
  Uchwała Nr 12/2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 11 lutego 2016 roku 

w sprawie ustalenia wzorów oświadczeń osób kandydujących  na funkcje rektora 

i prorektora oraz dziekana i prodziekana, a także wzorów zgłoszeń kandydatów na te 

funkcje na kadencję 2016-2020 
 

Na podstawie § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się wzór oświadczenia  osoby kandydującej  na funkcję rektora oraz wzór zgłoszenia 

kandydata na tę funkcję  stanowiący  załącznik nr 1 do   niniejszej uchwały. 

2. Ustala się wzór oświadczenia  osoby kandydującej na funkcję prorektora oraz wzór zgłoszenia 

kandydata na tę funkcję  stanowiący  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Ustala się wzór oświadczenia  osoby kandydującej  na funkcję dziekana  oraz wzór zgłoszenia 

kandydata na tę funkcję  stanowiący  załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Ustala się wzór oświadczenia  osoby kandydującej  na funkcję prodziekana  oraz wzór zgłoszenia 

kandydata na tę funkcję  stanowiący  załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

 

Wzór oświadczenia  osoby kandydującej oraz zgłoszenie kandydatury składane są  łącznie do  

właściwej komisji wyborczej.   

 

§ 3 

 

Wzory oświadczeń osób kandydujących oraz  wzory zgłoszeń wydawane są zainteresowanym osobom 

w dziekanatach oraz Biurze Organizacyjno-Prawnym.  

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   r. pr. Roman Wołowiec 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 

Kielce, dnia …………2016 r. 

 

Oświadczenie kandydata na rektora Uniwersytetu na kadencję 2016-2020 

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………. oświadczam, że wyrażam zgodę na                                                       

                                                             (imię i nazwisko) 

kandydowanie na funkcję rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Jednocześnie 

oświadczam,  że posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie  tj. nie przekroczyłam/em wieku 

emerytalnego oraz posiadam stopień naukowy  doktora habilitowanego / tytuł naukowy profesora*.    

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

* właściwe podkreślić 

Kandydaci na rektora  pełniący funkcję  rektora  w innej Uczelni składają dodatkowo  oświadczenie 

o następującej treści:   

Niniejszym  oświadczam, że z chwilą wyboru na funkcję rektora zrezygnuję z funkcji rektora  

pełnionej w innej Uczelni. 

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

 

Kandydaci na rektora niezatrudnieni w Uniwersytecie składają  dodatkowo  oświadczenie o następującej 

treści:   

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wyboru na rektora  nawiążę stosunek pracy z Uniwersytetem 

najpóźniej w dniu poprzedzającym objęcie tej funkcji   

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

 

Kandydaci na rektora niezatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy składają  dodatkowo  

oświadczenie o następującej treści:   

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wyboru na rektora Uniwersytet stanowić   będzie dla mnie 

podstawowe miejsce pracy.  

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

str. 1 



 

Zgłoszenie kandydatury na funkcję  rektora Uniwersytetu 

na kadencję 2016-2020 
 

 

Popieram kandydaturę ………………………………………………………… na funkcję rektora 

                                                               imię i nazwisko 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Podpis osoby zgłaszającej  

Wskazanie kurii akademickiej, do 

której należy osoba posiadająca  

czynne prawo wyborcze* 

    

    

    

    

    

 

 

*Wpisać: nauczyciel akademicki, pracownik niebędący nauczycielem akademickim, student lub doktorant.  

  

 

 

 

1. 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.  

2. Każdemu uprawnionemu  przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata na rektora.  
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Załącznik 2 

Kielce, dnia …………………………………. 

 

Oświadczenie kandydata na prorektora na kadencję 2016-2020 

 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………….. oświadczam, że  wyrażam                                                 

                                                        imię i nazwisko 

 

zgodę na kandydowanie na funkcję prorektora ds.……………………………………… Uniwersytetu.  

Jednocześnie oświadczam,  że posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie  tj.  

1) nie osiągnęłam/em wieku emerytalnego ;  

2) posiadam stopień naukowy doktora/doktora habilitowanego /tytuł naukowy profesora*; 

3) jestem zatrudniona/y w Uniwersytecie jako podstawowym  miejscy pracy 

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

*właściwe podkreślić 

 

Kandydaci na prorektora  pełniący funkcję  rektora , prorektora , dziekana lub prodziekana w innej Uczelni 

składają dodatkowo  oświadczenie o następującej treści:   

Niniejszym  oświadczam,  że z chwilą wyboru na funkcję prorektora zrezygnuję z funkcji rektora/ 

prorektora/ dziekana/  prodziekana pełnionej w innej Uczelni**. 

