SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI KADENCJA

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2006 r.
Druk nr 205 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI
(wraz z zestawieniem wniosków)
Komisja, na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 22 sierpnia 2006 r. nad ustawą

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

bezpieczeństwa

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 19, 20, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 50, 50a, 51, 53, 54, 55, 59, 60,
61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 79, 82, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 98,
101, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 127, 128,
132, 134, 135, 136, 140, 141, 143, 144, 145, 149, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160,
161, 164, 165, 167, 172, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 186, 187, 192 i 198.
Ponadto Komisja informuje, że:
–

na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali
zmiany treści swoich wniosków:
- senatorowie: Krzysztof Putra, Stanisław Kogut, Piotr Łukasz J. Andrzejewski
i Andrzej Mazurkiewicz (pkt II ppkt 29, 166 i 195 zestawienia wniosków),
- senator Antoni Szymański (pkt II ppkt 41, 50a i 90 zestawienia wniosków),
- senator Zbigniew Romaszewski (pkt II ppkt 98 zestawienia wniosków),
- Komisja Praw Człowieka i Praworządności (pkt II ppkt 176 zestawienia wniosków),

–

na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:
- senator Zbigniew Romaszewski (pkt II ppkt 116, 130 zestawienia wniosków),
- senator Zbigniew Romaszewski oraz senator Antoni Szymański (pkt II ppkt 168, 193
i 197 zestawienia wniosków),
- senator Kosma Złotowski (pkt II ppkt 171 i 175 zestawienia wniosków),
- senator Adam Biela (pkt II ppkt 194 zestawienia wniosków).
Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka i Praworządności
(-) Zbigniew Romaszewski

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

Wniosek
sen. K. Kutza

Uwaga:
Poprawki nr 1 i 24 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 105.
Przyjęcie tych poprawek wymaga wprowadzenie konsekwencji w całej
ustawie.
1)

w tytule ustawy wyrazy "z lat 1944 - 1990" zastępuje się wyrazami

Poprawka sen.
R. Bendera

"z okresu od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.";

Uwaga:
Poprawki nr 2, 4 i 5 należy głosować łącznie.
2)

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

Poprawka
KPCP,
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Narodowi Polskiemu, zwanego dalej "Instytutem Pamięci
Narodowej";

Uwaga:
Poprawki nr 3, 107, 111 i 185 należy głosować łącznie.
3)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:
"13) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z
wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i
widowisk oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz
z okręgowymi urzędami;

Poprawka senatorów:
J. Szmita,
P. Alexandrowicza
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14) Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji
państwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia
wojewódzkiego.";

4)

w art. 3 w ust. 1 wyrazy "podlegające przekazaniu do archiwum
Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Narodowi Polskiemu" zastępuje się wyrazami "podlegające przekazaniu
do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej";

5)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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";

Uwaga:
Poprawki nr 6, 29, 58, 65, 69, 73, 81, 119, 124, 133 i 170 należy
głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 7-11, 1323, 30-33, 35-40, 55-57, 60, 78-80, 82-84, 87, 117, 118, 120-122, 125,
127, 161, 169, 171-177 i 186 (tj. m.in. poprawek przywracających
instytucję pokrzywdzonego) oraz czyni bezprzedmiotowym głosowanie
poprawek nr 12, 34, 63 i 134.
6)

art.4 otrzymuje brzmienie :
"Art. 4. 1. Osobami pełniącymi funkcje publiczne, w rozumieniu
ustawy, są:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
2) poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego;
3) osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe
w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o
wynagrodzeniu

osób

zajmujących

kierownicze

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z
późn. zm.);
4) członek Rady Polityki Pieniężnej;
5) członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
6) członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej;
7) dyrektor generalny w ministerstwie, dyrektor generalny
w urzędzie centralnym lub urzędzie wojewódzkim;
8) radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu
Państwa;
9) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie
zagranicznej (Dz.U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703);
10) Prezes

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

i

jego

zastępcy;
11) Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego
zastępcy;
12) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i
jego zastępcy;
13) osoby powołane lub mianowane na podstawie
przepisów innych ustaw na inne niż wymienione w
pkt

3-12

stanowisko

przez

Prezydenta

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

Marszałka

Senatu

lub

Prezesa

Rady

Ministrów;
14) marszałek

województwa,

zarządu

województwa,

wiceprzewodniczący
członek

zarządu

województwa;
15) prezes sądu;
16) kierownik powszechnej lub wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury;
17) rektor i prorektor publicznej lub niepublicznej szkoły
wyższej,

członek

Rady

Głównej

Szkolnictwa

Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej i
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Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów;
18) członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor
programu i jego zastępcy, wydawca programów
publicystycznych i informacyjnych oraz dyrektor
terenowego oddziału i agencji "Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna" i "Polskiego Radia - Spółka
Akcyjna", a także członek Zarządu, członek Rady
Nadzorczej oraz członek Rady Programowej "Polskiej
Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor
oddziału, dyrektor biura, redaktor naczelny "Polskiej
Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz dyrektor i
członek rady nadzorczej spółki radiofonii regionalnej;
19) Dyrektor Generalny Poczty Polskiej i jego zastępcy;
20) prezes zarządu banku państwowego;
21) członek zarządu lub rady nadzorczej osoby prawnej,
która

uzyskała

koncesję

na

rozpowszechnianie

programów radiowych lub telewizyjnych, członek
zarządu, rady nadzorczej lub

wspólnik

spółki

osobowej, która uzyskała taką koncesję oraz osoba
fizyczna, która uzyskała taką koncesję;
22) członek zarządu lub rady nadzorczej wydawcy,
wspólnik spółki osobowej będącej wydawcą lub osoba
fizyczna będąca wydawcą w rozumieniu ustawy z dnia
26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz.
24, z późn. zm.), a także redaktor naczelny lub
dziennikarz w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. - Prawo prasowe.
2. Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu
ustawy są również:
1) wójt, burmistrz, prezydent miasta;
2) radny gminy, powiatu, województwa;
3) radny dzielnicy;
4) dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz
pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący
lub wykonujący czynności kontrolne;
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5) pracownik Instytutu Pamięci Narodowej;
6) pracownicy urzędów państwowych oraz członkowie
korpusu służby cywilnej, zajmujący kierownicze
stanowiska:
a) w urzędach organów władzy publicznej, w tym
naczelnych

i

administracji

centralnych
państwowej:

organów
dyrektora

departamentu lub jednostki równorzędnej, jego
zastępcy

oraz

naczelnika

wydziału

lub

jednostki równorzędnej,
b) w administracji rządowej w województwie:
dyrektora

i

jego

zastępcy,

kierownika

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego
zastępcy, kierownika w organie administracji
niezespolonej i jego zastępcy,
7) członkowie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia,
dyrektorzy

i

wojewódzkich

zastępcy

dyrektorów

Narodowego

Funduszu

oddziałów
Zdrowia,

dyrektorzy i zastępcy dyrektorów departamentów
(komórek równorzędnych) w centrali Narodowego
Funduszu

Zdrowia

oraz

główny

księgowy

Narodowego Funduszu Zdrowia;
8) dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w
centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dyrektor
oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i
jego zastępcy;
9) dyrektor

biura

Ubezpieczenia
regionalnego

centrali
Społecznego,

Kasy

Kasy

Rolniczego

dyrektor

Rolniczego

oddziału

Ubezpieczenia

Społecznego i jego zastępcy;
10) pracownicy samorządowi zatrudniani na podstawie
wyboru:
a) starosta, wicestarosta, członek zarządu powiatu,
b) przewodniczący zarządu

związku

jednostek

samorządu terytorialnego oraz członek zarządu
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związku jednostek samorządu terytorialnego;
11) pracownicy samorządowi zatrudniani na podstawie
powołania: zastępca wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, a także sekretarz lub skarbnik powiatu lub
gminy oraz skarbnik województwa;
12) prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych
kolegiów odwoławczych;
13) pracownicy

regionalnych

izb

obrachunkowych

zajmujący stanowiska: prezesa, członka kolegium,
naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw
kontroli;
14) sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, notariusz;
15) pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego:
a) pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub
dydaktyczny zatrudniony na stanowisku profesora
zwyczajnego,

profesora

nadzwyczajnego,

profesora wizytującego, docenta, adiunkta lub
starszego wykładowcy,
b) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej
szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w
jednostkach badawczo-rozwojowych stanowisko
kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej
jednostki

organizacyjnej

w

szczególności

dziekana albo prodziekana wydziału,
c) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej
szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk lub w
jednostkach badawczo-rozwojowych stanowisko
dyrektora
kanclerza,

instytutu,

wicedyrektora

kwestora,

prezesa,

instytutu,

wiceprezesa,

sekretarza naukowego;
16) dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej;
17) członkowie Rady Poczty Polskiej;
18) członek zarządu, członek rady nadzorczej banku
państwowego;
19) dyrektor

przedsiębiorstwa

państwowego,

jego
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zastępca oraz osoba zarządzająca przedsiębiorstwem
na

podstawie

umowy

o

zarządzanie

przedsiębiorstwem państwowym;
20) osoba sprawująca zarząd w spółce powstałej w
wyniku

komercjalizacji

przedsiębiorstwa

państwowego, której sprawowanie zarządu zlecono
w oparciu o art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia
1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z
2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.);
21) członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki
handlowej z udziałem Skarbu Państwa, w której
udział Skarbu Państwa przekracza 50 % kapitału
zakładowego lub 50 % liczby akcji;
22) członek

zarządu,

członek

rady

nadzorczej

reprezentujący samorząd terytorialny w spółce
handlowej

z

udziałem

jednostki

samorządu

terytorialnego, w której udział jednostki samorządu
terytorialnego

przekracza

50

%

kapitału

zakładowego lub 50 % liczby akcji;
23) członek organu zarządzającego, organu nadzoru lub
organu kontroli wewnętrznej polskiego związku
sportowego lub spółki kapitałowej zarządzającej ligą
zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155,
poz. 1298 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 448).";

