


Załącznik do Uchwały Senatu 166/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 

 
 
 

SPOSÓB POWOŁANIA RADY UCZELNI  
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU 

 
§1 

1. Radę Uczelni powołuje Senat. 
2. Kadencja Rady Uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 stycznia roku następującego po 

roku, w którym rozpoczęła się kadencja Senatu. 
3. Przewodniczącym Rady Uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybrany 

przez Senat. 
4. Rada Uczelni uchwala regulamin określający tryb jej funkcjonowania. 
5. Rada Uczelni podejmuje uchwały na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy statutowej 

liczby członków. 
6. Obsługę administracyjną Rady prowadzi Biuro Rektora. 

 
§2 

1. W skład Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku wchodzi: 
a) 6 osób powoływanych przez Senat, 
b) przewodniczący Samorządu Studenckiego. 

2. Osoby spoza wspólnoty uczelni stanowią co najmniej 50% osób, o których mowa w pkt. 1a. 
3. Przewodniczący Samorządu Studenckiego, pełniący funkcję w dniu dokonania wyboru pozostałych 

członków Rady, staje się członkiem Rady w dniu tych wyborów. Członkostwo przewodniczącego 
Samorządu Studenckiego w Radzie Uczelni ustaje w dniu wyboru nowego przewodniczącego. 

 
§3 

1. Członkiem Rady Uczelni może być osoba, która: 
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych; 
b) korzysta z pełni praw publicznych; 
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 
d) nie była karana karą dyscyplinarną; 
e) 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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby 
ani nie współpracowała z tymi organami; 

f) posiada wykształcenie wyższe (z wyjątkiem przewodniczącego Samorządu Studenckiego); 
g) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 

2. Członkiem Rady Uczelni wybranym ze wspólnoty uczelni może być nauczyciel akademicki, który 
spełnia wymagania, o których mowa w §3 ust. 1 oraz dodatkowo: 
a) jest zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na podstawie 

umowy o pracę/mianowania, w pełnym wymiarze czasu pracy, 
b) posiada minimum 10-letni staż pracy w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku. 
3. Członkiem Rady Uczelni wybranym spoza wspólnoty uczelni może być osoba, która spełnia 

wymagania, o których mowa w §3 ust. 1, oraz dodatkowo posiada co najmniej 5-letnie 
doświadczenie na stanowisku kierowniczym. 

4. Do członków Rad Uczelni nie stosuje się przepisów art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o 



zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182). 
5. Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji w tej lub innej uczelni, 

członkostwem w Radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. 
6. 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 par. 3 ust. 1. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Uczelni stwierdza przewodniczący 
Senatu. 

7. W przypadku ustania członkostwa w Radzie Uczelni, Senat niezwłocznie powołuje nowego członka 
na okres do końca kadencji. 

8. Ta sama osoba może być członkiem Rady Uczelni nie więcej niż przez dwie następujące po sobie 
kadencje. Kadencji pierwszej Rady Uczelni oraz okresu, o którym mowa w ust. 7, nie wlicza się do 
liczby tych kadencji. 

9. Członkowi Rady Uczelni, o którym mowa w §2 ust. 1a, przysługuje miesięczne wynagrodzenie, 
którego wysokość nie może przekroczyć 67% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na 
podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Wysokość wynagrodzenia ustala Senat. 

 
§4 

1. Kandydatów na członków Rady Uczelni mogą zgłaszać członkowie Senatu Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku (każdy członek Senatu jest uprawniony do wskazania jednego 
kandydata). Prawa zgłaszania kandydatów nie mają osoby uczestniczące w posiedzeniach Senatu 
z głosem doradczym. 

2. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie, w zamkniętych kopertach do Biura Rektora w terminie do 
dnia 31 października roku poprzedzającego rok rozpoczęcia kadencji Rady Uczelni do godziny 
14:00. W przypadku, gdy termin na zgłaszanie kandydatów przypada na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, termin upływa po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz 
pozostałe załączniki wymienione w §8 ust. 4. 

4. Brak pisemnej zgody na kandydowanie lub brak oświadczenia o złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego uważany jest za rezygnację z kandydowania. Wnioski składane z pominięciem 
opisanych procedur nie będą przyjmowane. 

5. W przypadku zgłoszeń uzupełnianych ręcznie, winny być one wypełnione czytelnie i podpisane 
przez uprawnioną osobę długopisem w kolorze niebieskim. 

6. Na podstawie zgłoszeń tworzone są dwie listy zgłoszonych kandydatów: członków wspólnoty 
uczelni oraz spoza wspólnoty uczelni. 

 
§5 

1. Senat zatwierdza każdego z kandydatów na członka Rady Uczelni oddzielnie w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jego statutowego składu. 

2. Przez podjęcie uchwały bezwzględną większością głosów należy rozumieć to, że do jej podjęcia 
niezbędne jest to, aby za jej podjęciem oddano więcej niż 1/2 głosów. 

3. Kandydat na członka Rady Uczelni zobowiązany jest do nagrania w formie audio-video prezentacji 
swojej osoby o długości nieprzekraczającej 5 minut. 

