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zapytania jednostek samorzadu terytorialnego w przedmiocie objecia osób zajmujacych

kierownicze stanowiska w administracji samorzadowej dyspozycja art. 4 pkt 24 ustawy z dnia

18 pazdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji O' dokumentach organów bezpieczenstwa

panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z

pózno zm.), uprzejmie przedstawiam, celem stosownego wykorzystania, informacje w

przedmiotowym zakresie.

Do dnia 10 maja 2007 r. przepis art. 4 pkt 24 ustawy z dnia 18 pazdziernika 2006 r. o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz

tresci tych dokumentów zwanej dalej "ustawa lustracyjna" stanowil, iz osobami pelniacymi

funkcje publiczne obowiazanymi do skladania oswiadczen lustracyjnych byli pracownicy

urzedów panstwowych oraz czlonkowie korpusu sluzby cywilnej zajmujacy kierownicze

stanowiska:

w urzedach organów wladzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach

administracji panstwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzednej, jego

zastepcy oraz naczelnika wydzialu lub jednostki równorzednej,

w administracji rzadowej w województwie: dyrektora i jego zastepcy, kierownika

zespolonej sluzby, inspekcji lub strazy i jego zastepcy, kierownika w organie administracji

niezespolonej i jego zastepcy.

W dniu 11 maja 2007 r. weszla w zycie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie

ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczenstwa panstwa z lat 1944

1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz.U. Nr 83, poz. 561). Na mocy art. l pkt l tejze

regulacji, wart. 4 pkt 24 ustawy lustracyjnej wprowadzenie do wyliczenia otrzymalo

brzmienie" osoby zajmujace kierml'nicze stanowiska". Tym samym, od dnia 11 maja 2007 r.

- stosownie do zapisów art. 4 pkt 24 ustawy lustracyjnej - osobami pelniacymi funkcje

publiczne zobligowanymi do skladania oswiadczen dotyczacych pr: ..
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bezpieczenstwa panstwa lub wspólpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

do dnia 31 lipca 1990 r. sa osoby zajmujace kierownicze stanowiska:

w urzedach organów wladzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach

administracji panstwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzednej, jego

zastepcy oraz naczelnika wydzialu lub jednostki równorzednej,

w administracji rzadowej w województwie: dyrektora i jego zastepcy, kierownika

zespolonej sluzby, inspekcji lub strazy i jego zastepcy, kierownika w organie administracji

niezespolonej i jego zastepcy.

Do organów wladzy publicznej nalezy, oprócz organów administracji rzaPowej,

zaliczyc równiez organy jednostek samorzadu terytorialnego. Samorzad terytorialny, zgodnie

bowiem z zapisami art. 16 ust. 2 Konstytucji RP, uczestniczy w sprawowaniu wladzy

publicznej. Samorzad terytorialny zostal na mocy." stosownych przepisów powszechnie

obowiazujacych wyposazony w okreslonego rodzaju kompetencje pozwalajace na

wykonywanie zadan i realizowanie sprawo charakterze publicznoprawnym badz we wlasnym

imieniu i na wlasna odpowiedzialnosc badz na rzecz innych organów administracji

publicznej.

W dniu 14 wrzesnia weszla w zycie ustawa z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o zmIanIe

ustawy o ujawnianiu infonnacji o dokumentach organów bezpieczenstwa panstwa z lat 1944

1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz.U Nr 165, poz. 1171). Wskazana nowelizacja m.in.

okreslila nowy wzór oswiadczenia lustracyjnego.

Biorac pod uwage zacytowane wyzej przepisy prawa, a w szczególnosci majac na

wzgledzie literalne brzmienie art. 4 pkt 24 lit a) ustawy lustracyjnej, mozliwym okazalo sie

prezentowanie pogladu, ze osoby urodzone przed dniem l sierpnia 1972 r. zajmujace

kierowrIicze stanowiska w urzedach organów jednostek samorzadu terytorialnego, zostaly

objete obowiazkiem zlozenia oswiadczenia lustracyjnego dotyczacego pracy lub sluzby w

organach bezpieczenstwa panstwa lub wspólpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca

1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Taki tez zreszta poglad zostal zaprezentowany w opinii

Departamentu Prawnego MSWiA przekazanej wojewodom przez Ministra Spraw

WewrIetrznych i Administracji za pismem z dnia 19 czerwca 2007 r. o sygnaturze DAP/0748

143(1).

