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Załącznik do uchwały 

       Nr 000-9/14/2019  

       Senatu UTH Radom 

       z dnia 28 listopada 2019 r.                       

Regulamin Wyborczy 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

na kadencję 2020 - 2024 
 

§ 1 

1. Regulamin ustala szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów: 

 Rektora, 

 Członków Kolegium Elektorów, 

 Członków Senatu. 

 

2. Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 

 

 ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.),  

 ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), 

 statut Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza 

Pułaskiego w Radomiu (uchwała Nr 000-5/1/2019 Senatu UTH Radom 

z dnia 30 maja 2019 roku, z późn. zm.).  

 

3. W tekście Regulaminu i załącznikach zastosowano następujące skróty: 

 

UKW Uczelniana Komisja Wyborcza, 

 

Uczelnia Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Puła-

skiego w Radomiu, 

Senat Senat Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pu-

łaskiego w Radomiu, 

Rektor Rektor Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pu-

łaskiego w Radomiu, 

p. j. o. podstawowa jednostka organizacyjna 

Uniwersytetu Technologiczno-
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Humanistycznego im. Kazimierza Pu-

łaskiego w Radomiu, czyli wydział, 

ustawa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. 

zm.), 

Statut statut Uniwersytetu Technologiczno-

Humanistycznego im. Kazimierza Pu-

łaskiego w Radomiu, 

UTH Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Puła-

skiego w Radomiu. 

 

§ 2 

Komisje wyborcze 

 

1. Wybory organizuje Uczelniana Komisja Wyborcza przy pomocy komisji 

wyborczych podstawowych jednostek organizacyjnych. Sposób wyłaniania 

członków komisji wyborczych określa statut. 

 

2. Rektor i kierownicy p. j. o. wyznaczają miejsca pracy odpowiednich komisji 

wyborczych oraz osoby odpowiedzialne za obsługę techniczną wyborów. 

 

3. Uczelniana Komisja Wyborcza przedstawia Senatowi do zatwierdzenia 

szczegółowy terminarz czynności wyborczych oraz wytyczne, co do termina-

rzy wyborczych w p. j. o.,  w tym liczbę mandatów przypadających na p.j.o. 

dla przedstawicieli poszczególnych grup wyborczych w Kolegium Elektorów 

i w Senacie. 

 

4. UKW ma prawo dokonywania zmian w zatwierdzonym przez Senat termina-

rzu czynności wyborczych w razie zajścia nieprzewidzianych okoliczności 

uniemożliwiających lub znacznie utrudniających przeprowadzenie wyborów 

w ustalonym terminie.  

 

W przypadku wprowadzenia takich zmian, UKW jest zobowiązana przed-

stawić Senatowi uzasadnienie swojej decyzji na najbliższym jego posiedze-

niu.  

 

5. Szczegółowe zadania komisji wyborczych p. j. o. określa § 29 statutu. 

 

6. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów określa § 32 ust.6 statutu. 

 

7. Przewodniczący komisji wyborczych p. j. o. są zobowiązani do niezwłocz-

nego (najpóźniej następnego dnia roboczego) ogłoszenia wyników wyborów 
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i złożenia do UKW pełnej dokumentacji dotyczącej kolejnych etapów wy-

borczych. 

 

8. Przewodniczący UKW jest zobowiązany do niezwłocznego (najpóźniej na-

stępnego dnia roboczego) ogłoszenia wyników wyborów przeprowadzonych 

przez tę komisję, do zgromadzenia uporządkowanej dokumentacji wyborów 

oraz dokumentacji przekazanej przez Komisje Wyborcze p.j.o.  

 

9. Po zakończeniu procedury wyborczej przewodniczący UKW przekazuje peł-

ną dokumentację do Biura Rektora UTH Rad.  

 

§ 3 

Czynne i bierne prawo wyborcze 

 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje: 

 nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym 

miejscu pracy, 

 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym 

w UTH Rad. w pełnym wymiarze czasu pracy, 

 studentom i doktorantom. 

