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Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

0 dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych 

dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zm.), osoby pełniące funkcje publiczne 

w rozumieniu art. 4 przywołanej ustawy, mają obowiązek złożenia oświadczenia, 

dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi 

organami, (art. 7 ust. 1). Ponadto, ustawodawca zobowiązał osoby urodzone przed dniem 

1 sierpnia 1972 r., które w dniu wejścia w życie ustawy pełniły funkcję publiczną do 

złożenia oświadczenia lustracyjnego w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania 

powiadomienia o obowiązku lustracyjnym (art. 56 ust. 1 i 2). W świetle zaś art. 57 ust. 1 i 2, 

w przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia lustracyjnego przez osobę, zobowiązaną 

do jego złożenia następuje skutek w postaci pozbawienia pełnionej funkcji publicznej. 

Pozbawienie funkcji publicznej następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin 

do złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

Na mocy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 

ze zm.) ustawodawca uczynił Biuro Lustracyjne Instytutu Pamięci Narodowej podmiotem 

odpowiedzialnym za prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, analizę tych 
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oświadczeń oraz zbieranie informacji niezbędnych do ich oceny (art. 52 a pkt 1 i 2 ustawy 

o IPN). Ustawa nie precyzuje jednak trybu postępowania z oświadczeniami, które choć 

złożone w przewidzianym prawem terminie zawierają braki lub błędy (np. brak wpisanego 

numeru PESEL lub podanie błędnego numer dowodu tożsamości, ale także poważniejsze 

uchybienia, jak np. brak podpisu pod oświadczeniem). Mając na uwadze konsekwencje 

prawne, jakie grożą osobom zobowiązanym za niezłożenie oświadczenia lustracyjnego 

w przewidzianym ustawą terminie, istotne staje się pytanie, w jaki sposób Instytut Pamięci 

Narodowej traktuje te oświadczenia, a w szczególności, czy oświadczenia lustracyjne, które 

zawierają pola nieuzupełnione lub uzupełnione niepoprawnie albo wzajemnie sprzeczne 

traktowane sąjako oświadczenia złożone terminowo. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o RPO (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze zm.), zwracam się do Pana 

Prezesa z uprzejmą prośbą o ustosunkowanie się do przedstawionych kwestii oraz 

poinformowanie mnie o praktyce postępowania Instytutu Pamięci Narodowej w opisanych 

wyżej przypadkach. 


