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Dział I
Przepisy ogólne
§1
[słownik terminów]
1.

Regulamin wyborczy określa szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzania wyborów
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz kalendarz wyborczy.

2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Uniwersytecie – należy przez to rozumieć Uniwersytet Śląski w Katowicach;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.);
3) statucie – należy przez to rozumieć statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
uchwalony przez Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 28 maja 2019 r.;
4) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin wyborczy;
5) komisji wyborczej – należy przez to rozumieć uczelnianą komisję wyborczą;
6) oświadczeniu lustracyjnym – należy przez to rozumieć 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 (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ze zm.);
7) informacji lustracyjnej – należy przez to rozumieć informację, o której mowa
w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 430 ze zm.).
§2
[wybory w Uniwersytecie]

1.

W Uniwersytecie przeprowadza się następujące wybory:
1) rektora;
2) kolegium elektorów;
3) senatu.

2.

Członkowie rady Uniwersytetu są wybierani na zasadach określonych w statucie.
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§3
[czynne prawo wyborcze]
1.

W wyborach przeprowadzanych w Uniwersytecie, czynne prawo wyborcze przysługuje
członkom wspólnoty Uniwersytetu, tworzonej przez:
1) pracowników Uniwersytetu;
2) studentów;
3) doktorantów.

2.

W wyborach przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Uniwersytetu, czynne prawo
wyborcze przysługuje członkom tej grupy.

3.

W przypadku, gdy pracownik jest członkiem dwóch lub więcej grup wspólnoty
Uniwersytetu, czynne prawo wyborcze przysługuje mu w jednej wybranej przezeń
grupie. Wyboru grupy wspólnoty Uniwersytetu, w której zamierza oddać głos, pracownik
dokonuje w chwili głosowania.
§4
[bierne prawo wyborcze]

1.

Z zastrzeżeniem § 5 – § 7 bierne prawo wyborcze przysługuje:
1) pracownikom Uniwersytetu;
2) studentom;
3) doktorantom.

2.

W wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu, bierne prawo
wyborcze przysługuje członkom tej grupy.

3.

W przypadku, gdy pracownik jest członkiem dwóch lub więcej grup wspólnoty Uniwersytetu,
bierne prawo wyborcze przysługuje mu tylko w jednej grupie, w której wyraził zgodę na
kandydowanie.
§5
[wymagania stawiane kandydatowi na funkcję rektora oraz wygaśnięcie mandatu]

1.

Rektorem może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 24 ust. 1 ustawy.

2.

Kandydatem na rektora nie może być osoba, która jest członkiem rady Uniwersytetu
w trakcie kadencji trwającej w dniu ogłoszenia wyborów rektora lub była jej członkiem
w kadencji poprzedzającej ten dzień. Kandydatem na rektora nie może być także osoba,
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która w dniu ogłoszenia wyborów pełni funkcję rzecznika praw i wartości akademickich
lub pełniła ją w okresie trzech lat poprzedzających ogłoszenie wyborów.
3.

Kandydatem na rektora nie może być osoba, która była rektorem przez dwie następujące
po sobie kadencje.

4.

Wygaśnięcie mandatu rektora następuje w przypadku śmierci, zrzeczenia się mandatu,
niezłożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej lub zaprzestania
spełniania wymagań określonych w ust. 1.

5.

Wygaśnięcie mandatu rektora stwierdza przewodniczący kolegium elektorów.
§6
[wymagania stawiane kandydatowi do kolegium elektorów]

1.

Członkiem kolegium elektorów może być osoba, która spełnia wymagania określone
w art. 20 ust. 1 pkt 1–5 i 7 ustawy.

2.

Członkostwa w kolegium elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu
Uniwersytetu lub innej uczelni, członkostwem w radzie Uniwersytetu lub innej uczelni,
członkostwem w kolegium elektorów innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji
publicznej.

3.

Członkostwo w kolegium elektorów wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa,
niezłożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej, lub zaprzestania
spełniania wymagań określonych w ust. 1.

4.

Wygaśnięcie członkostwa w kolegium elektorów stwierdza przewodniczący kolegium
elektorów.
§7
[wymagania stawiane kandydatowi do senatu]

1.

Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1
pkt 1–5 i 7 ustawy.

2.

Członkostwo w senacie wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa, niezłożenia
oświadczenia lustracyjnego albo informacji lustracyjnej, lub zaprzestania spełniania
wymagań określonych w ust. 1.

3.

Wygaśnięcie członkostwa w senacie stwierdza przewodniczący senatu.
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§8
[zgłaszanie kandydatów oraz wybór procedury wyborczej]
1.

Wybory rektora odbywają się na zebraniu wyborczym kolegium elektorów.

2.

Wybory członków senatu oraz przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu
do kolegium elektorów odbywają się na zebraniach wyborczych organizowanych dla
danej grupy lub w trybie elektronicznym. Właściwy tryb przeprowadzenia wyborów
określa w uchwale komisja wyborcza.

3.

Z zastrzeżeniem szczegółowych regulacji dotyczących kalendarza wyborczego określonych
w statucie oraz w regulaminie, termin wyborów – w sposób umożliwiający udział
w wyborach członkom wspólnoty Uniwersytetu – określa przewodniczący komisji
wyborczej.

4.

Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz na zasadach określonych w regulaminie, każdy wyborca ma
prawo do zgłoszenia kandydata. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest wyrażenie przez
niego zgody na kandydowanie. Załącznikami do niniejszego regulaminu są: wzór zgłoszenia
kandydata (zał. nr 1), wzór oświadczenia kandydata o zgodzie na kandydowanie (zał. nr 2)
oraz wzór oświadczenia lustracyjnego (zał. nr 3a) i wzór informacji lustracyjnej (zał. nr 3b).

5.

Z zastrzeżeniem § 112 ust. 3 statutu zgłaszanie kandydatów odbywa się najpóźniej
ustnie w obecności i za zgodą kandydata lub za okazaniem jego pisemnej zgody na
kandydowanie na zebraniu wyborczym, chyba że wybory przeprowadzane są w trybie
elektronicznym. W tym ostatnim przypadku sposób i termin zgłaszania kandydatów
określa przewodniczący komisji wyborczej.

6.

Zgłaszanie przez uprawnione podmioty osób ubiegających się o wybór na funkcję
rektora następuje w sposób określony w statucie nie później niż do dnia 24 marca
2020 r. Przed upływem tego terminu Senat wydaje opinie o kandydatach, o ile jest to
prawnie wymagane.
§9
[karta do głosowania i oddanie głosu]

1.

Kartę do głosowania sporządza się w formie:
1) dokumentu papierowego – w przypadku wyborów przeprowadzanych na zebraniu
wyborczym;
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2) dokumentu elektronicznego – w przypadku wyborów przeprowadzanych w trybie
elektronicznym.
2.

Na karcie do głosowania nazwiska kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym.
§ 10
[wybory na zebraniu wyborczym]

1.

Zebranie wyborcze zwołuje przewodniczący komisji wyborczej.

2.

Czas i miejsce zebrania wyborczego podaje się do wiadomości w sposób i w terminie
umożliwiającym wyborcy udział w wyborach.

3.

Zebranie wyborcze otwiera przewodniczący komisji wyborczej, który przeprowadza
wybory przewodniczącego i sekretarza.

4.

Z przebiegu zebrania wyborczego sporządza się protokół.

5.

Głosowanie w wyborach jest tajne.

6.

Wyniki wyborów ustala co najmniej trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród
uczestników zebrania wyborczego. Członek komisji skrutacyjnej nie może być kandydatem.

7.

Komisja skrutacyjna wybiera spośród swego grona przewodniczącego. Przewodniczący
sporządza protokół z głosowania i ogłasza wyniki wyborów.

8.

W wyborach rektora elektor głosuje, stawiając na karcie do głosowania znak „x” przy
nazwisku kandydata, na którego oddaje głos. Za nieważny uznaje się głos, w przypadku
gdy na karcie do głosowania postawiono znak „x” przy nazwiskach dwóch lub większej
liczby kandydatów albo nie postawiono tego znaku przy nazwisku żadnego kandydata.

9.

W wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu, wyborca głosuje,
stawiając na karcie do głosowania znaki „x” przy nazwiskach kandydatów, na których
oddaje głos. Za nieważny uznaje się głos, w przypadku gdy na karcie do głosowania
postawiono znaki „x” przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż liczba mandatów
do obsadzenia.

10. W wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu za wybranych
uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli nie
wszystkie mandaty zostały obsadzone, przeprowadza się głosowanie ponowne
dotyczące nieobsadzonych mandatów.
11. Jeżeli w wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu dwóch lub
więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przy braku wystarczającej liczby
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mandatów do obsadzenia, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone
przez przewodniczącego zebrania wyborczego.
§ 11
[wybory w trybie elektronicznym]
1.

Wybory w trybie elektronicznym zarządza przewodniczący komisji wyborczej w drodze
ogłoszenia podanego do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w Uniwersytecie.

2.

Wyniki wyborów przeprowadzanych w trybie elektronicznym ustala komisja wyborcza.

3.

W związku z zarządzeniem wyborów w trybie elektronicznym:
1) uruchomiony zostanie portal wyborczy „Wybory 2020 – 2024”, umożliwiający –
stosownie do uchwały komisji wyborczej – przeprowadzenie odpowiednio wyborów
do kolegium elektorów lub do senatu, zwany dalej portalem wyborczym;
2) portal wyborczy obejmuje spis uprawnionych do głosowania oraz kandydatów
w poszczególnych wyborach;
3) portal wyborczy przesyła instrukcję dla wyborcy o sposobie oddania głosu
w poszczególnych wyborach, która zostanie przesłana za pośrednictwem służbowej
poczty elektronicznej wszystkich uprawnionych do głosowania w poszczególnych
wyborach wraz z hiperłączem, gwarantującym wyborcy możliwość oddania głosu za
pomocą elektronicznej karty do głosowania.

4.

Portal wyborczy gwarantuje:
1) możliwość ustalenia liczby uprawnionych do głosowania oraz osób, które wzięły
udział w poszczególnych wyborach;
2) możliwość oddania głosu tylko w jednej grupie wspólnoty Uniwersytetu
w przypadku, gdy pracownik należący do dwóch lub więcej grup bierze udział
w wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu;
3) zapewnia tajność głosownia, wykluczając możliwość ustalenia treści głosu wyborcy.

5.

Głosowanie za pomocą elektronicznej karty do głosowania w portalu wyborczym
odbywa się w ten sposób, że wyborca wskazuje na karcie do głosowania nazwiska
kandydatów, na których głosuje. Wskazanie na większą liczbę nazwisk niż liczba
mandatów do obsadzenia powoduje nieważność głosu.
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6.

Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone, przeprowadza się głosowanie
ponowne dotyczące nieobsadzonych mandatów.

7.

Jeżeli w wyborach przedstawicieli określonej grupy wspólnoty Uniwersytetu dwóch lub
więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przy braku wystarczającej liczby
mandatów do obsadzenia, o przyznaniu mandatu decyduje losowanie przeprowadzone
przez przewodniczącego komisji wyborczej.
§ 12
[rektor]

1.

Kadencja rektora trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został
wybrany.

2.

W wyborach rektora do ważności wyboru wymagany jest udział w głosowaniu
co najmniej połowy elektorów.

3.

Wybór rektora jest dokonywany przez kolegium elektorów bezwzględną większością
głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie został wybrany, przeprowadza się wybory
ponowne na zasadach określonych w statucie.

4.

Komisja wyborcza stwierdza dokonanie wyboru rektora.
§ 13
[kolegium elektorów]

1.

Kadencja kolegium elektorów trwa 4 lata oraz rozpoczyna się w dniu pierwszego
posiedzenia w roku wyborów i trwa do dnia poprzedzającego zwołanie pierwszego
posiedzenia nowo wybranego kolegium elektorów.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3 skład oraz tryb wyboru członków kolegium elektrów określa
statut.

3.

Tryb powołania do kolegium elektorów studentów i doktorantów oraz ich kadencję
w kolegium elektorów określa odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz
regulamin samorządu doktorantów.

4.

