
UCHWAŁA NR 12/2020 

UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 24 kwietnia 2020 roku 

 
w sprawie: zmiany Regulaminu wyborczego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze  

 

Na podstawie: § 38 ust. 9 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  

w Jeleniej Górze uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie wyborczym KPSW w Jeleniej Gorze stanowiącym załącznik do uchwały nr 

22020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1. W § 3 

1) ust 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Bierne prawo wyborcze w Uczelni przysługuje tym pracownikom i studentom, 

z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 16 pkt 2.”; 

2) skreśla się ust. 4. 

 

2. § 6 ust. otrzymuje brzmienie: 

„1. Wybory organizuje i przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza, określana 

dalej skrótem „UKW”, w terminie przez nią ustalonym, z uwzględnieniem terminów 

określonych w § 33 Statutu.”. 

 

3. § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komunikat UKW zawierający terminarz wyborczy podlega zamieszczeniu na 

stronie internetowej Uczelni oraz opublikowaniu na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej nie później niż 5 dni przed datą pierwszych czynności wyborczych.”. 

 

4. W § 17 

1)  w ust 1 pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt. 8-10 w brzmieniu: 

„ 8) nie pełni funkcji organu tej lub innej uczelni; 

   9) nie jest członkiem rady innej uczelni; 

   10) nie jest zatrudniona w administracji publicznej.”; 

2) w ust. 5 po pkt 5 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu; 

„5a) oświadczenie, że 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 ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 

panstwa z lat 1944-1990 oraz tresci tych dokumentów (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1182) 

(załącznik nr 7);”; 

3) Ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 6, składają kandydaci urodzeni przed 

dniem 1 sierpnia 1972 r. w zamkniętej kopercie. Organem właściwym do przedłożenia 

oświadczenia lustracyjnego jest: 

1)  w stosunku do kandydata na członka Kolegium elektorów, członka Senatu, członka 

Rady Uczelni – do Rektora; 

2)  w stosunku do kandydata na rektora – Kolegium elektorów.”. 

 



5. § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. pisemnego zgłoszenia kandydatów na Rektora należy dołączyć dokumenty 

określone w § 17 ust. 5 z zastosowaniem § 17 ust. 6 pkt 2 oraz: 

1) oryginał lub notarialnie poświadczony odpis o nadaniu stopnia doktora w 

przypadku gdy kandydat nie jest pracownikiem Uczelni; 

2)  oświadczenie o ośmioletnim doświadczeniu zawodowym w szkolnictwie wyższym 

zawierające miejsca i okres zatrudnienia na stanowisku kierowniczym.”. 

 

6. W § 22 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„ 5 W przypadku gdy spotkanie wyborcze z kandydatami zagrażało by 

bezpieczeństwu i zdrowiu jego uczestnikom lub w przypadku ograniczenia 

funkcjonowania Uczelni, UKW może: 

1) odwołać spotkanie wyborcze i zastąpić je prezentacją programu wyborczego 

kandydata drogą elektroniczną; 

2)  zobowiązać kandydata do ujawnienia na stronie Uczelni programu wyborczego 

3)  umożliwić zainteresowanym członkom Wspólnoty Uczelni zadawanie pytań drogą 

elektroniczną; 

4)  zobowiązać kandydata do udzielenia ,w formie zbiorczej, odpowiedzi na zadane 

przez członków Wspólnoty Uczelni pytania i opublikowania ich na stronie 

internetowej Uczelni. 

6. UKW w komunikacie określi terminy dla poszczególnych czynności wymienionych 

w ust. 5 oraz inne niezbędne informacje dotyczące tych czynności.”. 

 

7. § 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Do pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Kolegium elektorów należy 

dołączyć dokumenty określone w § 17 ust. 5 pkt 1-6 z zastosowaniem § 17 ust. 6 pkt 

1.”. 

 

8. § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do wyborów członków Senatu stosuje się odpowiednio postanowienia § 17 ust. 1 

pkt 1-5 i 7, § 17 ust. 5 pkt 1-6, § 17 ust. 6 pkt 1, § 26 ust. 3, 5 i 6 oraz § 28. 

  



 

9. Dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu: 

„Załącznik nr 7 

 

 

 

Jelenia Góra, ………………………….. 

 

 

 

……………………………………………… 

Imię i nazwisko kandydata na: członka Rady Uczelni, Rektora, członka Senatu, członka 

Kolegium elektorów* 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 

Oświadczenie lustracyjne 

Świadoma/świadom* odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego (“Kto składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”) oświadczam, że w okresie od dnia 22 lipca 

1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. nie pracowałem/pracowałam 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 pełniłem/pełniłam* w nich służby ani nie 

współpracowałem/współpracowałam* z tymi organami 

 

.......................................... 
                                                                                                                                       (podpis)  

 

* niepotrzebne skreślić”. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

w Jeleniej Górze 

 

prof. Bogdan Miedziński  


