WZÓR NR 2c

Karta zgłoszenia kandydata
do Senatu AGH
Zgłaszamy kandydaturę Pana/Pani ..............................................................................
( stopień- tytuł naukowy , imię i nazwisko )

zatrudnionego na stanowisku .......................................................................................
w ...................................................................................................................................
( nazwa jednostki organizacyjnej AGH )

w wyborach do Senatu

Zgłaszający:
1. ....................................................................................................................
( imię i nazwisko, stanowisko służbowe, jednostka organizacyjna AGH )

..................
----

podpis

2. ..................................................................................................

.................

3. ...................................................................................................

.................

4. ...................................................................................................

.................

5. ...................................................................................................

.................

Kraków dnia . . . . . . . . . . . . . . .
( data )
UWAGA !
Do zgłoszenia kandydata do Senatu wymagana jest liczba 5 zgłaszających.
Integralną częścią zgłoszenia jest poniższe oświadczenie zgody kandydata wraz z informacją na
odwrocie. Dla tego dokumentu obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności
____________________________________________________________________________
.................................................................................................................................................
( imię i nazwisko składającego oświadczenie )

.................................................................................................................................................
( stanowisko służbowe )

( jednostka organizacyjna AGH )

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Senatu AGH.
Jednocześnie oświadczam, że spełniam łącznie warunki przewidziane w Art. 20
obowiązującej Ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym (informacja dla kandydata na
odwrocie)
...........................................
( data )

.............................................................................
( podpis kandydata )

Informacja – przepis art. 20 KdN dotyczy explicite członka rady uczelni, ale wymogi w nim
określone mają zastosowanie odpowiednio do kandydatów na członka Senatu i członka kolegium
elektorów.
Art. 29 KdN stanowi: Członkiem senatu może być osoba, która spełnia wymagania
określone w art.20 ust.1 pkt 1–5 i 7.
Art. 20. 1. Członkiem rady uczelni może być osoba, która:
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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie
współpracowała z tymi organami;
6) (punkt wyłączony- uwaga UKW)
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (Senat - 1 września 2020)
(…)
4. Członkostwo w radzie uczelni wygasa w przypadku śmierci, rezygnacji z członkostwa,
niezłożenia oświadczenia, 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, zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”,
informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwanej dalej „informacją lustracyjną”, lub
zaprzestania spełniania wymagań określonych w ust. 1.
Zapoznałem/łam się z powyższą informacja prawną:
...........................................
( data )

................................................................................
( podpis kandydata )

Dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku - niezależnie od oświadczenia
podpisanego na odwrocie ciąży na nich obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego albo
informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego na ręce właściwego ogranu.
Organem tym jest Rektor AGH, a w praktyce działający w jego imieniu Pełnomocnik ds. ochrony
informacji niejawnych (Zespół Ochrony Informacji Niejawnych bud. C-1, IV p., pok. 421). Z
obowiązku składania oświadczenia/informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia wyłączeni są
kandydaci, którzy uczynili to jesienią 2019 stosownie do Pisma Okólnego Rektora AGH nr
3/2019 z dnia 9 października 2019 r. w sprawie zasad postępowania w przedmiocie składania
oświadczeń lustracyjnych przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława
Staszica w Krakowie.
 Złożyłem/łam oświadczenie lustracyjne/informację o uprzednim żłożeniu oświadczenia na
ręce Rektora AGH po 9.10.2019 r.
 Obowiązek złożenia oświadczenia mnie nie dotyczy
.............................…
( data )

……………………………………………………………..
( podpis kandydata )