7)

w art. 4 skreśla się pkt 5 i w art. 5 w ust. 6 skreśla się pkt 5;

Poprawka
senatorów:
B. Borusewicza,
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

8)

w art. 4 w pkt 9 skreśla się wyrazy "oraz pracownicy Najwyższej Izby

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne";

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 33 należy głosować łącznie.

9
9)

w art. 4 w pkt 12 w lit. a wyrazy "w urzędach naczelnych i centralnych
organów

administracji

państwowej:"

zastępuje

się

wyrazami

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

"w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i
centralnych organów administracji państwowej:";

10)

w art. 4 w pkt 12 w lit. b wyrazy "służby inspekcji" zastępuje się
wyrazami "służby, inspekcji";

11)

w art. 4 w pkt 12 w lit. b po wyrazie "straży" dodaje się wyrazy "i jego
zastępcy" oraz po wyrazie "niezespolonej" dodaje się wyrazy "i jego

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

zastępcy";

Uwaga:
Poprawki nr 12 i 34, 144, 149, 157 i 158 należy głosować łącznie.
12)

w art. 4 skreśla się pkt 14;

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

13)

w art. 4 w pkt 21 po wyrazie "Senat," dodaje się wyrazy "Prezydium

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Senatu,";

14)

w art. 4 skreśla się pkt 23 i w art. 5 w ust. 6 skreśla się pkt 23;

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

15)

w art. 4 skreśla się pkt 24 i w art. 5 w ust. 6 skreśla się pkt 24;

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

Uwaga:
Poprawki nr 16 i 36 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek czyni bezprzedmiotowym głosowanie
poprawek nr 21 i 38.
16)

w art. 4 dodaje się pkt 26a i 26b w brzmieniu:
"26a) biegły rewident;
26b) audytor wewnętrzny;";

Uwaga:
Poprawki nr 17 i 37 należy głosować łącznie.

Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej
poparta przez komisję
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17)

w art. 4 dodaje się pkt 26c w brzmieniu:

Poprawka sen.
J. Szymury

"26c) biegły sądowy, ławnik, komornik, syndyk, arbiter z listy
prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;";

Uwaga:
Poprawki nr 18 i 169 należy głosować łącznie.
18)

w art. 4 skreśla się pkt 28 i w art. 5 w ust. 6 skreśla się pkt 28;

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

19)

w art. 4 w pkt 29 wyrazy "wydawca programów publicystycznych i

Poprawka
senatorów:
Z. Romaszewskiego,
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

informacyjnych" zastępuje się wyrazami "wydawca programów
informacyjnych i autor programów publicystycznych";

20)

w art. 4 w pkt 34 skreśla się wyrazy ", w której udział Skarbu Państwa
przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji";

Poprawka
senatorów:
J. Fetlińskiej,
P.Ł.J.Andrzejewskiego
poparta przez komisję

Uwaga:
Poprawki nr 21 i 38 należy głosować łącznie.
21)

w art. 4 w pkt 38 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje
się pkt 39 w brzmieniu:
"39) biegły rewident.";

Poprawka
senatorów:
J. Fetlińskiej,
P.Ł.J.Andrzejewskiego
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego

Uwaga:
Poprawki nr 22 i 39 należy głosować łącznie.
22)

w art. 4 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:
"40) członek zarządu lub rady nadzorczej spółki, która uzyskała

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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.";

Uwaga:
Poprawki nr 23 i 40 należy głosować łącznie.
23)

w art. 4 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:
"41) prokurent przedsiębiorców, o których mowa w pkt 29-38;

Poprawka sen.
J. Szymury
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24)

Poprawka sen.
R. Bendera

w art. 4 dodaje się pkt 42 w brzmieniu:
"42) osoby pełniące wyżej wymienione funkcje publiczne lub
analogiczne w okresie od dnia 17 września 1939 r. do dnia 31
grudnia 1990 r.";

25)

w art. 5 w ust. 1 po wyrazach "bezpieczeństwa państwa" dodaje się

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

wyrazy ", z pierwszeństwem dla osób wymienionych w art. 4";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 26 wyklucza głosowanie poprawek nr 27 i 28.
26)

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

w art. 5 skreśla się ust. 3;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 27 wyklucza głosowanie poprawki nr 28.
27)

w art. 5:
a) w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"W przypadku osób, wobec których wydano zaświadczenie, z
którego treści wynika co najmniej jedna z

okoliczności

wymienionych w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, a które złożyły powództwo, o
którym mowa w art. 27 ust. 1, prawomocne orzeczenie sądu
stwierdzające, że nie zachodzą przypadki, o których mowa w art.
27 ust. 1 pkt 1-3, powoduje odpowiednio natychmiastowe
wygaśnięcie stosunku pracy, utratę zajmowanego stanowiska,
wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i, w przypadku osób, o
których mowa w art. 4 pkt 2-5, wygaśnięcie mandatu.",
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio do osób,
wobec których wydano zaświadczenie, z którego treści wynika
co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 31 ust. 2
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, a które nie złożyły powództwa, o którym mowa w
art. 27 ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia wydania

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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zaświadczenia.";

Uwaga:
Poprawka nr 28 ulegnie odpowiedniej modyfikacji, jeżeli zostaną
przyjęte poprawki nr 89, 97, 115, 123 i 140.
28)

w art. 5 w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazach "postępowania

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

dyscyplinarnego" dodaje się wyrazy ", o ile osoba, której ono dotyczy
nie

wystąpiła

w

ciągu

miesiąca

od

otrzymania

urzędowego

potwierdzenia do sądu okręgowego – wydziału lustracyjnego, zgodnie z
art. 27 ust. 1 pkt 1-3, a sąd nie podważył jego treści";

29)

w art. 5:
a) w ust. 4 skreśla się wyrazy "komisji wyborczej, właściwej dla
rejestracji tej osoby jako kandydata w wyborach,",
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Właściwym

organem

do

przedłożenia

urzędowego

potwierdzenia jest, w stosunku do osób kandydujących na
funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 ust.1:
1) pkt 1 - Państwowa Komisja Wyborcza;
2) pkt 2 - Państwowa Komisja Wyborcza;
3) pkt 3:
a) w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko
Prezesa Rady Ministrów - Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej,
b) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko
państwowe, na które powołuje lub mianuje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów
- powołujący lub mianujący,
c) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko
państwowe, na które powołuje, wybiera lub mianuje
Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek
Sejmu - Marszałek Sejmu,
d) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko
państwowe, na które powołuje lub mianuje Senat lub
Marszałek Senatu - Marszałek Senatu,

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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e) w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko
państwowe, na które powołuje lub mianuje organ
inny niż wymienione w lit. a-d – organ powołujący
lub mianujący;
4) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
5) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego;
6) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący;
7) pkt 7 - odpowiednio właściwy minister, kierownik
urzędu centralnego lub wojewoda;
8) pkt 8 – Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
9) pkt 9 - minister właściwy do spraw zagranicznych;
10) pkt 10 - minister właściwy do spraw zdrowia;
11) pkt 11- Prezes Rady Ministrów;
12) pkt 12 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
13) pkt 13 - właściwy organ powołujący lub mianujący;
14) pkt 14 - właściwy wojewoda;
15) pkt 15 - Minister Sprawiedliwości;
16) pkt 16 - Prokurator Generalny;
17) pkt 17 - minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego;
18) pkt 18 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
19) pkt 19 - minister właściwy do spraw łączności;
20) pkt 20 - Prezes Rady Ministrów;
21) pkt 21 - właściwy organ koncesyjny;
22) pkt 22:
a) w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej
wydawcy,

wspólnika

spółki

osobowej

będącej

wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w
rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo
prasowe - właściwy organ rejestracyjny,
b) w stosunku do redaktora naczelnego w rozumieniu
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe właściwy wydawca w rozumieniu ustawy z dnia 26
stycznia 1984 r. - Prawo prasowe,
c) w stosunku do dziennikarza - pracodawca, z tym że w
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stosunku do dziennikarzy niezatrudnionych w formie
umowy o pracę – redaktor naczelny przyjmujący od
dziennikarza materiał do wykorzystania.",
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7.

