
Uchwała nr 9/2020 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

z dnia 14 lutego 2020 roku 

w sprawie określenia wzoru oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące 

do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 

2020-2024, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie 

zgłoszenia i oświadczenia kandydata  

 

Na podstawie art. 25 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85.) oraz § 104 Statutu Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Ustala się wzory formularzy oświadczeń dla osób kandydujących do Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach: 

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

2. Wzory formularzy: 

1) dla nauczycieli akademickich wzór  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wzór stanowi załącznik nr 2  

do niniejszej uchwały, 

3) dla doktorantów i studentów wzór  stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

3. Osoby kandydujące na elektora urodzone przed dniem 31 lipca 1972 r. do oświadczenia, o którym 

mowa w ust. 2, załączają w zaklejonej kopercie oświadczenie lustracyjne lub informację 

o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Na kopercie należy wpisać imię i nazwisko kandydata  

oraz adnotację: ,,Oświadczenie lustracyjne/informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. 

 

§ 2 

 

1. Ustala się wzór formularza zgłoszenia kandydata do kolegium elektorów. Wzór formularza 

zgłoszenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie kandydata według wzoru określonego w § 1 ust. 2,  

a w odniesieniu do osób urodzonych przed dniem 31 lipca 1972 r. także oświadczenie lustracyjne 

lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z wymogami określonymi w § 1  

ust. 3. 

 



 

§ 3 

 

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

przetwarzania swoich danych osobowych. 

2. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych określa załącznik nr 5  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

 

Zgłoszenia oraz oświadczenia kandydatów błędnie wypełnione lub niekompletne nie będą 

rozpoznawane i nie będą brane pod uwagę w dalszych czynnościach komisji. 

 

§ 5 

 

Ustala się wzór listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia kandydata do kolegium elektorów oraz 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do kolegium elektorów. Wzór listy stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

mgr Roman Wołowiec



                                                                      Załącznik nr 1 do uchwały nr 9 UKW  z dnia 14.02.2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

osoby kandydującej do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach na kadencję 2020-2024  

w grupie nauczycieli akademickich  

 

 

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

                          (nazwisko i imię) 

 

 

 

 

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

(Jednostka organizacyjna, w której zatrudniona jest osoba kandydująca – Wydział, Filia, jednostka 

międzywydziałowa, jednostka pozawydziałowa, jednostka ogólnouczelniana)  

 

 

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

 (zajmowane w Uczelni stanowisko – profesor, profesor Uczelni, nauczyciel akademicki zatrudniony  

na stanowisku adiunkta, asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i bycie członkiem kolegium elektorów  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024. 

Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą 

oświadczenia, że: spełniam wymagania/nie spełniam wymagań*, o których mowa w art. 20 

ust. 1, ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 85.) oraz w § 135 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 (Dz. U. z 2019 r. 

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, 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 2020 r. poz. 85), 

7) nie jestem członkiem organu kolegialnego innej uczelni, 

8) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej. 

 

 

…………………………………. 

   (data i czytelny podpis) 

 

Informacja o złożeniu/niezłożeniu oświadczenia lustracyjnego 

 

Oświadczam, że* : 

 

 

1) załączam 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 (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 430, z późn. zm.), 

2) załączam 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  

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

3) nie składam  dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2, urodziłem/am się po dniu 

31 lipca 1972 r. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich 

danych osobowych w związku z kandydowaniem do kolegium elektorów. 

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

                                                                               (data i czytelny podpis)                                                                

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 2 do uchwały nr 9 UKW z dnia 14.02.2020 r. 

OŚWIADCZENIE 

osoby kandydującej do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach na kadencję 2020-2024  

w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi  

 

 

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

                          (nazwisko i imię) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i bycie członkiem kolegium elektorów  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024. 

Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą 

oświadczenia, że: spełniam wymagania/nie spełniam wymagań*, o których mowa w art. 20 

ust. 1, ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 85.) oraz w § 135 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 (Dz. U. z 2019 r. 

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, 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 2020 r. poz. 85), 

7) nie jestem członkiem organu kolegialnego innej uczelni, 

8) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej. 

 

 

…………………………………. 