Komisja wyborcza stwierdza dokonanie wyboru kolegium elektorów.
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§ 14
[senat]
1.

Kadencja senatu trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września.

2.

Z zastrzeżeniem ust. 3 skład oraz tryb wyboru członków senatu określa statut oraz
regulamin.

3.

Tryb wyboru do senatu studentów i doktorantów oraz ich kadencję w senacie określa
odpowiednio regulamin samorządu studenckiego oraz regulamin samorządu doktorantów.

4.

Komisja wyborcza stwierdza dokonanie wyboru senatu.
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Dział II
Kolegium elektorów oraz wybory rektora
§ 15
1.

Skład kolegium elektorów określa § 100 ust. 1 i 2 statutu.

2.

Komisja wyborcza, na podstawie kompetencji z § 88 pkt 2 w zw. z § 100 ust. 2 statutu,
w drodze uchwały określi liczbę oraz rozdział mandatów w kolegium elektorów
w następujących grupach wspólnoty Uniwersytetu:
1) pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w ramach
zadeklarowanej przez nich wiodącej dyscypliny podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie;
2) pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni w ramach
dyscyplin niepodlegających ewaluacji w Uniwersytecie;
3) przedstawicieli pozostałych pracowników Uniwersytetu tworzących grupę nauczycieli
akademickich niezatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni (tj.
na stanowiskach profesora wizytującego, adiunkta, asystenta, lektora, instruktora,
starszego wykładowcy, dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników
dokumentacji i informacji naukowej) oraz pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi;
4) studentów oraz doktorantów Uniwersytetu.

3.

Przyjmując uchwałę, o której mowa w ust. 2, komisja wyborcza bierze pod uwagę stan
zatrudnienia w grupach wspólnoty Uniwersytetu, o których mowa w § 100 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 statutu, na dzień jej podjęcia.

4.

Uchwałę, o której mowa w ust. 2, komisja wyborcza przyjmuje w dniu ustalania listy
uprawnionych do głosowania w poszczególnych grupach wspólnoty Uniwersytetu,
jednakże nie później niż do dnia 5 grudnia 2019 r.

5.

Wybory przedstawicieli poszczególnych grup wspólnoty Uniwersytetu do kolegium
elektorów przeprowadza się w czwartym kwartale roku poprzedzającego wybór rektora,
jednak najpóźniej do dnia 19 grudnia 2019 r.
§ 16

1.

Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje pierwsze posiedzenie kolegium elektorów
w auli im. K. Popiołka przy ul. Bankowej 11 w terminie zgodnym z kalendarzem wyborczym
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określonym w statucie. Dopuszczalne jest połączenie pierwszego posiedzenia kolegium
elektorów z jego posiedzeniem prezentacyjnym, o którym mowa w § 18.
2.

W czasie posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, kolegium elektorów wybiera ze swojego
grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego kolegium. Kandydata na stanowisko
przewodniczącego może zgłosić każdy członek kolegium, a także przewodniczący komisji
wyborczej.

3.

Przed wyborem przewodniczącego kolegium elektorów wybiera ze swego grona
w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną oraz protokolanta.

4.

Do czasu wyboru przewodniczącego kolegium elektorów obradami kieruje przewodniczący
komisji wyborczej.

5.

W posiedzeniach kolegium elektorów mogą uczestniczyć – z głosem doradczym
w sprawach procedury wyborczej – członkowie komisji wyborczej.

§ 17
Wskazanie osoby ubiegającej się o wybór na funkcję rektora powinno zawierać uzasadnienie,
obejmujące w szczególności sylwetkę kandydata oraz charakterystykę jego osiągnięć, a także
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i na opublikowanie jego
danych osobowych, a także, w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
oświadczenie lustracyjne albo informację lustracyjną oraz opinię senatu na temat tej
kandydatury, o ile opinia jest prawnie wymagana.

§ 18
1.

Prezentacyjne posiedzenie kolegium elektorów odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r.
w auli im. K. Popiołka przy ul. Bankowej 11 o godz. 10.00.

2.

Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1, przedstawiana jest sylwetka oraz
charakterystyka osiągnięć kandydatów na rektora wraz z opinią senatu. Kandydaci na
rektora mogą prezentować swoją kandydaturę i odpowiadać na pytania elektorów.