Właściwym

organem

do

przedłożenia

urzędowego

potwierdzenia jest, w stosunku do osób kandydujących na
funkcję publiczną, o której mowa w art. 4 ust.2:
1) pkt 1 – właściwa komisja wyborcza;
2) pkt 2 - właściwa komisja wyborcza;
3) pkt 3 - właściwa komisja wyborcza;
4) pkt 4 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli;
5) pkt 5 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej;
6) pkt 6:
a) lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik
urzędu centralnego,
b) lit. b - właściwy wojewoda;
7) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia;
8) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów;
9) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi;
10) pkt 10:
a) lit. a - właściwy wojewoda,
b) lit. b - wojewoda właściwy ze względu na siedzibę
związku jednostek samorządu terytorialnego;";
11) pkt 11 - właściwy organ powołujący;
12) pkt 12 - Prezes Rady Ministrów;
13) pkt 13 - w stosunku do kandydata na prezesa
regionalnej

izby obrachunkowej

-

Prezes

Rady

Ministrów oraz w stosunku do kandydata na członka
kolegium regionalnej izby obrachunkowej, a także
naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w
regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby;
14) pkt 14:
a) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego
Trybunału Konstytucyjnego lub sędziego Trybunału
Stanu - Marszałek Sejmu,
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b) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej
się o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego –
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
c) w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej
się o stanowisko sędziego sądu administracyjnego Krajowa Rada Sądownictwa,
d) w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego
sądu powszechnego lub wojskowego - Krajowa
Rada Sądownictwa,
e) w

stosunku

do

kandydata

na

stanowisko

prokuratorskie - Prokurator Generalny,
f) w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę
adwokatów lub radców prawnych - właściwa
okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba
radców prawnych,
g) w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do
wykonywania

zawodu

notariusza

-

Minister

Sprawiedliwości;
15) pkt 15 - właściwy rektor lub kierownik jednostki
zatrudniającej;
16) pkt 16 - właściwy kurator oświaty;
17) pkt 17 - minister właściwy do spraw łączności;
18) pkt 18 - Prezes Rady Ministrów;
19) pkt 19 - właściwy organ założycielski;
20) pkt 20 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
21) pkt 21 - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
22) pkt 22 - właściwy wojewoda;
23) pkt 23 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej i
sportu.";

Uwaga:
Poprawki nr 30 i 161 należy głosować łącznie.
30)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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31)

w art. 5 w ust. 6:
a) w pkt 6 w lit. d średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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;";

32)

w art. 5 w ust. 6 w pkt 6 po lit. d dodaje się lit.... w brzmieniu:
"...)

w

stosunku

do

kandydata

na

kierownicze

stanowisko

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

państwowe, na które powołuje lub mianuje organ inny niż
wymieniony w lit. a-d - organ powołujący lub mianujący.";

33)

w art. 5 w ust. 6 w pkt 12 w lit. a wyraz "centralnego" zastępuje się
wyrazami "organu władzy publicznej";

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

34)

w art. 5 w ust. 6 skreśla się pkt 14;

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

35)

w art. 5 w ust. 6 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

"22)

pkt 22:

a) lit. a i b - właściwy wojewoda,
b) lit. c - wojewoda właściwy ze względu na siedzibę związku
jednostek samorządu terytorialnego;";

36)

w art. 5 w ust. 6 dodaje się pkt 26a i 26b w brzmieniu:
"26a) pkt 26a - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów;

Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej
poparta przez komisję

26b) pkt 26b - Minister Finansów;";

37)

w art. 5 w ust. 6 dodaje się pkt 26c w brzmieniu:
"26c) pkt 26c:
a) w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję biegłego
sądowego, mandat ławnika, stanowisko komornika lub
syndyka – Krajowa Rada Sądownictwa,

Poprawka sen.
J. Szymury
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b) w stosunku do osoby ubiegającej się o stanowisko arbitra
z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;";

38)

w art. 5 w ust. 6 dodaje się pkt 39 w brzmieniu:
"39) pkt 39 – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.";

39)

w art. 5 w ust. 6 dodaje się pkt 40 w brzmieniu:
"40) pkt 40 – właściwy organ koncesyjny.";

40)

w art. 5 w ust. 6 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
J. Fetlińskiej,
P.Ł.J.Andrzejewskiego

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Poprawka sen.
J. Szymury

"41) pkt 41 – minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,";

Uwaga:
Poprawki nr 41 i 50a należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 42-47 i 52.
41)

skreśla się art. 6;

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

42)

w art. 6 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", dotyczącego osoby, która wyraziła

Poprawka sen.
R. Bendera

pisemną zgodę na jego złożenie, w tym dotyczącego kandydata do
pełnienia funkcji publicznej";

43)

w art. 6 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", w tym dotyczącego kandydata do
pełnienia funkcji publicznej";

44)

w art. 6 w ust. 2 wyraz "Statutowy" zastępuje się wyrazami
"Upoważniony statutowo";

45)

w art. 6 skreśla się ust. 3;

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

Poprawka sen.
R. Bendera
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Uwaga:
Poprawki nr 46 i 52 należy głosować łącznie.
46)

w art. 6 w ust. 4 skreśla się wyrazy ", z tym, że dane określone w art. 9

Poprawka
sen. P. Zientarskiego

ust. 1 pkt 1 powinny być danymi osoby, której ma dotyczyć
zaświadczenie";

47)

Poprawka
KPCP

w art. 6 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"5. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kościołów i związków
wyznaniowych.";

48)

Poprawka sen.
R. Bendera

w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Osoby

inwigilowane

przez

władze

komunistyczne

zostają

wymienione w specjalnej liście honorowej sporządzanej przez
Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu.";

49)

w art. 7 w ust. 3 wyrazy "na żądanie osoby, której zaświadczenie to ma
dotyczyć" zastępuje się wyrazami "na żądanie strony";

Poprawka
sen. P. Zientarskiego

50)

w art. 7 w ust. 3 wyrazy "ust. 4 lub 6" zastępuje się wyrazami "ust. 4-6";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

50a)

w art. 8 w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz podmiot, który w trybie art. 6

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

wystąpił z żądaniem, o którym mowa w art. 7 ust. 3;

Uwaga:
Poprawki nr 51, 70 i 71 należy głosować łącznie.
51)

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

Poprawka
KPCP,
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję
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zaświadczającym

jest

dyrektor

oddziału

Instytutu

Pamięci

Narodowej w Warszawie.";

52)

w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "osoby ubiegającej

Poprawka
sen. P. Zientarskiego

się o wydanie zaświadczenia" zastępuje się wyrazami "osoby, której ma
dotyczyć zaświadczenie";

53)

w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "danych
osobowych tej osoby" zastępuje się wyrazami "danych dotyczących tej

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

osoby";

54)

w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 w lit. f wyrazy "dla doręczeń" zastępuje się
wyrazami "do doręczeń";

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Uwaga:
i

Poprawki nr 55, 60, 82, 87, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 127, 177
186 należy głosować łącznie (przywrócenie instytucji

pokrzywdzonego).
Nieprzyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację
poprawki 176.
55)

po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
"Art. 9a. 1. Wraz z podaniem o wydanie zaświadczenia, osoba, której

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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

przyznania

statusu

przeciwko Narodowi Polskiemu.
2. Jeżeli

istnieją

przesłanki

do

pokrzywdzonego osobie, o której mowa w ust. 1, wraz z
wydaniem zaświadczenia przyznaje się tej osobie status
pokrzywdzonego.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 56 wyklucza głosowanie poprawki nr 57 .
56)

w art. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

Poprawka
sen. M. Witczaka
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"Zakończenie postępowania dotyczącego osoby ubiegającej się o
pełnienie funkcji publicznej, której objęcie następuje w wyniku jej
wyboru

do

pełnienia

tej

funkcji

dokonanego

w

wyborach

powszechnych i bezpośrednich, następuje w terminie 14 dni od dnia
złożenia podania.";

57)

Poprawka
sen. J. Laseckiego

w art. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Zakończenie postępowania dotyczącego osoby ubiegającej się o
pełnienie

funkcji

posła,

senatora

lub

posła

do

Parlamentu

Europejskiego następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
podania.";

58)

w art. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu "W stosunku do osób, o
których mowa w art. 4 ust. 1, termin ten wynosi 6 miesięcy.";

59)

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

w art. 11 w ust. 2 w pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) imiona rodziców,";

60)

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

w art. 11 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
"4a) informację, czy osoba, której dotyczy zaświadczenie, uzyskała

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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

61)

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

62)

Poprawka sen.
A. Bieli

w art. 11 w ust. 2 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
"9a) informację, czy treść zapisów ewidencyjnych, o których mowa w
pkt 9, poparta jest dowodem wynikającym z zasobów archiwalnych
Instytutu

Pamięci

Narodowej,

że

osoba,

Poprawka
KPCP
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

której

dotyczy

21
zaświadczenie podpisała umowę o współpracy, deklarację lub
zgodę na współpracę z organami bezpieczeństwa państwa;";

Uwaga:
Poprawki nr 63, 95, 104, 139, 148 i 155 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 92, 93, 94,
98, 99, 101, 102, 103, 113,114, 128, 129, 136, 137, 138, 141, 142, 145,
146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 179, 180, 181, 182, 187, 188 i 192
(tj. m. in. poprawek zachowujących obowiązek składania oświadczeń
lustracyjnych).

