
 

 

 

Informacja dotycząca wyborów do UKE 
 

Zgodnie z obowiązującą Instrukcją Wyborczą: 
 

1.1.2. Czynne prawo wyborcze, czyli prawo wybierania, zgłaszania kandydatów 

przysługuje członkom wspólnoty Uczelni, tj. pracownikom uczelni, doktorantom oraz 

studentom. (art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy oraz §1 ust. 2 Regulaminu) 

1.1.3. Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania, przysługuje: 

1) pracownikom Uczelni zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy [1]; 

2) doktorantom; 

3) studentom spełniającym ustawowe i statutowe warunki wyboru do organu lub na 

funkcję. (§1 ust. 3 Regulaminu). 

1.1.4. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy kandydatów na rektora oraz kandydatów do 

rady uczelni spoza wspólnoty Uczelni. 

1.1.5. Pracowników, doktorantów i studentów (członków wspólnoty Uczelni 

reprezentowanych w senacie i Uczelnianym Kolegium Elektorów), zgodnie z Ustawą i 

Statutem, dzieli się na następujące grupy wyborcze: 

grupa A – profesorowie i profesorowie uczelni 

grupa B – pozostali nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami 

akademickimi 

grupa C – studenci i doktoranci 

(art. 29 ust. 1 Ustawy i §29 ust. 1 Statutu) 

1.1.6. Pracownik będący równocześnie studentem Uczelni lub doktorantem Uczelni, 

deklaruje odpowiedniej komisji wyborczej na początku procesu wyborczego, w której z 

grup będzie uczestniczyć w wyborach. 

 

3.2.4. Wstępna lista kandydatów z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dotyczących 

zgłaszania kandydatów na rektora i do rady uczelni jest tworzona w trybie tajnym, tzn. 

przez wrzucenie przez wyborcę do urny kartki z nazwiskiem proponowanego kandydata 

(lub kandydatów, gdy liczba mandatów jest większa). Liczba nazwisk na kartce 

zgłoszenia nie może być większa od liczby obsadzanych miejsc (ale może być 

mniejsza). Zgłoszenie jest nieważne, gdy liczba zgłoszonych kandydatów przekracza 

liczbę wybieranych osób. Wstępna lista kandydatów jest podawana do wiadomości w  

komunikacie UKW zamieszczonym na jej stronie. 

3.2.5. Warunkiem wpisania kandydata na ostateczną listę do głosowania jest wyrażenie 

przez niego, w formie pisemnej, zgody na kandydowanie oraz złożenie oświadczenia o 

spełnieniu ustawowych i statutowych warunków wyboru, a ponadto w przypadku 

kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. na stanowisko członka rady uczelni, 

przedstawiciela do senatu, do rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej, 

Uczelnianego Kolegium Elektorów także złożenie oświadczenia o spełnieniu warunku 

określonego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w 



 

 

związku z art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 2, art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 1 ustawy Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, tj. iż w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 

1990 r. nie pracował 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 i złożył 

odpowiednie oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w ww. ustawie o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 430). 

 

Wyborcy z grupy A zgłaszają kandydatów na Elektorów z grupy A, zaś wyborcy z grupy B 

zgłaszają kandydatów na Elektorów z grupy B. 

 

[1] kandydatów na członków Uczelnianego Kolegium Elektorów obowiązują wymagania 

zawarte w Oświadczeniu kandydata:  

oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 

20 ust. 1 pkt 1)-7 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1668):  

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych.  

2) korzystam z pełni praw publicznych.  

3) nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne 

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.  

4) nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie 

pracowałem 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 2017 

r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem w nich służby ani nie 

współpracowałam/nie współpracowałem z tymi organami.  

6) *(nie dotyczy członków UKE).  

7) nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.  

 

 

 


