
KOMUNIKAT Nr 1/2020 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO 
w Siedlcach 

 
z dnia 30 stycznia 2020 roku 

 
 

w sprawie zgłaszania kandydatów 
do Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024   

 
 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
informuje, co następuje: 
 
1. Zgodnie z zatwierdzonym przez Senat UPH w dniu 29 stycznia 2020 roku kalendarzem 

czynności wyborczych, wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów (dalej „UKE”) na 
kadencję 2020-2024 odbędą się w dniu 26 lutego 2020 r. 

2. Wybory przeprowadzają właściwe Wydziałowe Komisje Wyborcze, Uczelniana Komisja 
Wyborcza oraz właściwe organy samorządu studentów i doktorantów. 

3. Zgodnie z § 26 Ordynacji Wyborczej UPH, elektorów wybiera ze swojego grona oddzielnie 
każda z grup wspólnoty Uniwersytetu, wskazanych w § 39 ust. 1 Statutu UPH. 

4. Kandydata na elektora może zgłosić każdy członek danej grupy wspólnoty Uniwersytetu, 
posiadający czynne prawo wyborcze. 

5. W celu usprawnienia procesu wyborów, kandydaci do UKE mogą być zgłaszani w formie 
pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, którego wzór stanowi załącznik do 
niniejszego komunikatu. 

6. Do formularza zgłoszenia kandydata należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz  
z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka UKE. 

7. Wypełnione i podpisane dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, należy dostarczyć 
najpóźniej do dnia 25 lutego 2020 r. przewodniczącym właściwych Wydziałowych Komisji 
Wyborczych, a w przypadku wyborów organizowanych przez Uczelnianą Komisję 
Wyborczą – do Działu Organizacji i Zarządzania (Pałac Ogińskich, pok. 8 i 9). 

8. Kandydaci nie zgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa w ust. 7, mogą być 
zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego do momentu zamknięcia przez 
przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody  
i oświadczenia kandydata, o których mowa w ust. 5 i 6. 

 
 

 
Przewodnicząca 

Uczelnianej Komisji Wyborczej UPH 

 

dr hab. Malina Kaszuba 

  



Załącznik do komunikatu UKW Nr 1/2020 

 

 

 

Zgłoszenie kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

na kadencję 2020-2024 

 

Niniejszym, jako przedstawiciel grupy: nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach profesora i profesora uczelni / nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni / doktorantów i studentów / pracowników 

niebędących nauczycielami akademickimi *, 

na Wydziale ………………………………………………………………… UPH * 

 

zgłaszam Pana/Panią* ……………………………………………………. 

 

jako kandydata na członka Uczelnianego Kolegium Elektorów UPH na kadencję 2020-2024  

w wyżej wymienionej grupie wspólnoty Uniwersytetu. 

 

 

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

imię i nazwisko osoby zgłaszającej                                data i podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 

 

Załącznik: 

- zgoda kandydata na kandydowanie i oświadczenie o spełnianiu wymagań do pełnienia funkcji członka UKE. 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 



..................................................................... 

                      (imię i nazwisko) 

 

..................................................................... 

                         (stanowisko) 

 

..................................................................... 

       (wydział, jednostka organizacyjna) 

 

..................................................................... 

                      (data urodzenia) 

 

  

 

Zgoda kandydata i oświadczenie o spełnianiu wymagań 

do pełnienia funkcji członka UKE 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Uczelnianego Kolegium Elektorów 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kadencję 2020-2024 w grupie: 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni / 

nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni 

/ doktorantów i studentów / pracowników niebędących nauczycielami akademickimi *.  

W przypadku wyboru zgadzam się objąć mandat członka UKE. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430 ze zm.), nie pełniłem/-am  
w nich służby ani nie współpracowałem/-am z tymi organami; 

6) do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończę 67. roku życia; 
7) jestem zatrudniony/-a w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach jako 

podstawowym miejscu pracy (dotyczy wyłącznie nauczycieli akademickich); 
8) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ani 

innej uczelni; 
9) nie jestem członkiem rady innej uczelni ani kolegium elektorów innej uczelni; 
10) nie jestem zatrudniony/-a w administracji publicznej. 
 

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach  

w zakresie wyżej wymienionych okoliczności przewodniczącego właściwiej Wydziałowej 

Komisji Wyborczej lub Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 

 

.................................................. 

(data i podpis) 
* niepotrzebne skreślić 

 


