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USTAWA
z dnia 15 lutego 2002 r.
o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa
paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r.
Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63,
poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. S∏u˝bà w rozumieniu ustawy nie jest
pe∏nienie jej w jednostkach, o których
mowa w art. 2 ust. 1, którego obowiàzek wynika∏ z ustawy obowiàzujàcej
w tym czasie.
2. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie
jest dzia∏anie, które nie by∏o wymierzone przeciwko koÊcio∏om lub innym
zwiàzkom wyznaniowym, opozycji demokratycznej, niezale˝nym zwiàzkom
zawodowym, suwerennoÊciowym aspiracjom Narodu Polskiego.
3. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie
jest dzia∏anie, które nie stwarza∏o zagro˝enia dla wolnoÊci i praw cz∏owieka

i obywatela oraz dóbr osobistych innych osób.
4. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie
jest zbieranie lub przekazywanie informacji mieszczàcych si´ w zakresie zadaƒ wywiadu, kontrwywiadu i ochrony
granic.
5. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie
jest wspó∏dzia∏anie pozorne lub uchylanie si´ od dostarczenia informacji pomimo formalnego dope∏nienia czynnoÊci lub procedur wymaganych przez organ bezpieczeƒstwa paƒstwa oczekujàcy wspó∏pracy.”;
2) w art. 17:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stronà reprezentujàcà interes publiczny
w post´powaniu lustracyjnym jest Rzecznik
Interesu Publicznego, zwany dalej «Rzecznikiem».”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) spe∏nia warunki wymagane do zajmowania
stanowiska s´dziego,”
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W przypadku powo∏ania na stanowisko
Rzecznika lub jego zast´pcy s´dziego lub
prokuratora, sà oni delegowani do pe∏nienia
tych funkcji przez organy w∏aÊciwe wed∏ug
przepisów o ustroju sàdów lub o prokuraturze.”;
3) dodaje si´ art. 17da i 17db w brzmieniu:
„Art. 17da. 1. Analizy oÊwiadczeƒ Rzecznik dokonuje z uwzgl´dnieniem kolejnoÊci,
wed∏ug której zosta∏y wymienione
w art. 7 funkcje publiczne.
2. W
uzasadnionych
przypadkach
Rzecznik mo˝e odstàpiç od analizy
oÊwiadczeƒ
wed∏ug
kolejnoÊci,
o której mowa w ust. 1. O odst´pstwach takich Rzecznik przekazuje informacje wraz z uzasadnieniem do
Sàdu.
Art. 17db. 1. W przypadku powstania wàtpliwoÊci
co do zgodnoÊci oÊwiadczenia
z prawdà, Rzecznik informuje o tym
osob´, na której cià˝y∏ obowiàzek
z∏o˝enia oÊwiadczenia, a tak˝e informuje o mo˝liwoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ; z czynnoÊci z∏o˝enia wyjaÊnieƒ sporzàdza si´ protokó∏.
2. W terminie 6 miesi´cy od dnia dor´czenia informacji, o której mowa
w ust. 1, Rzecznik sk∏ada wniosek do
Sàdu o wszcz´cie post´powania lustracyjnego albo powiadamia osob´, na której cià˝y∏ obowiàzek z∏o˝enia oÊwiadczenia, o braku podstaw
do z∏o˝enia takiego wniosku.
3. Powiadomienie, o którym mowa
w ust. 2, nie stoi na przeszkodzie podj´ciu post´powania w razie ujawnienia nowych dowodów. W przypadku
podj´cia post´powania stosuje si´
przepisy ust. 1 i 2.”;

Poz. 128
nie nastàpi∏o po wszcz´ciu post´powania lustracyjnego, jednak˝e nie póêniej ni˝ do rozpocz´cia przewodu sàdowego na pierwszej
rozprawie g∏ównej, Sàd umarza post´powanie lustracyjne. W stosunku do osoby, wobec której Rzecznik nie skierowa∏ do Sàdu
wniosku o wszcz´cie post´powania lustracyjnego albo Sàd umorzy∏ post´powanie lustracyjne, nie stosuje si´ przepisu art. 7
ust. 2a.”;

