Uchwała nr 1
Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW)
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 lutego 2016 r.
w sprawie procedury składania dokumentów lustracyjnych (oświadczeń lub informacji)
przez kandydatów na funkcje organów jednoosobowych i ich zastępców na kadencję 2016-2020
Na podstawie:
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 2013 r., poz. 1388),
2) Komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wyborów władz uczelni publicznych na kadencję 2015 –
2019
(https://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wyborow-wladz-uczelni-publicznych-na-kadencje2015-2019.html)
3) Ordynacji wyborczej UWM (Uchwała nr 706 Senatu UWM z dnia 24 kwietnia 2015 r.)

Uczelniana Komisja Wyborcza stwierdza, że:
§ 1.
1. Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego mają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., które są
kandydatami na funkcję rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana;
2. Wzór oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 1;
3. Osoby, które złożyły wcześniej oświadczenie lustracyjne mają obowiązek złożenia informacji o uprzednim
złożeniu oświadczenia;
4. Wzór informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego stanowi załącznik nr 2;
5. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia należy składać w zaklejonej
kopercie, oznaczonej własnoręcznie:
a) Imieniem (imionami) i nazwiskiem,
b) Dopiskiem „oświadczenie lustracyjne” lub „informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia
lustracyjnego”,
c) Datą złożenia oświadczenia;
6. Oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia należy złożyć w chwili
wyrażenia zgody na kandydowanie;
7. Kandydaci na funkcję rektora lub prorektora składają dokumenty, o których mowa
w ust. 6 przewodniczącemu UKW, natomiast kandydaci na dziekana lub prodziekana przewodniczącemu
wydziałowej komisji wyborczej; właściwy przewodniczący może pisemnie upoważnić członka komisji
wyborczej do zbierania tych informacji;
8. Przewodniczący UKW przedkłada (przesyła) Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożone dokumenty
lustracyjne wraz z informacją o dokonanym wyborze na funkcję rektora i prorektorów.
9. Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej przedkłada Rektorowi UWM w Olsztynie złożone
dokumenty lustracyjne wraz z informacją o dokonanym wyborze na funkcję dziekana i prodziekanów.
10. Przewodniczący właściwej komisji wyborczej zwraca za poręczeniem odbioru dokumenty lustracyjne
kandydatów, którzy nie zostali wybrani na funkcję organów jednoosobowych i ich zastępców.
§ 2.
Uchwała UKW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM

Załącznik 1

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
Część A
Ja ................................................................................................. syn/córka ………………………………..
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne nazwiska uŜywane

( imię ojca)

w latach 1944-1990)

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

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

.....................................................................................................................................................................
(nazwa dokumentu stwierdzającego toŜsamość, 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 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

świadom/świadoma odpowiedzialności za złoŜenie 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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425,
z późn. zm.), oświadczam, Ŝe nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam słuŜby 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)

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE
Ja ................................................................................................ syn/córka ..............................................
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, inne nazwiska uŜywane

( imię ojca)

w latach 1944-1990)

urodzony/urodzona .........................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

zamieszkały/zamieszkała …………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania)

legitymujący się/legitymująca się

.......................................................................................................................................................................
(nazwa dokumentu stwierdzającego toŜsamość, 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 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów)

świadom/świadoma odpowiedzialności za złoŜenie 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, Ŝe
pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam słuŜbę, 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 2006r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa w latach 1944 –
1990 oraz treści tych dokumentów

Funkcje

Data podjęcia i
zakończenia pracy,
słuŜby lub współpracy

Dodatkowo wyjaśniam:

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

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

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

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

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

............................, .............
(miejscowość, data)

......................... ................................................
(własnoręczny podpis)

______________________
*

Właściwe podkreślić.

** Wypełniają osoby, które oświadczyły, Ŝe słuŜyły, 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 2

INFORMACJA O ZŁOśENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Ja ............................................................
(imię i nazwisko)

syn*/córka*......................................
(imię ojca)

nr PESEL .............................
(PESEL)

informuję, Ŝe 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.) złoŜyłem*/złoŜyłam*
w dniu .........................................................................................................................................................................................
(data złoŜenia oświadczenia)

do ...........................................................................................................................................................................
(organ któremu przedłoŜono oświadczenie)

w związku z ............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

............................, ..............................
(miejscowość, data)

____________________
* Właściwe podkreślić

................................................." .
(własnoręczny podpis)

