
Załącznik do Uchwały Nr 504/XXX/XV/2020  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

kandydata do Kolegium Elektorów/ Senatu Politechniki Białostockiej1) 

 

Imię i nazwisko kandydata: …………………………………………………………………….. 

Stopień lub tytuł naukowy lub w zakresie sztuki1) kandydata: ………………………………….  

Zajmowane stanowisko kandydata: ……………………………………………………………..  

Wydział/Instytut/Jednostka1) ...…………………………………………………………………. 

 

Kandydat reprezentuje grupę2):  

1) profesorowie i profesorowie Uczelni 

2) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż wskazane w pkt 1 

3) pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 

 

Osoba zgłaszająca: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

Zajmowane stanowisko: ……….……………………………………………………………….  

Wydział/Instytut/Jednostka1) …..……..……………………………………………..…………. 

 

 

………………………………………… 

(czytelny podpis zgłaszającego) 

 

 

W załączeniu: 

- zgoda i oświadczenie kandydata na członka Senatu Politechniki Białostockiej (załącznik nr 2 

do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej). 

 

 
1)niewłaściwe skreślić 
2)zaznaczyć właściwe 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 2 do Regulaminu Wyborczego Politechniki Białostockiej 

 

………………………………………… 

Imię i nazwisko 

 

………………………………………… 

Jednostka organizacyjna 

 

………………………………………… 

Dane do kontaktu 

 

ZGODA NA KANDYDOWANIE W WYBORACH  

DO KOLEGIUM ELEKTORÓW/ SENATU1) 

 

Wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do 2) …………………………………… 

Politechniki Białostockiej, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz Statutem Politechniki Białostockiej (Uchwała 

Nr 453/XXVI/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 27 czerwca 2019 roku 

w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Białostockiej). 

 

…………………………………… 

data i podpis kandydata 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO OBJĘCIA FUNKCJI  

CZŁONKA KOLEGIUM ELEKTORÓW/ CZŁONKA SENATU1)  

POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 

 

Ja, niżej podpisany/a  

………………………………………………………………………………………………....... 

     (imię i nazwisko, dane do kontaktu)  

 

oświadczam, że spełniam warunki do pełnienia funkcji2) 

……………………………………………… określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz Statucie Politechniki 

Białostockiej (Uchwała Nr 453/XXVI/XV/2019 Senatu Politechniki Białostockiej z dnia 

27 czerwca 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Politechniki Białostockiej), a mianowicie: 

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 2019 r. poz. 430, 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. 

 

 
3)Jednocześnie oświadczam, że: 

1) nie pełnię funkcji organu lub członka organu Politechniki Białostockiej ani innej uczelni; 

2) nie jestem członkiem rady innej uczelni; 

3) nie jestem zatrudniony/a w administracji publicznej. 

 

Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 

 

Zobowiązuję się z chwilą wybrania mnie do kolegium elektorów/senatu1) złożyć rezygnację 

z pełnienia funkcji członka Uczelnianej Komisji Wyborczej.4) 

 

Zobowiązuję się, niezwłocznie po wyborze2) do ….……………………………………………: 

złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 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.), dotyczące pracy lub służby 

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 

lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia 

lustracyjnego.5). 

 

 

 

…………………………………… 

data i podpis kandydata 

 

 

 
1) niewłaściwe skreślić 
2) należy wpisać odpowiednie: kolegium elektorów/ senatu 
3) dotyczy kandydowania do kolegium elektorów 
4) dotyczy kandydatów pełniących funkcję członka Uczelnianej Komisji Wyborczej 
5) dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 

 