63)

w art. 11 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

Poprawka sen.
P. Boronia

"9a) wzmiankę o ewentualnych uzupełnieniach, sprostowaniach,
uaktualnieniach, wyjaśnieniach lub dokumentach złożonych przez
osobę, wobec której wydaje się zaświadczenie, do zbioru
dokumentów organu bezpieczeństwa państwa znajdujących się w
zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej";

64)

w art. 11 w ust. 2 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

"9a) ocenę dokumentów przez osobę, której dotyczy zaświadczenie;";

65)

w art. 11 w ust. 2 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
"9a)

wzmiankę o ewentualnych uzupełnieniach, sprostowaniach,

uaktualnieniach, wyjaśnieniach lub dokumentach złożonych przez
osobę, wobec której wydaje się zaświadczenie, do zbioru
dokumentów organu bezpieczeństwa państwa znajdujących się w

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej;";

66)

w art. 11 w ust. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
"11) pouczenie o przysługującym prawie do wytoczenia powództwa, o
którym mowa w art. 27 ust. 1.";

Poprawka sen.
A. Bieli
poparta przez komisję
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67)

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

68)

w art. 11 w ust. 5 wyrazy "art. 7 ust. 4 albo 5" zastępuje się wyrazami
"art. 7 ust. 4, 5 albo 6";

69)

dodaje się art. 11a w brzmieniu:
"Art. 11a. Każdy ma prawo załączyć do wydanego wobec niego
zaświadczenia

własne

uzupełnienia,

sprostowania,

uaktualnienia, wyjaśnienia oraz dokumenty lub ich kopie.
Dane już zawarte w zaświadczeniu nie ulegają zmianie.";

70)

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

71)

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

72)

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

Poprawka
KPCP
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Poprawka
KPCP
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

w art. 15:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
" l ) w postępowaniu w sprawie wydania zaświadczenia stosuje się
odpowiednio następujące przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego: art. 6-9, 12, 14 i 15, 19, 20, 22-26, 30 § 1 i 2,
32-34, 36-38, 39-44, 46 i 47, 57-60, 64-66, 67 § 1, 68 § 1, 218 §
2, 219 i 268a;",
b) w pkt 2 wyrazy "art. 9-11" zastępuje się wyrazami "art. 10 i 11";

73)

w art. 17 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Uzupełnienia,

sprostowania,

uaktualnienia,

wyjaśnienia

oraz

dokumenty lub ich kopie, o których mowa w art. 11a, dołącza się do

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
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odpisu

zaświadczenia

oraz

elektronicznej

(cyfrowej)

kopii

poparta przez
mniejszość komisji

zaświadczenia w rejestrze z oznaczeniem ich w sposób pozwalający
na ich odróżnienie od zaświadczenia.
4. Do odpisu zaświadczenia oraz elektronicznej (cyfrowej) kopii
zaświadczenia w rejestrze dołącza się również wzmiankę o braku
pisemnej zgody, o której mowa w art. 20 pkt 2.";

74)

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

75)

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

76)

w art. 19 w ust. 3 i 4 po wyrazie "bazie" dodaje się wyraz "rejestru";

Poprawka
KPCP
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Poprawka
KPCP
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 77 spowoduje odpowiednią modyfikację
poprawki nr 76.
77)

w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. P. Zientarskiego

"4. Informacje zawarte w informatycznej bazie rejestru zaświadczeń
udostępnia się na stronach internetowych Instytutu Pamięci
Narodowej.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 78 wyklucza głosowanie poprawek nr 79, 80,
83 i 84.
78)

art. 20 otrzymuje brzmienie:
"Art. 20. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w

Poprawka sen.
M. Augustyna

24
dokumentach

organów

bezpieczeństwa

państwa,

znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej,
dotyczących osób pełniących funkcje publiczne, wobec
których wydano zaświadczenie, o którym mowa w art. 7
ust. 1.";

Uwaga:
Poprawki nr 79 i 83 należy głosować łącznie.
79)

art. 20 otrzymuje brzmienie:
"Art. 20. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w
dokumentach

organów

bezpieczeństwa

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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.";

Uwaga:
Poprawki nr 80 i 84 należy głosować łącznie.
80)

w art. 20 po wyrazie "Każdy" dodaje się wyrazy ", kto ma w tym interes

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

prawny,";

81)

art. 20 i 21 otrzymują brzmienie:
"Art. 20. Każdy ma prawo dostępu do informacji zawartych w
dokumentach
znajdujących

organów
się

w

bezpieczeństwa

archiwum

Instytutu

państwa,
Pamięci

Narodowej, dotyczących osób:
1) pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art.
4 ust. 1 - nie później niż po upływie 90 dni od dnia
doręczenia zaświadczenia;
2) pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art.
4 ust. 2, oraz wobec których wydano zaświadczenie,
o którym mowa w art. 7 ust. 1, za ich pisemną zgodą
skierowaną do Instytutu Pamięci Narodowej, z
zastrzeżeniem pkt 3;
3) pełniących funkcje publiczne, o których mowa w art.

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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4 ust. 2, jeżeli z treści zaświadczenia, o którym
mowa w art. 7 ust. 1, wynika, że osoby te były
pracownikami,
organów

funkcjonariuszami,

bezpieczeństwa

żołnierzami

państwa

lub

były

traktowane przez organy bezpieczeństwa państwa
jako osobowe źródła informacji - nie później niż po
upływie 90 dni od dnia doręczenia zaświadczenia.
Art. 21. 1.Wszelkie

zawarte

w

dokumentach

organów

bezpieczeństwa państwa informacje o osobach, o
których mowa w art. 20, są jawne i nie podlegają
ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prawo dostępu do informacji, o których mowa w art.
20, podlega wyłączeniu:
1) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie
innych tajemnic ustawowo chronionych;
2) poprzez wyłączenie dostępu do zawartych w
dokumentach informacji ujawniających dane o
stanie zdrowia lub życiu seksualnym osób, których
dokumenty te dotyczą.
3. Osoba, o której mowa w art. 20, może wyrazić pisemną
zgodę na dostęp powszechny lub konkretnej osoby do
zawartych w dotyczących jej dokumentach informacji,
o których mowa w ust. 2 pkt 2.";

82)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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publicznych

pokrzywdzonego

lub

jego

działalności

publicznej.";

83)

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

84)

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

w art. 23 w ust. 2 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
"3a) wskazanie interesu prawnego;".

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 85 wyklucza głosowanie poprawki nr 86.
85)

w art. 23 w ust. 4 wyrazy "braków wniosku" zastępuje się wyrazami
"braków formalnych wniosku";

86)

w art. 23 w ust. 4 wyrazy "braków wniosku" zastępuje się wyrazami

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Poprawka
KPCP

"braków we wniosku";

87)

w art. 25 w ust. 3 wyrazy "art. 21 ust. 2 lub 3" zastępuje się wyrazami
"art. 21 ust. 2, 3 lub 4";

88)

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

zaświadczeniem.";

państwa,

objętych

wydanym

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Poprawka
KPCP,
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję
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Uwaga:
Poprawki nr 89, 97, 115, 123, i 140 należy głosować łącznie.
89)

w art. 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Powództwo rozpoznaje sąd okręgowy właściwy ze względu na
siedzibę organu, który wydał zaświadczenie. Jeżeli siedziba organu,
który wydał zaświadczenie, położona jest w miejscowości, w której

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

znajduje się więcej niż jeden sąd okręgowy, właściwość sądu ustala
się zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 8 ust. 2.";

90)

w art. 27 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Sąd nadaje w pierwszej kolejności bieg sprawom wniesionym

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

przez osoby wymienione w art. 4.";

