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MARSZAŁEK SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 39. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. ustawę

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.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63,
poz. 425) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 24 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„24) osoby zajmujące kierownicze stanowiska:”;

2) w art. 7 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. W przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z
którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osobę, która
złożyła oświadczenie lustracyjne na zasadach określonych w art. 11 ust. 4, osoba ta
może powtórnie złożyć oświadczenie lustracyjne.”;

3) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a.1. Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego, które pełnią
służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego i
wykonywały lub wykonują czynności operacyjno – rozpoznawcze poza
granicami państwa w celu ochrony jego bezpieczeństwa, obronności lub
bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Obrony Narodowej, w oświadczeniu lustracyjnym nie podają
informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, równocześnie ze złożeniem oświadczenia
lustracyjnego składają, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych, deklarację zawierającą informacje o pracy lub służbie w
organach bezpieczeństwa państwa.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 3 do ustawy.

4. Deklarację składa się odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo
Służby Wywiadu Wojskowego.

5. Organ, któremu składana jest deklaracja, przekazuje ją niezwłocznie
Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej.

6. Do deklaracji znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej nie może
mieć dostępu żadna inna osoba poza przedstawicielami wyznaczonymi przez
odpowiednio Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji
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Wywiadu oraz - w zakresie deklaracji przekazanych przez Szefa Służby
Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego –
przez Ministra Obrony Narodowej, a także przez Prezesa Instytutu Pamięci
Narodowej w celu realizacji czynności, o których mowa w art. 52a pkt 2
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przepis art. 39a ustawy
wymienionej w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1 do ustawy, z zastrzeżeniem
art. 11 ust. 5 .”;

5) w art. 11 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Złożenie oświadczenia lustracyjnego w związku z pełnieniem w Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego albo Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 24, następuje z
zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Przepisów ust. 1 – 3 nie
stosuje się.

5. Wzór oświadczenia lustracyjnego składanego na zasadach określonych w ust. 4 stanowi
załącznik nr 4 do ustawy.”;

6) dodaje się załączniki nr 3 i 4 do ustawy w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do
niniejszej ustawy.

Art. 2.

W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 39 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. W skład zbioru, o którym mowa w ust. 2, wchodzą, na czas nieokreślony, deklaracje, o
których mowa w art. 7a 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, a także oświadczenia lustracyjne złożone w związku z
pełnieniem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu
Wojskowego funkcji publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 24 tej ustawy. Przepisów
ust. 3-5 nie stosuje się.

2b. Do oświadczeń lustracyjnych, o których mowa w ust. 2a, nie może mieć dostępu żadna
inna osoba poza przedstawicielami wyznaczonymi przez odpowiednio Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego oraz - w zakresie oświadczeń złożonych w związku z pełnieniem w
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego funkcji
publicznej, o której mowa w art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz treści tych dokumentów - przez Ministra Obrony Narodowej, a także przez
Prezesa Instytutu Pamięci w celu realizacji czynności określonych w art. 52a pkt 2.”;

2) w art. 52b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
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„5. W katalogu, o którym mowa w art. 52a pkt 6, nie zamieszcza się danych osobowych i
informacji dotyczących osób:

1) które na podstawie art. 7a 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 nie podają w oświadczeniu lustracyjnym
informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa;

2) które składają oświadczenie lustracyjne na zasadach określonych w art. 11 ust. 4
ustawy wymienionej w pkt 1;

3) które na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ….. 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 (Dz.U. Nr ….., poz.
…) nie podają w oświadczeniu lustracyjnym informacji o pracy lub służbie w
organach bezpieczeństwa państwa;

4) o których mowa w art. 4 ustawy wymienionej w pkt 3.”.

Art. 3.

1. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy osoby zobowiązane do
złożenia oświadczenia lustracyjnego, które pełnią służbę w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie
Wywiadu Wojskowego i zostały wyznaczone do wykonywania czynności operacyjno –
rozpoznawczych poza granicami państwa w celu ochrony jego bezpieczeństwa, obronności
lub bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej, w oświadczeniu lustracyjnym nie podają informacji o pracy lub służbie w
organach bezpieczeństwa państwa.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie podają w oświadczeniu lustracyjnym informacji o
pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa po uzyskaniu zgody Prezesa Rady
Ministrów, a w przypadku powołania Ministra Koordynatora Służb Specjalnych – tego
ministra.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, równocześnie ze złożeniem oświadczenia lustracyjnego
składają, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, deklarację, o której
mowa w art. 7a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1. Przepisy art. 7a ust. 4 - 6 ustawy, o
której mowa w art. 1, stosuje się.

Art. 4.

