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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 12 czerwca
2001 r. w sprawie V AL. 2/01 stwierdzi∏, ˝e Barbara Jar-

mo∏owicz-Dàbrowska, c. Zygmunta, ur. 29 sierpnia
1944 r. w Wilnie — z∏o˝y∏a niezgodne z prawdà oÊwiad-
czenie, 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).

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

z dnia 11 stycznia 2002 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnego orzeczenia Sàdu stwierdzajàcego 
niezgodnoÊç z prawdà oÊwiadczenia osoby lustrowanej.
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UCHWA¸A PA¡STWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 stycznia 2002 r.

w sprawie rozwiàzania okr´gowych i obwodowych komisji wyborczych powo∏anych dla przeprowadzenia wy-
borów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 wrzeÊnia 2001 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy 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) Paƒstwowa Komisja Wyborcza uchwala, co
nast´puje:

§ 1. Rozwiàzuje si´ okr´gowe komisje wyborcze
i obwodowe komisje wyborcze powo∏ane dla przepro-

wadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu
23 wrzeÊnia 2001 r., w zwiàzku z wykonaniem ich usta-
wowych zadaƒ.

§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Przewodniczàcy Paƒstwowej Komisji Wyborczej:
F. Rymarz
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 10 stycznia 2002 r.

w sprawie uznania rejonu dzia∏ania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w sk∏adzie si∏ sojuszniczych w ope-
racji „Enduring Freedom” za stref´ dzia∏aƒ wojennych.

Na podstawie § 19 ust. 3 rozporzàdzenia Rady Mi-
nistrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposa˝enia
i innych nale˝noÊci pieni´˝nych otrzymywanych przez
˝o∏nierzy wyznaczonych do pe∏nienia s∏u˝by poza gra-
nicami paƒstwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 i z 2001 r.
Nr 148, poz. 1647) stwierdzam, i˝ od dnia 10 stycznia
2002 r. rejon dzia∏ania Polskiego Kontyngentu Woj-
skowego w sk∏adzie si∏ sojuszniczych w operacji 
„Enduring Freedom” w Islamskim Paƒstwie Afganista-
nu, Republice Kirgiskiej, Republice Uzbekistanu i Repu-
blice Tad˝ykistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie
Indyjskim, znajduje si´ w strefie dzia∏aƒ wojennych.

Data ustania tego stanu zostanie podana w odr´b-
nym obwieszczeniu.

Ustaje stan okreÊlony w obwieszczeniu Ministra
Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2001 r. w spra-
wie uznania rejonu dzia∏ania Polskiego Kontyngentu
Wojskowego w sk∏adzie si∏ sojuszniczych w operacji
„Enduring Freedom” za stref´ dzia∏aƒ wojennych
(Monitor Polski Nr 47, poz. 786).

Minister Spraw Zagranicznych: W. Cimoszewicz