 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje: 

 nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni, jako podstawowym 

miejscu pracy, którzy spełniają wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 

pkt. 1-5 i 7 ustawy,  

 pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi zatrudnionym 

w UTH Rad. w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy spełniają wymogi, 

o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy,  

 studentom i doktorantom. 

 

3. Bierne prawo wyborcze w wyborach na funkcję Rektora przysługuje nauczy-

cielom akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora lub stopień nau-

kowy doktora habilitowanego, którzy są pracownikami Uczelni i spełniają 

wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy oraz § 31 ust. 3 i 6 

statutu.  

 

4. Prawa wyborcze, w dniu dokonywania czynności wyborczej, nie przysługu-

ją: 

 nauczycielom akademickim zawieszonym w pełnieniu obowiązków nau-

czyciela akademickiego, 

 nauczycielom akademickim przebywającym na urlopie dla poratowania 

zdrowia,  
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 nauczycielom akademickim przebywającym na urlopie naukowym lub in-

nym zwolnieniu z pracy związanym m.in. z odbywaniem służby wojsko-

wej, urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyń-

skiego lub urlopem ojcowskim,  

 pracownikom pozostającym na urlopie bezpłatnym. 

 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza określa liczby mandatów przypadających na 

podstawowe jednostki organizacyjne dla przedstawicieli poszczególnych 

grup wyborczych w Kolegium Elektorów oraz w Senacie, biorąc pod uwagę 

liczbę osób zatrudnionych w poszczególnych grupach według stanu na dzień 

31 grudnia roku poprzedzającego rok wyborczy. 

 

6. Liczbę mandatów dla studentów i doktorantów w Kolegium Elektorów, 

UKW ustali proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, z tym, 

że każda z tych grup jest reprezentowana co najmniej przez jednego przed-

stawiciela. 

 

7. Liczbę mandatów dla studentów i doktorantów w Senacie, UKW ustali pro-

porcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni, w tym co najmniej 

1 mandat dla doktorantów. 

 

§ 4 

Kolegium Elektorów 

 

1. Zadaniem Kolegium Elektorów Uczelni jest wybór Rektora. 

2. Skład i sposób wyłaniania członków Kolegium Elektorów określa statut. 

3. Wybory Rektora przeprowadza UKW na zebraniu wyborczym Kolegium 

Elektorów Uczelni. 

4. UKW stwierdza dokonanie wyboru Rektora. 

 

§ 5 

Okręgi wyborcze 

1. Powołuje się następujące okręgi wyborcze do wyboru członków Kolegium 

Elektorów i członków Senatu: 

 okręg nr 1: Wydział Ekonomii i Finansów,  

 okręg nr 2: Wydział Prawa i Administracji, 

 okręg nr 3: Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, 

 okręg nr 4: Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, 

 okręg nr 5: Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, 

 okręg nr 6: Wydział Mechaniczny, 

 okręg nr 7: Wydział Sztuki, 

 okręg nr 8: Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki, 
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 okręg nr 9: Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego 

i Sportu, Biblioteka Główna,  

 okręg nr 10: Administracja. 

 

2. Okręgami wyborczymi nauczycieli akademickich są okręgi 1-9. 

3. Okręgami wyborczymi dla studentów i doktorantów są okręgi 1-8. 

4. Okręgiem wyborczym, dla pracowników niebędących nauczycielami akade-

mickimi, którzy dokonują wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów 

Uczelni i Senatu, jest okręg nr 10. 

5. Uczelniana Komisja Wyborcza ustala listy wyborcze, przeprowadza oraz 

stwierdza wybór członków Kolegium Elektorów i członków Senatu w okręgu 

wyborczym nr 9 i 10. 

