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OŚWIADCZENIE 

KANDYDATA NA CZŁONKA KOLEGIUM ELEKTORÓW 

KADENCJI 2020-2024 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 

Ja, …………………………………………………………………………, wyrażam zgodę 

na kandydowanie w wyborach do Kolegium Elektorów kadencji 2020-2024 w grupie:1 

 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo 
profesora uczelni, w I okręgu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 1 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo 
profesora uczelni, w II okręgu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora albo 
profesora uczelni, w III okręgu wyborczym, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-
dydaktycznymi, w I okręgu wyborczym, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-
dydaktycznymi, w II okręgu wyborczym, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 2 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni, będących pracownikami badawczymi albo badawczo-
dydaktycznymi, w III okręgu wyborczym, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 
Ordynacji wyborczej 
 

 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor  
i profesor uczelni,  będących pracownikami dydaktycznymi, o której mowa  
w § 19 ust. 1 Ordynacji wyborczej 
 

 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, o której mowa w § 19 
ust. 2 Ordynacji wyborczej 
 
 

Jestem świadoma/y, że wyrażając zgodę na kandydowanie, wyrażam jednocześnie 

zgodę na podanie do wiadomości wspólnoty uczelni moich danych osobowych (imię  

i nazwisko) w związku z ogłoszeniem listy kandydatów na członków Kolegium Elektorów. 

 

 

 

                                                           
1
 we właściwej kratce wstawić znak „X” 
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Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Kolegium 

Elektorów określone w art. 25 ust. 2 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 3 ust. 1 

Ordynacji wyborczej, tj.: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

4) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em  

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  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), nie pełniłam/em w nich służby ani nie 

współpracowałam/em z tymi organami; 

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia 31 marca 2020 r.; 

7) jestem zatrudniona/y w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy2/ w pełnym 

wymiarze czasu pracy3. 

 

Ponadto oświadczam, że wypełniłam/em obowiązek wynikający z § 21 ust. 4 

Ordynacji wyborczej.4 

 

Członkostwa w Kolegium Elektorów nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu tej 

lub innej uczelni, członkostwem w kolegium elektorów innej uczelni ani zatrudnieniem  

w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Uczelnianej 
Komisji Wyborczej o wszelkich zmianach w zakresie okoliczności wymienionych  
w niniejszym oświadczeniu. 
 
 
 
 
…………………………………                                                      ………………………………… 

                 miejscowość, data                                                                                                                      podpis  

                                                           
2
 w przypadku nauczycieli akademickich 

3
 w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 

4
 obowiązek ten dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 


