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Uczelniana Komisja Wyborcza 

Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

 

 

 

Zgoda na kandydowanie  

do organu wyborczego Samorządu Studenckiego 

 Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

na kadencję 2020-2022 

wraz z oświadczeniem o spełnianiu wymagań 

 

 

Ja.............................................................................................................., niżej podpisana/y:  

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do1  

 Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz do Senatu na kadencję 2020-2024 na czas 

sprawowania funkcji członka URSS jako reprezentantka/t Wydziału: 

 Kompozycji, Teorii i Reżyserii Dźwięku* 

 Instrumentalnego* 

 Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej* 

 Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału  

 

………………………………………………………………………………………….. 
(pełna nazwa wydziału) 

 

 Rady Mieszkańców Domu Studenckiego 

 

na kadencję 2020-2022. 

 

2. oświadczam, iż spełniam wymogi określone w §1 ust. 4 Regulaminu Wyborczego Samorządu 

Studenckiego tj:  

1) nie jestem zawieszona/y w prawach studenta;  

2) nie jestem pozbawiona/y praw publicznych na podstawie prawomocnego orzeczenia 

a w przypadku kandydowania do Senatu także 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): 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych, 

2) korzystam z pełni praw publicznych, 

                                                           
1 Zaznaczyć właściwe 

* niepotrzebne skreślić. UWAGA! Studenci studiujący i zgłoszony na reprezentanta więcej niż jednego wydziału 

zakreśla jeden wydział, który chce reprezentować. 
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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, 

7) nie byłam/em członkiem Senatu przez dwie następujące po sobie kadencje, gdzie druga 

z kadencji kończy się w bieżącym roku. 

 

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

 

 

Bydgoszcz, dn. ............................................... ……........................................................ 

 data podpis 

                                                           
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.  

 