§ 19
Zebranie wyborcze kolegium elektorów poświęcone wyborowi rektora odbędzie się w dniu
28 kwietnia 2020 r. w auli im. K. Popiołka przy ul. Bankowej 11 o godz. 10.00.
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Dział III
Wybory członków senatu
§ 20
1.

Skład senatu określa § 112 ust. 1 statutu.

2.

Komisja wyborcza dokonuje następującego podziału mandatów w senacie:
1) 25 mandatów dla grupy wyborczej przedstawicieli reprezentujących nauczycieli
akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie na stanowiskach profesora i profesora
uczelni, wybieranych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych zorganizowanych
w instytuty:
Instytuty w Uniwersytecie – grupa wyborcza:

Profesorowie
lub profesorowie uczelni

1. Instytut Filozofii – dyscyplina filozofia

1

2. Instytut Historii – dyscyplina historia

1

3. Instytut Językoznawstwa – dyscyplina językoznawstwo

1

4. Instytut Literaturoznawstwa – dyscyplina literaturoznawstwo

1

5. Instytut Nauk o Kulturze – dyscyplina nauki o kulturze i religii

1

6. Instytut Nauk o Sztuce – dyscyplina nauki o sztuce

1

7. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki
Przestrzennej – dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna
i gospodarka przestrzenna

1

8. Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska –
dyscyplina nauki biologiczne

1

9. Instytut Nauk o Ziemi – dyscyplina nauki o Ziemi i środowisku

1

10. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej – dyscyplina
nauki o komunikacji społecznej i mediach

1

11. Instytut Nauk Politycznych – dyscyplina nauki o polityce
i administracji

1

12. Instytut Nauk Prawnych – dyscyplina nauki prawne

1

13. Instytut Socjologii – dyscyplina nauki socjologiczne

1

14. Instytut Pedagogiki – dyscyplina pedagogika

1

15. Instytut Psychologii – dyscyplina psychologia

1

16. Instytut Matematyki – dyscyplina matematyka

1
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17. Instytut Inżynierii Biomedycznej – dyscyplina inżynieria
biomedyczna

1

18. Instytut Chemii – dyscyplina nauki chemiczne

1

19. Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego – dyscyplina nauki
fizyczne

1

20. Instytut Inżynierii Materiałowej – dyscyplina inżynieria
materiałowa

1

21. Instytut Informatyki – dyscyplina informatyka techniczna
i telekomunikacja

1

22. Instytut Nauk Teologicznych – dyscyplina nauki teologiczne

1

23. Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych – dyscyplina sztuki
filmowe i teatralne

1

24. Instytut Sztuk Muzycznych – dyscyplina sztuki muzyczne

1

25. Instytut Sztuk Plastycznych – dyscyplina sztuki plastyczne
i konserwacja dzieł sztuki

1

Razem

25

2) 1 mandat dla grupy wyborczej profesorów zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych
oraz niedeklarujących dyscypliny podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie:
Grupa wyborcza:
1/ profesorowie zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych
2/ profesorowie niedeklarujący dyscypliny

Liczba mandatów:

podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie,

1

tj. ekonomia i finanse oraz nauki o bezpieczeństwie

3) 13 mandatów dla grupy wyborczej pozostałych pracowników Uniwersytetu –
nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora wizytującego,
adiunkta, asystenta, lektora, instruktora, starszego wykładowcy, dyplomowanych
bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej
oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;
4) 12 mandatów dla grupy wyborczej studentów i doktorantów.
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Dział IV
Przepisy końcowe
§ 21
Niniejszy regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez senat Uniwersytetu.

