Komisja Wyborcza przekaże Prezesowi

Instytutu Pamięci Narodowej będące w jej posiadaniu

oświadczenia lustracyjne, złożone na podstawie ustawy, o

której mowa w art. 66.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

88) w art. 1 w pkt 47, w art. 63b w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje

brzmienie:

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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"Na postanowienie sądu osobie lustrowanej oraz prokuratorowi Biura

Lustracyjnego lub prokuratorowi oddziałowego biura lustracyjnego

Instytutu Pamięci Narodowej, przysługuje zażalenie do Sądu

Najwyższego.";

89) w art. 1 pkt 50 otrzymuje brzmienie:

"50) do ustawy dodaje się załączniki nr 1 i 2 w brzmieniu określonym w

załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 90 i 93 należy głosować łącznie.

90) w art. 1 skreśla się pkt 51; Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 91 wyklucza głosowanie poprawki nr 92.

91) w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W skład Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej wchodzi jedenastu

członków, w tym:

1) sześciu wybieranych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

bezwzględną większością głosów,

2) trzech wybieranych przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej

bezwzględną większością głosów,

3) dwóch powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej.";

Poprawka sen.
J. Szmita

92) w art. 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"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.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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93) w art. 2 po wyrazach "Nr 218, poz. 1592)" dodaje się wyrazy

"wprowadza się następujące zmiany:" pozostałą treść oznacza się jako

pkt 1 i dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) do ustawy dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w

załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

94) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2007 r.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

95) w załączniku nr 1, w załączniku do ustawy z dnia 18 października

2006 r. w części A wyrazy "art. 1, 2 i 4" zastępuje się wyrazami "art. 2

i 3a";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

96) w załączniku nr 1, w załączniku do ustawy z dnia 18 października

2006 r. w części B skreśla się wyrazy "Wyrażam zgodę / nie wyrażam

zgody* na podanie do publicznej wiadomości w trybie określonym w

art. 11 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o

dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz

treści tych dokumentów, danych zawartych w części B załącznika." oraz

skreśla się wyrazy "*Właściwe podkreślić.";

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

97) w załączniku nr 1:

a) wyrazy "Załącznik do ustawy z dnia 18 października 2006 r."

zastępuje się wyrazami "Załącznik nr 1 do ustawy z dnia

18 października 2006 r.",

b) po dotychczasowym załączniku dodaje się załącznik nr 2 w

brzmieniu:

"Załącznik Nr 2 do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

Wzór informacji o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję
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Ja ............................... syn*/córka* ................... nr PESEL .....................................................

(imię i nazwisko) (imię ojca) (PESEL)

informuję, że oświadczenie o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 i
Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr …, poz. …) złożyłem*/złożyłam* w dniu
................................................................................................

(data złożenia oświadczenia)

do ………………………………………………………………………………….
(organ, któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z .............................................................

......................., ................................
(miejscowość, data)

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

_____________________
* Właściwe podkreślić

98) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK NR 2

"Załącznik do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

WYKAZ KATEGORII WSPÓŁPRACY

Z ORGANAMI BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Poprawka
KPCP
poparta przez
komisję

kategorie współpracy:

cywilne organy bezpieczeństwa:

Resort Bezpieczeństwa Publicznego,

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego,

Komitet ds. Bezpieczeństwa Publicznego,

Służba Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw

Wewnętrznych

wojskowe organy bezpieczeństwa:

Informacja Wojskowa, Wojskowa Służba

Wewnętrzna

zasadnicze agent (Ag.)
informator (Inf.)
rezydent (Rez.)

tajny współpracownik (TW)

kontakt operacyjny (KO)
konsultant (Kons.)

agent (Ag.)
informator (Inf.)
rezydent (Rez.)

tajny współpracownik (TW)

nieoficjalny pracownik (NP)

nierejestrowane, nieoficjalne

i inne

kontakt operacyjny (KO)

kontakt obywatelski (KO)
kontakt poufny (KP)

kontakt operacyjny (KO)

osoba zaufana (OZ)
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kontakt służbowy (KS)

osoba informująca (OI)
oficjalne osobowe źródło informacji (OOZI)
konsultant (Kons.)

osoba zaufana (OZ)

pomocnicze dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)

dysponent punktu kontaktowego (PK)

dysponent zakrytego punktu obserwacyjnego

(ZPO)

dysponent mieszkania konspiracyjnego (MK)
dysponent mieszkania tajnego (MT)
dysponent lokalu spotkaniowego (LS)

dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)

dysponent punktu podsłuchowego (PP)

dysponent punktu zakrytej obserwacji (PZO)

kategorie współpracy:

wywiad cywilny:

Wydział II Samodzielny Ministerstwa

Bezpieczeństwa Publicznego, Departament

VII Ministerstwa Bezpieczeństwa

Publicznego, Departament I Komitetu ds.

Bezpieczeństwa Publicznego, Departament I

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

wywiad wojskowy:

Oddział II Wywiadowczy, Zarząd II Sztabu

Generalnego

zasadnicze agent (Ag.)
tajny współpracownik (TW)
kontakt służbowo-informacyjny (KSI)
kontakt operacyjny (KO)
kontakt informacyjny (KI)

agent (Ag.)
współpracownik (WS)
wywiadowca (Wyw.)
nielegalny pracownik wywiadu (NPW)

nierejestrowane (nieoficjalne) osoba zaufana (OZ)

pomocnicze dysponent mieszkania konspiracyjnego (MK)
dysponent lokalu kontaktowego (LK)
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)
dysponent punktu adresowego (PA)
dysponent skrzynki kontaktowej (SK)

dysponent punktu korespondencyjnego (PK)
dysponent skrzynki adresowej (SA)
dysponent telefonu konspiracyjnego (TK)
kurier
łącznik
żywa skrzynka

dysponent telefonu konspiracyjnego (TK)
dysponent punktu kontaktowego (PK)
dysponent lokalu konspiracyjnego (LK)
adresówka
łącznik
radiotelegrafista

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

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

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


