
9.6. Oświadczenia kandydata  na członka rady dyscypliny naukowej Inżynieria Lądowa i Transport ze

zgodą na kandydowanie, przetwarzanie danych osobowych oraz o spełnianiu warunków członkostwa 

w radzie dziedziny naukowej/dyscypliny naukowej i o złożeniu oświadczenia lustracyjnego  

Gdańsk ………………………… 

Oświadczenia kandydata 

1. W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na członka rady dyscypliny naukowej

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT wyrażam zgodę na kandydowanie.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia wyborów.

3.Oświadczenie kandydata o spełnianiu warunków członkostwa w radzie dziedziny naukowej/dyscypliny 

naukowej:  

W związku ze złożoną zgodą na kandydowanie do rady dyscypliny naukowej/rady dziedziny naukowej 

oświadczam, że spełniam łącznie wszystkie niżej wymienione warunki, określone w art. 20 ust. 1 pkt 1)-7 

ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) i w statucie 

Uczelni : 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych.

2) korzystam z pełni praw publicznych.

3) nie byłam/nie byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe.

4) nie byłam/nie byłem karana/karany karą dyscyplinarną.

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/nie pracowałem 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 pełniłam/nie pełniłem w nich służby ani nie współpracowałam/nie

współpracowałem z tymi organami.

6) posiadam wykształcenie wyższe

7) Nie kończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

Ponadto

- jestem zatrudniony na Politechnice Gdańskiej na podstawie UMOWY O PRACĘ w pełnym wymiarze czasu

pracy.

-posiadam tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub doktora, zatrudnionego w Uczelni na

stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym w pełnym wymiarze czasu pracy, deklarującego

przynależność do danej dyscypliny lub dziedziny w co najmniej 25%, zgodnie z ostatnim oświadczeniem

złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 Ustawy

4. Oświadczenie kandydata o wykonaniu obowiązku lustracyjnego*.

W związku z wyrażoną zgodą na kandydowanie do rady dyscypliny oświadczam, że wykonałem  obowiązek 

lustracyjny, 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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.) tj złożyłem Rektorowi Politechniki Gdańskiej dokument zwany 

oświadczeniem lustracyjnym** / informacją**, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 

…………………………………… 

 (podpis kandydata) 

* skreślić jeśli nie dotyczy
** właściwe podkreślić 
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