1. Oświadczenia lustracyjne złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na
podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 56 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 przez osoby, które
pełnią służbę w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie Wywiadu Wojskowego i wykonywały lub
wykonują czynności operacyjno – rozpoznawcze poza granicami państwa w celu ochrony
jego bezpieczeństwa, obronności lub bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub
nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w których osoby te nie podały
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informacji o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu tej
ustawy, traktuje się jako zgodne z prawdą w zakresie tych informacji.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do złożenia, w terminie 30 dni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, deklaracji, o której mowa w art. 7a ust. 2 ustawy
wymienionej w art. 1. Przepisy art. 7a ust. 4 - 6 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się.

Art. 5.

1. Osoba urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., która w dniu wejścia w życie niniejszej
ustawy pełni funkcję publiczną wymienioną w art. 4 pkt 24 ustawy, o której mowa w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i na podstawie przepisów dotychczasowych nie
była zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego w rozumieniu ustawy
wymienionej w art. 1, ma obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego na zasadach
określonych w tej ustawie, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie jednego
miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę, zobowiązaną
do jego złożenia na podstawie ust. 1, następuje skutek określony w art. 21e ust. 1 ustawy
wymienionej w art. 1.

3. Pozbawienie funkcji publicznej osoby, o której mowa w ust. 1, następuje z mocy prawa z
dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Fakt pozbawienia funkcji
publicznej stwierdza podmiot właściwy w sprawie pozbawienia funkcji publicznej.

Art. 6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Marek JUREK



Załączniki do ustawy z dnia .... (poz. ...)

Załącznik nr 1

„Załącznik nr 3 do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

ŚCIŚLE  TAJNE

(po wypełnieniu)

egz. pojedyńczy

WZÓR DEKLARACJI O PRACY LUB SŁUŻBIE W ORGANACH BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
W OKRESIE OD DNIA 22 LIPCA 1944 R. DO DNIA 31 LIPCA 1990 R.

Ja ..............................................................................................syn/córka  .........................

(imię i nazwisko, nazwisko                                                                       (imię ojca)
          rodowe, inne nazwiska używane

     w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona .....................................................................zamieszkały/zamieszkała

                                            (data i miejsce urodzenia)

....................................................................................... legitymujący się/legitymująca się
                             (adres zamieszkania)

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

           (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

stwierdzam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę* w organach bezpieczeństwa państwa

w rozumieniu 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. z 2007 r. Nr 63, poz. 425).

Lp.

Organ bezpieczeństwa państwa określony w

art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.

o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów

Funkcja

 Data podjęcia

i zakończenia

pracy lub służby

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

(własnoręczny podpis)

__________________

*właściwe podkreślić

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporządził/Wykonał: Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 1/1”.



Załącznik nr 2
„Załącznik nr 4 do ustawy z dnia 18 października 2006 r.

ŚCIŚLE  TAJNE
(po wypełnieniu)
egz. pojedyńczy

WZÓR 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.

Część A

Ja ........................................................................................... syn/córka ............................

                     (imię i nazwisko, nazwisko rodowe,                                                    (imię ojca)

               inne nazwiska używane w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona ..................................................................... zamieszkały/zamieszkała

                                           (data i miejsce urodzenia)

................................................................................................... legitymujący się/legitymująca się

                                   (adres zamieszkania)

..............................................................................................................świadom/świadoma

    (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią 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. z 2007 r. Nr 63, poz. 425), oświadczam,
że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam
świadomym i tajnym współpracownikiem* organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a
powołanej ustawy.

................................
(własnoręczny podpis)

Ja ........................................................................................syn/córka .................................

                                  (imię i nazwisko, nazwisko rodowe,                                                (imię ojca)

                         inne nazwiska używane w latach 1944-1990

urodzony/urodzona ..................................................................... zamieszkały/zamieszkała

                                                (data i miejsce urodzenia)

........................................................................................ legitymujący się/legitymująca się
                                    (adres zamieszkania)

............................................................................................................. świadom/świadoma

       (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL)

odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po zapoznaniu się z treścią ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa
państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam,
pełniłem/pełniłam służbę, byłem/byłam świadomym i tajnym współpracownikiem* organów
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy.

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

                                                  (własnoręczny podpis)

______

* Właściwe podkreślić. Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 1/2



ŚCIŚLE  TAJNE

(po wypełnieniu)

egz. pojedyńczy

Część B**

Lp.  Organ bezpieczeństwa państwa określony

w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006

r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat

1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 Funkcja  Data podjęcia i

zakończenia pracy, służby

lub współpracy

Dodatkowo wyjaśniam:

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

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

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

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

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

(własnoręczny podpis)

______

** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa, o

których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

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

_________________

*właściwe podkreślić

Wykonano w egz. pojedynczym

Sporządził/Wykonał: Ściśle Tajne (po wypełnieniu)

DEWD: Strona 2/2”.

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

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

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


