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Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 
Komisja Wyborcza Akademii 

2020-02-17 

 

Instrukcja dla wyborcy 

dotycząca przeprowadzenia poszczególnych czynności 

w wyborze przedstawicieli do Kolegium Elektorów, 

w wyborze Rektora 

i w wyborze przedstawicieli do Senatu 

w 2020 r. 
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Wyborcą w rozumieniu niniejszej instrukcji jest każda osoba 

posiadająca czynne prawo wyborcze. 
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Każda kandydująca osoba – tzn. kandydat do Kolegium Elektorów, 

kandydat na stanowisko Rektora oraz kandydat do Senatu – musi 

spełniać następujące warunki: 

– posiadać bierne prawo wyborcze 

– spełniać warunki wymienione w § 9 Regulaminu wyborczego, tj.: 

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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.), nie 
pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;  

6) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, 
7) nie pełni funkcji organu w Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku ani w innej uczelni, nie jest członkiem rady innej 
uczelni ani nie jest zatrudniona w administracji publicznej. 

– złożyć we właściwym terminie pisemną zgodę na kandydowanie 

oraz odpowiednie oświadczenia o spełnianiu wyżej wymienionych 

warunków (podpisane własnoręcznie!) 
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– zgłosić się sama bądź zostać zgłoszona przez innego wyborcę 

Regulamin wyborczy nie ogranicza tu możliwości – zgłoszenie może 

wpłynąć zarówno od samego chętnego do objęcia danej funkcji, jak 

i od innego wyborcy lub grupy wyborców. W każdym przypadku 

jednak musi być kompletne, tzn. zawierać zgodę i wszystkie 

konieczne oświadczenia kandydata – podpisane własnoręcznie. 

W przypadku zgłoszenia przez innego wyborcę lub grupę wyborców 

konieczne jest wskazane zgłaszającego wyborcy z imienia 

i nazwiska oraz jego podpis. 
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Zgłoszenia winny być dokonane w wyznaczonych terminach. 
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Zgłoszenia winny być składane na formularzach przygotowanych przez 

Komisję Wyborczą Akademii (dostępne w kadrach i na stronie 

internetowej Komisji https://amuz.gda.pl/akademia/uczelnia/wybory,65) 
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Studenci i doktoranci uczestniczący w wyborze Rektora (6 kwietnia 

2020 r.) winni mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. 

https://amuz.gda.pl/akademia/uczelnia/wybory,65

