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USTAWA

z dnia 8 lipca 2010 r.

o zmianie ustawy — Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki

Art. 1. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. — Prze-
pisy wprowadzające ustawy reformujące system 
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620) art. 27 otrzymuje brzmie-
nie:

„Art. 27.  W ustawie z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944—1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie:

„b)  osoba zajmująca w publicznej szko-
le wyższej, w Polskiej Akademii 
Nauk lub w instytucie badawczym 
stanowisko kierownika lub zastęp-
cy kierownika podstawowej jed-
nostki organizacyjnej, w szczegól-
ności dziekana albo prodziekana 
wydziału,

 c)  osoba zajmująca w publicznej szko-
le wyższej, w Polskiej Akademii 
Nauk lub w instytucie badawczym 
stanowisko dyrektora instytutu, 
wicedyrektora instytutu, kanclerza, 
kwestora, prezesa, wiceprezesa, 
sekretarza naukowego;”,

b)  pkt 54 dodany przez art. 28 pkt 1 usta-
wy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 
Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241) otrzymuje brzmienie:

„54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Na-
rodowego Centrum Badań i Roz-
woju;”,

c)  pkt 54 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) 
oznacza się jako pkt 55,

d) dodaje się pkt 56 w brzmieniu:

„56)  dyrektor i zastępcy dyrektora 
Narodowego Centrum Nauki.”;

2) w art. 8:

a)  pkt 51 dodany przez art. 28 pkt 2 usta-
wy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodo-
wym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 
Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1241) otrzymuje brzmienie:

„51)  pkt 54 i 56 — minister właściwy 
do spraw nauki;”,

b)  pkt 51 dodany przez art. 9 pkt 3 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie 
ustawy o służbie wojskowej żołnierzy 
zawodowych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) 
oznacza się jako pkt 52, który otrzymu-
je brzmienie:

„52) pkt 55 — Minister Obrony Naro-
dowej.”;

3) w art. 21a ust. 2b otrzymuje brzmienie:

„2b.  Wydając orzeczenie stwierdzające 
fakt złożenia niezgodnego z prawdą 
oświadczenia lustracyjnego, sąd 
orzeka zakaz pełnienia funkcji pub-
licznej, o której mowa w art. 4 
pkt 2—56, na okres od 3 do 10 lat.”;

4) w art. 21e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Prawomocne orzeczenie sądu, stwier-
dzające fakt złożenia przez osobę 
lustrowaną niezgodnego z prawdą 
oświadczenia lustracyjnego, traktuje 
się jako obligatoryjną przesłankę 
pozbawienia tej osoby pełnionej przez 
nią funkcji publicznej, o której mowa 
w art. 4 pkt 2—54 i 56, z zastrzeżeniem 
art. 21f.”.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 wrześ-
nia 2010 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, 
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, 
poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, 
poz. 522 i Nr 96, poz. 620.


