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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

z dnia 24 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Jana Króla - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Jan Król - kandydat na stanowisko Wicemarszał
ka Sejmu, syn Edmunda, urodzony 24 czerwca 1950 r., 
zamieszkały w Warszawie, 

oświadczył. że 

nie pracował. nie pełnił służby, ani nie był świado
mym i tajnym współpracownikiem organów bezpie
czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej 
ustawy. 

Marszałek Sejmu: M. Pfażyński 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

z dnia 24 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Franciszka Jerzego Stefaniuka - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Franciszek Jerzy Stefaniuk - kandydat na stanowi
sko Wicemarszałka Sejmu, syn Stanisława, urodzony 
4 czerwca 1944 r., zamieszkały w Drelowie, 

oświadczył. że 

nie pracował. nie pełnił służby, ani nie był świado
mym i tajnym współpracownikiem organów bezpie
czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej 
ustawy. 

Marszałek Sejmu: M. Pfażyński 
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OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU 

z dnia 24 października 1997 r. 

o treści oświadczenia Stanisława Zająca - kandydata na stanowisko Wicemarszałka Sejmu. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwiet
nia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w la
tach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne 
(Dz. U. Nr 70, poz. 443) podaje się do publicznej wiado
mości, co następuje: 

Stanisław Zając - kandydat na stanowisko Wice
marszałka Sejmu, syn Józefa, urodzony 1 maja 1949 r., 
zamieszkały w Jaśle, 

oświadczył, że 

nie pracował. nie pełnił służby, ani nie był świado
mym i tajnym współpracownikiem organów bezpie
czeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 4 powołanej 
ustawy. 

Marszałek Sejmu: M. Pfażyński 


