
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii Muzycznej 
im. F. Nowowiejskiego z dnia 23 kwietnia 2020 r. 
 

Uczelniana Komisja Wyborcza 
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

 

Zgoda na kandydowanie  
do Senatu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

na kadencję 2020-2024 
wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań 

 

 

Ja.............................................................................................................., niżej podpisana/y: 
 imię i nazwisko  

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie do Senatu Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego  

w Bydgoszczy na kadencję 2020-2024 w ramach kurii wyborczej I, II, III, IV, V1  

jako członek tej grupy społeczności Uczelni. 

2. Oświadczam, iż spełniam wymogi określone w art. 29 ust. 4, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 

oraz art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(DzU.2020.85), tj:  

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

4) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną, 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em 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 2019 r. poz. 430 z późn. zm.), nie pełniłam/em 

w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi organami2, 

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

3. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie danych, o których mowa w ust. 2. 

 

 

Bydgoszcz, dn............................................... ...................................................... 
 data podpis 

 
1 Zakreślić właściwe (I – profesorowie i profesorowie uczelni; II – pozostali nauczyciele akademiccy; III – studenci; 
IV – doktoranci; V – pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.) 
2 Zgodnie z art. 7 ust. 1-3a 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 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) 
obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego mają osoby urodzone przed 1 sierpnia 1972 r. Osoby, które złożyły 
oświadczenie lustracyjne w związku z wcześniejszym kandydowaniem lub pełnieniem funkcji publicznej, z którą 
związany był obowiązek złożenia oświadczenia, składają informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 
lustracyjnego. 


