Uchwała Nr 8 /2016
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 11 lutego 2016 roku
w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących do kolegium elektorów
Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzorów zgłoszeń kandydatów
do tych organów wyborczych
Na podstawie § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się wzór oświadczenia nauczyciela akademickiego kandydującego do kolegium elektorów
Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzór zgłoszenia nauczyciela
akademickiego kandydującego do tych organów wyborczych, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór oświadczenia pracownika niebędącego nauczycielem akademickim kandydującego
do kolegium elektorów Uniwersytetu i kolegium elektorów wydziału, a także wzór zgłoszenia
pracownika niebędącego nauczycielem akademickim kandydującego do tych organów
wyborczych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się wzór oświadczenia studenta/doktoranta Uniwersytetu kandydującego do kolegium
elektorów
Uniwersytetu oraz kolegium elektorów wydziału, a także wzór zgłoszenia
studenta/doktoranta kandydującego do tych organów wyborczych, stanowiący załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
r. pr. Roman Wołowiec

Załącznik nr 1

Kielce, dnia ………………………………….

Oświadczenie nauczyciela akademickiego
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………….. niniejszym wyrażam zgodę na
(imię i nazwisko)

kandydowanie do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału*. Jednocześnie oświadczam,
posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie, tj.:

że

1) nie przekroczyłam/em wieku emerytalnego;
2) jestem zatrudniony/a w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.

…………………………………….
podpis kandydatki/a
* właściwe podkreślić

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym
w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku
życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia.
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Zgłoszenie kandydatury do kolegium elektorów
Uniwersytetu/Wydziału*…………………………………………

Popieram kandydaturę ………………………………………………………………………….… do
(imię i nazwisko)

kolegium elektorów Uniwersytetu /Wydziału*:
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis osoby zgłaszającej

Wskazanie kurii akademickiej, do
której należy osoba posiadająca
czynne prawo wyborcze**

*właściwe podkreślić
** wpisać przynależność do właściwej kurii akademickiej: nauczyciel akademicki, pracownik niebędący
nauczycielem akademickim, student lub doktorant
Zgłoszenie wypełniają wyłącznie osoby mające czynne prawo wyborcze w Uniwersytecie, tj.:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
2) pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu
pracy,
3) studenci Uniwersytetu,
4) doktoranci Uniwersytetu.
Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana w danej grupie
do danego kolegium elektorów.
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Załącznik nr 2

Kielce, dnia ………………………………….

Oświadczenie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………….. niniejszym wyrażam zgodę na
(imię i nazwisko)

kandydowanie do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału*.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie,
zatrudniony/a w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu pracy.

tj. jestem

…………………………………….
podpis kandydatki/a
* właściwe podkreślić

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje pracownikom niebędącym nauczycielami
akademickimi zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy
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Zgłoszenie kandydatury do kolegium elektorów
Uniwersytetu/Wydziału*…………………………………………

Popieram kandydaturę ………………………………………………………………………….… do
(imię i nazwisko)

kolegium elektorów Uniwersytetu /Wydziału*:

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis osoby
zgłaszającej

Wskazanie kurii akademickiej, do
której należy osoba posiadająca
czynne prawo wyborcze**

*właściwe podkreślić
**wpisać: nauczyciel akademicki, pracownik niebędący nauczycielem akademickim, student lub
doktorant
Zgłoszenie wypełniają wyłącznie osoby mające czynne prawo wyborcze w Uniwersytecie, tj.:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
2) pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w
pełnym wymiarze czasu pracy,
3) studenci Uniwersytetu,
4) doktoranci Uniwersytetu.
Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana
w danej grupie do danego kolegium elektorów.
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Załącznik nr 3

Kielce, dnia ………………………………….

Oświadczenie studenta/doktoranta*
Ja niżej podpisana/y ……………………………………………….. niniejszym wyrażam zgodę na
(imię i nazwisko)

kandydowanie do kolegium elektorów Uniwersytetu/Wydziału*.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie,
studentem/doktorantem* w Uniwersytecie.

tj. jestem

…………………………………….
podpis kandydatki/a

* właściwe podkreślić

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) przysługuje studentom oraz doktorantom.
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Zgłoszenie kandydatury do kolegium elektorów
Uniwersytetu/Wydziału*…………………………………………

Popieram kandydaturę ………………………………………………………………………….… do
(imię i nazwisko)

kolegium elektorów Uniwersytetu /Wydziału*:

Lp.

Imię i nazwisko

Podpis osoby zgłaszającej

Wskazanie kurii akademickiej, do
której należy osoba posiadająca
czynne prawo wyborcze**

*właściwe podkreślić
**wpisać: nauczyciel akademicki, pracownik niebędący nauczycielem akademickim, student lub
doktorant
Zgłoszenie wypełniają wyłącznie osoby mające czynne prawo wyborcze w Uniwersytecie, tj.:
1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy,
2) pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w
pełnym wymiarze czasu pracy,
3) studenci Uniwersytetu,
4) doktoranci Uniwersytetu.
Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana
w danej grupie do danego kolegium elektorów.
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