 

§ 6 

Zgłaszanie kandydatów 
 

1. Kandydatów na Rektora wskazuje Rada Uczelni, po uzyskaniu opinii Senatu. 

 

 zgłoszenie należy złożyć na piśmie i w kopercie do UKW, wraz ze zgodą 

kandydata na kandydowanie oraz oświadczeniem kandydata o spełnianiu 

warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-7 ustawy. 

  

Wzór karty zgłoszenia kandydata na Rektora wraz ze wzorem oświadczenia 

kandydata o wyrażeniu zgody i oświadczeniem kandydata o spełnianiu wa-

runków do kandydowania  stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Regula-

minu. 

 

2. UKW organizuje i przeprowadza zebrania wyborcze z udziałem kandydatów 

na funkcję Rektora. 

 

3. Osoby, które wyraziły zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora, są zobo-

wiązane do złożenia Przewodniczącemu Kolegium Elektorów oświadcze-

nia, o którym mowa w art. 7 ust.1ustawy 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 

z późn. zm.) zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym” bądź informacji, 

o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej „informacją lustracyj-

ną”. 

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(7)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(7)ust(3(a))&cm=DOCUMENT
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4. Kandydatów do Kolegium Elektorów zgłaszają do właściwych komisji wy-

borczych w podstawowych jednostkach organizacyjnych w swoich grupach 

pracownicy grup przedstawicielskich: 

-      profesorów oraz profesorów Uczelni, 

-      pozostałych nauczycieli akademickich, 

-      pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. 

  

Zgłoszenie należy złożyć do właściwej komisji wyborczej na piśmie i w ko-

percie, wraz ze zgodą Kandydata na kandydowanie. 

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Elektorów wraz ze 

wzorem oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie sta-

nowią załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 

5. Kandydata na członka Senatu może zgłosić każdy Członek wspólnoty Uczel-

ni. Zgłoszenie należy złożyć do właściwej komisji wyborczej w kopercie na 

piśmie, wraz ze zgodą Kandydata na kandydowanie. 

 

Wzór karty zgłoszenia kandydata na członka Senatu wraz ze wzorem 

oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie stanowią za-

łącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

 

6. Otwarcia kopert ze zgłoszeniem kandydatów, o których mowa w ust. 4 i 5 

dokonują właściwe komisje w dniu wskazanym w terminarzu czynności wy-

borczych, sporządzają listy kandydatów w porządku alfabetycznym 

i w przypadku kandydatów na członków do Senatu podają do publicznej 

wiadomości.  

 

7. W posiedzeniach komisji wyborczych p. j. o. uczestniczy Przewodniczą-

cy UKW, który udziela komisji informacji, czy kandydaci złożyli mu 

oświadczenia, o których mowa odpowiednio w § 32 ust. 3 zd. 2 oraz § 35 ust. 

2 statutu. 

 

Wzory oświadczeń, stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

8. Kandydaci do Kolegium Elektorów są zobowiązani do złożenia Przewodni-

czącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej zgody na kandydowanie wraz 

z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 20 ust. 1 

pkt. 1-5 i 7 ustawy oraz oświadczenia lustracyjnego bądź informacji lustra-

cyjnej.  

 

 Przewodniczący UKW przekazuje oświadczenia bądź informacje lustra-

cyjne Rektorowi.  
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Wzór oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i  8 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

9. Kandydaci do Senatu zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Uczel-

nianej Komisji Wyborczej oświadczenia o spełnianiu warunków, o których 

mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1-5 i 7 ustawy oraz oświadczenia lustracyjnego 

bądź informacji lustracyjnej.  

 

 Przewodniczący UKW przekazuje oświadczenia bądź informacje lustra-

cyjne Rektorowi. 

 

Wzór oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 7 i  8 do Regulaminu. 

 

10. Osobom zgłaszającym kandydatów, przysługuje prawo do złożenia pisemne-

go odwołania do UKW, do godziny 1200 następnego dnia roboczego, po 

ogłoszeniu listy. 

