
Uchwała nr 49/2020 

 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 21 września 2020 roku 

 

w sprawie określenia wzoru oświadczenia o spełnieniu wymogów przez osoby wchodzące 

w skład Rady Naukowej Instytutu i kandydujące do  Rady Naukowej Instytutu 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2020-2024  oraz wzoru listy 

potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-7, w zw. z  art. 30 ust.1 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), oraz  

na podstawie § 161 ust.1 i § 104 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1 

1. Ustala się wzór formularza oświadczenia dla osób wchodzących w skład Rady Naukowej Instytutu 

i kandydujących do Rady Naukowej Instytutu 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 którym 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. Wzór oświadczenia o spełnieniu wymagań, o którym mowa w ust.1 pkt 1, stanowi załącznik  

nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia kandydata na członka Rady Naukowej Instytutu w grupie 

pozostałych nauczycieli akademickich stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Nauczyciele akademiccy wchodzący w skład Rady Naukowej Instytutu i kandydujący do tej Rady, 

urodzeni 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. 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 3  

do niniejszej uchwały. 

 

 



§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                                           Przewodniczący 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

 

                                                                                                           r. pr.  Roman Wołowiec 


