
 Uchwała Nr   13 /2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 11 lutego 2016 roku 

w sprawie przyjęcia tekstu obwieszczenia w przedmiocie obowiązku złożenia oświadczeń 

lustracyjnych przez osoby kandydujące na funkcje jednoosobowych organów uczelni oraz 

prorektorów i prodziekanów  

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

§ 1 

1. Przyjmuje się tekst obwieszczenia w przedmiocie obowiązku złożenia oświadczeń 

lustracyjnych przez osoby kandydujące na funkcje jednoosobowych organów uczelni oraz  

prorektorów i prodziekanów.  

2. Tekst obwieszczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                                

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   r. pr. Roman Wołowiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                             Załącznik nr 1 

OBWIESZCZENIE nr 1 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

z dnia 11 lutego  2016 roku 

w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń lustracyjnych 

 

 

 
Na podstawie § 90 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w związku z obowiązkiem 

wynikającym z ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1388.) ogłasza się, co następuje:  

 

1) Osoby, które kandydują na funkcję rektora, prorektora, dziekana lub prodziekana, na kadencję 

2016-2020, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożenia oświadczenia 

lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego; 

2) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 1, należy złożyć w chwili wyrażenia zgody na 

kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, nie później niż przed upływem 

terminu przewidzianego na składanie kandydatur na wskazane wyżej funkcje, do właściwej 

Komisji Wyborczej; 

3) Oświadczenie lustracyjne wypełnione na formularzu lub informację o uprzednim złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego, osoby kandydujące do objęcia funkcji, o których mowa w pkt. 1) 

składają do działu kadr pokój 26a, ul Żeromskiego 5, Kielce, w zaklejonej kopercie, a otrzymane 

potwierdzenie złożenia oświadczenia w oryginale dołączają do zgłoszenia o kandydowaniu.  

Wzory oświadczeń zawierają załączniki nr 1 i nr 2. Istnieje możliwość pobrania załączników  

w wersji PDF ze strony BIP Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w zakładce wybory 

2016-2020; 

4) Osoby, które w wyniku przeprowadzonych wyborów nie będą pełnić funkcji, o których mowa  

w pkt. 1 w kadencji 2016-2020 odbierają wcześniej złożone oświadczenia z działu kadr pokój 

26a, ul Żeromskiego 5, w terminie 14-tu dni od zakończenia wyborów na daną funkcję.  

W przypadku nieodebrania oświadczeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

oświadczenia, podlegają komisyjnemu zniszczeniu. 

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

                     r. pr. Roman Wołowiec 


