
Szanowni Państwo, 

Oto kilka technicznych informacji odnośnie tego, kto może kandydować do Senatu 
na kadencję 2020-2024, ile członków Senatu wybieramy, jakie dokumenty są 
potrzebne, aby kandydować, skąd je pobrać oraz gdzie i w jakim terminie je złożyć, 
gdzie szukać informacji o zgłoszonych już kandydatach, a także jak uzyskać 
możliwość zaprezentowania siebie. 

1. Kto może kandydować na członka Senatu? 

Kandydat powinien spełniać poniższe kryteria: 

 mieć pełną zdolność do czynności prawnych; 
 korzystać z pełni praw publicznych; 
 nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 
 nie być karany karą dyscyplinarną; 
 w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku nie powinien pracować 

w organach bezpieczeństwa Państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia  
18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów 
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.) – kandydat nie pełnił w nich służby 
ani nie współpracował z tymi organami. 

 
2. Ilu członków Senatu wybieramy? 

 10 przedstawicieli profesorów i profesorów Akademii, zatrudnionych  
w Akademii jako podstawowym miejscu pracy według stanu na dzień  
31 stycznia roku wyborczego; 

 6 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach 
innych niż wskazane powyżej i pracowników niebędących nauczycielami 
akademickimi. 

 
3. Jakie dokumenty należy złożyć, aby zgłosić swoją lub czyjąś 
kandydaturę do Senatu? 

 oświadczenie kandydata na członka Senatu; 
 zbiorowe zgłoszenie kandydata na członka Senatu; 
 zgoda osoby trzeciej na przetwarzanie danych osobowych w związku ze 

zgłoszeniem kandydata na członka Senatu; 
 klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów na 

członka Senatu; 
 oświadczenie lustracyjne (dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 

1972 r.); 
 oświadczenie o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego 

(dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r., które już składały  
do IPN oświadczenie lustracyjne). 



4. Gdzie szukać dokumentów oraz jak i do kiedy je złożyć? 

Dokumenty do zgłoszenia dostępne są na www.amuz.gda.pl w zakładce Wybory 
 Dokumenty do pobrania . 

Dokumenty można złożyć do 22 czerwca 2020 r. osobiście od poniedziałku do 
piątku w godzinach 9:00-13:00 w pokoju 210 w budynku żółtym LUB przesłać 
pocztą/kurierem, LUB przesłać skany na adres: komisjawyborcza@amuz.gda.pl. 

 
5. Gdzie szukać informacji o zgłoszonych już kandydatach? 

Informacje o zgłoszonych już kandydatach są dostępne na stronie internetowej 
www.amuz.gda.pl w zakładce Aktualności  Zobacz kandydatów do Senatu . 

 
6. Czy kandydat może siebie zaprezentować? 

Tak, istnieje taka możliwość. Informacje, które miałyby być podlinkowane  
na www.amuz.gda.pl pod nazwiskiem kandydata w zakładce Aktualności   
Zobacz kandydatów do Senatu , prosimy przesłać do 22 czerwca 2020 r. na adres: 
komisjawyborcza@amuz.gda.pl  

 