 

11. Kandydaci, mogą odwołać swoją decyzję o kandydowaniu, w formie pisem-

nego oświadczenia złożonego do właściwej komisji, najpóźniej do godz. 1200 

dnia poprzedzającego wybory. 

 

§ 7 

Karty do głosowania 

 

1. Na kartach do głosowania wskazuje się: rodzaj wyborów, datę wyborów, turę 

wyborów, kolejny numer głosowania i nazwiska kandydatów wypisane 

w kolejności alfabetycznej. Obok imienia i nazwiska kandydata zamieszcza 

się pole wyróżnione prostokątną ramką. Oddanie głosu na kandydata wyma-

ga postawienia znaku „x” w tym polu.  

 

2. W przypadku, gdy na karcie do głosowania znajduje się jedno nazwisko, 

umieszcza się dwa pola wyróżnione prostokątną ramką z oznaczeniem: 

„TAK” i „NIE”. 

 

Na karcie zamieszcza się informacje umożliwiające oddanie ważnego głosu.  

Karty do głosowania są opieczętowane pieczęcią właściwej komisji.  

 

Wzory kart do głosowania stanowią załączniki nr 4, 5, 6 do niniejszego Re-

gulaminu. 

 

3. Głos uważa się za nieważny, jeżeli: 

 oddany jest na większą liczbę kandydatów niż liczba miejsc mandato-

wych, 
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 nie postawiono znaku „x” przy żadnym nazwisku,  

 w przypadku jednego nazwiska postawiono w obu ramkach znak „x” lub 

nie postawiono znaku w żadnej ramce, 

 nie ma możliwości w sposób jednoznaczny odczytania woli wyborcy (po-

darta karta, niewyraźne skreślenia), 

 na karcie umieszczono dodatkowe dopiski. 

 

§ 8 

Tryb wyborów 
 

1. Wybory przeprowadza się na zebraniach wyborczych odpowiednich grup 

pracowników w podstawowych jednostkach organizacyjnych lub zebraniach 

Kolegium Elektorów.  

 

2. W okręgu nr 9 i 10, zamiast zebrania wyborczego, UKW zapewnia możli-

wość oddania głosów do urn wyborczych w obiektach Uczelni w czasie 

i miejscach podanych w ogłoszeniu. 

 

3. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora bądź profesora 

Uczelni posiadający czynne prawo wyborcze wybierają spośród siebie przed-

stawicieli posiadających bierne prawo wyborcze do:  

 Kolegium Elektorów, 

 Senatu. 

 

4. Pozostali nauczyciele akademiccy posiadający czynne prawo wyborcze wy-

bierają spośród siebie przedstawicieli posiadających bierne prawo wyborcze 

do: 

 Kolegium Elektorów, 

 Senatu. 

 

5. Studenci i doktoranci wybierają spośród siebie przedstawicieli do: 

 Kolegium Elektorów, 

 Senatu. 

 

6. Wybory przedstawicieli studentów i doktorantów przeprowadza się zgodnie 

z przepisami odpowiednio regulaminu samorządu studenckiego i samorządu 

doktorantów, zgodnie z przyjętym terminarzem szczegółowych czynności 

wyborczych. 

 

7. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, posiadający czynne 

prawo wyborcze, wybierają spośród siebie przedstawicieli, posiadających 

bierne prawo wyborcze, do: 

 Kolegium Elektorów, 

 Senatu  
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w całej grupie tych pracowników. 

 

8. Głosowanie jest tajne. Głos oddaje się osobiście na karcie do głosowania, po 

pokwitowaniu jej odbioru na liście obecności. 

 

9. Przed wydaniem karty do głosowania, komisja wyborcza p.j.o. ma obowią-

zek sprawdzenia tożsamości wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub 

każdego innego dokumentu z fotografią, pod warunkiem, że ustalenie tożsa-

mości wyborcy na jego podstawie nie budzi wątpliwości. Osoba przystępują-

ca do głosowania powinna posiadać przy sobie taki dokument oraz okazać go 

członkowi komisji.  

