


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 117/2020  
Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

    z dnia 2 listopada 2020 roku 

 
Wzór zgłoszenia kandydata ze zgodą na kandydowanie 

 
Gdańsk, ………………………… 

 
 
1. Na podstawie zarządzenia nr 117/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 

Gdańsku z dnia 2 listopada 2020 roku 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 Zarządzenia nr 117/2020  
Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

    z dnia 2 listopada 2020 roku 

 
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 Zarządzenia nr 117/2020  
Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

    z dnia 2 listopada 2020 roku 

 
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 
 
1. 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 …………..…….………………… 

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

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 
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 Zarządzenia nr 117/2020  
Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  

    z dnia 2 listopada 2020 roku 

 
 

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 


