
Szanowni Profesorowie, Profesorowie Uczelni oraz Nauczyciele Akademiccy 

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,  

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 

 

W związku ze zbliżającym się terminem wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, 

zaplanowanym na dzień 26 lutego 2020 r., pragniemy poinformować, iż grupie profesorów  

i profesorów uczelni naszego wydziału przydzielono 5 mandatów, grupie nauczycieli akademickich 

zatrudnionych na innych stanowiskach – 4, zaś 3 mandaty przyznano grupie studentów WNMZ.  

 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów 

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce czynne prawo wyborcze (prawo do udziału w głosowaniu) w uczelni przysługuje 

członkowi wspólnoty uczelni, tj. każdemu pracownikowi, doktorantowi i studentowi, przy czym 

jako pracownika, należy rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu,  

z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innego 

rodzaju umowy cywilnoprawnej. 

Bierne prawo wyborcze (prawo do kandydowania) do Uczelnianego Kolegium Elektorów 

posiadają osoby spełniające wymagania określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce, tj. osoby które: 

• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

• korzystają z pełni praw publicznych, 

• nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

• nie były karane karą dyscyplinarną, 

• w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowały 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.), nie pełniły w nich służby 

ani nie współpracowały z tymi organami, 

• do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończą 67. roku życia, 

• nie pełnią funkcji (jednoosobowego) organu UPH ani innej uczelni, 

• nie są członkiem rady innej uczelni, 

• nie są zatrudnione w administracji publicznej. 

 

Komunikat Nr 1/2020 oraz 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej UPH w sprawie biernego 

prawa wyborczego w wyborach do Uczelnianego Kolegium Elektorów i Senatu na kadencję  

2020-2024, znajdą Państwo w załączniku zamieszczonym poniżej.  

 

 



Zgłoszenie kandydata do UKE powinno nastąpić poprzez złożenie: 

1. wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia,  

2. zgody kandydata,  

3. oświadczenia o spełnianiu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka 

UKE,  

4. oświadczenia lustracyjnego  

5. wzoru informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

 

Każdy członek kolegium elektorów przedkłada Rektorowi oświadczenie 

lustracyjne (Rektor przekazuje do IPN).  

Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego mają osoby urodzone przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r. 

  

Członkostwa w UKE nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu 

Uniwersytetu lub innej uczelni, członkostwem w Uczelnianym Kolegium Elektorów 

innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 

Kandydata na elektora może zgłosić każdy członek danej grupy społeczności 

akademickiej, posiadający czynne prawo wyborcze (niezbędne jest wyrażenie zgody 

zgłaszanego kandydata). 

 

W głosowaniu w sprawie wyboru elektora z danej grupy wspólnoty akademickiej 

biorą udział wyłącznie członkowie tej grupy społeczności akademickiej. 

 

Prosimy o składanie kompletu dokumentów Sekretarzowi WKW WNMZ – Pani Monice 

Klepackiej, najpóźniej do dnia 25 lutego 2020 r. do godziny 13:00 (pokój 224, ul. B. Prusa 14, 

WNMZ) 

 

Zebranie wyborcze odbędzie się dnia 26.02.2020 r. w sali 305, budynku WNMZ przy  

ul. Prusa 14, w godzinach:  

- 11:00 – 14:00 – Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na innych stanowiskach 

- 14:00 – 16:00 – Grupa nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora  

i profesora uczelni. 

 

Więcej informacji dotyczących wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektorów znajdą 

Państwo na stronie internetowej: www.uph.edu.pl/uczelnia/wybory-2020/5356-wybory-do-

uczelnianego-kolegium-elektorow. 

 

Z wyrazami szacunku, 

lic. Monika Klepacka 

Sekretarz  

Wydziałowej Komisji Wyborczej  

Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu 
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