
 

Uchwała Nr 4/2020 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia trybu stwierdzenia wypełnienia przez kandydatów do kolegium 

elektorów Uniwersytetu warunków, o których mowa w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 

Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

 do Statutu UKSW 

 

 

Na podstawie § 12 ust. 8 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, w związku z art. 25 ust. 1-3 ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668  

z póź. zm.), postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

Uniwersytecka Komisja Wyborcza ustala tryb stwierdzania wypełnienia, przez 

poszczególnych kandydatów do kolegium elektorów Uniwersytetu warunków, o których 

mowa w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW. 

 

§ 2 

1. Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1  

i ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, w trakcie zebrania wyborczego, na którym 

zostali wybrani elektorami Uniwersytetu, składają przewodniczącemu odpowiedniej 

wydziałowej komisji wyborczej oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

uchwały. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, niezwłocznie przystępuje się do 

wyboru kandydata do kolegium elektorów Uniwersytetu na zwolnione miejsce. 

2. Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1  

i ust. 2 pkt 1 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, którzy urodzili się przed dniem 1 sierpnia 

1972 r., w trakcie zebrania wyborczego, na którym zostali wybrani elektorami Uniwersytetu, 

składają przewodniczącemu odpowiedniej wydziałowej komisji wyborczej oświadczenie  

i zobowiązanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. W przypadku odmowy 

złożenia oświadczenia i zobowiązania, niezwłocznie przystępuje się do wyboru kandydata do 

kolegium elektorów Uniwersytetu na zwolnione miejsce. 

 



 

§ 3 

1. Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2  

i ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, w trakcie zebrania wyborczego, na którym 

zostali wybrani elektorami Uniwersytetu, składają przewodniczącemu odpowiedniej 

wydziałowej komisji wyborczej oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1  

do uchwały. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, niezwłocznie przystępuje się  

do wyboru kandydata do kolegium elektorów Uniwersytetu na zwolnione miejsce. 

2. Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 2  

i ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, którzy urodzili się przed dniem 1 sierpnia 

1972 r., w trakcie zebrania wyborczego, na którym zostali wybrani elektorami Uniwersytetu, 

składają przewodniczącemu odpowiedniej wydziałowej komisji wyborczej oświadczenie  

i zobowiązanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. W przypadku odmowy 

złożenia oświadczenia i zobowiązania, niezwłocznie przystępuje się do wyboru kandydata do 

kolegium elektorów Uniwersytetu na zwolnione miejsce. 

 

§ 4 

Odpowiednia wydziałowa komisja wyborcza stwierdza w formie uchwały dokonanie wyboru 

elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-2 i ust. 2 pkt 1-2 Załącznika  

Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do 

Statutu UKSW oraz spełnienie przez tych elektorów wymagań określonych w § 12 ust. 5 i 6 

Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie do Statutu UKSW. 

 

§ 5 

Dokumenty i protokoły zebrań wyborczych, o których mowa w § 2 i 3 oraz uchwały 

wydziałowych komisji wyborczych, o których mowa w § 4, przewodniczący odpowiedniej 

wydziałowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu Uniwersyteckiej 

Komisji Wyborczej. 

 

§ 6 

1. Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3  

i 5 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie do Statutu UKSW, w trakcie zebrania wyborczego, na którym zostali wybrani 

elektorami Uniwersytetu, składają przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do uchwały. W przypadku odmowy 

złożenia oświadczenia, niezwłocznie przystępuje się do wyboru kandydata do kolegium 

elektorów Uniwersytetu na zwolnione miejsce. 



2. Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3  

i 5 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie do Statutu UKSW, którzy urodzili się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., w trakcie 

zebrania wyborczego, na którym zostali wybrani elektorami Uniwersytetu, składają 

przewodniczącemu Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej oświadczenie i zobowiązanie, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. W przypadku odmowy złożenia 

oświadczenia i zobowiązania, niezwłocznie przystępuje się do wyboru kandydata do 

kolegium elektorów Uniwersytetu na zwolnione miejsce. 

 

§ 7 

Kandydaci do kolegium elektorów Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 

pkt 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

do Statutu UKSW, którzy zostali wskazani przez odpowiednie organy samorządu 

doktorantów i studentów, niezwłocznie po wskazaniu składają przewodniczącemu 

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do 

uchwały, a jeśli urodzili się przed dniem 1 sierpnia 1972 r., także oświadczenie  

i zobowiązanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. 

 

§ 8 

Uniwersytecka Komisja Wyborcza stwierdza w formie uchwały dokonanie wyboru elektorów 

Uniwersytetu, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3-5 i ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 2 Ordynacja 

Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW 

oraz spełnienie przez tych elektorów wymagań określonych w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 

Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

do Statutu UKSW. 

 

§ 9 

Każda osoba wybrana lub wskazana do kolegium elektorów Uniwersytetu, urodzona przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r., w terminie 14 dni od wyboru lub wskazania, składa w Biurze 

Organizacyjnym UKSW oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 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 2019 r. poz. 430), zwane 

„oświadczeniem lustracyjnym”, lub informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, 

zwaną „informacją lustracyjną”. 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

      Ks. dr hab. Marek Stępień, prof. UKSW 

Przewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

Warszawa, dnia 28 stycznia 2020 r. 



Złącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020 

  Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ELEKTORA UNIWERSYTETU 

 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………….. 

 imię i nazwisko (tytuł naukowy lub stopień naukowy) 

 

wyrażam zgodę na kandydowanie do kolegium elektorów Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

 

Oświadczam, że spełniam warunki określone w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 Ordynacja 

Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do Statutu UKSW, 

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) nie ukończyłem/am 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji w kolegium 

elektorów Uniwersytetu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- nie pełnię aktualnie funkcji organu UKSW ani innej uczelni; 

- nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni, 

- nie jestem aktualnie zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania przewodniczącego odpowiedniej komisji 

wyborczej o wszelkich zmianach w zakresie wyżej wymienionych okoliczności. 

 

……………………………………………… ……………………………………… 

miejscowość, data     czytelny podpis 

  



Złącznik nr 2 do uchwały nr 4/2020 

  Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIE 

 KANDYDATA NA ELEKTORA UNIWERSYTETU* 

 

Ja, ……………………………………………………………………………………….., 

 imię i nazwisko (tytuł naukowy lub stopień naukowy) 

 

oświadczam, że 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 2019 r. poz. 430), nie 

pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami. 

 

 

Jednocześnie zobowiązuję się do złożenia, w terminie 14 dni od wyboru lub wskazania do 

kolegium elektorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.  

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 

oraz treści tych dokumentów, zwane „oświadczeniem lustracyjnym” lub informacji, o której 

mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwaną „informacją lustracyjną”. 

 

……………………………………………… ……………………………………… 
miejscowość, data     czytelny podpis 

 

 

 

 

* Niniejsze Oświadczenie i Zobowiązanie wypełnia i składa osoba urodzona przed dniem  

1 sierpnia 1972 r. 
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