
 Uchwała Nr 21/2016 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  

 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 2 marca 2016 roku 

w sprawie zmiany  obwieszczenia nr 1 z dnia 11 lutego 2016 roku  

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 

W obwieszczeniu nr 1 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 11  lutego 2016 r. dokonuje się 

następującej zmiany: 

dotychczasową treść pkt.4) zastępuje się treścią w brzmieniu: 

„ 4) Z kandydowaniem na funkcję publiczną rektora, prorektora, dziekana, prodziekana uczelni 

publicznej wiąże się  obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w 

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie lustracyjne, bez względu na wynik wyborów, składa się w 

chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a organem 

właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego rektora i prorektora uczelni publicznej jest 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Oświadczenie osoby kandydującej po 

potwierdzeniu jego przyjęcia na kopii przez dział kadr przesyłane jest do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.” 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                                                                

Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   r. pr. Roman Wołowiec 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Załącznik nr 1 

 

OBWIESZCZENIE nr 2 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

z dnia 2 marca 2016 roku 

zmieniające obwieszczenie nr 1 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 (tj. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 1388.) ogłasza się, co następuje:  

 

W obwieszczeniu nr 1 z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń 

lustracyjnych treść punktu 4) zastępuje się treścią w brzmieniu: 

 

„ 4) Z kandydowaniem na funkcję publiczną rektora, prorektora, dziekana, prodziekana uczelni 

publicznej wiąże się  obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w 

organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. 

do dnia 31 lipca 1990 r. Oświadczenie lustracyjne, bez względu na wynik wyborów, składa się w 

chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji, a organem 

właściwym do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego rektora i prorektora uczelni publicznej jest 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. Oświadczenie osoby kandydującej po 

potwierdzeniu jego przyjęcia na kopii przez dział kadr przesyłane jest do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przewodniczący 

 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

   r. pr. Roman Wołowiec 

 


