
WYCIĄG 

Z REGULAMINU WYBORCZEGO PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 

 IM. PROF. STANISŁAWA TARNOWSKIEGO W TARNOBRZEGU 

(wybory do senatu) 

 

§ 3  

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim zatrudnionym w Uczelni 

na podstawie umowy o pracę, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi oraz 

studentom. 

 

2. Bierne prawo wyborcze przysługuje: 

1) nauczycielom akademickim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w Uczelni oraz 

pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, którzy spełniają wymogi określone 

odpowiednio w § 18 ust. 1, § 23 ust. 1 lub § 32 ust. 1; 

2) studentom, którzy: 

a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzystają z pełni praw publicznych, 

c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

d) nie byli karani karą dyscyplinarną, 

e) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowali 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 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.), nie pełnili w 

nich służby ani nie współpracowali z tymi organami, 

f) nie ukończą 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

 

3. Każdy członek wspólnoty Uczelni, posiadający czynne prawo wyborcze ma prawo zgłosić 

kandydata w wyborach przedstawicieli do kolegium elektorów i senatu. 

 

§ 4  

1. Wyboru przedstawicieli pracowników do kolegium elektorów i senatu dokonuje się w dniu 

wyznaczonym przez komisję wyborczą na zebraniach wyborczych odpowiednich grup 

pracowników. 

 

§ 3 2  

1. Kandydatem na członka senatu może być osoba posiadająca bierne prawo wyborcze  

w rozumieniu ustawy, w tym: 

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzysta z pełni praw publicznych, 

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nie była karana karą dyscyplinarną, 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała 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 2021 r. poz. 1633 z późn. zm.), nie pełniła  

w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami, 

6) nie ukończy 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 



 

2. Zgłoszenia kandydata dokonuje się na piśmie (wzór-zał. nr 8). 

 

3. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

1) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie i spełnianiu wymogów (wzór - zał.  

nr 9), 

2) oświadczenie kandydata o złożeniu odpowiednio oświadczenia lustracyjnego lub 

informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (jeśli kandydat urodził się przed dniem 

01.08.1972r.) - wzór zał. nr 10; oświadczenie lub informację należy złożyć do rektora  

w podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata zaklejonej kopercie z napisem: 

„oświadczenie lustracyjne” lub „informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego” – wzór 

oświadczenia lub informacji stanowi zał. nr 4. 

 

4. Zgłoszenia dokonuje się na ręce sekretarza komisji wyborczej, który jest zobowiązany 

potwierdzić przyjęcie kompletnego zgłoszenia. 

 

§ 3 3  

1. Po upływie terminu do zgłoszenia kandydatów na członków senatu komisja wyborcza 

niezwłocznie zamyka i ustala listy zgłoszonych kandydatów, którzy spełniają wymagania 

formalne wymienione w § 32 ust. 1. 

 

2. Listy, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać następujące dane: 

1) tytuł listy, 

2) tytuł zawodowy/ tytuł lub stopień naukowy kandydata, 

3) nazwisko i imię kandydata w kolejności alfabetycznej. 

 

3. Komisja wyborcza ustala szczegółowe wzory kart do głosowania dla poszczególnych grup 

pracowników. 

§ 3 4  

1. Wyboru członków senatu, za wyjątkiem przedstawicieli studentów, dokonuje się na 

zebraniach wyborczych pracowników organizowanych przez komisję wyborczą. 

 

2. Wyboru przedstawicieli do senatu spośród nauczycieli akademickich dokonuje się na 

zebraniach poszczególnych grup nauczycieli akademickich danego wydziału. 


