
Uchwała nr 22/2020 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 9 marca 2020 roku 

 

w sprawie określenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów  

na rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 

 

 

Na podstawie § 116 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Kandydaci na rektora są uprawnieni na równych prawach do prowadzenia kampanii wyborczej  

na terenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w tym na terenie rektoratu oraz na wydziałach 

i na terenie filii. 

2. Kandydatom na rektora przysługuje na równych prawach uprawnienie do prezentowania swojego 

programu wyborczego, organizowania zebrań z członkami społeczności Uczelni, przekazywania 

informacji, apeli i haseł wyborczych. 

§ 2 

1. Organizowanie zebrań wyborczych przez kandydatów następuje po uzyskaniu zgody rektora 

w terminie ustalonym z Kanclerzem na terenie rektoratu, z Dziekanem Wydziału na terenie 

Wydziału oraz z Dziekanem Filii na terenie filii. 

2. Kanclerz, Dziekani Wydziałów oraz Dziekani Filii są obowiązani zapewnić kandydatowi  

na rektora odpowiednie miejsce na zebranie z członkami społeczności Uczelni. 

3. Kanclerz, Dziekani Wydziałów oraz Dziekani Filii są obowiązani zapewnić porządek 

i bezpieczeństwo w trakcie zebrania kandydata na rektora z członkami społeczności Uczelni. 

 

§ 3 

1. Kanclerz, Dziekani Wydziałów oraz Dziekani Filii są obowiązani zapewnić kandydatom na rektora 

odpowiednie miejsce, gdzie kandydaci mogą umieszczać materiały wyborcze (informacje, apele, 

ulotki, plakaty, etc.). 

2. Materiały wyborcze, w tym plakaty, ulotki i hasła wyborcze, należy umieszczać w taki sposób,  

aby można je było usunąć bez powodowania szkód. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i ust.5 zabrania się niszczenia i usuwania materiałów wyborczych. 

Nieuprawnione niszczenie lub usuwanie materiałów wyborczych skutkuje naruszeniem przepisów 

prawa oraz zasad etyki, jak i godności nauczyciela akademickiego, doktoranta oraz studenta. 
4. Nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru rektora kandydaci zobowiązani  

są do usunięcia materiałów wyborczych.  

5. Materiały wyborcze nieusunięte w terminie, o którym mowa w ust. 4, podlegają usunięciu 

i zniszczeniu. 



 

§ 4 

Prowadzenie kampanii wyborczej przez kandydata nie może zakłócać porządku i bezpieczeństwa 

pracy oraz prowadzonych zajęć dydaktycznych. 

 

§ 5 

1. Wszystkie formy prowadzenia kampanii wyborczej mogą się odbywać pod warunkiem 

poszanowania przepisów prawa, w tym praw pozostałych kandydatów. 

2. Kampania wyborcza powinna być prowadzona w oparciu o merytoryczne oraz rzeczowe 

argumenty. Kandydat powinien powstrzymywać się od ataków personalnych na któregokolwiek 

z kandydatów na funkcję Rektora. 

3. Zachowania, które naruszają postanowienia ust. 2, skutkują złamaniem zarówno przepisów prawa, 

zasad etyki, jak i godności nauczyciela akademickiego, doktoranta oraz studenta. 
 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

 

 Roman Wołowiec 


