
 

 
Załącznik nr 10 

do Uchwały nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej  
z dnia 9.01.2020 r. 

 
 

 

Białystok, dnia…… 

 

 

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

(imię/imiona i nazwisko) 

 

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

(tytuł/ stopień naukowy) 

 

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

(jednostka organizacyjna) 

 

 

Zgoda kandydata na kandydowanie do Senatu  

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Senatu Uniwersytetu w Białymstoku na kadencję 2020-

2024 w trybie wyborczym , zgodnie z:  

− ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz  

− Statutem Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

W przypadku wyboru zgadzam się objąć tę funkcję. 

 

 

 

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

(podpis kandydata) 

 

 

 

 

Oświadczenie osoby zgłaszanej na kandydata do Senatu 

Uniwersytetu w Białymstoku 

 

1. Oświadczam, że spełniam : 

− wymogi do bycia członkiem Senatu Uniwersytetu w Białymstoku  określone w art. 20 

ust. 1 pkt. 1 – 5 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz  
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− § 38 ust. 1 i 2  Statutu Uniwersytetu w Białymstoku, to jest:  

 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych,  

2) korzystam z pełni praw publicznych,  

3) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe, 

4) nie byłem/am karany/a karą dyscyplinarną,  

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałem/am 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 

pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami, 

6) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,  

7) nie będę łączyć członkostwa w Senacie z pełnieniem w innej uczelni: funkcji organu, 

członkostwem w organie, pełnieniem funkcji kierowniczej w innej uczelni oraz 

zatrudnieniem w administracji publicznej. 

 

2. Jestem zatrudniony(-a) w Uniwersytecie  

a) jako podstawowym miejscu pracy jako nauczyciel akademicki* 

b) w pełnym wymiarze czasu pracy  jako pracownik niebędący nauczycielem, 

akademickim*.   

*niepotrzebne skreślić 

 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności.  

 
 

 

      …………………………………………  

      (podpis kandydata) 

 

 


