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W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 10 czerwca 2019 roku uprzejmie informuję, iż Biuro
Lustracyjne IPN dokonuje analizy prawdziwości oświadczeń lustracyjnych złożonych przez osoby
publiczne wymienione enumeratywnie w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz.U.2017.2186 t.j. - dalej zwana ustawą lustracyjną z 2006 roku).
Biuro Lustracyjne IPN nie gromadzi ani nie dokonuje analizy prawdziwości oświadczeń lustracyjnych
złożonych przez osoby nie wymienione w wyżej cytowanym artykule.
Wyjątek od powyższego stanowi tak zwany tryb autolustracji przewidziany w art. 20 ust. 5 ustawy
lustracyjnej z 2006 roku. Tryb ten daje możliwość wszczęcia postępowania autolustracyjnego przez
Sąd na wniosek każdej osoby zainteresowanej w sytuacji gdy została publicznie pomówiona o fakt
pracy, służby lub współpracy z organami bezpieczeństwa państwa i złożyła jednocześnie oświadczenie
lustracyjne na druku przewidzianym przez ustawę lustracyjną z 2006 roku.
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1. Biuro Lustracyjne podtrzymuje zaprezentowaną we wcześniejszej korespondencji opinię ws.
obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółki z o. o.
"Elewarr.

Ustawa 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 2019 r. poz. 430 z
późn. zm.), zwana dalej „ustawą lustracyjną”, zawiera zamknięty katalog funkcji publicznych, co do
których w przypadku osób ubiegających się o ich objecie, urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
powstaje obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego. Zgodnie z art. 4 pkt 39 ww. ustawy, do
funkcji tych zalicza się funkcję członka zarządu oraz członka rady nadzorczej spółki handlowej z
udziałem Skarbu Państwa, w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub
50% liczby akcji. Jak wynika z informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców, Elewarr spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką, której jedynym
wspólnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z kolei Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
jest państwową osobą prawną będącą agencją wykonawczą, posiadającą uprawnienia do posiadania,
obejmowania lub nabywania akcji lub udziałów w spółkach (tak art. 2 i art. 17 ustawy z dnia 10 lutego
2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz.U. z 2018 r. poz. 1154 z późn.zm.).

Tym samym, w ocenie Biura Lustracyjnego, osoby pełniące w spółce Elewarr funkcje członka zarządu
oraz członka rady nadzorczej, o ile urodziły się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., są zobowiązane do
złożenia oświadczenia lustracyjnego (o ile wcześniej nie składały już takiego oświadczenia z tytułu
pełnienia innej funkcji publicznej - w takim przypadku powinny złożyć informację o złożeniu
oświadczenia lustracyjnego).

Jednocześnie, należy podkreślić, że Biuro Lustracyjne nie posiada kompetencji do wydawania
wiążących opinii prawnych w zakresie interpretacji przepisów obowiązujących ustaw.

2. Wydawanie zaświadczeń; w tym decyzji o przyznaniu statusu działacza opozycji
antykomunistycznej, jak też udostępnianie dokumentów archiwalnych nie należy do właściwości
Biura Lustracyjnego.

3. Wniosek o autolustrację w trybie art. 20 ust. 5 i 6 ustawy lustracyjnej może złożyć do właściwego
sądu każda osoba, która została publicznie pomówiona o fakt pracy, służby lub współpracy z
organami bezpieczeństwa państwa, bez względu na to, czy pełni lub w przeszłości pełniła funkcję
publiczną.

4. Wyegzekwowanie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego, jak też skutków jego
niezłożenia należy do kompetencji organów powołujących lub nadzorujących, wymienionych w art. 8
ustawy lustracyjnej.

5. Sąd wydaje orzeczenie o zgodności bądź niezgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego. W
przypadku orzeczenia stwierdzającego fakt złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia
lustracyjnego, sąd orzeka utratę prawa wybieralności w wyborach powszechnych oraz zakaz
pełnienia funkcji publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy lustracyjnej na okres lat 3-10.

Instytut Pamięci Narodowej