91)

w art. 28 wyrazy "określonej wyżej ustawy" zastępuje się wyrazami "tej
ustawy";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Uwaga:
Poprawki nr 92, 98, 101, 113, 128, 136, 141, 145, 150, 152, 179, 181,
187 i 192 należy głosować łącznie (poprawki sen. Z. Romaszewskiego
zachowujące obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych).
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 93, 94, 99,
102, 103, 114, 129, 137, 138, 142, 146, 147, 151, 153, 154, 180, 182,
183, 184, 188, 189, 190 i 191. (tj. m. in. poprawek KPCP
zachowujących obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych).
92)

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

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

28
(Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.), 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, w części określonej
w art. 11 ust. 2 tej ustawy, 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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Uwaga:
Poprawki nr 93, 99, 102, 114, 129, 137, 142, 146, 151, 153, 180, 182, i
188 należy głosować łącznie (poprawki KPCP zachowujące obowiązek
składania oświadczeń lustracyjnych).
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 94, 103,
138, 147, 154, 183, 184, 189, 190 i 191.
93)

Poprawka
KPCP

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, z późn. zm.), 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

Wyborczą.",
c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

tym

Państwową

Komisję
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"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 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.";

Uwaga:
Poprawki nr 94, 103, 138, 147 i 154 należy głosować łącznie.
94)

w art. 33 w pkt 4, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. M. Witczaka

"Na liście zamieszcza się również 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 5 i 6 tej
ustawy.";

95)

w art. 33 w pkt 4, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
P. Boronia

"Na liście zamieszcza się również 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 1-4 lit. b i c
oraz pkt 5, 6 i 8 - 9a tej ustawy.";

96)

w art. 35, w ust. 1 wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych i
Administracji" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

wewnętrznych";

97)

w art. 35, w ust. 1 skreśla się wyrazy " – wydział lustracyjny";

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
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poparta przez komisję

98)

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. 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:
1) w pierwszej instancji - sąd okręgowy
mający siedzibę w mieście będącym
siedzibą

oddziału

Instytutu

Pamięci

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie lustracyjne;
2) w drugiej instancji – Sąd Apelacyjny w
Warszawie.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o Sądzie rozumie
się przez to odpowiednio sąd okręgowy lub
Sąd Apelacyjny w Warszawie.";
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,";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję
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3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
"Art. 3.1. Osobami

pełniącymi

rozumieniu

funkcje

ustawy

publiczne

są:

w

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 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 – Spółka Akcyjna", dyrektorzy biur,
redaktorzy naczelni oraz kierownicy oddziałów
regionalnych "Polskiej Agencji Prasowej –
Spółka Akcyjna".";
4) w art. 4 uchyla się ust. 4;
5) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Obowiązek złożenia oświadczenia, dotyczącego
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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 i 2a otrzymują brzmienie:
"2) kandydat na posła lub senatora - okręgowej
komisji wyborczej,
2a) kandydat

na

Europejskiego

posła
-

do

Parlamentu

okręgowej

komisji

wyborczej,”,
- po pkt 2a dodaje się pkt 2b i 2c w brzmieniu:
"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,",
- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) kandydat na stanowisko dyrektora generalnego
w ministerstwie, urzędzie centralnym lub
urzędzie

wojewódzkim

właściwy

minister,

–

odpowiednio

kierownik

urzędu

centralnego lub wojewoda,",
- 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,
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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 – Spółka Akcyjna" - 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. 3-5 otrzymują brzmienie:
"3. Tryb składania oświadczeń przez osoby, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-2c, określają
przepisy odpowiednich ordynacji wyborczych.
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.
5. Oświadczenie kandydata na posła, senatora, posła
do Parlamentu Europejskiego, radnego gminy,
radnego powiatu, radnego województwa, wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta przekazuje się
do Sądu jedynie w przypadku, gdy zostanie on
wybrany.";
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.";
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8) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Treść

oświadczenia

kandydata

na

Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, posła lub senatora, posła
do Parlamentu Europejskiego, radnego gminy,
radnego powiatu, radnego województwa, wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta stwierdzającego
fakt ich pracy lub służby w organach bezpieczeństwa
państwa lub współpracy z nimi, w części A
określonej wzorem stanowiącym załącznik do
ustawy, podaje się do publicznej wiadomości w
obwieszczeniu wyborczym.";
9) 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;
10) uchyla się art. 17a - 17c;
11) 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.";
12) w art. 17da ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W uzasadnionych przypadkach Rzecznik może
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odstąpić od analizy oświadczeń według kolejności, o
której mowa w ust. 1.";
13) uchyla się art. 17e - 17g;
14) w art. 18a:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
"1.Postępowanie

lustracyjne

wszczyna

się

na

wniosek Rzecznika, z zastrzeżeniem ust. 2-4, 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;
15) art. 19 otrzymuje brzmienie:
"Art. 19. W

postępowaniu

lustracyjnym,

w

tym

odwoławczym oraz kasacyjnym, w zakresie
nieuregulowanym

przepisami

niniejszej

ustawy stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania karnego.";
16) w art. 21:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1.W celu rozpatrzenia sprawy Prezes właściwego
Sądu wyznacza rozprawę.",
b) uchyla się ust. 3;
17) w art. 22:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. W przypadku zaistnienia niedających się usunąć
wątpliwości Sąd wydając orzeczenie zaznacza to
w sentencji.";
18) art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia
stronie przysługuje prawo złożenia apelacji, w której
może ona również zawrzeć wnioski dowodowe.";
19) w art. 24 ust. 1-5 otrzymują brzmienie:
"1. Sąd rozpoznaje apelację w składzie 3 sędziów.
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2. Apelację rozpoznaje się na rozprawie.
3. Termin rozprawy wyznacza się nie później niż na 30
dzień od dnia otrzymania apelacji.
4. Orzeczenie Sądu wydane w drugiej instancji jest
prawomocne.
5. Od prawomocnego orzeczenia Sądu drugiej instancji
stronie nie przysługuje kasacja.";
20) 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.";
21) art. 28 otrzymuje brzmienie:
"Art. 28. Prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające
niezgodność z prawdą oświadczenia osoby
lustrowanej

podaje

publicznej

wiadomości

Urzędowym

się

niezwłocznie
w

do

Dzienniku

Rzeczypospolitej

Polskiej

"Monitor Polski".";
22) w art. 30 uchyla się ust. 4;
23) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Minister

Obrony

Sprawiedliwości,

Narodowej,

minister

wewnętrznych,

minister

zagranicznych,

Szef

właściwy
właściwy

Agencji

Minister
do

spraw

do

spraw

Bezpieczeństwa
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Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby
Kontrwywiadu
Wywiadu

Wojskowego

Wojskowego

oraz

Szef

udzielą

Służby

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.";
24) art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Art. 32. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie i
Rzecznik uzgadniają z Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem właściwym do 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.";
25) 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.".";

99)

po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:
"Art. 35a. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub

Poprawka
KPCP
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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
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stanowisko państwowe przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm, Prezydium
Sejmu, Senat, Sejm i Senat, Marszałka
Sejmu, Marszałka Senatu lub Prezesa Rady
Ministrów,

dyrektor

ministerstwie,
urzędzie

urzędzie

generalny

w

centralnym

lub

wojewódzkim

oraz

sędzia,

prokurator i adwokat, a także

rektor,

prorektor, kierownik podstawowej jednostki
organizacyjnej w publicznej i niepublicznej
szkole 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,
dyrektorzy

członkowie
programów

oraz

zarządów,
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:
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"2) kandydat na posła lub senatora - okręgowej
komisji wyborczej,
2a) kandydat

na

Europejskiego

posła
-

do

Parlamentu

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:
"4. Organy, którym składane są oświadczenia,
przekazują je niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust.
5, do Sądu celem rozpoznania w trybie
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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.";
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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 - 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

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.

uzasadnienia.",

Wyrok

Sądu

wymaga
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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
nieprawdę,

a

w

oświadczeniu

została

błędnie

podała

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

prawomocne orzeczenie.";

której

wydano
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20) art. 28 otrzymuje brzmienie:
"Art. 28. Prawomocny

wyrok

Sądu

stwierdzający

niezgodność z prawdą oświadczenia osoby
lustrowanej

podaje

publicznej

wiadomości

Urzędowym

się

niezwłocznie
w

do

Dzienniku

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
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Sprawiedliwości,

minister

wewnętrznych,

minister

zagranicznych,

Szef

właściwy
właściwy

Agencji

do

spraw

do

spraw

Bezpieczeństwa

Publicznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Służby
Kontrwywiadu
Wywiadu

Wojskowego

Wojskowego

oraz

Szef

udzielą

Służby

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 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.".";
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Uwaga:
Poprawki nr 100 i 131 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 132.
100)

po art. 35 dodaje się art. ... w brzmieniu:
"Art. ... W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U.
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w art. 112 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

