
Załącznik do uchwały nr 53 /2023 UKW z dnia 6  marca 2023 roku  

  

  
…….……………………………………………………….  

(nazwisko i imię)   
………………………………………………………………………….  

(tytuł/stopień naukowy)  

  

OŚWIADCZENIE  

kandydata na członka Rady Naukowej Instytutu  w 

kadencji obejmującej okres 2020-2024  

  
Oświadczam,   że    wyrażam    zgodę    na   bycie   członkiem    Rady   Naukowej  Instytutu  

...................................................................................... Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  
(nazwa instytutu, do którego rady naukowej osoba kandyduje)  

  

Oświadczam, świadomy/a  odpowiedzialności  za  złożenie  niezgodnego  z  prawdą  oświadczenia,  że: 

spełniam wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-7, w zw. z art. 32 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze 

zm.) oraz w § 161 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tzn.:  

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 2021 r. poz. 1633 ze zm.), nie pełniłem/am w nich służby ani 

nie współpracowałem/am z tymi organami,  

6) nie ukończę 70 roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji Rady Naukowej Instytutu,  

7) posiadam tytuł/stopień naukowy i w złożonym oświadczeniu o reprezentowanej przeze mnie 

dziedzinie i dyscyplinie wskazałem/am co najmniej w 50% dyscyplinę lub dyscypliny objęte 

zakresem działania tej rady,  

8) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ani innej uczelni,  

9) nie jestem członkiem w radzie innej uczelni, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.),  

10) nie jestem zatrudniony w administracji publicznej,  

11) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest dla mnie, jako nauczyciela akademickiego, 

podstawowym miejscem zatrudnienia.  

  

  

  

………………………………………………...   

         (data i czytelny podpis)  

  



Informacja o złożeniu/niezłożeniu oświadczenia lustracyjnego Oświadczam, że* :  

1) załączam   oświadczenie  lustracyjne,  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 2021 r. poz. 1633 ze zm.),  

2) załączam informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, 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 2021 r.  poz. 

1633 ze zm.),  

3) nie składam dokumentów wymienionych w pkt 1 i pkt 2, urodziłem/am się po dniu 31 lipca 

1972 r.  

  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych w związku z kandydowaniem na członka Rady Naukowej Instytutu.  

  

  

  
……………………………………..  

(data i czytelny podpis )  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

*niewłaściwe skreślić  


