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KOMUNIKAT PREZESA G¸ÓWNEGO URZ¢DU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie tablicy Êredniego dalszego trwania ˝ycia kobiet i m´˝czyzn.

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grud-
nia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 38, poz. 360, Nr 70, poz. 774, Nr 72, poz. 801 i 802
i Nr 106, poz. 1215, z 2000 r. Nr 2, poz. 26, Nr 9, poz. 118,
Nr 19, poz. 238, Nr 56, poz. 678 i Nr 84, poz. 948 oraz

z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 27, poz. 298) og∏asza si´ ta-
blic´ Êredniego dalszego trwania ˝ycia kobiet i m´˝-
czyzn, stanowiàcà za∏àcznik do komunikatu.

Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego: 
T. Toczyƒski
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 26 marca 2001 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu stwierdzajàcego niezgodnoÊç z prawdà 
oÊwiadczenia osoby lustrowanej.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa 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) podaje si´ do publicznej wiadomoÊci, co na-
st´puje:

Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyj-
ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 24 paêdziernika
2000 r. w sprawie V AL. 18/00 stwierdzi∏, ˝e Jerzy Mo-
krzycki s. Jana i Janiny, ur. 1 sierpnia 1942 r. we Lwo-
wie — z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenie lustra-

cyjne, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z ni-
mi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne (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), albowiem by∏ Êwiadomym
i tajnym wspó∏pracownikiem organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa w rozumieniu art. 1, art. 2 i art. 4 powo-
∏anej ustawy.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: 
H. Szachu∏owicz
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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 26 marca 2001 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu stwierdzajàcego niezgodnoÊç z prawdà 
oÊwiadczenia osoby lustrowanej.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bez-
pieczeƒstwa 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) podaje si´ do publicznej wia-
domoÊci, co nast´puje:

Sàd Apelacyjny w Warszawie V Wydzia∏ Lustracyj-
ny prawomocnym orzeczeniem z dnia 14 listopada
2000 r. w sprawie V AL. 47/00 stwierdzi∏, ˝e Bronis∏aw
Zab∏ocki s. Wawrzyƒca, ur. 24 listopada 1924 r. w No-
wym Polu — z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà oÊwiadczenie

lustracyjne, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝-
by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pra-
cy 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), przy czym przyjà∏, i˝
sk∏adajàc je dzia∏a∏ w nieusprawiedliwionym b∏´dzie
co do sprzecznoÊci z∏o˝onego oÊwiadczenia z normà
art. 2 ust. 1 pkt 4 wy˝ej wymienionej ustawy.

Prezes Sàdu Apelacyjnego w Warszawie: 
H. Szachu∏owicz