6) skreÊla si´ art. 18b;
7) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. W post´powaniu lustracyjnym, w tym odwo∏awczym oraz kasacyjnym, w zakresie
nieuregulowanym przepisami niniejszej
ustawy stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu post´powania karnego, z tym ˝e
wy∏àczenie jawnoÊci post´powania nast´puje równie˝ na ˝àdanie osoby poddanej post´powaniu lustracyjnemu.”;
8) w art. 21 skreÊla si´ ust. 4;
9) w art. 22:
a) w ust. 1 po wyrazach „Post´powanie lustracyjne” dodaje si´ wyrazy „w pierwszej instancji”,
b) w ust. 2 skreÊla si´ zdanie drugie;
10) w art. 24 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ w terminie 3
miesi´cy od daty jej wniesienia.”;
11) art. 28 otrzymuje brzmienie:
„Art. 28. Prawomocne orzeczenie Sàdu stwierdzajàce niezgodnoÊç z prawdà oÊwiadczenia osoby lustrowanej podaje si´ niezw∏ocznie do publicznej wiadomoÊci
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» w przypadku, gdy:

4) skreÊla si´ art. 18;

1) nie wniesiono kasacji w terminie przewidzianym dla stron,

5) w art. 18a:

2) kasacj´ pozostawiono bez rozpoznania,

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „oraz art. 18b ust. 4”,
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku rezygnacji osoby, która z∏o˝y∏a
oÊwiadczenie, z pe∏nienia funkcji publicznej
lub kandydowania na takà funkcj´ albo odwo∏ania jej z takiej funkcji, je˝eli nastàpi∏o to
przed wszcz´ciem post´powania lustracyjnego, Rzecznik nie kieruje do Sàdu wniosku
o wszcz´cie post´powania lustracyjnego.
W przypadku, je˝eli rezygnacja albo odwo∏a-

3) kasacj´ oddalono.”;
12) w art. 30 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Skutki opisane w ust. 1—3 zachodzà w przypadku, gdy:
1) nie wniesiono kasacji w terminie przewidzianym dla stron,
2) kasacj´ pozostawiono bez rozpoznania,
3) kasacj´ oddalono.”;
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13) w art. 31 w ust. 1 w zdaniu pierwszym po wyrazach
„minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych” dodaje si´ wyrazy „ , Prezes Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”;
14) w art. 32 po wyrazach „Szefem Urz´du Ochrony
Paƒstwa” dodaje si´ wyrazy „ , Prezesem Instytutu
Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu”;
15) w za∏àczniku w cz´Êci A u˝yte dwukrotnie wyrazy
„Êwiadomym i tajnym wspó∏pracownikiem* organów bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 1,
art. 2 i art. 4” zast´puje si´ wyrazami „Êwiadomym
i tajnym wspó∏pracownikiem* organów bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4
i art. 4a”.
Art. 2. W ustawie z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46,
poz. 499, Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 177 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. WygaÊni´cie mandatu pos∏a z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 8, nast´puje, je˝eli w stosunku do prawomocnego orzeczenia stwierdzajàcego fakt z∏o˝enia niezgodnego z prawdà
oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 5
pkt 3:
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2) w art. 213 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. WygaÊni´cie mandatu senatora z przyczyny,
o której mowa w ust. 1 pkt 8, nast´puje, je˝eli
w stosunku do prawomocnego orzeczenia
stwierdzajàcego fakt z∏o˝enia niezgodnego
z prawdà oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 144 ust. 5 pkt 3, w zwiàzku z art. 190:
1) nie wniesiono kasacji w terminie przewidzianym dla stron,
2) kasacj´ pozostawiono bez rozpoznania,
3) kasacj´ oddalono.”
Art. 3. Rzecznik Interesu Publicznego oraz jego zast´pcy, powo∏ani na podstawie dotychczasowych przepisów, pe∏nià swoje obowiàzki do koƒca okresu, na który zostali powo∏ani.
Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ równie˝ do
spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych prawomocnym
orzeczeniem Sàdu.
2. CzynnoÊci w sprawach, o których mowa w ust. 1,
dokonane przed wejÊciem w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

1) nie wniesiono kasacji w terminie przewidzianym dla stron,
2) kasacj´ pozostawiono bez rozpoznania,
3) kasacj´ oddalono.”;
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