
Szanowni Państwo,  

 

Poniżej przesyłam kilka istotnych i ważnych wskazówek technicznych, które mam nadzieję 
ułatwią naszą współpracę przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi 2018 r. 

 

Informacje o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego podajemy przez telefon. Można 
przygotować listę zawierającą imiona, nazwiska i nr PESEL osób, których informacja ma 
dotyczyć. Informacji udzielamy każdej osobie, która zadzwoni do IPN (dowolny oddział, bez 
względu na lokalizację komisji) i będzie dysponowała wskazanymi danymi, nie ma 
konieczności, by kandydaci dzwonili każdy z osobna.  
 
Jednocześnie zaznaczam, iż  informacji o treści oświadczeń udzielamy odpowiadając na 
zapytania nadesłane faxem (koniecznie proszę podać nr faxu komisji)- to wyłącznie w 
przypadku, kiedy kandydat składa komisji informację o złożonym kiedyś oświadczeniu 
lustracyjnym. W przypadku składanych po raz pierwszy oświadczeń komisja jest zobligowana 
we własnym zakresie odczytać treść takiego oświadczenia przed przesłaniem go do IPN (tu 
zgodnie z właściwością miejscową). 
 
Uprzejmie proszę o nadsyłanie oryginałów druków oświadczeń i informacji wyłącznie za 
pośrednictwem poczty, nie faxem. 

 

Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN w Poznaniu informuje również, iż realizując zadania 
określone ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 
organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944- 1990 oraz treści tych dokumentów oraz ustawą 
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu związane z przygotowaniami do wyborów samorządowych 
2018 r. dokonywana będzie wstępna analiza treści oświadczeń lustracyjnych złożonych przez 
kandydatów ubiegających się o mandat radnego, wójta, burmistrza i prezydenta. Stwierdzenie 
braków formalnych w treści oświadczenia lustracyjnego skutkować będzie zwrotem oryginału 
oświadczenia do Komisji Wyborczych celem ich uzupełnienia. Przyczyny zwrotu będą 
wskazane w skierowanym do Państwa piśmie przewodnim. 

Z art.7 ustawy lustracyjnej z 2006 r. jednoznacznie wynika, że oświadczenie lustracyjne 
składa się tylko raz (za wyjątkiem sytuacji określonej w ust.3a tegoż przepisu). Wzór 
oświadczenia jest załącznikiem do ustawy. Ustawa nie zawiera żadnych przepisów 
pozwalających czy też ustanawiających tryb ingerencji raz złożonego oświadczenia 
lustracyjnego. Nie istnieje możliwość jakiejkolwiek zmiany jego treści zarówno przez osobę 
składającą oświadczenia lustracyjne, jak i przez organy państwowe. Uzupełnienie braków 
formalnych w formularzu oświadczenia lustracyjnego może zatem polegać wyłącznie na 
naniesieniu na przekazanym Państwu oryginale oświadczenia lustracyjnego wyłącznie przez 
jego autora stwierdzonych braków.  

Oddziałowe Biuro Lustracyjne dysponować będzie kserokopiami przekazanych Państwu 
oświadczeń lustracyjnych, a każda zmiana zakwestionowanego oświadczenia lustracyjnego w 



inny sposób, jak wskazany w piśmie przewodnim, w tym sporządzenie nowego dokumentu- 
może skutkować odpowiedzialnością karną. Naniesienie zmian na oryginalnym oświadczeniu 
lustracyjnym winno być zatwierdzone parafą autora, a pod pełnym tekstem dokumentu 
naniesiona informacja o treści: "poprawione, data, podpis osoby składającej oświadczenie". 

 
Proszę o przekazanie w/w informacji wszystkim podległym Delegaturze KBW w Lesznie 
Komisjom Wyborczym. 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących składania i wypełniania 
Oświadczenia lustracyjnego lub Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego prosimy 
o kontakt z Oddziałowym Biurem Lustracyjnym IPN KŚZpNP w Poznaniu pod 
numerami telefonów: (61) 8356974, (61) 8356934 lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: obl.poznan@ipn.gov.pl 

 

 

Z poważaniem, 
Julita Ratajczak 
Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP 
Zastępca Naczelnika  
Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Poznaniu 
61-487 Poznań ul. Rolna 45a 
tel. /61/ 83-56-934 
e-mail: julita.ratajczak@ipn.gov.pl 
 


