
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 18/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 
 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA  

SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KADENCJI 2020-2024 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 

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

na kandydowanie w wyborach do Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 

kadencji 2020-2024.  

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 Senatu. 

 

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Senatu 

określone w art. 29 ust. 4 w zw. z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 i w art. 30 ust. 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. 

zm.) 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 2020 r. poz. 306, z późn. zm.), nie pełniłam/em w nich służby ani nie 

współpracowałam/em z tymi organami; 

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia 1 września 2020 r.; 

7) nie byłam/em członkiem Senatu przez dwie ostatnie kadencje, tj. kadencje 2012-2016 

i 2016-2020; 

8) jestem zatrudniona/y w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy1/ w pełnym 

wymiarze czasu pracy2. 

 

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

w zw. z § 37 Ordynacji wyborczej.3 

 

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

                 miejscowość, data                                                                                                                      podpis  

                                                             
1 w przypadku nauczycieli akademickich 
2 w przypadku pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 
3 obowiązek ten dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 


