
Zarządzenie Nr 95/2022 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 4 maja 2022 r. 
 

w sprawie zasad i trybu składania zgody i oświadczeń związanych  

z kandydowaniem na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w wyborach 

przedterminowych  w kadencji 2020-2024  
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 i 5, art. 24 ust. 

10 oraz 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 uchwały Nr 

102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządzenie określa zasady, wzory oraz tryb składania: 
1/ zgody i oświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą” 

oraz uchwale Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 

2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, zwanej dalej 

„Statutem”; 
2/ oświadczeń, o których mowa w ustawie 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) 

zwanych dalej „oświadczeniem lustracyjnym” oraz „informacją lustracyjną” 
przez osoby kandydujące na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w wyborach 

przedterminowych. 

 

 § 2. Niezłożenie oświadczeń, o których mowa w § 1, jest równoznaczne z tym, że dana 

osoba nie spełnia wymagań do pełnienia funkcji Rektora. 

 
§ 3. Osoba będąca Rektorem musi spełniać wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4  

w zw. z art. 24 ust. 1 i ust. 5, art. 24 ust. 10 i art. 26 ust. 2 Ustawy, a także § 13 Statutu. 

Ponadto do funkcji Rektora mają zastosowanie również przepisy art. 20 ust. 3 w związku  

z art. 25 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Ustawy. 

 
§ 4.1. Kandydat na Rektora, w terminie określonym zgodnie z § 88 Statutu, składa:  

1/ zgodę na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań 

określonych w Ustawie i Statucie dla Rektora - wzór formularza stanowi 

Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia; 
2/ oświadczenie lustracyjne, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 albo informację 

lustracyjną, której wzór stanowi Załącznik Nr 3 – jeśli są wymagane. 
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, kandydaci na Rektora składają  

Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej (w siedzibie Działu Organizacyjnego przy ul. Kuźniczej 34, 

w godzinach 7.30-15.30). 
3. Uniwersytecka Komisja Wyborcza: 

1/ przekazuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 do Działu Spraw 

Pracowniczych; 

2/ oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dołącza do dokumentacji 

wyborczej. 
 

§ 5.1. Kandydaci na Rektora, urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają 

obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 

1990 r.  
2. Prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne składane jest  

w zaklejonej kopercie. Na kopercie należy napisać: „Oświadczenie lustracyjne”, imię  

i nazwisko osoby składającej oraz datę złożenia oświadczenia lustracyjnego. Wzór 

oświadczenia lustracyjnego zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
3. Osoby, które składały wcześniej oświadczenie lustracyjne, składają informację  

o złożeniu oświadczenia lustracyjnego. Wzór informacji lustracyjnej zawiera Załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 
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§ 6. Kandydaci na Rektora muszą zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania swoich danych osobowych. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 

przetwarzania danych osobowych określa Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 

 

 

 

prof. dr hab. Jan Sobczyk 

            p.o. R E K T O R A 



3 

 

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 95/2022 

z dnia 4 maja 2022 r. 
ZGODA NA KANDYDOWANIE ORAZ OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE I STATUCIE UWr  
DLA REKTORA 

 
Wyrażam zgodę na kandydowanie na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w wyborach 

przedterminowych w kadencji obejmującej okres od dnia 1 września 2020 r. do dnia 31 sierpnia 
2024 r.  

 
 

podpis (imię i nazwisko) 
Oświadczam, świadom/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że 
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 i 4 w zw. z art. 24 ust. 1 i 5, art. 24 ust. 10 oraz 26 ust. 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 

z późn. zm.), a także § 13 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwały Nr 102/2019 Senatu 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uniwersytetu Wrocławskiego, tzn.: 
1/ mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
2/ korzystam z pełni praw publicznych; 
3/ nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
4/ nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną; 
5/ w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am 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), nie pełniłem/am w nich służby ani 

nie współpracowałem/am z tymi organami; 
6/ posiadam tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego; 
7/ nie ukończyłem 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, tj. do dnia 1 września 2020 r.; 
8/ nie byłem/am Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego przez dwie następujące po sobie kadencje 

przed obecnym kandydowaniem. 
 
Oświadczam, że jestem świadom/a ograniczeń wynikających z art. 20 ust. 3, art. 24 ust. 10, art. 25 
ust. 3 i art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 13 ust. 2 Statutu 
Uniwersytetu Wrocławskiego czyli, że funkcji Rektora nie można łączyć z: 
 członkostwem w Radzie Uniwersytetu lub w radzie innej uczelni,  
 członkostwem w Uniwersyteckim Kolegium Elektorów,  
 członkostwem w radzie wydziału oraz radzie dyscypliny naukowej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
 pełnieniem funkcji kierowniczych ani funkcji dyrektora instytutu lub kierownika katedry Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 
Od dnia rozpoczęcia pełnienia funkcji Rektora będę zatrudniony w Uniwersytecie Wrocławskim jako 
podstawowym miejscu pracy. 
 
Ponadto oświadczam, że otrzymałem/am i zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą 

przetwarzania moich danych osobowych w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 
data, podpis (imię i nazwisko) 

Informuję, że złożyłem/złożyłam: 

 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; 

 informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, 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; 

 nie składam ww. dokumentów, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r.  
 
 

data, podpis (imię i nazwisko) 
 

https://sip.lex.pl/#/document/17314502?unitId=art(2)&cm=DOCUMENT
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Załącznik Nr 2 

do zarządzenia Nr 95/2022 
z dnia 4 maja 2022 r. 

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE 
 
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 i dokument stwierdzający tożsamość, jego numer  
i numer PESEL) 

 

kandydujący w wyborach na funkcję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, o której 

mowa w art. 4 pkt 18 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
 

(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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) 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) 
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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 i dokument stwierdzający tożsamość, jego numer  
i numer PESEL) 

 

 

kandydujący w wyborach na funkcję Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, o której 

mowa w art. 4 pkt 18 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
 

(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  
 

 

 

 

 

 

   
(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis) 
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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.  
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Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 95/2022 

z dnia 4 maja 2022 r. 
 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO 
 

 

 

 

 Ja  syn*/córka*  

 (imię i nazwisko)  (imię ojca) 
 

  Nr PESEL   

 (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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) 

złożyłem*/złożyłam* 
 

 

 

 

w dniu  

 

(data złożenia oświadczenia) 

do  

 

(organ któremu przedłożono oświadczenie) 

w związku z  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

   
(miejscowość, data)  (własnoręczny podpis) 

 
 

 

 

 

 ___________________  
* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 4 
do zarządzenia Nr 95/2022 

z dnia 4 maja 2022 r. 
 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
dla osób kandydujących na Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

w wyborach przedterminowych  

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 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 4.05.2016, str. 1-88,  

z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informujemy że: 
 

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych 

osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 
1, 50-137 Wrocław. 
 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO 

(„przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze”), w związku z art. 20 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 

20 lipca 2018 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), w celu umożliwienia 

pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

4. Dane osobowe będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym przez administratora  

i zobowiązanym do zachowania tajemnicy, a innym osobom lub podmiotom jedynie  

w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
 

Ponadto, informujemy że: 
 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów. 
 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez 

szczególne przepisy prawa. 
 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie uniemożliwia 

pełnienie funkcji Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 

8. Państwa dane osobowe nie posłużą do podejmowania jakichkolwiek decyzji opartych na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. 
 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
 

mailto:IOD@uwr.edu.pl

