Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na kandydowanie, przetwarzanie danych osobowych oraz spełnieniu
wymagań określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statucie Uczelni
Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku dla kandydata na funkcję Rektora
Ja, niżej podpisany/a .................................................................. wyrażam zgodę na kandydowanie na
funkcję Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku na kadencję od 1 września 2020 r. do
31 sierpnia 2024 r.
.……………………………
data, podpis (imię i nazwisko)
Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że
spełniam wymagania określone w art. 20 ust. 1 pkt 1 - 7 w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 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 2020 r. poz. 306), nie pełniłem/am w nich służby ani nie
współpracowałem/am z tymi organami;
6) posiadam co najmniej stopień doktora;
7) nie ukończę 67 roku życia do dnia 1 września 2020 r.
Oświadczam, świadomy/a odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia, że
spełniam wymagania określone w § 55 ust. 7) Statutu UP w Sanoku, tzn.:
 jestem zatrudniony/a w Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku w podstawowym miejscu
pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 posiadam doświadczenie organizacyjne w pracy w szkolnictwie wyższym.
…………………………………
data, podpis (imię i nazwisko)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku
z kandydowaniem na funkcję Rektora Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.
Ponadto oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich
danych osobowych w wyżej wymienionym zakresie.
…………………………….
data, podpis (imię i nazwisko)
Informuję, że złożyłem/złożyłam:
1. 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 *;
2. 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 *;
3. nie składam żadnego z ww. dokumentów - urodziłem/am się po dniu 31 lipca 1972 r *.
* niepotrzebne skreślić
……………………………..
data, podpis (imię i nazwisko)