4. Zatwierdzenie kandydata przez Senat poprzedzone jest każdorazowo przedstawieniem kandydatów 
przez zgłaszających ich członków Senatu. 

5. W przypadku, gdy liczba zatwierdzonych przez Senat kandydatów będzie mniejsza niż liczba 
mandatów w Radzie Uczelni, przewodniczący Senatu ogłasza dodatkowy nabór kandydatów. 
Kandydaci, którzy nie uzyskali bezwzględnej większości głosów w poprzednim głosowaniu, nie 



mogą być ponownie zgłaszani. 
6. Na podstawie wyników głosowania tworzone będą dwie listy zatwierdzonych przez Senat 

kandydatów na członków Rady Uczelni: członków wspólnoty uczelni oraz spoza wspólnoty uczelni. 
 

§6 
1. Wybór spośród zatwierdzonych przez Senat kandydatów odbywa się na posiedzeniu Senatu w 

głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jego 
statutowego składu. 

2. Wybór kandydatów na członków Rady Uczelni poprzedzony zostaje odtworzeniem na posiedzeniu 
Senatu prezentacji, o których mowa w ust. §5 ust. 3. 

3. Przed przystąpieniem do głosowania członkowie Senatu wybierają spośród siebie komisję 
skrutacyjną (z wykluczeniem osób kandydujących) która, konstytuując się, wyznacza swojego 
przewodniczącego. Komisja skrutacyjna liczy 3 członków (łącznie z przewodniczącym). 

4. Członkom Senatu wydawane są karty do głosowania. 
5. Karty, o których mowa w ust. 4, zawierają imię i nazwisko kandydata, którego dotyczy głosowanie, 

obok których znajdują się pola do umieszczenia znaku wyboru. Oddanie głosu polega na 
umieszczeniu znaku X w polu: za, przeciw lub wstrzymuję się. 

6. Po przeprowadzeniu głosowania wybranych zostaje trzech kandydatów ze wspólnoty uczelni oraz 
trzech spoza tej wspólnoty. 

7. Brak rozstrzygnięcia wyboru wszystkich członków Rady powoduje konieczność dodatkowego 
zgłoszenia kandydatów na nieobsadzone mandaty. 

 
§7 

Zatwierdzanie kandydatów na członków Rady Uczelni oraz ich wybór mogą być przeprowadzone, za 
zgodą Rektora z pominięciem procedury opisanej w §6 ust. 3-5 niniejszej procedury w systemie 
zdalnym, zapewniającym w szczególności: 
1. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami, 
2. wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach, której uczestnicy posiedzenia mogą 

wypowiadać się w jego toku – z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 
 

§8 
1. W terminie dziesięciu dni od dnia rozpoczęcia kadencji Rady Uczelni, Rada wskazuje kandydata 

na Przewodniczącego. 
2. Przewodniczącym Rady Uczelni jest jej członek pochodzący spoza wspólnoty uczelni, wybierany 

przez Senat w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 
statutowego składu Senatu. 

3. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości głosów przez kandydata wskazanego przez 
Radę, przewodniczący Senatu zarządza powtórzenie procedury zgłoszenia kandydata i 
głosowania. 

4. Wykaz dokumentów niezbędnych do kandydowania: 
a) zgłoszenie kandydata ze zgodą na kandydowanie, 
b) oświadczenie kandydata ze wspólnoty uczelni o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie 

Uczelni, 
c) oświadczenie kandydata spoza uczelni o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie 

Uczelni, 
d) oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego, 
e) informacja o kandydacie (biogram) o maksymalnej objętości 1800 znaków ze spacjami, 

podpisana przez kandydata, 
f) dokument potwierdzający ukończenie studiów w przypadku osób spoza wspólnoty uczelni, 
g) zaświadczenia, o których mowa w §3 ust. 3, potwierdzające co najmniej 5-letnie 

doświadczenie kandydata na stanowisku kierowniczym w przypadku osób spoza wspólnoty 
uczelni.



Załącznik nr 1 do Sposobu powołania Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 
Wzór zgłoszenia kandydata ze zgodą na kandydowanie 

 
Gdańsk, ………………………… 

 
 
1. Na podstawie §4 ust. 1 dotyczącego sposobu powołania Rady Uczelni określonego przez Uchwałę 

Senatu 166/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zgłaszam kandydata na członka Rady Uczelni. 
 

 

Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata 
na członka Rady Uczelni 
 

ze wspólnoty uczelni* /  
 

spoza wspólnoty uczelni* 

 

Adres zgłaszanego kandydata  
do korespondencji 

 

Imię i nazwisko członka Senatu 
zgłaszającego kandydata 

 

Podpis członka Senatu  

 
 
2. Oświadczenia kandydata: 

 
W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka Rady Uczelni – Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki, wyrażam zgodę na kandydowanie: 
 

a) na członka Rady Uczelni* 
 

b) na przewodniczącego Rady Uczelni* 
 
 

………………………………………………. 
podpis kandydata 

 

3. Spis załączników dołączonych do zgłoszenia: 
a. Oświadczenie kandydata ze wspólnoty uczelni/spoza wspólnoty uczelni o spełnieniu 

warunków członkostwa w Radzie Uczelni. 
b. Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego. 
c. Informacja o kandydacie (biogram) podpisana przez kandydata. 
d. Dokument potwierdzający ukończenie studiów w przypadku osób spoza wspólnoty uczelni. 
e. Zaświadczenia potwierdzające co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

kierowniczym w przypadku osób spoza wspólnoty uczelni. 
 
* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2 do Sposobu powołania Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

 
Wzór oświadczenia kandydata ze wspólnoty uczelni  

o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie Uczelni 
 

Gdańsk, ………………………… 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

 
OŚWIADCZENIE 

kandydata ze wspólnoty uczelni o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie Uczelni 
 
1. W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie do Rady Uczelni ze wspólnoty uczelni oświadczam, że 

spełniam łącznie wszystkie niżej wymienione warunki: 

a. mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

b. korzystam z pełni praw publicznych, 

c. nie byłam/nie byłem* skazana/skazany* prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 

d. nie byłam/nie byłem* karana/karany* karą dyscyplinarną, 

e. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem* 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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem* w nich 
służby ani nie współpracowałam/nie współpracowałem* z tymi organami, 

f. posiadam wykształcenie wyższe (w przypadku członków Rady Uczelni innych niż przewodniczący 
Samorządu Studentów), 

g. nie mam ukończonego 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, 

h. jestem zatrudniony w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na podstawie 
………………………………………………………………………………… w pełnym wymiarze czasu pracy, 

i. posiadam, na dzień rozpoczęcia kadencji Rady Uczelni ………….. letni staż pracy w Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. 

2. Przyjmuję do akceptującej wiadomości, że w przypadku 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 art. 20 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przewodniczący Senatu stwierdzi wygaśnięcie mojego 
członkostwa w Radzie Uczelni.  
Oświadczam ponadto, że członkostwa w Radzie Uczelni nie będę łączyć z pełnieniem funkcji organu tej 
lub innej uczelni, członkostwem w Radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej i w 
razie naruszenia powyższego warunku lub ustania stosunku pracy z uczelnią, niniejsze oświadczenie 
kandydata ze wspólnoty uczelni o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie Uczelni należy traktować 
jako rezygnację z członkostwa w Radzie Uczelni. 

 
 

………………………………………………. 
podpis kandydata 

* niepotrzebne skreślić 
 



Załącznik nr 3 do Sposobu powołania Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 

 
Wzór oświadczenia kandydata spoza wspólnoty uczelni  
o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie Uczelni 

 
Gdańsk, ………………………… 

 

Imię i nazwisko  

Adres  

 
OŚWIADCZENIE 

kandydata spoza wspólnoty uczelni o spełnianiu warunków członkostwa w Radzie Uczelni 
 
3. W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie do Rady Uczelni spoza wspólnoty uczelni, oświadczam, 

że spełniam łącznie wszystkie niżej wymienione warunki: 
a. mam pełną zdolność do czynności prawnych, 
b. korzystam z pełni praw publicznych, 
c. nie byłam/nie byłem* skazana/skazany* prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 
d. nie byłam/nie byłem* karana/karany* karą dyscyplinarną, 
e. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem* 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 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), nie pełniłam/nie pełniłem* w nich 
służby ani nie współpracowałam/nie współpracowałem* z tymi organami, 

f. posiadam wykształcenie wyższe, 
g. nie mam ukończonego 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, 
h. posiadam …………….. letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym …………..…….………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

4. Przyjmuję do akceptującej wiadomości, że w przypadku 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 art. 20 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2018 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przewodniczący Senatu stwierdzi wygaśnięcie mojego 
członkostwa w Radzie Uczelni.  
Oświadczam ponadto, że członkostwa w Radzie Uczelni nie będę łączyć z pełnieniem funkcji organu tej 
lub innej uczelni, członkostwem w Radzie innej uczelni ani zatrudnieniem w administracji publicznej. W 
razie naruszenia powyższego warunku, niniejsze oświadczenie kandydata spoza wspólnoty uczelni o 
spełnianiu warunków członkostwa w Radzie Uczelni należy traktować jako rezygnację z członkostwa w 
Radzie Uczelni. 

 
………………………………………………. 

podpis kandydata 
* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 4 do Sposobu powołania Rady Uczelni Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 

 
 

Wzór oświadczenia kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego 
 
 

Gdańsk, ………………………… 
 
 
 

Imię i nazwisko  

Adres  

 
 

OŚWIADCZENIE 
kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego 

 
W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie do Rady Uczelni oświadczam, że wykonałem obowiązek 
lustracyjny, 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, tj. 
złożyłem na ręce Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku dokument zwany 
„oświadczeniem lustracyjnym”* / informacją*, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy, zwaną dalej 
„informacją lustracyjną”. 
 
 

………………………………………………. 
podpis kandydata 

 
 
 
* niepotrzebne skreślić 


