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Informacja w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby zgłaszające 

swoje kandydatury na stanowiska dyrektorów szkół 

 

 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 2 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 2016 r., poz. 1721, ze zm.), 

oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody 

na objęcie lub wykonywanie funkcji. 

W związku z powyższym wszyscy kandydaci zgłaszający się do konkursu na stanowisko 

dyrektora szkoły publicznej winni złożyć oświadczenie lustracyjne zgodnie z załącznikiem nr 1a 

do ww. ustawy. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez złożenie dokumentów jest bowiem 

„wyrażeniem zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji”. 

Obowiązkiem lustracyjnym, zgodnie z art. 4 pkt 45 ustawy o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 

są objęci kandydaci na stanowisko: 

1) dyrektora szkoły publicznej1, 

2) dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona została szkoła 

publiczna, a dyrektor placówki pełni jednocześnie funkcję dyrektora tej szkoły, 

urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

Obowiązek lustracyjny nie został nałożony na inne niż wskazane powyżej osoby ubiegające 

się o stanowiska kierownicze w pozostałych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty.  

Należy również wskazać, że nadanie oświadczenia lustracyjnego w placówce pocztowej  

nie wywołuje skutku równoznacznego z jego skutecznym doręczeniem. Oznacza to, że datą 

wniesienia prawidłowo sporządzonego oświadczenia lustracyjnego jest dzień jego wpływu  

do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, a nie dzień nadania w placówce pocztowej. 

 

                                                           
1
 Z dniem 15 maja 2007 r. art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji  

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, w zakresie,  

w jakim dotyczy dyrektora szkoły niepublicznej, został uznany za niezgodny z art. 2, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 51 

ust. 2 i art. 65 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 8 i art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284), wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 571). 



 

 
 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy złożenie oświadczenia lustracyjnego powoduje 

wygaśnięcie obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania 

lub wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. 

W takiej sytuacji osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego składa organowi 

właściwemu do przedłożenia oświadczenia informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego zgodnie z załącznikiem nr 2a do ww. ustawy. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego oraz informacji 

o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1a do 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 2016 r., 

poz. 1721, ze zm.). 

2. Załącznik nr 2a do 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 2016 r., 

poz. 1721, ze zm.). 
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