
 
 
 
 
 
 
 
BO.011-42/20 

Decyzja Nr R/D.0201-27/2020 
Rektora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
z dnia 15 października 2020 roku 

 
 
w sprawie: wprowadzenia wzoru Oświadczenia Kandydata na członka Rady Uczelni  

wraz ze zgodą na kandydowanie do Rady Uczelni 
 
 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5, § 26 ust. 3  
Statutu Uczelni postanawiam, co następuje: 

 
§ 1 

W  Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
wprowadzam wzór Oświadczenia Kandydata na członka Rady Uczelni wraz ze zgodą na 
kandydowanie  
do Rady Uczelni. 
 

§ 2 
Wzór oświadczenia, o którym  mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

 
§ 3 

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 

          R e k t o r 
 
 
       Prof. dr hab. Piotr Borek   



Załącznik nr 1 do decyzji Rektora nr R/D.0201-27/2020 
 

 
 

………………………………………. 
 (imię i nazwisko – drukowanymi) 

 
   
 

OŚWIADCZENIE 
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY UCZELNI WRAZ ZE ZGODĄ  

NA KANDYDOWANIE DO RADY UCZELNI 
 
 
1. Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki powołania na członka Rady Uczelni 

określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce (tj. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.), to jest: 
� mam pełną zdolność do czynności prawnych; 
� korzystam z pełni praw publicznych; 
� nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  

lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
� nie byłem/am karany karą dyscyplinarną; 
� 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 ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 306), 
nie pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami; 

� posiadam wykształcenie wyższe; 
� do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończę 67 roku życia. 

 
2. Jednocześnie oświadczam, że: 

� nie pełnię aktualnie funkcji organu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie; 

� nie pełnię aktualnie funkcji organu innej uczelni; 
� nie jestem aktualnie członkiem rady innej uczelni; 
� nie jestem zatrudniony w administracji publicznej. 

 
3. Zobowiązuję do poinformowania Rektora o wszelkich zmianach w zakresie wyżej 

wymienionych okoliczności. 
4. Wyrażam zgodę na kandydowanie do  Rady Uczelni w Uniwersytecie Pedagogicznym im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kadencję Rady od 1 stycznia 2021 r. do 31 
grudnia 2024 r. 
 

 
……………………………     …………………………………… 
               (data)               (podpis) 
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