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U S TAWA

z dnia 13 wrzeÊnia 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.

Art. 1. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu 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, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600 oraz
z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765
i Nr 153, poz. 1271) w art. 4 dodaje si´ ust. 3 i 4
w brzmieniu:

„3. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie jest zbie-
ranie lub przekazywanie informacji mieszczà-
cych si´ w zakresie zadaƒ wywiadowczych,
kontrwywiadowczych i dla ochrony granic.

4. Wspó∏pracà w rozumieniu ustawy nie jest
wspó∏dzia∏anie pozorne lub uchylanie si´ od

dostarczenia informacji pomimo formalnego
dope∏nienia czynnoÊci lub procedur wymaga-
nych przez organ bezpieczeƒstwa paƒstwa
oczekujàcy wspó∏pracy.”.

Art. 2. 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 skutecz-
ne, je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów do-
tychczasowych.

Art. 3. 1. Je˝eli podstawà oÊwiadczenia osoby
stwierdzajàcego fakt wspó∏pracy z organami bezpie-
czeƒstwa paƒstwa by∏y dzia∏ania, które po wejÊciu

w ˝ycie niniejszej ustawy nie stanowià wspó∏pracy z ty-
mi organami, z∏o˝one oÊwiadczenie uwa˝a si´ za nie-
by∏e, je˝eli osoba ta, w terminie 14 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, z∏o˝y w tym samym trybie nowe
oÊwiadczenie.

2. Je˝eli treÊç oÊwiadczenia stwierdzajàcego fakt
wspó∏pracy osoby z organami bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa zosta∏a podana do publicznej wiadomoÊci
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, organ, któremu zosta∏o z∏o˝one no-
we oÊwiadczenie, podaje treÊç tego oÊwiadczenia do
publicznej wiadomoÊci w tym samym trybie wraz ze
wzmiankà, ˝e poprzednio z∏o˝one oÊwiadczenie z mo-
cy prawa uwa˝a si´ za nieby∏e.

Art. 4. 1. Post´powanie lustracyjne zakoƒczone
prawomocnym orzeczeniem stwierdzajàcym niezgod-

noÊç z prawdà oÊwiadczenia o wspó∏pracy osoby z or-
ganami bezpieczeƒstwa paƒstwa wznawia si´, je˝eli
osoba ta z∏o˝y nowe oÊwiadczenie zgodnie z art. 3
ust. 1 niniejszej ustawy.

2. Je˝eli orzeczenie stwierdzajàce niezgodnoÊç
z prawdà oÊwiadczenia o wspó∏pracy osoby z organa-
mi bezpieczeƒstwa paƒstwa zosta∏o podane do pu-
blicznej wiadomoÊci w Dzienniku Urz´dowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej „Monitor Polski”, orzeczenie
o wznowieniu post´powania i uchyleniu tego orzecze-
nia podaje si´ do publicznej wiadomoÊci w tym samym
trybie.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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