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SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 25 kwietnia 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 2 i 4.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka i Praworządności

(-) Krzysztof Piesiewicz



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

Uwaga:

Poprawki nr 1, 5 i 6 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 2, 3 i 4.

Konsekwencją przyjęcia poprawek nr 1, 5 i 6 będzie konieczność

wprowadzenia poprawek w art. 1 pkt 5 i 6, w art. 2 pkt 1 i 2 oraz

skreślenie art. 3.

1) w art. 1 w pkt 3, art. 7a otrzymuje brzmienie:

"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, wykonują lub

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, składają oświadczenie

lustracyjne odpowiednio Szefowi Agencji Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu

Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego, po

uprzednim poinformowaniu odpowiedniego organu,

wymienionego w art. 8.

2. Organ, któremu składane jest oświadczenie lustracyjne,

przekazuje je Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej w

terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia służby

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego
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przez osobę zobowiązaną do złożenia oświadczenia

lustracyjnego, o której mowa w ust. 1.

3. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 2, stosuje się

przepisy art. 39 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.";

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 4 należy głosować łącznie.

2) w art. 1 w pkt 3, w art. 7a:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Do deklaracji przekazanych do Instytutu Pamięci Narodowej

przez organy wymienione w ust. 4, nie może mieć dostępu

żadna inna osoba poza przedstawicielami wyznaczonymi

odpowiednio przez te organy, a w zakresie deklaracji

przekazanych przez Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

albo Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, także przez Ministra

Obrony Narodowej. Przepis art. 39a ustawy z dnia 18 grudnia

1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu stosuje się

odpowiednio.",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Do deklaracji, o których mowa w ust. 6, mogą mieć dostęp

przedstawiciele wyznaczeni przez Prezesa Instytutu Pamięci

Narodowej w celu realizacji czynności, o których mowa w

art. 52a pkt 2 ustawy wymienionej w ust. 6.";

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

3) w art. 2 w pkt 1, po ust. 2a dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... Deklaracje, o których mowa w ust. 2a, pozostają tajne do dnia

31 lipca 2040 roku. Po tym dniu deklaracje zostaną dołączone do

oświadczeń lustracyjnych, które znajdują się w rejestrze

oświadczeń lustracyjnych, o którym mowa w art. 52a pkt 1.";

Poprawka sen.
P. Alexandrowicza
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4) w art. 2 w pkt 1:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 2a i 2b" zastępuje się wyrazami

"ust. 2a-2c",

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Do oświadczeń lustracyjnych przekazanych do Instytutu

Pamięci przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura

Antykorupcyjnego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego

oraz Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, nie może mieć

dostępu żadna inna osoba poza przedstawicielami

wyznaczonymi odpowiednio przez te organy, a 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 wymienionej w ust. 2a, także przez Ministra Obrony

Narodowej.",

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

"2c. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 2b, mogą mieć dostęp

przedstawiciele wyznaczeni przez Prezesa Instytutu Pamięci w

celu realizacji czynności, o których mowa w art. 52a pkt 2.";

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

5) w art. 2 w pkt 2, w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) które złożyły oświadczenie lustracyjne 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 i które są pracownikami Ministerstwa

Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz

Ministerstwa Obrony Narodowej;";

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

6) skreśla się art. 4. Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego
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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
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