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OBWIESZCZENIE PREZESA SÑDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE

z dnia 19 maja 2005 r.

o podaniu do publicznej wiadomoÊci prawomocnych orzeczeƒ Sàdu stwierdzajàcych niezgodnoÊç z prawdà
oÊwiadczeƒ osób lustrowanych

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, z 2000 r. Nr 43, poz. 488
i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74,

poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175,
poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921
oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219) podaje si´ do publicznej
wiadomoÊci, co nast´puje:

I. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lu-
stracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia
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25 paêdziernika 2001 r. w sprawie V AL 15/00
stwierdzi∏, ˝e:

Zbigniew Luboch, syn Wojciecha, urodzony
10 stycznia 1956 r. w Laskach, z∏o˝y∏ niezgodne
z prawdà oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujaw-
nieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne.

II. Sàd Apelacyjny w Warszawie, V Wydzia∏ Lustra-
cyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 26

wrzeÊnia 2003 r. w sprawie V AL 2/03 stwierdzi∏,
˝e:

Jan Nowacki, syn Józefa, urodzony 25 czerwca
1945 r. w Rabce, z∏o˝y∏ niezgodne z prawdà
oÊwiadczenie, 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∏pracy z nimi w latach 
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne.
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