
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 136/21 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA  

na członka Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

o wyrażeniu zgody na kandydowanie i spełnianiu wymogów formalnych 

 

Ja, …………………………………………………………………….…………………………, wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach  

do Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse kadencji 2020-20241. 
 

Oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse, 

określone w art. 20 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), tj.: 

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) korzystam z pełni praw publicznych; 

3) nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe; 

4) nie byłam/em karana/y karą dyscyplinarną; 

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowałam/em 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), 

nie pełniłam/em w nich służby ani nie współpracowałam/em z tymi organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 

7) nie ukończę 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) nie pełnię funkcji organu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ani innej uczelni; 

2) nie jestem członkiem rady innej uczelni; 

3) nie jestem zatrudniona/y w administracji publicznej. 
 

Ponadto oświadczam, że spełniam wymagania wobec członka Komitetu Naukowego Dyscypliny Ekonomia i Finanse 

określone w § 33 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zwanego dalej „Statutem”, tj.: 

1) jestem zatrudniona/y na stanowisku profesora albo profesora uczelni w grupie pracowników badawczych 

albo badawczo-dydaktycznych; 

2) posiadam uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w postępowaniach doktorskich2; 

3) Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest dla mnie podstawowym miejscem pracy; 

4) złożyłam/em oświadczenie upoważniające Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach do zaliczenia mnie  
do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse  
(tzw. oświadczenie o zaliczeniu do liczby N); 

5) w oświadczeniu o dyscyplinie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce, zadeklarowałam/em prowadzenie działalności naukowej w co najmniej 75% 
w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

 

Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązek wynikający z § 35 ust. 1 Statutu.3 
 

Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o wszelkich 
zmianach w zakresie okoliczności wymienionych w niniejszym oświadczeniu. 
 
 
 

……………………………….                                                                                     ……………………………….  
                      (miejscowość, data)                                                                                                                                      (podpis) 

                                                           
1 Wybory uzupełniające, o których mowa w § 126 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
2 Wymagania wobec promotorów w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora określa art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
3 Obowiązek dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. 


