
Załącznik do Komunikatu nr 2 Rektora PK z 30 stycznia 2020 r. 
 

KOMUNIKAT NR 13 z dnia 4 lipca 2019 r. 
REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ 

 
w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące 

na funkcje publiczne w PK 
(tekst jednolity) 

 

Działając na podstawie przepisów 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 2019 r., poz. 430, z późn. zm.), informuję: 

§ 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., tzw. oświadczenia lustracyjnego, mają osoby urodzone przed dniem 
1 sierpnia 1972 r., które kandydują na następujące funkcje publiczne w Politechnice 
Krakowskiej: 

1) Rektor PK, 
2) prorektor, 
3) dziekan, 
4) członek Rady Uczelni, 
5) członek kolegium elektorów, 
6) członek Senatu, 
7) członek rady naukowej wydziału,  
8) dyrektor Szkoły Doktorskiej PK, 
9) osoba ubiegająca się o tytuł profesora, 
10) kierownik jednostki pozawydziałowej, 
11) kierownik centrum naukowo-badawczego, 
12) kierownik centrum dydaktycznego, 
13) kierownik innej jednostki samofinansującej się, 
14) kierownik katedry, 
15) kierownik laboratorium lub innej jednostki akredytowanej, 
16) kanclerz, 
17) kwestor, 
18) audytor wewnętrzny. 

§ 2 
1. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody 

na objęcie wyżej wymienionych funkcji publicznych. 
2. Organem właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do: 

1) Rektora PK– kolegium elektorów, 
2) osoby ubiegającej się o tytuł profesora – przewodniczący Rady Doskonałości 

Naukowej, 
3) pozostałych osób – Rektor PK. 

  



§ 3 
1. Złożenie oświadczenia lustracyjnego (załącznik nr 1a do ustawy) powoduje wygaśnięcie 

obowiązku jego powtórnego złożenia w przypadku późniejszego kandydowania lub 
wykonywania funkcji publicznej, z którą związany jest obowiązek złożenia oświadczenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana do złożenia oświadczenia 
lustracyjnego składa właściwemu organowi informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego (załącznik nr 2a do ustawy). 

§ 4 
1. Dokumenty należy złożyć niezwłocznie u pełnomocnika rektora ds. ochrony informacji 

niejawnych, z zachowaniem postanowień §2. 
2. Formularze oświadczenia lustracyjnego i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

są dostępne w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych: pokój nr 119, piętro I, budynek 10-
24 (W-9) przy ul. Warszawskiej 24, tel. 22 37. 

§ 5 
1. Przewodniczący Uczelnianej i Wydziałowych Komisji Wyborczych oraz dziekani 

przekazują pisemnie listę kandydatów na pełnienie funkcji publicznej w Politechnice 
Krakowskiej (w tym listę osób będących członkami rady naukowej wydziału nowej 
kadencji) pełnomocnikowi rektora ds. ochrony informacji niejawnych. 

2. Osoby kandydujące na stanowiska wymienione w §1 pkt. 1, 4, 5 i 6 informują na piśmie 
właściwą Komisję Wyborczą o spełnieniu obowiązku lustracyjnego. 

3. Osoby spełniające wymogi określone w Statucie PK dla członka rady naukowej wydziału, 
informują na piśmie właściwego dziekana o spełnieniu obowiązku lustracyjnego, przed 
terminem rozpoczęcia kadencji rady.  

4. Informację o spełnieniu obowiązku lustracyjnego przez osoby wymienione w §1 pkt. 10, 
11, 12, 13, 14 i 15 należy napisać we wniosku do rektora o powołanie na to stanowisko. 

5. Osoby kandydujące na funkcje wymienione w §1 pkt. 2, 3, 8, 16, 17 i 18 informują Rektora 
PK pisemnie o spełnieniu obowiązku lustracyjnego. 

§ 6 
Traci moc Komunikat nr 1 Rektora PK z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązku 

złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osoby kandydujące na funkcje publiczne w PK. 
 

§ 7 
Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że w przypadku osób,  
o których mowa w §1 pkt 7, 10-15, przepisy niniejszego komunikatu stosuje się do powołań 
po 30 września 2019 r. 


