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Pismo Okólne Nr 1/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 19 stycznia 2012 r. 
 

w sprawie procedury składania oświadczeń lustracyjnych przez kandydatów  
do objęcia lub wykonywania określonych funkcji publicznych  

w Uniwersytecie Wrocławskim 
 
 

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 2007 r., nr 63, poz. 425, z późń. zm.) zwaną dalej „ustawą”  nakłada 
obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby, które wyrażą zgodę na 
kandydowanie, objęcie lub wykonywanie niektórych funkcji publicznych. W związku z tym 
informuję, co następuje:  

 
1. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”, mają 
osoby, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., które wyrażą zgodę na 
kandydowanie, objęcie lub wykonywanie następujących funkcji publicznych: 
a/ rektora i prorektora, 
b/ dziekana i prodziekana, 
c/ dyrektora instytutu i zastępcy dyrektora instytutu, 
d/ kanclerza i kwestora, 
e/ audytora wewnętrznego 
f/ radcy prawnego. 

 
2. Osoba, która złożyła oświadczenie lustracyjne przed dniem 14 września 2007 r. ma 

obowiązek ponownego złożenia takiego oświadczenia w chwili wyrażenia zgody na 
kandydowanie, objęcie lub wykonywanie w/w funkcji publicznych.   

 
3. Złożenie oświadczenia lustracyjnego po w/w terminie powoduje wygaśnięcie 

obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub 
wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia 
oświadczenia.  Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi 
załącznik nr 1. 
 

4. Wzór oświadczenia lustracyjnego zawiera załącznik nr 2, który składa się z dwóch 
części:  
części A stanowiącej oświadczenie lustracyjne, w którym osoby oświadczają, że: 

 nie pracowały, nie pełniły służby ani nie były współpracownikami organów 
bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 2 i 3a ustawy 
lub 

 pracowały, pełniły służbę, były współpracownikami organów bezpieczeństwa 
państwa, w rozumieniu art. 2 i 3a ustawy; 

części B, którą wypełniają osoby, które służyły, pracowały lub współpracowały  
z organami bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy. 

 
5. Organem właściwym, któremu przedkładane jest oświadczenia lustracyjne, jest 

odpowiednio: 
a/ Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w stosunku do rektora i prorektorów, 
b/ Rektor - w stosunku do dziekanów, prodziekanów, dyrektorów instytutów, 

zastępców dyrektorów instytutów oraz osób zatrudnionych na stanowiskach 
kanclerza, kwestora i audytora wewnętrznego, za pośrednictwem Działu Kadr, 

c/ właściwa okręgowa izba radców prawnych - w stosunku do osób zatrudnionych 
na stanowiskach radców prawnych. 
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6. Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 
składane są w  Dziale Kadr Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

7. Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie składane jest w zaklejonej kopercie 
opatrzonej własnoręcznie wpisanym imieniem i nazwiskiem. Na kopercie należy 
napisać: „Oświadczenie lustracyjne” i podać datę jego złożenia. 

 
8. Osoba przyjmująca oświadczenie lustracyjne wystawia potwierdzenie przyjęcia 

złożonego oświadczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3. 
 

9. Traci moc Pismo Okólne Nr 2/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  
15 marca 2007 r. w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez 
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
   R E K T O R 

 



Załącznik nr 1 
do pisma okólnego Nr 1/2012 
z dnia 19 stycznia 2012 r. 
 

 

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO 
 

 

Ja ............................................... syn*/córka* .......................... nr PESEL ....................  
(imię i nazwisko)             (imię ojca)                      (PESEL) 

 

informuję, że oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 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.) złożyłem*/złożyłam* 
 

w dniu ......................................................................................................................  
(data złożenia oświadczenia) 

 
do ............................................................................................................................  

(organ któremu przedłożono oświadczenie) 
 
w związku z ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 
 

 
 

 ...............................................................   ...........................................  

        (miejscowość, data)       (własnoręczny podpis)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________  
 * Właściwe podkreślić 



Załącznik nr 2 
do pisma okólnego Nr 1/2012 
z dnia 19 stycznia 2012 r. 

 
 

 

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE 

 
Część A 

 
Ja ...........................................................................  syn/córka .................................  
                 (imię i nazwisko, nazwisko rodowe,     (imię ojca) 
                       inne nazwiska używane w latach 1944-1990) 
 
urodzony/urodzona ....................................................................................................  

(data i miejsce urodzenia) 
 
zamieszkały/zamieszkała.............................................................................................  

(adres zamieszkania) 
 
legitymujący się/legitymująca się .................................................................................  

         (nazwa i dokument stwierdzający tożsamość, jego numer i numer PESEL) 
 
wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający się/ubiegająca się o objęcie lub 
wykonywanie funkcji publicznej 
 
 ...............................................................................................................................  

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) 

 
 
 
 
świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po 
zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006r. 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.), oświadczam, że  
nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani  
nie byłem/nie byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, 
organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia  
22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 
 

 

 

 

 

 ...............................................................   ...........................................  

        (miejscowość, data)       (własnoręczny podpis)  
 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

Ja ...........................................................................  syn/córka .................................  
                 (imię i nazwisko, nazwisko rodowe,     (imię ojca) 
                       inne nazwiska używane w latach 1944-1990) 
 
urodzony/urodzona ....................................................................................................  

(data i miejsce urodzenia) 
 
zamieszkały/zamieszkała.............................................................................................  

(adres zamieszkania) 
 
legitymujący się/legitymująca się .................................................................................  

         (nazwa i dokument stwierdzający tożsamość, jego numer i numer PESEL) 
 
wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający się/ubiegająca się o objęcie lub 
wykonywanie funkcji publicznej 
 
 ...............................................................................................................................  

(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów) 

 
 
 
 

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po 
zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, 
byłem/byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów 
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ...............................................................   ...........................................  

        (miejscowość, data)       (własnoręczny podpis)  
 

 

 

 

 

 

 

 



Część B** 

Lp. Organ bezpieczeństwa państwa określony w art. 2 
ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów 

Funkcja Data podjęcia  
i zakończenia pracy, 

służby lub współpracy 

    

 

Dodatkowo wyjaśniam: 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ...............................................................   ...........................................  

        (miejscowość, data)       (własnoręczny podpis)  

 
 

 ___________________________________  

* Właściwe podkreślić 
** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa 
państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r.  



Załącznik nr 3 
do pisma okólnego Nr 1/2012 
z dnia 19 stycznia 2012 r. 

 
 
 
 
 

Potwierdzenie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego 
złożonego w Uniwersytecie Wrocławskim 

 
 
 
 
 

 
Potwierdza się przyjęcie w dniu ................................... oświadczenia lustracyjnego  
 
złożonego przez Pana/Panią...................................................................................... 
 
nr PESEL................................................................................................................... 
 
zatrudnionego w…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
na stanowisku............................................................................................................ 
 
 
 
Nr w wykazie:............................. 
  
 

 
 

.............................................................................. 
                                                               (podpis i pieczątka imienna osoby  

                  przyjmującej oświadczenie lustracyjne) 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................................. 
             (podpis osoby składającej oświadczenie lustracyjne) 
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