   (data i czytelny podpis) 



 

Informacja o złożeniu/niezłożeniu oświadczenia lustracyjnego 

 

Oświadczam, że* : 

 

 

1) załączam 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 (Dz. U. z 2019 

r. poz. 430, z późn. zm.), 

2) załączam 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 

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

3) nie składam  dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2, 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 kolegium elektorów. 

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

                                                                               (data i czytelny podpis) 

 

                                                                       

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do uchwały nr 9 UKW  z dnia 14.02.2020 r.                                               

 

OŚWIADCZENIE 

osoby kandydującej do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach na kadencję 2020-2024 

 

w grupie doktorantów/studentów*   

 

 

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

                          (nazwisko i imię) 

 

 

 

 

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

( Wydział, Filia - dotyczy studentów) 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i bycie członkiem kolegium elektorów  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024. 

Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą 

oświadczenia, że: spełniam wymagania/nie spełniam wymagań*, o których mowa w art. 20 

ust. 1, ust. 3 i ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 85.) oraz w § 135 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 (Dz. U. z 2019 

r. 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, 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 2020 r. poz. 85), 

7) nie jestem członkiem organu kolegialnego innej uczelni, 

8) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej. 

 

…………………………………. 

   (data i czytelny podpis) 

 

 

Informacja o złożeniu/niezłożeniu oświadczenia lustracyjnego 

 

Oświadczam, że* : 

 

1) załączam 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 (Dz. U. z 2019 

r. poz. 430, z późn. zm.), 

2) załączam 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  

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

3) nie składam  dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2, 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 kolegium elektorów. 

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

                                                                               (data i czytelny podpis) 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

    

 

 

 

 

 

                        



                                                                     Załącznik nr 5 do uchwały nr 9 UKW z dnia 14.02.2020 r. 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób kandydujących do Kolegium Elektorów  

 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 z 4.05.2016, str. 1 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 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 

85) w celu przeprowadzenia wyborów do kolegium elektorów Uniwersytetu, 

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 kandydowanie 

do kolegium elektorów Uniwersytetu, 

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

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

mailto:%20iod@ujk.edu.pl,


 Załącznik nr 4 do uchwały nr 9 UKW z 14.02.2020 r. 

 

Zgłoszenie kandydatury do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024 

 

Zgłaszam kandydaturę ………………………………………………………………………….… 

(imię i nazwisko) 

 

 

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

(należy wskazać grupę, do której należy kandydat – profesor, profesor Uczelni, nauczyciel akademicki  

zatrudniony na stanowisku adiunkta, asystenta, wykładowcy, lektora, instruktora, pracownik niebędący 

nauczycielem  akademickim, doktorant, student oraz nazwę jednostki, w której kandydat świadczy pracę, uczy 

się, – wydział , filia, jednostka międzywydziałowa, pozawydziałowa, ogólnouczelniana) 

 

 

   

Lp. 

 

Imię i nazwisko 

 

Podpis osoby zgłaszającej  

Wskazanie  jednostki, w której 

zatrudniona jest lub studiuje osoba 

zgłaszająca, posiadająca  czynne 

prawo wyborcze* 

    

    

    

    

    

 

 

* wpisać przynależność do właściwej grupy: nauczyciel akademicki, pracownik niebędący nauczycielem 

akademickim, student lub doktorant  

 Zgłoszenie wypełniają wyłącznie osoby mające czynne prawo wyborcze w Uniwersytecie, tj.: 

1) nauczyciele akademiccy i pracownicy Uniwersytetu niebędący nauczycielami akademickimi,  

2) studenci  Uniwersytetu,   

3) doktoranci Uniwersytetu.  

 

Każdemu wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia takiej liczby kandydatów, jaka ma być wybrana do danego  

kolegium elektorów 



                                                               

Załącznik nr 6 do uchwały nr 9 UKW  z dnia 14.02.2020 r. 

 

Lista potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia kandydata w wyborach do Kolegium 

Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  na kadencję 2020-2024 

 

 

Lp. 

 

 

Data 

doręczenia 

zgłoszenia 

 

Imię 

i nazwisko 

zgłaszającego 

 

Imię 

i nazwisko 

kandydata 

 

Załączono 

oświadczenie 

kandydata 

TAK/NIE 

Załączono  

kopertę  

z 

oświadczeniem 

TAK/NIE 

 

Podpis 

zgłaszającego 

1.        

2.        

3.       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 


