
 

 

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) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ani 

innej uczelni; 
8) nie jestem członkiem rady innej uczelni ani kolegium elektorów innej uczelni; 
9) 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 

 


