
Załącznik Nr 6  

do Regulaminu Wyborów  
w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie  

na kadencję od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r.  
Wybory na kadencję 
      2020 - 2024 

 
 

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA 
NA CZŁONKA SENATU  

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 
 

 
………………………………………… 
             imię i nazwisko osoby zgłaszającej 

 
 
Zgłaszam…………………………………………………… 
                                                         imię i nazwisko kandydata 

 

  ……………………………………………………………. 
Czytelny podpis osoby zgłaszającej  

 
OŚWIADCZENIE KANDYDATA: 

CZĘŚĆ I  

 
Oświadczam, że: 

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie. 

2. Nie byłem członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przez pełne dwie 

kolejno następujące po sobie kadencje.  

3. Spełniam warunki powołania w skład Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

określone w art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85) tj.: 

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) do dnia rozpoczęcia kadencji Senatu tj. do dnia 1 września 2020 r. nie będę miał/a 

ukończonego 67. roku życia.   

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach w zakresie ww. 

okoliczności. 

 

Lublin, 
dnia…….…………..………..2020 r.  

 ……………………………………………………………. 
Czytelny podpis kandydata 

 

 

 



 

CZĘŚĆ II 

 

Wypełniają TYLKO kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. : 

 
1. w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku nie pracowałem/am w 

organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 

roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-

1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), nie 

pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi organami. 

 

2. Przedłożę Rektorowi za pośrednictwem Sekretarza właściwej Komisji Wyborczej w terminie 

do dnia 08.05.2020 r. pod rygorem  bezskuteczności zgody na kandydowanie  i nieważności 

zgłoszenia mojej   kandydatury: 

 Oświadczenie lustracyjne * 

lub  

 Informację lustracyjną * 

 

 
 

Lublin, 
dnia…….…………..………..2020 r.  

 ……………………………………………………………. 
Czytelny podpis kandydata 

   
 
Nr telefonu kontaktowego i adres e-mail 
kandydata: 
 
 
……………………………………………….. 

 
 
 
*oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o 

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 
oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.) lub informacja ,o której 
mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy  wg wzoru do pobrania na stronie internetowej uczelni 
w zakładce wybory.  
 
 
 
 