 

10.  Po wykonaniu czynności, o której mowa w ust. 9, wyborca otrzymuje od 

komisji kartę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów, opa-

trzoną jej pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania 

własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców. Jeżeli 

wyborca nie potwierdzi własnoręcznym podpisem odbioru kart do głosowa-

nia, komisja odmawia ich wydania. 

 

11. W przypadku wyboru przedstawicieli do Kolegium Elektorów i Senatu stosu-

je się następujące zasady: 

 wybór następuje, gdy kandydat uzyska więcej niż połowę ważnie odda-

nych głosów, 

 w przypadku, jeżeli wybory nie zostaną rozstrzygnięte w pierwszym gło-

sowaniu przeprowadza się w tym samym dniu drugie głosowanie; w dru-

gim głosowaniu uznaje się zdobyte mandaty; na liście do głosowania po-

zostawia się nazwiska kandydatów, którzy nie zdobyli mandatu, ale uzy-

skali największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu w liczbie nie 

większej niż dwukrotność nieobsadzonych mandatów,  

 w przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów przeprowadza się dru-

gą turę wyborów w innym dniu; dopuszcza się przeprowadzenie dwu gło-

sowań na zasadach opisanych w tiret 2. 

 

12. W przypadku, jeżeli nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty w trybie, 

o którym mowa w ust. 11, komisje wyborcze zarządzają przeprowadzenie 

wyborów uzupełniających od fazy zgłaszania kandydatów. 

 

§ 9 

Protesty 
 

1. Osoby posiadające czynne lub bierne prawo wyborcze mogą wnosić protesty 

dotyczące wyborów do właściwych komisji wyborczych w terminie 2 dni od 

daty ogłoszenia wyników wyborów z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w § 6 ust. 10. Protest wnosi się na piśmie do UKW. 
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2. Protesty rozstrzyga UKW w terminie 2 dni roboczych i niezwłocznie na pi-

śmie informuje wnoszącego protest o rozstrzygnięciu. Rozstrzygnięcie komi-

sji jest ostateczne.            

 

      § 10  

 

W przypadku wątpliwości odnośnie stosowania postanowień niniejszego Regu-

laminu lub w sprawach w nim nieuregulowanych, stosuje się w kolejności: 

przepisy ustawy i statutu.  

 

      § 11 

 

UKW wydaje wiążącą interpretację i rozstrzyga wątpliwości dotyczące spraw 

związanych z przebiegiem wyborów oraz stwierdza nieważność wyborów 

w przypadku nieprawidłowego ich przebiegu. 

 

      § 12 

 

UKW koordynuje i nadzoruje przebieg wyborów w podstawowych jednostkach 

organizacyjnych oraz zatwierdza terminarz czynności wyborczych w komisjach 

podstawowych jednostek organizacyjnych. 

 

      § 13 

 

UKW zabezpiecza dokumentację wyborów. 

 

 

Załączniki 

 

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu i zawierają wzory kart zgło-

szenia kandydatów na funkcje Rektora, do Senatu i Kolegium Elektorów, wzory 

oświadczeń kandydatów o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wa-

runków do kandydowania, wzory kart do głosowania, wzór oświadczenia lustra-

cyjnego oraz informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 

 

Wzory kart zgłoszenia kandydatów 

 

Załącznik 1 – wzór karty zgłoszenia kandydata w wyborach na funkcję Rektora.   

Załącznik 2 – wzór karty zgłoszenia kandydata w wyborach do Kolegium Elek-

torów. 

Załącznik 3 – wzór karty zgłoszenia kandydata w wyborach do Senatu. 

Załącznik 4 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję Rektora 

w przypadku wielu kandydatów. 
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Załącznik 5 – wzór karty do głosowania w wyborach na funkcję Rektora 

w przypadku jednego kandydata. 

