
 
 
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA LUSTRACYNEGO 
 
Podstawa prawna 
Ustawa z dnia 18 października 2006 r.  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (t. j. Dz. U. 2019, poz. 430)  
 
„Art. 7. 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, o których mowa w art. 4, urodzone przed dniem 1 sierpnia 
1972 r.  
2. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub 
wykonywanie funkcji, a w przypadku żołnierza zawodowego przed doręczeniem mu decyzji o wyznaczeniu na 
stanowisko służbowe.  
3. Złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w 
przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek 
złożenia oświadczenia.  
3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa 
organowi właściwemu do przedłożenia oświadczenia informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego.  
3b. W przypadku późniejszego kandydowania lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest 
obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osobę, która złożyła oświadczenie lustracyjne na zasadach 
określonych w art. 11 ust. 4, osoba ta może powtórnie złożyć oświadczenie lustracyjne.” 
 
 
Do złożenia oświadczenia lustracyjnego w ASP w Łodzi zobowiązani są zgodnie z wymienionym wyżej art. 4 
pkt 18 cytowanej ustawy: 
  
– członek rady uczelni,  
– rektor,  
– członek kolegium elektorów,  
– członek senatu,  
– osoba będąca członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) – w ASP w Łodzi Rady ds. stopni oraz 
osoba pełniąca funkcję organu w rozumieniu tego przepisu. 

 
W uczelniach organem, któremu składane są oświadczenia przez wyżej wymienionych - jest Rektor, przy czym 
oświadczenie składane jest do Rektora poprzez Komisje wyborczą Akademii w zaklejonej kopercie z 
wypisanym imieniem i nazwiskiem oraz podmiotem do którego osoba kandyduje. 
 
Kandydat na rektora składa oświadczenie lustracyjne do właściwego podmiotu dokonującego wyboru.  
 
Oświadczenia powinny być złożone w chwili kandydowania lub wyrażenia zgody na objęcie lub wykonywanie 
funkcji. 
 
Oświadczenia lustracyjnego nie składają kandydaci i osoby wyrażające zgodę na pełnienie funkcji 
publicznych, które urodziły się po 01 sierpnia 1972 r. 
 
Osoba kandydująca w wyborach, która złożyła już oświadczenie lustracyjne w związku z wcześniejszym 
kandydowaniem lub wyrażeniem zgody na pełnienie funkcji publicznej, jest zobowiązana do złożenia 
informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego - nie składa powtórnie oświadczenia 
lustracyjnego - składa tylko informację o jego złożeniu.  
W razie wątpliwości w tym zakresie możecie Państwo skontaktować się z Biurem Kadr. 
 
 
 
 
 