Za przyjeciem odmiennego stanowiska, prezentowanego w opiniach wydawanych w

zwiazku z wystapieniami organów samorzadu terytorialnego przez Biuro Lustracyjne IPN, w

którego zakresie dzialania pozostaja sprawy lustracji osób pelniacych lub zamierzajacych
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pelnic okreslone funkcje publiczne, z których sprawowaniem wiaze sie obowiazek

przedlozenia oswiadczenia lustracyjnego, przemawiajajednakze nastepujace okolicznosci:

- podczas obrad Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Administracji i Spraw

Wewnetrznych rozpatrujacych w dniu 12 kwietnia 2007 r. - przedlozony przez Prezydenta

RP projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów

bezpieczenstwa panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentów i ustawy o Instytucie

Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk

1585), zgloszono poprawke do tego projektu majaca na celu nadanie obecnego brzmienia

art. 4 pkt 24 ustawy lustracyjnej (tj. wprowadzajaca jako wstep do art. 4 pkt 24 ustawy

lustracyjnej sformulowanie "osoby zajmujace kierownicze stanowiska "). Jako argument

przemawiajacy za wprowadzeniem zmiany brzmienia powolanego przepisu ustawy

lustracyjnej podnoszono, iz dotychczasowe brzmienie tego przepisu rodzilo watpliwosci co

do objecia jego zakresem osób pozostajacych w stosunku sluzby (tj. np. funkcjonariuszy

Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego czy Agencji Wywiadu) i zajmujacych kierownicze

stanowiska w urzedach organów administracji rzadowej. Przedstawiciel Kancelarii

Prezydenta RP wskazywal podczas obrad Komisji, ze "zawarcie w tym przepisie wyrazów

" osoby zajmujace kierownicze stanowiska" jednoznacznie przesadza o tym, ze przepis ten

obejmuje zarówno osoby pozostajace w stosunku sluzbowym, jaki osoby pozostajace w

stosunku pracy. Temu wlasnie sluzy ta poprawka. Nie wpr0>1Jadza ona zadnych nowych

kategorii stanowisk kierowniczych. Przepis pozostaje w takim brzmieniu, jak i w

obowiazujacej ustawie. Chodzi jedynie o zastapienie okreslenia "pracownicy urzedów

panstwowych oraz czlonkowie korpusu sluzby cywilnej" okresleniem osób, które na pewno

obejmuje funkcjonariuszy, zolnierzy i osoby cywilne ". Powyzsze wskazuje, iz intencja

autorów projektu nowelizacji ustawy lustracyjnej nie bylo objecie zakresem art. 4 pkt 24

ustawy lustracyjnej pracowników samorzadowych, a jedynie pozostajacych w stosunku

sluzby funkcjonariuszy okreslonych sluzb panstwowych (tj. np. funkcjonariuszy Agencji

Bezpieczenstwa Wewnetrznego czy Agencji Wywiadu);

- z brzmienia nadanego art. 4 pkt 24 lit. a) ustawy lustracyjnej na mocy nowelizacji z dnia 13

kwietnia 2007 r. wynika, iz obejmuje on swoim zakresem osoby zajmujace kierownicze

stanowiska m.in. w urzedach organów wladzy publicznej, w tym urzedach naczelnych i

centralnych organów administracji panstwowej: dyrektora departamentu lub jednostki

równorzednej, jego zastepcy oraz naczelnika wydzialu lub jednostki równorzednej. Przy

powyzszym brzmieniu pojawia sie problem co do mozliwosci prawidlowego ustalenia
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katalogu osób zajmujacych kierownicze stanowiska w urzedach organów jednostek

samorzadu terytorialnegoo Koniecznym bowiem pozostawaloby przy powyzej

zacytowanym brzmieniu art. 4 pkt 24 lit. a) lista'wy lustracyjnej ustalenie kierowniczych

stanowisk w urzedach organów jednostek samorzadu terytorialnego odpowiadajacych

stanowiskom dyrektora departamentu lub jednostki równorzednej, jego zastepcy oraz

naczelnika wydzialu lub jednostki równorzednej;

- przepisy prawa nakladajace na okreslone kategorie podmiotów (osób) obowiazki i

przewidujace za niespelnienie tychze obowiazków sankcje nie powinny byc interpretowane

w sposób rozszerzajacy;

- wart. 4 pkt 17 oraz pkt 32 ustawy lustracyjnej, wskazano okreslone stanowiska w organach

jednostek samorzadu terytorialnego (w tym majace charakter kierowniczych stanowisk), co

moze wskazywac, ze gdyby intencja ustawodawcy.bylo objecie zakresem art. 4 pkt 24 lit a)

ustawy lustracyjnej wszystkich kierowniczych stanowisk w urzedach organów samorzadu

terytorialnego, to wówczas nie byloby koniecznosci wymieniania wprost któregokolwiek z

nich w innych przepisach tejze ustawy. Poglad powyzszy podzielilo równiez Ministerstwo

Sprawiedliwosci.

Biorac pod uwage powyzsze okolicznosci, wlasciwym jest uznanie prezentowanego

przez Biuro Lustracyjne IPN (w którego zakresie dzialania pozostaja sprawy lustracji osób

pelniacych lub zamierzajacych pelnic okreslone funkcje publiczne) pogladu, zgodnie z

którym art. 4 pkt 24 lit. a) ustawy lustracyjnej nie obejmuje zakresem obowiazywania osób

zajmujacych kierownicze stanowiska w urzedach organów wladzy samorzadowej.
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