
Lublin, dnia 26 czerwca 2020 r.  
 

KOMUNIKAT NR 21 
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

 

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgłoszenia kandydatów w wyborach 

na kadencję 2020-2024 do Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w grupie 

pracowników niebędących nauczycielami akademickimi przyjmowane będą  

od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 3 lipca 2020 r.  

Zgłoszeń należy dokonywać wyłącznie na formularzu – KARTA ZGŁOSZENIA 

KANDYDATA NA CZŁONKA SENATU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

(zał. nr 6 do „Regulaminu”), według wzoru dostępnego na stronie internetowej 

Uczelni w zakładce Uczelnia → Wybory na kadencję 2020-2024. 

Druk w formacie pdf.      Formularz word.  

 
Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie: 

1. W formie skanu odręcznie podpisanego zgłoszenia na adres: 
uczelnianakomisjawyborcza@umlub.pl 
Przyjmowane będą tylko zgłoszenia nadesłane z adresów służbowych 
zarejestrowanych w domenie umlub.pl  

Lub:  
2. W formie papierowej - przekazane w zamkniętej kopercie do skrzynki 

znajdującej się na portierni w budynku Collegium Novum Al. Racławickie 1 
oznaczonej „Uczelniana Komisja Wyborcza Zgłoszenia i oświadczenia lustracyjne 
kandydatów do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi” 

 
Jednocześnie przypominamy, że kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

zobowiązani są do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej.  

Każdy kandydat na członka Senatu urodzony przed 1 sierpnia 1972 r. jest zobowiązany 

do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji lustracyjnej, niezależnie od 

faktu, że składał już te dokumenty kandydując na członka Kolegium Elektorów.  

Jeżeli ubiegając się o mandat w Kolegium Elektorów zostało złożone oświadczenie 

lustracyjne, kandydat do Senatu ma obowiązek przedłożyć informację lustracyjną.  

Dokumenty lustracyjnie nie mogą być przesyłane w formie skanów.  

Własnoręcznie podpisane oświadczenia lub informacje lustracyjne należy wrzucić  
w zamkniętej kopercie do skrzynek w budynku Collegium Novum ul. Al. Racławickie 1 
znajdujących się na portierni budynku.  
Skrzynki będą oznaczone: „Uczelniana Komisja Wyborcza Zgłoszenia i oświadczenia 
lustracyjne kandydatów do Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi”.  
 
 Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  
/-/ 

prof. dr hab. Jarosław Dudka  
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