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Uchwała nr 6/2020 

Uczelnianej Komisji Wyborczej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie  

 

z dnia 29 stycznia 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu czynności 

wyborczych w roku 2020. 

 

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Koninie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 325/VI/IV/2019 Senatu PWSZ w Koninie 

z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie (z późn. zm.) 

 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale Nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Koninie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego 

harmonogramu czynności wyborczych w roku 2020, część dotycząca oświadczenia 

lustracyjnego otrzymuje brzmienie: 

 

„Kandydaci na Rektora zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji  

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

dokumentów z dnia 18 października 2006 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.)  

do złożenia „Oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 1 do uchwały), a w przypadku jego 

wcześniejszego złożenia przez kandydata „Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” 

(załącznik nr 2 do uchwały).  

 

Dokument należy złożyć do Uczelnianego Kolegium Elektorów w oddzielnej zaklejonej 

kopercie z adnotacją, czy jest to oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu 

oświadczenia lustracyjnego i dostarczyć Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej, 

ul. Przyjaźni 1, pokój 201. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed 

dniem 01 sierpnia 1972 r. 

 

Kandydaci do Kolegium Elektorów i Senatu wraz z wyrażeniem zgody na kandydowanie 

zobowiązani są zgodnie z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z dnia 18 października 

2006 r. (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) do złożenia Rektorowi  „Oświadczenia 

lustracyjnego” (załącznik nr 1 do uchwały), a w przypadku jego wcześniejszego złożenia 

przez kandydata „Informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” (załącznik nr 2 do 

uchwały).  

 

Dokument należy złożyć w oddzielnej zaklejonej kopercie z adnotacją, czy jest to 

oświadczenie lustracyjne, czy informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego i dostarczyć 

Rektorowi za pośrednictwem Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej,  

ul. Przyjaźni 1, pokój 201. Obowiązek złożenia oświadczenia dotyczy osób urodzonych przed 

dniem 01 sierpnia 1972 r.” 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.  
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§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   Przewodniczący  

     Uczelnianej Komisji Wyborczej 

               PWSZ w Koninie  

 

                                                                      /-/ dr hab. Mirosław Hamrol, prof. PWSZ w Koninie 

Radca Prawny 

/-/ K. Klapsa 