"1a) przestępstwa pomówienia Narodu Polskiego,";
2) po art. 132 dodaje się art. 132a w brzmieniu:
"Art. 132a. Kto publicznie pomawia Naród Polski o
udział, organizowanie lub odpowiedzialność
za zbrodnie komunistyczne lub nazistowskie,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.";

101)

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. ...).",

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję
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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 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, w części określonej w art. 11 ust. 2 tej ustawy ,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,
publicznej

niezwłocznie

wiadomości

po

wyników

podaniu

do

wyborów,
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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.";";

102)

Poprawka
KPCP

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
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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 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,
publicznej

niezwłocznie

wiadomości

po

podaniu

wyników

do

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:
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"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.";";

103)

w art. 36 w pkt 2, nowe zdanie otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. M. Witczaka

"W obwieszczeniu podaje się również 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 5 i
6 tej ustawy.";

104)

w art. 36 w pkt 2, nowe zdanie otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
P. Boronia

"W obwieszczeniu podaje się również 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 14 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8 - 9a tej ustawy. ";

105)

w art. 37:
a) w pkt 1 w lit. a:
-

w tiret pierwszym, we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "31
lipca 1990 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 1989 r.",

-

w tiret drugim, w lit. a wyrazy "31 lipca 1990 r." zastępuje się
wyrazami "31 grudnia 1989 r.",

b) w pkt 2, w ust. 1 wyrazy "31 lipca 1990 r." zastępuje się wyrazami
"31 grudnia 1989 r.",
c) w pkt 3, w ust. 1a wyrazy "1 sierpnia 1990 r." zastępuje się
wyrazami "1 stycznia 1990 r.";

Poprawka sen.
M. Ziółkowskiego
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106)

w art. 37 w pkt 1 w lit. b, w pkt 3 wyrazy "Instytutu Pamięci" zastępuje
się wyrazami "Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu";

107)

w art. 37 w pkt 4, w art. 5 w ust. 1 w pkt 12 kropkę na końcu zastępuje
się średnikiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

Poprawka senatorów:
J. Szmita,
P. Alexandrowicza

"13) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z
wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i
widowisk oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz
z okręgowymi urzędami,
14) Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji
państwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia
wojewódzkiego.";

108)

w art. 37 w pkt 7, ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. W skład Kolegium Instytutu Pamięci wchodzi 11 członków, z

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

których 7 jest wybieranych przez Sejm bezwzględną większością
głosów, 2 jest wybieranych przez Senat bezwzględną większością
głosów, a 2 jest powoływanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.";

109)

w art. 37 w pkt 13 w lit. a, w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

"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.";

110)

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

Poprawka
KPCP,
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

53
111)

Poprawka senatorów:
J. Szmita,
P. Alexandrowicza

w art. 37 w pkt 13 po lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:
"...) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów
państwowych są obowiązani przygotować do przekazania do
archiwum Instytutu Pamięci dokumenty wytworzone lub
zgromadzone

przez

organy

bezpieczeństwa

państwa

wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 13 i 14.",";

112)

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

Poprawka
KPCP,
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

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.",";

113)

w art. 37 w pkt 14, art. 26 otrzymuje brzmienie:
"Art. 26. Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

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 i art. 35d, z chwilą prawomocnego zakończenia
postępowania w danej sprawie.";

114)

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

Poprawka
KPCP
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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.";

115)

w art. 37 w pkt 14, art. 26 otrzymuje brzmienie:
"Art. 26. Do archiwum Instytutu Pamięci przekazuje się dokumenty
wytworzone w toku postępowania prowadzonego przez sądy
okręgowe w sprawach, o których mowa w art. 27 ustawy z

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

dnia .... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz.U. ... Nr ..., poz. ...), oraz art. 35d, z chwilą
prawomocnego zakończenia postępowania w danej sprawie.";

116)

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:
poprawka wycofana
w art. 37 w pkt 19, w art. 35 w ust. 3 po wyrazach "informacji o przestępstwach
pospolitych" dodaje się wyrazy "lub informacji powszechnie dostępnych";

117)

w art. 37 skreśla się pkt 18;

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

118)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

"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

bezpieczeństwa

dokumenty
państwa

wskazujące,

gromadziły

o

że

organy

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
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bezpieczeństwa państwa,
2) była osobowym źródłem informacji,
3) zobowiązała się do dostarczania informacji organowi
bezpieczeństwa państwa lub świadczenia takiemu
organowi

jakiejkolwiek

pomocy

w

działaniach

zlecone

przez

operacyjnych,
4) realizowała

zadania

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 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.
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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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119)

w art. 37 w pkt 19, w art. 31 ust.5 otrzymuje brzmienie:
"5. Osobie, w stosunku do której w archiwum Instytutu Pamięci nie
odnaleziono dokumentów, o których mowa w ust. 2, która na
podstawie wniosku określonego w ust.1 uzyskała wgląd w
dotyczące jej dokumenty, przysługuje – na zasadach i w zakresie

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

określonym w ustawie – prawo do uzyskania kopii tych
dokumentów, prawo do ujawnienia nazwisk oraz dalszych danych
identyfikujących

tożsamość

żołnierzy

osobowych

oraz

funkcjonariuszy,
źródeł

pracowników,

informacji

organów

bezpieczeństwa państwa, zbierających informacje o niej lub którzy
prowadzili te osobowe źródła informacji, prawo do zwrotu
przedmiotów znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci, które
w momencie utraty stanowiły jej własność lub były w jej posiadaniu
i prawo zastrzeżenia swoich danych osobowych.";

120)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

wyrazem "pokrzywdzonego";

121)

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";

122)

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"

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

zastępuje się wyrazami "art. 32 ust. 3";

123)

w art. 37 w pkt 20, w art. 35d w ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Powództwo rozpoznaje sąd okręgowy mający siedzibę w mieście
będącym siedzibą sądu apelacyjnego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania powoda.";

124)

w art. 37 w pkt 21:
a) w art. 36:
- w ust.1 skreśla się pkt 3,
- w ust. 3 skreśla się wyrazy "i 3";

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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b) w art. 37 w ust.1, 3 i 4 skreśla się wyrazy "i 3" oraz dodaje się ust.1a1c w brzmieniu:
"1a. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5, może zastrzec,
że dotyczące jej informacje zawierające dane z życia
prywatnego, rodzinnego, a także dotyczące czci i
dobrego imienia, do których uzyskała wgląd bez
anonimizacji, nie będą udostępnione, z zastrzeżeniem
art. 39.
1b. Prezes Instytutu Pamięci informuje osoby, o których
mowa w art. 31 ust. 5, o prawie zastrzeżenia , o którym
mowa w ust. 1a.
1c. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1a, nie obejmuje
informacji

dotyczących

osób

pełniących

funkcje

publiczne, o których mowa w art. 4 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. ...).";

125)

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,

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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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.";

126)

w art. 37 w pkt 21, w art. 37 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
"6. Osoba, o której mowa w art. 31 ust. 5, może zastrzec, że dotyczące

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

jej dane w zakresie dóbr osobistych chronionych w myśl art. 47
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nie będą udostępniane, z
zastrzeżeniem art. 39.";

127)

w art. 37 w pkt 22, w ust. 2 po wyrazach "danych osobowych" dodaje
się wyrazy "pokrzywdzonego lub";

128)

w art. 37 w pkt 23:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"w art. 39 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:",

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Poprawka
sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

b) ust. 5 oznacza się jako ust. 6;

129)

w art. 37 w pkt 23:

Poprawka
KPCP,

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"w art. 39 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:",
b) ust. 5 oznacza się jako ust. 6;

130)

Uwaga:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

poprawka wycofana
w art. 37 w pkt 28 skreśla się lit. c;

131)

w art. 37:
a) w pkt 29 wyrazy "art. 54 – 55a" zastępuje się wyrazami "art. 54 i 55",
b) skreśla się pkt 35;

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
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132)

w art. 37:
a) w pkt 29 wyrazy "art. 54 – 55a" zastępuje się wyrazami "art. 54 i 55",

A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

b) skreśla się pkt 35;

133)

w art. 37 w pkt 33 lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:
"7) publikuje, na podstawie dokumentów zgromadzonych w
archiwum Instytutu Pamięci, dane osobowe osób, których
dotyczą te dokumenty wraz z informacją, w jakim charakterze
występują w tych dokumentach, w tym wykazy pracowników,
funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa
ze wskazaniem stopnia służbowego zajmowanych stanowisk,
oraz organów bezpieczeństwa państwa, w których pełnili służbę
lub pracowali, a także dane osobowe osób traktowanych przez
organy

bezpieczeństwa

informacji

ze

państwa

wskazaniem,

jako

jakie

osobowe

dokumenty

źródła

stanowiły

podstawę publikacji,
8) publikuje, za ich zgodą, dane osobowe osób, wobec których
zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy
bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na
podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób
tajny, i którym przysługuje możliwość skorzystania z prawa
określonego w art. 31 ust. 5, a wobec osób tych nie stwierdzono
istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami,
funkcjonariuszami,