Załącznik 6 – wzór karty do głosowania w wyborach do Kolegium Elektorów 

i Senatu. 

  

Wzory oświadczeń 

 

Załącznik 7 – oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 20 ust. 1 

pkt. 1-5 i 7 ustawy. 

Załącznik 8 – oświadczenie lustracyjne wynikające z ustawy z dnia 

18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach orga-

nów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 

dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 z późn. zm.). 

 

 

Informacja  

 

Załącznik 9– informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

 

 

 

 
 

Sekretarz 

Uczelnianej Komisji Wyborczej       

 

       mgr Magdalena Szwagierek  

Zastępca Przewodniczącego 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

 

dr Grzegorz Zieliński  

 

Przewodniczący 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

                              dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski prof. UTH Rad. 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                         Załącznik nr 1 

 
Pieczęć UKW 

 
 

 

 

Karta zgłoszenia kandydata w wyborach na funkcję 

REKTORA 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

na kadencję 2020 - 2024 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 

1. Imię i Nazwisko zgłaszającego, tytuł lub stopień naukowy  ……………………………............... 

 

jednostka organizacyjna, wydział                                                  …………………………................... 

 

- nauczyciel akademicki zatrudniony w UTH Rad. jako podstawowym miejscu pracy* 

- pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w UTH Rad. jako podstawowym  

   miejscu pracy* 

- student* 

- doktorant* 

 

2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł lub stopień naukowy ……………………………............... 

 

 jednostka organizacyjna, wydział ……………………………............... 

 

 

 

 

data i podpis zgłaszającego: …..……………………………… 

 

 

3. Oświadczenie kandydata 

 

 Wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Uniwersytetu Technologiczno- Huma-

nistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

 Spełniam wymagania określone w § 18 i § 31 ust. 3 i 6 statutu Uniwersytetu Technologiczno- 

Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 

 Spełniam wymagania określone w § 3 ust. 3 Regulaminu Wyborczego UTH Rad. 

 

 

 

data i podpis kandydata:……………………………… 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                       Załącznik nr 2 

 

 

Karta zgłoszenia kandydata 

w wyborach na członka Kolegium Elektorów 

na kadencję 2020 - 2024 

jako przedstawiciela z grupy 

 

…………………………………………………………. 

 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, tytuł, stopień naukowy …………………………… 

jednostka organizacyjna                                                       ……………………………. 

- nauczyciel akademicki zatrudniony w UTH Rad. jako podstawowym miejscu pracy* 

- pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w UTH Rad.* 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł, stopień naukowy lub zawodowy……………….. 

jednostka organizacyjna ………………………………………………………………. 

                                                              

                                                   data i podpis zgłaszającego: ………………………...

  

3. Oświadczenie kandydata 

 Wyrażam zgodę na kandydowanie do   ……………………………....... 

 UTH Rad. jest moim podstawowym miejscem pracy** 

 Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy*** 

 Posiadam bierne prawo wyborcze w myśl § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborczego 

UTH Rad. 

 Dopełniłem/am obowiązku określonego w § 6 ust. 7 Regulaminu Wyborczego 

UTH Rad., wynikającego z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informa-

cji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści 

tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 430, z późn. zm.). 
 

 

 

data i podpis kandydata: ………………………. 
 

 

 

 

 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy nauczycieli akademickich 
*** dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                        Załącznik nr 3  

 

 

Karta zgłoszenia kandydata 

w wyborach na członka Senatu 

na kadencję 2020 - 2024 

jako przedstawiciela z grupy 

 

…………………………………………………………. 

 

1. Imię i nazwisko zgłaszającego, tytuł, stopień naukowy  ………………………….. 

jednostka organizacyjna                                                         …………………………. 

- nauczyciel akademicki zatrudniony w UTH Rad. jako podstawowym miejscu pracy* 

- pracownik niebędący nauczycielem akademickim zatrudniony w UTH Rad.* 

 

 

2. Imię i nazwisko kandydata, tytuł, stopień naukowy lub zawodowy……………….. 

jednostka organizacyjna …………………….. 

