
 

Uchwała nr 2/2020 

 

Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

z dnia 28 października 2020 roku 

 

w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody  

na kandydowanie do Rady Uczelni, wzoru klauzuli informacyjnej dla kandydatów  

na członków Rady Uczelni oraz wzoru zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni  

 

Na podstawie § 124 ust. 4 i ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  

w Kielcach uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się: 

1) wzór oświadczenia kandydata na członka Rady Uczelni – załącznik nr 1, 

2) klauzulę informacyjną dla kandydatów na członków Rady Uczelni – załącznik nr 2, 

3) wzory zgłoszeń kandydatów na członków Rady Uczelni – załączniki nr 3, 4, 5, 6. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2020 Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni z dnia 28.10.2020 r. 

 

 

Oświadczenie kandydata na członka Rady Uczelni  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

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

(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni określone  
w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), to jest: 

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 2020 r. poz. 306 ze zm.), nie pełniłem/am  

w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 

7) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji rady uczelni. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) nie pełnię aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ani innej 

uczelni, 

2) nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni, 

3) nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

 

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

                                                                                              (czytelny podpis i data) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/2020 Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni z dnia 28.10.2020 r.  

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY 

UCZELNI – ART. 13 RODO* 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że: 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu powołania członków Rady Uczelni, 

a w przypadku powołania kandydata na członka Rady Uczelni w celu wykonywania przez niego 

obowiązków związanych z objętą funkcją, 

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku 

prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 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 ze zm.)  

oraz art. 7 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 2020 r. poz. 306  

ze zm.); w odniesieniu danych kontaktowych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której 

dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi, 

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty,  

z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących 

się z przetwarzaniem danych osobowych, 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

6) w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do jej 

wycofania w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można 

wycofać pisząc na ww. adres e-mail lub na ww. adres pocztowy,  

7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie przewidzianym w przepisach prawa;  

podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do kandydowania na członka Rady 

Uczelni, 

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować  

z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres 

pocztowy. 

 

 

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

           (Data i czytelny podpis Kandydata) 

 

 

 
* Rozporządzenie 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 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 2/2020 Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni z dnia 28.10.2020 r.  

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRZEZ CZŁONKÓW SENATU KANDYDATÓW NA CZŁONKA 

RADY UCZELNI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH – LISTA 

KANDYDATÓW SPOŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 

 

 

Niniejszym zgłaszamy kandydatów: 

 

1)  imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 

2) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 

3) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 

 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Dane osób zgłaszających  kandydatów: 

- imię i nazwisko, miejsce pracy oraz czytelny podpis:   

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 do uchwały nr 2/2020 Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni z dnia 28.10.2020 r.  

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA PRZEZ CZŁONKÓW SENATU KANDYDATÓW NA CZŁONKA 

RADY UCZELNI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH – LISTA 

KANDYDATÓW SPOŚRÓD OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 

 

Niniejszym zgłaszamy kandydatów: 

 

1)  imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 

2) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 

3) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 

- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 

 
 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

Dane osób zgłaszających  kandydatów: 

- imię i nazwisko, miejsce pracy oraz czytelny podpis:   

 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………. 

4. ………………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………. 

6. ……………………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………………………………. 

9. ………………………………………………………………………………………………. 

10. ………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 

 

 



Załącznik nr 5 do uchwały nr 2/2020 Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni z dnia 28.10.2020 r.  

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRZEZ REKTORA KANDYDATÓW NA CZŁONKA RADY 

UCZELNI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH – LISTA 

KANDYDATÓW SPOŚRÓD SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 

 

Niniejszym zgłaszamy kandydatów: 
 
1)  imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 
 
2) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 
 
3) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 
 
 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                    (podpis Rektora)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 6 do uchwały nr 2/2020 Kolegium ds. Wyboru Rady Uczelni z dnia 28.10.2020 r. 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA PRZEZ REKTORA KANDYDATÓW NA CZŁONKA RADY 

UCZELNI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH – LISTA 

KANDYDATÓW SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ 

 

Niniejszym zgłaszamy kandydatów: 
 
1)  imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 
 
2) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 
 
3) imię i nazwisko: .................................................................................................................... 
 
- miejsce pracy oraz zajmowane stanowisko: …………………………………………………. 
 
 

Uzasadnienie: …………………………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

                                                    (podpis Rektora)  

 

 

 