żołnierzami

organów

bezpieczeństwa

państwa lub byli traktowani przez organy bezpieczeństwa
państwa jako osobowe źródła informacji, a w szczególności w
tym charakterze byli przez te organy zarejestrowani lub
odnotowani; publikacje nie obejmują danych osobowych osób,
w stosunku do których zachowały się dokumenty uzasadniające
publikację ich danych osobowych na podstawie pkt 9,
9) publikuje dane osobowe osób, które zajmowały kierownicze
stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji
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Zjednoczonej

Partii

Robotniczej

oraz

Zjednoczonym

Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a
także

były

członkami

Rady

Ministrów

państwa

komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym
okresie kierownikami centralnych organów administracji
państwowej.";";

134)

w art. 37 w pkt 33 w lit. c, w pkt 8 po wyrazach "Stronnictwie
Demokratycznym" dodaje się wyrazy ", a także były członkami Rady

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub
były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji
państwowej.";

Uwaga:
Poprawki nr 135 i 160 należy głosować łącznie.
135)

skreśla się art. 38;

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

136)

w art. 41:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

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
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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, w części
określonej w art. 11 ust. 2 tej ustawy, 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 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:
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"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.";";

137)

Poprawka
KPCP

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
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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 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.";";

138)

Poprawka
sen. M. Witczaka

w art. 41 w pkt 4, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Okręgowa

komisja

wyborcza

sporządza

obwieszczenia

o

zarejestrowanych listach okręgowych, zawierające informacje o ich
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numerach, nazwach i skrótach nazw komitetów wyborczych oraz
dane o kandydatach zawarte w zgłoszeniach list, w tym treść
zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. 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 5 i 6 tej
ustawy.";

139)

Poprawka sen.
P. Boronia

art. 41 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
zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. 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 1-4 lit. b i
c oraz pkt 5, 6 i 8 - 9a tej ustawy.";

140)

w art. 42 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) w art. 16 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
"§ 1a. W sądach okręgowych położonych w miejscowościach, w
których znajdują się oddziały Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Minister

Sprawiedliwości

może

utworzyć,

w

drodze

zarządzenia, wydziały lustracyjne do rozpoznawania spraw, o
których mowa w art. 27 ustawy z dnia ... o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z
lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr…,
poz.…) oraz w art. 35d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016, z
późn. zm.).";

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję
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141)

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

w art. 42 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.";";

142)

Poprawka
KPCP

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. ...) i
w art. 35d ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr
155, poz. 1016, z późn. zm.).",
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.";";
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143)

w art. 43 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 12 w pkt 5" zastępuje się
wyrazami "art. 12 w ust. 1 w pkt 5";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

144)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

145)

w art. 46:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

a)

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.
...);",

b)

po 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.";";
1b) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji doręcza się
pełnomocnikowi
komisarzowi

komitetu

wyborczemu

wyborczego
wraz

z

i

przesyła

oświadczeniem
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kandydata lub informacją, o której mowa w art. 8 ust. 2
pkt 1a.";
c)

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, w części określonej w art. 11 ust. 2 tej ustawy, 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)

dodaje 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,
publicznej

niezwłocznie

wiadomości

po

wyników

podaniu

do

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.";";

146)

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

Poprawka
KPCP
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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.";";
1b) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Po jednym egzemplarzu protokołu rejestracji doręcza się
pełnomocnikowi
komisarzowi

komitetu

wyborczemu

wyborczego
wraz

z

i

przesyła

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, oraz treść zaświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
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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,
publicznej

niezwłocznie

wiadomości

po

wyników

podaniu

do

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.";";

147)

w art. 46 w pkt 2, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

Poprawka
sen. M. Witczaka

"Na liście zamieszcza się również treść zaświadczeń, o których mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 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 5 i
6 tej ustawy.";

148)

w art. 46 w pkt 2, zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
"Na liście zamieszcza się również treść zaświadczeń, o których mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. 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 1-4
lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8 - 9a tej ustawy. ";

Poprawka sen.
P. Boronia
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149)

w art. 47 w pkt 1 , w art. 36 w ust. 1 skreśla się pkt 10;

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

150)

w art. 47 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

"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;".";

151)

Poprawka
KPCP

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;".";

152)

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.), w części określonej w art. 11 ust.
2 tej ustawy, oraz treść zaświadczeń, o których mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję
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1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr ...,
poz. ...), w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 pkt 1 - 6
tej ustawy.".";

153)

Poprawka
KPCP

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.".";

154)

Poprawka
sen. M. Witczaka

w art. 48 w pkt 2, 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
zaświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. 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 5 i 6 tej ustawy.";
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155)

Poprawka sen.
P. Boronia

w art. 48 w pkt 2, 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
zaświadczeń, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca
2006 r. 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 1-4 lit. b i c oraz pkt 5, 6 i 8 - 9a tej ustawy. ".

156)

po art. 49 dodaje się art. 49a w brzmieniu:
"Art. 49a. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w
sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 267, poz. 1398 oraz z
2006 r. Nr 126, poz. 876) po art. 28 dodaje się art. 28a w

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

brzmieniu:
"Art. 28a. Opłatę stałą w kwocie 300 zł pobiera się od
pozwu w sprawie, o której mowa w:
1) art. 27 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.…);
2) w art. 35d ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej –
Komisji

Ścigania

Zbrodni

przeciwko

Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz.
1016, z późn. zm.).".";

157)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

158)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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159)

dodaje się art. 51a w brzmieniu:
"Art. 51a. W

ustawie

z

wprowadzające

dnia

9

ustawę

czerwca
o

2006

Służbie

r.

Przepisy

Kontrwywiadu

Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz
ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu

Poprawka
KPCP,
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez komisję

Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U.
Nr 104, poz. 711) uchyla się art. 27.";

160)

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."

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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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.".";

161)

w art. 52:
a) w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy "4 lub",

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję

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.";

162)

w art. 52:

Poprawka
KPCP

a) w ust. 3 skreśla się wyrazy ", niezależnie od realizacji uprawnienia
wskazanego w ust. 4,",
b) skreśla się ust. 4;

163)

w art. 52 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

Poprawka
sen. J. Laseckiego

"5a. W stosunku do posła, senatora lub posła do Parlamentu
Europejskiego organ zaświadczający wydaje zaświadczenie, o
którym mowa w art. 7 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia
podania o wydanie tego zaświadczenia, albo od dnia otrzymania
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.";

164)

w art. 52 w ust. 8 wyrazy "Pracodawcy, przełożeni, organy
powołujące, organy nadrzędne, organy nadzoru nad osobą pełniącą
funkcję publiczną, wymienioną w art. 4, lub właściwe ze względu na
miejsce wykonywania zawodu przez osobę pełniącą funkcję publiczną,
wymienioną w art. 4, organy samorządu zawodowego," zastępuje się
wyrazami "Pracodawcy i przełożeni osoby pełniącej funkcję
publiczną, wymienionej w art. 4, organy powołujące tę osobę na
stanowiska lub funkcje, wymienione w art. 4, organy nadrzędne
albo organy nadzoru nad organem władzy publicznej, wymienionym

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję
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w art. 4, lub właściwe ze względu na miejsce wykonywania zawodu
przez osobę pełniącą funkcję publiczną, wymienioną w art. 4, a także
organy samorządu zawodowego, których osoba pełniąca funkcję
publiczną, wymieniona w art. 4, jest członkiem,";

165)

w art. 52 w ust. 8 po wyrazach "obowiązane są" dodaje się wyrazy
", w celu wydania zaświadczenia," oraz skreśla się wyrazy "oraz do

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

udzielania organowi zaświadczającemu każdej innej pomocy przy
wykonywaniu zadań określonych ustawą";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 166 wyklucza głosowanie poprawek nr 167, 168
i 193
166)

w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W przypadku, gdy objęcie funkcji publicznej przez daną osobę może
nastąpić w wyniku wyborów powszechnych i bezpośrednich,
przeprowadzonych w roku 2006 i 2007 po wejściu w życie

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

niniejszej ustawy, przepisu art. 5 ust. 4 nie stosuje się; Instytut
Pamięci Narodowej wydaje zaświadczenia osobom, które zostały
wymienione jako osoby wybrane w obwieszczeniu właściwego
organu wyborczego.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 167 wyklucza głosowanie poprawek nr 168 i
193.
167)

w art. 53 w ust. 1 po wyrazach "roku 2006" dodaje się wyrazy "i 2007";

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

Uwaga:
Poprawki nr 168 i 193 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 194-196.
168)

Uwaga: Poprawka wycofana.
w art. 53 w ust. 1 wyrazy "2006" zastępuje się wyrazami "2007;

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
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169)

w art. 53 w ust. 2 skreśla się wyraz "28,".