 

                                                         data i podpis zgłaszającego: ………………….. 

 

3. Oświadczenie kandydata 

- Wyrażam zgodę na kandydowanie do   ………………………………………………. 

- UTH Rad. jest moim podstawowym miejscem pracy** 

- Jestem zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy*** 

- Posiadam bierne prawo wyborcze w myśl § 3 ust. 2 Regulaminu Wyborczego UTH 

Rad. 

− Dopełniłem/am obowiązku określonego w § 6 ust. 8 Regulaminu Wyborczego UTH 

Rad., wynikającego z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnieniu informacji o doku-

mentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-

mentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 430, z późn. zm.). 
 

data i podpis kandydata: ………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
* niepotrzebne skreślić 
** dotyczy nauczycieli akademickich 
*** dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                         Załącznik nr 4  

 

 

 
 

K A R T A  D O  G Ł O S O W A N I A  

w wyborach na funkcję  

REKTORA 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

 na kadencję 2020 - 2024 
 

 

Data wyborów: 
  

Tura: 
 

   
Głosowanie: 

 

 

 

 

 
1. Abacki Andrzej 

   

 
2. Babacki Bogumił 

   

 
3. Cabacki Cyryl 

 

 

Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku „x” w prosto-

kątnym polu przy nazwisku tylko jednego kandydata. 

 

Głos jest nieważny, gdy: 

 znak „x” postawiono przy więcej niż jednym nazwisku, 

 nie postawiono znaku „x” przy żadnym nazwisku, 

 karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów,  

 znak „x” postawiono poza prostokątnym polem,  

 na karcie umieszczono dodatkowe dopiski. 
 

 

 

 

 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                        Załącznik nr 5 

 

 

  

 
K A R T A   D O   G Ł O S O W A N I A  

w wyborach na funkcję  

REKTORA 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  

na kadencję 2020 - 2024 

 

 

Data wyborów: 
  

Tura: 
 

   
Głosowanie: 

 

 

 

 

 

 

 

 
TAK 

 
NIE 

Abacki Andrzej 
   

 

 

 

 

Oddanie ważnego głosu na kandydata wymaga postawienia znaku „x” tylko w 

jednym z prostokątnych pól. 

 

Głos jest nieważny, gdy: 

 postawiono znak „x” w obu polach, 

 nie postawiono znaku „x” w żadnym polu, 

 karta jest podarta, skreślono nazwisko kandydata,  

 znak „x” postawiono poza prostokątnym polem,  

 na karcie umieszczono dodatkowe dopiski. 

 
 

 

 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                     Załącznik nr 6 

 

 
K A R T A  D O  G Ł O S O W A N I A  

 

                          w wyborach do 

…………………………………………………………………………………. 

(Kolegium Elektorów, Senatu) 

 

z grupy ……………………………………………….. 

     (określenie grupy pracowników) 

okręg wyborczy nr …………. 

                                               na kadencję 2020- 2024 

Data wyborów: 
  

Tura: 
 

   
Głosowanie: 

 

Liczba miejsc 

mandatowych 
             m 

   

 
 

 
1. Abacki Andrzej 

  
 

 
2. Babacki Bogumił 

   

 
3. Cabacki Cyryl 

   

 
4. Dadacki Damian 

   

 
5. Gagacki Grzegorz 

 

Oddanie ważnego głosu wymaga postawienia znaku ,,x” w prostokątnym polu przy nazwiskach nie więcej niż m kandydatów. 