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

* właściwe podkreślić  

 

 

 

 



 

 

Zgłoszenie kandydatury na funkcję prorektora Uniwersytetu 

 ds. …………………………….…..   

na kadencję 2016-2020 

 

Niniejszym zgłaszam kandydaturę ……………………………………….………… na funkcję   

                                                                                                imię i nazwisko 

prorektora Uniwersytetu  ds. …………………………………………………….   

 

………………………………………………. 

podpis rektora - elekta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zgłoszenie wypełnia wyłącznie rektor-elekt.  

2 Wysunięcie przez rektora-elekta kandydatury prorektora ds. studenckich wymaga uzyskania zgody większości 

przedstawicieli studentów i doktorantów zasiadających w kolegium elektorów. Niezajęcie stanowiska przez 

przedstawicieli studentów i doktorantów w odniesieniu do wskazanego kandydata w terminie 3 dni uważa się za 

wyrażenie zgody. 
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Załącznik nr 3 

Kielce, dnia ………2016 r. 

Oświadczenie kandydata na funkcję dziekana  

Wydziału ………………………………………………… na kadencję 2016-2020 

 

Ja niżej podpisana/y ……………………………………………………… oświadczam, że wyrażam  

                                                 imię i nazwisko 

 

 zgodę na kandydowanie na funkcję dziekana Wydziału ………………….……………………….. 

Jednocześnie oświadczam,  że posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie  tj.:  

1) nie osiągnęłam/em wieku emerytalnego ;  

2) posiadam stopień naukowy doktora habilitowanego/ tytuł naukowy profesora*; 

3) jestem zatrudniona/y w Uniwersytecie jako podstawowym  miejscy pracy. 

 

 

*właściwe podkreślić   

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

 

 

Niniejszym  oświadczam,  że z chwilą wyboru na funkcję dziekana zrezygnuję z funkcji rektora/ 

prorektora/ dziekana/  prodziekana pełnionej w innej Uczelni**. 

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 
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Zgłoszenie kandydatury na funkcję  

 dziekana Wydziału……………………………………….  

na kadencję 2016-2020 

 

Popieram kandydaturę ……………………………..………………………... na funkcję dziekana  

                                                          imię i nazwisko 

 

 

Wydziału ............................................................................................ 

 

 

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Podpis osoby zgłaszającej  

Wskazanie kurii akademickiej, do 

której należy osoba posiadająca  

czynne prawo wyborcze* 

    

    

    

    

    

 

 

*Wpisać: nauczyciel akademicki, pracownik niebędący nauczycielem akademickim, student lub doktorant.  

  

1. Zgłoszenie wypełniają wyłącznie osoby mające czynne prawo wyborcze tj.: 

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Wydziale  jako podstawowym miejscu pracy, 

2) pracownicy wydziału niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnionymi w pełnym wymiarze czasu pracy,  

3) studenci  wydziału,   

4) doktoranci wydziału.  

2. Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia tylko jednego kandydata na dziekana.  
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Załącznik nr 4 

Kielce, dnia ………………………2016 r. 

 

Oświadczenie kandydata na funkcję prodziekana na kadencję 2016-2020 

 

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję prodziekana ds.…………………………….. 

Wydziału  ………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczam,  że posiadam bierne prawo wyborcze w Uniwersytecie  tj.: 

1) nie osiągnęłam/em wieku emerytalnego ;  

2) posiadam stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego / tytuł naukowy profesora*; 

3) jestem zatrudniona/y w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy; 

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 

*właściwe podkreślić  

 

 

 

Niniejszym  oświadczam,  że z chwilą wyboru na funkcję prodziekana zrezygnuję z funkcji rektora/ 

prorektora/ dziekana/  prodziekana pełnionej w innej Uczelni**. 

 

……………………………………. 

podpis  kandydatki/a 
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Zgłoszenie kandydatury na funkcję  prodziekana  

ds. …………….…………………………………..   

Wydziału …………………………………..………… 

na kadencję 2016-2020 

 

Niniejszym zgłaszam kandydaturę …...…………………………………………..…….na  

                                                                                           imię i nazwisko 

 

funkcję prodziekana ds. ……………….…………………………………………………………………………. 

   

 

………………………………………………. 

podpis dziekana  - elekta  

 

 

 

 

 

 

1 Zgłoszenie wypełnia wyłącznie dziekan- elekt.  

2 Wysunięcie przez dziekana-elekta kandydatury prodziekana ds. studenckich wymaga uzyskania zgody 

większości przedstawicieli studentów i doktorantów. Niezajęcie stanowiska przez przedstawicieli studentów 

i doktorantów w odniesieniu do wskazanego kandydata w terminie 3 dni uważa się za wyrażenie zgody.  
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