DKR-711-27/10

Kraków, dnia 20 października 2010 roku

Szanowni Państwo
prezydenci miast,
burmistrzowie i wójtowie
starostowie
Marszałek Województwa Małopolskiego
urzędnicy wyborczy

W związku z sygnalizowanymi problemami przy składaniu oświadczeń
lustracyjnych, Delegatura przekazuje jeszcze raz zbiór wyjaśnień na temat.
• oświadczeń dotyczących 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 –
zwanych dalej lustracyjnymi, nie składają kandydaci na radnych będący obywatelami
polskimi urodzeni po dniu 31 lipca 1972 roku,
• oświadczeń lustracyjnych nie składają również kandydaci na radnych będący
obywatelami Unii Europejskiej,
• oświadczenie „negatywne”, czyli takie, w którym kandydat nie przyznaje się „do
współpracy”, składa się tylko na pierwszej połowie części A oświadczenia
lustracyjnego (załącznik nr 4 do Informacji Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20
września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów
na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21
listopada 2010 r.),
• oświadczenie „pozytywne”, czyli takie, w którym kandydat przyznaje się „do współpracy”,
składa się na drugiej połowie części A oraz na części B łącznie oświadczenia
lustracyjnego (załącznik nr 4 do Informacji Państwowej Komisji Wyborczej ………….),
• kandydaci, którzy po dniu 13 września 2007 roku złożyli oświadczenie według
wskazanego wyżej wzoru , obojętnie czy „negatywne” czy „pozytywne”, zamiast
oświadczenia składają informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (załącznik
Nr 5 do Informacji Państwowej Komisji Wyborczej ………….),
• Delegatura przypomina, że okresie grudzień 2007 – luty 2008 wójtowie (burmistrzowie,
prezydenci miast) oraz radni obecnej kadencji składali oświadczenia lustracyjne – osoby
te w przypadku ponownego kandydowania w tegorocznych wyborach winny złożyć tylko
informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego,
• kandydaci, którzy nie pamiętają daty uprzednio złożonego oświadczenia, winny
zadzwonić osobiście do Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Krakowie pod
nr telefonów: 12/289-20-40, 12/289-20-44, 12/289-20-42,
• osoby, które złożyły już oświadczenia lustracyjne, ale wyłącznie przed datą 13 września
2007 roku, obowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne „od nowa”,
• właściwe dane zawarte w oświadczeniu jak i w informacji osoby kandydujące winny
podkreślić !!! a nie przekreślić !!!,
• przedkładane komisji terytorialnej oświadczenia czy informacje winny być w oryginale !!!
• otrzymanych oświadczeń czy informacji komisje nie kserują !!!, a po wprowadzeniu na
ich podstawie odpowiednich danych do Platformy Wyborczej, niezwłocznie,
spakowane w zaklejonej kopercie, za pismem przewodnim, przekazywane do
Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Krakowie, ul. Reformacka 3,
• równolegle, tylko w przypadku złożenia przez kandydata informacji o uprzednim złożeniu
oświadczenia lustracyjnego, komisja terytorialna przekazuje pilnie na adres poczty
elektronicznej Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Krakowie, ewa.zajac@in.gov.pl lub

obl.krakow@ipn.gov.pl zapytanie o treść uprzednio złożonego przez kandydata
oświadczenia lustracyjnego; zapytanie to należy potwierdzić faksem na nr

•
•

12/ 289-20-42,
wzór powyższego zapytania Delegatura przekazała pismem DKR-711-21/10 z dnia
12 października 2010 roku,
w przypadku złożenia przez kandydata (ów) informacji o złożeniu oświadczenia
lustracyjnego, komisje oczekują na informację z IPN o treści tego uprzednio
złożonego oświadczenia; informacja ta jest niezbędna do sporządzenia obwieszczenia
komisji terytorialnej o zarejestrowanych kandydatach na radnych i na wójtów,
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