Głos jest nieważny, gdy: 

 znak „x” postawiono przy większej liczbie nazwisk niż liczba miejsc mandatowych, 

 nie postawiono znaku ,,x” przy żadnym nazwisku, 

 karta jest podarta, skreślono nazwiska kandydatów,  

 znak ,,x” postawiono poza prostokątnym polem,  

 na karcie umieszczono dodatkowe dopiski 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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*
niepotrzebne skreślić                                               

Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                        Załącznik nr 7  

 

 

 

 
O Ś W I A D C Z E N I E  K A N D Y D A T A  

w wyborach do 

 

…………………………………………………………………………………. 

(Kolegium Elektorów, Senatu) 

              na kadencję 2020- 2024 

 

 

Imię i nazwisko kandydata, tytuł, stopień naukowy lub zawodowy………………………….. 

jednostka organizacyjna …………………………….. 

 
  
Świadom/świadoma* odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, 

oświadczam, że: 

 

 mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

 korzystam z pełni praw publicznych, 

 nie byłem/am* skazany/a* prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

 nie byłem/am* karany/a* karą dyscyplinarną, 

 w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowałem/am* w organach 

bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnia-

niu informacji 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), oświadczam, że nie 

pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam 

współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa pań-

stwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 

lipca 1990 r. 

 nie ukończę 67 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

 

 

data i podpis kandydata: …………………… 

 

 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                         Załącznik nr 8 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE 

Ja ................................................................................................ syn/córka ............... .......................................... 
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe, (imię ojca) 

inne nazwiska używane w latach 1944−1990) 

urodzony/urodzona 

.................................................................................................................................................................................
     (data i miejsce urodzenia) 

 

zamieszkały/zamieszkała 

..............................................................................................................................................................................
     (adres zamieszkania) 

 

legitymujący się/legitymująca się 

…………………………………………………………………………………………………………………
   (nazwa dokumentu stwierdzającego tożsamość, jego numer i numer PESEL) 

 

wykonujący/wykonująca funkcję publiczną albo ubiegający się/ubiegająca się o objęcie lub wykonywanie funk-

cji publicznej 

..................................................................................................................................................................................... 
(funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach           

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944−1990 oraz treści tych dokumentów) 

świadom/świadoma odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, po 

zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o do-

kumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944−1990 oraz treści tych dokumentów 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430), oświadczam, że nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełni-

łem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a 

powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, 

w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. 

.........................., ............................                                                                    ........................................................ 
(miejscowość, data)                                                                                                         (własnoręczny podpis) 

 

 

 

 

 
 

*Właściwe podkreślić. 

 

 

 

 

pieczęć 

Uczelnianej  

Komisji Wyborczej 
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Regulamin wyborczy 2020-2024                                                                                                        Załącznik nr 9 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem Państwa danych jest: Uniwersytet Technologiczno-

Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH Radom) z siedzibą przy 

ul. Malczewskiego 29 w Radomiu (26-600),  

 tel.: 48 361 70 00 

 adres e-mail: ado@uniwersytetradom.pl 

 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w UTH Radom powołanym przez 

Administratora Danych Osobowych: jest mgr Michał Czyżewicz.  

 

3. Z administratorem można kontaktować się:  

 dane kontaktowe: tel. 48 361 70 24  

 e-mail: iodo@uthrad.pl 

 

4. Cel i podstawy prawne przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane są w celu prze-

prowadzenia czynności niezbędnych do zrealizowania procedur wyborczych w kaden-

cji 2020-2024. Podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO*. 

 

5. Przysługuje Państwu prawo: 

 

 dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  

 prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,  

 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Da-

nych Osobowych.  

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu podanego  

w pkt. 4, w przypadku niepodania danych osobowych nie będą Państwo mogli kandy-

dować. 

 

7.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą:  

 podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,  

 podlegały profilowaniu, 

 przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: realizacji czynności wyborczych  

o którym mowa w pkt.4 oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

 

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Uniwersy-

tetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, w tym 

członków Uczelnianej Komisji Wyborczej. 

 

 
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-

ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.). 

mailto:ado@uniwersytetradom.pl
mailto:iodo@uthrad.pl