Poprawka sen.
A. Szymańskiego

170)

art. 55 otrzymuje brzmienie:

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza
poparta przez
mniejszość komisji

"Art. 55. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy

Instytut

Pamięci

Narodowej

podejmie

prace

badawcze, o których mowa w art. 53 ust.7-9 ustawy, o której
mowa w art. 37. Wyniki tych prac badawczych będą
aktualizowane i publikowane, nie rzadziej niż raz na 6
miesięcy.";

Uwaga:
Poprawki nr 171 i 175 należy głosować łącznie.
Przyjęcie poprawki nr 171 wyklucza głosowanie poprawek nr 172, 173
i 174.
171)

Uwaga: Poprawka wycofana.

Poprawka sen.
K. Złotowskiego

w art. 55 w ust. 1 po wyrazach "organów bezpieczeństwa państwa" dodaje się
wyrazy ", a w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, opublikuje w
Internecie teczki personalne tych osób z okresu ich pracy w organach, o
których mowa w art. 2. Dane osób trzecich, nie zatrudnionych w organach, o
których mowa w art. 2 oraz nie wymienionych w ust. 2, podlegają
anonimizacji.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 172 wyklucza głosowanie poprawek nr 173 i
174.
172)

art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
Instytut Pamięci Narodowej opublikuje na swoich stronach
internetowych wykaz pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy
organów bezpieczeństwa państwa z podaniem przebiegu pracy
lub służby w tych organach. Do publikacji wykazów tych osób
stosuje się odpowiednio przepis art. 18 ust. 2 niniejszej
ustawy.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 173 wyklucza głosowanie poprawki nr 174.

Poprawka sen.
A. Persona
poparta przez komisję
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173)

w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

Poprawka sen.
P. Michalaka

Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie publikowanie wykazów
pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa
państwa, z podaniem stopni, stanowisk, jednostek organizacyjnych i
miejsca pracy lub służby. Do publikacji wykazów tych osób stosuje
się odpowiednio przepis art. 18 ust. 2 niniejszej ustawy.";

174)

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

Poprawka
KPCP

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

175)

Uwaga: Poprawka wycofana.

Poprawka sen.
K. Złotowskiego

w art. 55 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Publikacji w Internecie podlegają także teczki personalne osób, które z
ramienia Polskiej Partii Robotniczej lub Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej sprawowały nadzór nad pracą organów wymienionych w art.
2.";

176)

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,
rozpocznie publikowanie w formie elektronicznej listy 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.

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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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,
rozpracowujących

któremu
go

ujawniono

osób

dane

traktowanych

osobowe

przez

organy

bezpieczeństwa państwa jako osobowe źródło 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.";

177)

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

Poprawka
KPCP
poparta przez komisję
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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

zaświadczenie.

Do

organowi

zaświadczenia

wydającemu
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.".";

178)

w art. 56 przed ust. 1 dodaje się ust .... w brzmieniu:
"... Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy znosi się Rzecznika

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Interesu Publicznego ustanowionego na podstawie ustawy z dnia 11
kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 19441990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz.U. z 1999 r. Nr 42,
poz. 428, z późn. zm.).
... Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy likwiduje się Biuro
Rzecznika Interesu Publicznego.";

179)

w art. 56 w ust. 1 po wyrazie "kadencja" dodaje się wyraz
"dotychczasowego";

180)

w art. 56 w ust. 1 po wyrazie "kadencja" dodaje się wyraz
"dotychczasowego";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

Poprawka
KPCP
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181)

skreśla się art. 57;

Poprawka
sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

182)

skreśla się art. 57;

Poprawka
KPCP

183)

w art. 57 w ust. 1 i 2 wyrazy "w art. 3 ust. 1" zastępuje się wyrazami

Poprawka sen.
A. Bieli
poparta przez komisję

"w art. 3";

Uwaga:
Poprawki nr 184 i 191 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 190.
184)

w art. 57 w ust. 2 na końcu dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art.
62";

185)

w art. 58:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

Poprawka senatorów:
J. Szmita,
P. Alexandrowicza

"2a. Nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy dyrektorzy Archiwum Akt Nowych oraz
innych archiwów państwowych przekażą do archiwum Instytutu
Pamięci Narodowej dokumenty wytworzone lub zgromadzone
przez Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
oraz wojewódzkie i miejskie urzędy kontroli prasy, publikacji i
widowisk, Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk oraz
okręgowe urzędy, a także przez Urząd do Spraw Wyznań oraz
terenowe organy administracji państwowej o właściwości
szczególnej do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego.";
b) w ust. 3 i 4 wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 12a";

186)

skreśla się art. 59;

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
poparta przez komisję
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Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 187 wyklucza głosowanie poprawek nr 189 i
190.
187)

art. 62 otrzymuje brzmienie:
"Art. 62. Postępowania lustracyjne wszczęte, lecz niezakończone przed

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

dniem wejścia w życie ustawy, toczą się według przepisów
dotychczasowych, z tym że przepisy art. 22 ustawy, o której
mowa w art. 35a, stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 188 wyklucza głosowanie poprawek nr 189 i
190.
188)

Poprawka
KPCP

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.";

189)

w art. 62 w ust .1 skreśla się "ust. 1-3";

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

190)

w art. 62:

Poprawka sen.
P.Ł.J.Andrzejewskiego

a)

w ust. 2 po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy ", chyba
że na wniosek osoby, wobec której było prowadzone
postępowanie,

sprawa

wraz

z

aktami

dotychczasowego

postępowania zostanie przekazana, w terminie 1 miesiąca od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do rozpoznania w trybie
art. 35d ustawy, o której mowa w art. 37",
b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Sąd rozpoznający sprawę w dotychczasowym trybie w
terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy zawiadamia
uczestników toczącego się postępowania o możliwości
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złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. W sprawach kontynuowanych w trybie art. 35d ustawy, o
której mowa w art. 37, sąd na wniosek osoby, której dotyczy
postępowanie, orzeka także o zgodności z prawdą złożonego
przez nią oświadczenia lustracyjnego. Wniosek ten może być
złożony najpóźniej na pierwszym posiedzeniu. W takim
przypadku art. 57 nie stosuje się."

191)

w art. 62:
a) w ust. 2 wyrazy "W terminie 3 miesięcy" zastępuje się wyrazami
"W terminie 30 dni" oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu
"Na postanowienie o umorzeniu nie przysługuje zażalenie.",

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

b) dodaje się ust. 3 w brzmienie:
"3. Osoba, wobec której prowadzone było postępowanie, o
którym mowa w ust. 2, może, w terminie 30 od dnia
doręczenia postanowienia o umorzeniu tego postępowania
wytoczyć powództwo, o którym mowa w art. 35d ustawy o
Instytucie

Pamięci

Narodowej,

bez

konieczności

uprzedniego występowania o udostępnienie dotyczących jej
dokumentów. Postępowanie to jest wolne od opłat
sądowych.";

192)

dodaje się art. 62a w brzmieniu:
"Art. 62a. Ustawa, o której mowa w art. 35a, traci moc po upływie 5 lat

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.";

193)

Uwaga: Poprawka wycofana.
w art. 63 wyrazy "14 dni od dnia ogłoszenia" zastępuje się wyrazami

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego

"6 miesięcy od dnia ogłoszenia";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 194 wyklucza głosowanie poprawek nr 195,
196, 197 i 198.
194)

Uwaga: Poprawka wycofana.
art. 63 otrzymuje brzmienie:
"Art. 63.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem:

Poprawka sen.
A. Bieli
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1) art. 45 pkt 2 oraz art. 51 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem
1 października 2006 r.;
2) art. 42 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od
dnia ogłoszenia.".

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 195 wyklucza głosowanie poprawek nr 196,
197 i 198.
195)

art. 63 otrzymuje brzmienie:
"Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 37 pkt 7 i art. 53, które wchodzą w życie po upływie

Poprawka
senatorów:
K. Putry,
S. Koguta,
P.Ł.J.Andrzejewskiego,
A. Mazurkiewicza

14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 42 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie
5 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 45 pkt 2 oraz art. 51 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie
z dniem 1 października 2006 r.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 196 wyklucza głosowanie poprawek nr 197
i 198 .
196)

art. 63 otrzymuje brzmienie:
"Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia

Poprawka
KPCP

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.";

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 197 wyklucza głosowanie poprawki nr 198.
197)

Uwaga: Poprawka wycofana.
w art. 63 wyrazy "oraz art. 51 pkt 2 i 3" zastępuje się wyrazami ", art. 51 pkt 2 i
3 oraz art. 51a" oraz wyrazy "2 października 2006 r." zastępuje się wyrazami "1
października 2006 r."';

Poprawka senatorów:
Z. Romaszewskiego
A. Szymańskiego
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198)

w art. 63 wyrazy "2 października 2006 r." zastępuje się wyrazami
"1 października 2006 r.".

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
poparta przez komisję
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