14

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyborczego UŚ na kadencję 2020-2024

WYBORY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
NA KADENCJĘ 2020-2024
..................................................................................
(tytuł/stopień naukowy imię-imiona, nazwisko)
..................................................................................
(wskazanie wiodącej dyscypliny naukowej/jednostki)

ZGŁOSZENIE KANDYDATA
do kolegium elektorów/senatu*
Ja, niżej podpisany ...................................................................................................................
(imię/imiona, nazwisko kandydata)
niniejszym zgłaszam kandydata do kolegium elektorów/senatu* w wyborach w Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach na kadencję 2020 – 2024 w osobie:
........................................................................................................................
(tytuł/stopień naukowy imię/imiona, nazwisko kandydata)
Do kolegium elektorów w grupie wspólnoty Uczelni*):
 przedstawicieli pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora
uczelni, którzy zadeklarowali jako wiodącą dyscyplinę ……………………… podlegającą
ewaluacji w Uniwersytecie
 przedstawicieli pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni,
którzy zadeklarowali jako wiodącą dyscyplinę niepodlegającą ewaluacji w Uniwersytecie
 przedstawicieli pozostałych pracowników Uniwersytetu
Do senatu w grupie wspólnoty Uczelni*):
 przedstawicieli reprezentujących nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach
profesora i profesora uczelni, wybieranych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych
zorganizowanych w instytuty – wskaż instytut i dyscyplinę: ...............................................
 profesorów zatrudnionych na stanowiskach dydaktycznych oraz niedeklarujących
dyscypliny podlegającej ewaluacji w Uniwersytecie

 przedstawicieli pozostałych pracowników Uniwersytetu – nauczycieli akademickich
zatrudnionych na stanowiskach profesora wizytującego, adiunkta, asystenta, lektora,
instruktora, starszego wykładowcy, dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych
pracowników dokumentacji i informacji naukowej oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi

............................................ dnia ................................
(miejscowość)

*) niewłaściwe skreślić.

2

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

Załącznik nr 2 do Regulaminu wyborczego UŚ na kadencję 2020-2024

WYBORY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH
NA KADENCJĘ 2020-2024

..................................................................................
(tytuł/stopień naukowy imię-imiona, nazwisko)
..................................................................................
(wskazanie wiodącej dyscypliny naukowej/jednostki)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie
do kolegium elektorów/senatu*
Ja, niżej podpisany ...................................................................................................................
(tytuł/stopień naukowy imię/imiona, nazwisko kandydata)
niniejszym

oświadczam,

że

wyrażam

zgodę

na

kandydowanie

do

kolegium

elektorów/senatu* ) w wyborach w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kadencję
2020–2024.
Oświadczam, iż posiadam prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach
do kolegium elektorów/senatu*).

............................................ dnia ................................
(miejscowość)

*) niewłaściwe skreślić.

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

Załącznik nr 3a do Regulaminu wyborczego UŚ na kadencję 2020-2024

WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

Część A

Ja ................................................................................................ syn/córka ......................................................................................
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe,
inne nazwiska używane w latach 1944−1990)

(imię ojca)

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

Ja ................................................................................................ syn/córka ......................................................................................
(imię i nazwisko, nazwisko rodowe,
inne nazwiska używane w latach 1944−1990)

(imię ojca)

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 funkcji 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 dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz
treści tych dokumentów, oświadczam, że pracowałem/pracowałam, pełniłem/pełniłam służbę, byłem/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)

Część B**
Lp.

Organ bezpieczeństwa państwa określony w 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

Funkcja

Data podjęcia
i zakończenia pracy,
służby lub współpracy

Dodatkowo wyjaśniam:
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

.........................., ............................
(miejscowość, data)

__________________________

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

* Właściwe podkreślić.
** Wypełniają osoby, które oświadczyły, że służyły, pracowały lub współpracowały z organami bezpieczeństwa państwa, o których
mowa w 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 w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.

Załącznik nr 3b do Regulaminu wyborczego UŚ na kadencję 2020-2024

WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
Ja ........................................................ syn*/córka* ................................................... nr PESEL .....................................................
(imię i nazwisko)

(imię ojca)

(PESEL)

informuję, że oświadczenie lustracyjne, 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) złożyłem*/złożyłam*
w dniu ................................................................................................................................................................................................
(data złożenia oświadczenia)

do .......................................................................................................................................................................................................
(organ któremu przedłożono oświadczenie)

w związku z .......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

........................., ......................
(miejscowość, data)

________________
*

Właściwe podkreślić.

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

