KOMUNIKAT NR 11/2020
UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie formy pisemnego zgłoszenia kandydata na członka Senatu oraz oświadczenia i
zgody osoby zgłaszanej na kandydowanie

1. Uczelniana Komisja Wyborcza zaleca:
a. zgłaszanie kandydatów na formularzu podanym w załączniku nr 1;
b. wyrażanie zgody na kandydowanie na formularzu podanym w załączniku nr 2;
c. przekazywanie oświadczenia o spełnieniu ustawowych wymogów na
formularzu podanym w załączniku nr 3.
2. Przekazanie dokumentów w powyższej formie jest zgodne z przepisami Ordynacji
Wyborczej Uniwersytetu Szczecińskiego.
3. Uczelniana Komisja Wyborcza informuje o ustawowym obowiązku złożenia oświadczenia
lustracyjnego bądź informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z
kandydowaniem do Senatu. Uprawnionym organem do przyjmowania wymienionych
dokumentów jest Rektor.
4. Uczelniana Komisja Wyborcza przyjmuje tylko dokumenty wskazane w pkt 1.
Przewodniczący UKW: Dariusz Chojecki

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE KANDYDATA DO SENATU
Zgłaszam1 ....................................................................................................................................
(nazwisko i imię, tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy)

......................................................................................................................................................
Zatrudnionego(ną) na stanowisku ...............................................................................................
w ..................................................................................................................................................
(nazwa jednostki organizacyjnej)

do Senatu.
adres e-mail (zgłaszającego): ………………….

.……………………………..
(data i czytelny podpis zgłaszającego)

.……………………………..
(tytuł zawodowy/stopień naukowy/tytuł naukowy zgłaszającego)

………………………………
(stanowisko zgłaszającego)

Grupa wyborców, do której należy zgłaszający (właściwe zaznaczyć znakiem „x”):
Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu Szczecińskiego
Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora dydaktycznego
Nauczyciel akademicki niezatrudniony na stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu Szczecińskiego albo
profesora dydaktycznego
Pracownik niebędący nauczycielem akademickim

Prawo zgłoszenia kandydata na członka Senatu z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora albo profesora Uniwersytetu w każdym instytucie, grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych na
stanowisku profesora albo profesora Uniwersytetu w Uniwersytecie jako pracownicy dydaktyczni, z grupy
pozostałych nauczycieli akademickich albo z grupy pozostałych pracowników Uniwersytetu przysługuje trzem
pracownikom Uniwersytetu posiadającym czynne prawo wyborcze w ramach danej grupy, przy czym dany
pracownik może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.
1

Kandydatem do Senatu, w poszczególnych grupach, może być osoba, która:
- ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nie była karana karą dyscyplinarną,
- 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,
- do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu nie ukończyła 67. roku życia,
- nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy w pełnym wymiarze
czasu pracy,
- pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni w Uniwersytecie w pełnym wymiarze czasu
pracy,
- studenci Uniwersytetu,
- doktoranci Uniwersytetu.

Załącznik nr 2

ZGODA NA KANDYDOWANIE
Ja niżej podpisany/a……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Senatu.
………………………………………………………
(data i czytelny podpis kandydata)

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA SENATU
Oświadczam, że:
1. mam pełną zdolność do czynności prawnych;
2. korzystam z pełni praw publicznych;
3. nie byłem/-am skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nie byłem/-am karana 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 organami1;
6. do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu nie ukończę 67. roku życia;
7. przyjmuję do wiadomości, iż warunkiem członkostwa w Senacie jest
nieukończenie przeze mnie 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji tego
organu;
8. jestem zatrudniony/-a w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy
(dotyczy nauczycieli akademickich)/jestem zatrudniony/-a w Uniwersytecie w
pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy pracowników niebędących nauczycielami
akademickimi)2.

………………………..……………………………...
(data i czytelny podpis kandydata)

1.

Dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

2.

Niewłaściwe skreślić

