
Uchwała Nr 95/2019 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 21 października 2019 roku 

 

w sprawie określenia wzoru oświadczenia o spełnieniu wymogów przez kandydata  

w zakresie członkostwa w Senacie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

oraz w Radzie Naukowej Instytutu  

 

Na podstawie art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 104 Statutu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

§1 

1. Ustala się wzór formularza oświadczeń dla członków Senatu oraz dla nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych wchodzących w skład 

Rady Naukowej Instytutu:  

1) o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, zwanej dalej „ustawą” oraz Statucie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach, zwanym dalej „Statutem”, 

2) o których mowa w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji 

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

dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430, z późn. zm.).  

2. Wzór formularza dla członków Senatu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały. 

3. Wzór formularza dla członków Rady Naukowej Instytutu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej  

uchwały. 

§ 2 

1. Ustala się wzór formularza oświadczeń osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach. 

2. Wzór formularza, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej  uchwały. Niniejszy 

wzór ma zastosowanie do osób pełniących funkcje kierownicze od 1 października 2019 r. 

 

§ 3 

1. Osoby, o których mowa w § 1 i § 2, muszą zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania swoich danych osobowych. 

2. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 4 

do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

  Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

       

           r. pr. Roman Wołowiec          



Załącznik nr 1 do uchwały UKW z dnia 21 października 2019 r. 

 

 

…………………………………………………………………… 

                                          nazwisko i imię   

 

…………………………………………………………………… 

                                     tytuł, stopień naukowy 

 

 

OŚWIADCZENIE 

członka Senatu 

 

w kadencji obejmującej okres 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na bycie członkiem Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach. 

 

Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że:  

spełniam wymagania/nie spełniam wymagań*, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 29  

ust. 4-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1668, z późn. zm.) oraz w § 161 Statutu, tzn.:  

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną, 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniłem/am  

w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami, 

6) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ani innej uczelni, 

7) nie jestem członkiem w radzie innej uczelni, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668,  

z późn. zm.), 

8) nie jestem członkiem organu kolegialnego innej uczelni, 

9) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej, 

10) posiadam wyższe wykształcenie (wymóg nie dotyczy studentów wchodzących w skład  

Senatu). 

                                                

                                                                                                     ……………………………………….. 

                                                                                                                 data i podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 



Informuję, że złożyłem/złożyłam*:  

     

1) oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października  

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430, z późn. zm.),  

2) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. 

poz. 430, z późn. zm.), 

3) nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 

  

 

 

Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z członkostwem w Senacie. 

 

 

                                                                                                            

……………………………………….. 

                                                                                                   data i podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

______________________ 

*niewłaściwe skreślić 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik nr 2 do uchwały UKW z dnia 21 października 2019 r. 

 

…………………………………………………………………… 

                                          nazwisko i imię   

 

…………………………………………………………………… 

                                     tytuł, stopień naukowy 

 

OŚWIADCZENIE 

członka Rady Naukowej Instytutu 

 

członek Rady Naukowej Instytutu …………………………………………………….  

                                                                     nazwa instytutu wskazanego przez nauczyciela   

                                                                                    akademickiego w oświadczeniu o reprezentowanej   

                                                                                    dyscyplinie 

 

w kadencji obejmującej okres 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na bycie członkiem Rady Naukowej Instytutu 

…………………………………. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że:  

spełniam wymagania/nie spełniam wymagań*, o których mowa w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 32  

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1668, z późn. zm.) oraz w § 161 Statutu, tzn.:  

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną, 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 

oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniłem/am  

w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami, 

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rady Naukowej Instytutu,  

7) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ani innej uczelni, 

8) nie jestem członkiem w radzie innej uczelni, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1668, z późn. zm.), 

9) nie jestem członkiem organu kolegialnego innej uczelni, 

10) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej, 

11) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest dla mnie, jako nauczyciela 

akademickiego, podstawowym miejscem zatrudnienia. 

                                                                

                                                                                                      ……………………………………….. 

                                                                                                                 data i podpis (imię i nazwisko) 



 

 

Informuję, że złożyłem/złożyłam*:  

     

1) oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października  

2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat  

1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430, z późn. zm.),  

2) informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. 

poz. 430, z późn. zm.), 

3)  nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r. 

  

 

 

Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z członkostwem w Radzie Naukowej Instytutu. 

 

 

                                                                                                            

……………………………………….. 

                                                                                                   data i podpis (imię i nazwisko) 

 

 

 

______________________ 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały UKW z dnia 21 października 2019 r. 

 

……………………………………………………………………….. 

              nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy, stanowisko 

 

………………………………………………………………………. 

                             jednostka organizacyjna 

 

OŚWIADCZENIE 

 

funkcja kierownicza - …………………………………………………………………………………. 

 

wyrażam zgodę  na objęcie funkcji ……………………….……………………………………………. 

………………………………………..……………………………  w Uniwersytecie Jana 

Kochanowskiego w Kielcach na kadencję obejmującą okres ………………………………………….. 

 

 

 

podpis (imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 

spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 w zw. z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), tzn.: 

 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 

 korzystam z pełni praw publicznych, 

 

 nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 

 nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną, 

 

 w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu 

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

dokumentów (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 430), nie pełniłem/am w nich służby ani nie 

współpracowałem/am z tymi organami. 

 

Oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z objęciem funkcji kierowniczej w Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 

 

 

 

data, podpis (imię i nazwisko) 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT


 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 

- oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990  

oraz treści tych dokumentów*, 

 

- informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa 

z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów*, 

 

- nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r.*. 

 

 

 

 

data, podpis (imię i nazwisko) 

______________________ 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              



Załącznik nr 4 do uchwały UKW z dnia 21 października 2019 r. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób pełniących funkcje kierownicze, 

członków organów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 4.05.2016, str. 1-88 z późn. zm., zwane dalej 

RODO), informujemy że: 

1) administratorem danych osobowych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie 

Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, jest Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, 

2) administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować  

poprzez adres e-mail: iod@ujk.edu.pl, 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  

na administratorze”), w związku z art. 20 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), w celu umożliwienia 

członkostwa w organach Uniwersytetu lub pełnienia funkcji kierowniczych, 

4) dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez administratora  

i zobowiązanym do zachowania tajemnicy, a innym osobom lub podmiotom jedynie  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, 

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów, 

6) przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (uprawnienia te mogą być ograniczone  

przez szczególne przepisy prawa), 

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia 

członkostwo w organach Uniwersytetu oraz pełnienie funkcji kierowniczych w Uniwersytecie 

Jana Kochanowskiego w Kielcach, 

8) przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  

Osobowych. 

 

mailto:iod@ujk.edu.pl

