
Gdańsk, 12 grudnia 2019 r. 
 
 

OGŁOSZENIE  
RADY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU  

IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W GDAŃSKU 
 

 
W związku z ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Akademii Wychowania 
Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku kalendarzem czynności 
wyborczych, określonym w Uchwale nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej AWFiS 
w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2019 r., Rada Akademii Wychowania Fizycznego i  Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku prosi o składanie zgłoszeń kandydatur na funkcję 
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Gdańsku w wyborach na kadencję 2020-2024. 
 
Zgłoszenia, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do ogłoszenia, należy składać 
w Biurze Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku w godzinach 09:00-15:00 do dnia 18 grudnia 2019 r. 
 
Zgłoszenie musi zawierać w szczególności: 

1. Curriculum vitae, uwzględniające szczegółową informację 
dot. udokumentowanego doświadczenia kandydata w zakresie zarządzania; 

2. Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów dla kandydata na rektora 
określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) oraz w art. 32 ust. 1 Statutu Akademii 
Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (tekst 
jednolity ogłoszony uchwałą Senatu AWFiS nr 70 z dnia 25 września 2019 r.), 
według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

 
 
Dodatkowo, Rada Akademii zachęca do załączenia do zgłoszenia informacji o dorobku 
naukowym Kandydata.  
 
 
 

  Przewodniczący  
Rady Akademii  Wychowania Fizycznego i Sportu  

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku  

                                   prof. Artur Nowak-Far 

  
 
 
 
 
 

 

Załączniki: 
1. Wzór zgłoszenia kandydata na Rektora AWFiS w Gdańsku w wyborach na kadencję 2020-2024. 
2. Wzór oświadczenia kandydata na Rektora AWFiS w Gdańsku  w wyborach na kadencję 2020-2024. 



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Rady Akademii z dnia 12 grudnia 2019 r.  
 (Wzór zgłoszenia kandydata na Rektora AWFiS w Gdańsku  w wyborach na kadencję 2020-2024) 

 

Gdańsk, dnia ………………….……… 
 
………………………………………………………… 
  (imię i nazwisko osoby zgłaszającej) 
 

 
 
Rada Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

 
 
 
Niniejszym zgłaszam kandydaturę Pani/ Pana  

 
 

……………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko tytuł/ stopień naukowy kandydata) 

na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja 
Śniadeckiego w Gdańsku w wyborach na kadencję 2020-2024. 
 
 
 

 
………………………….……………. 

(podpis osoby zgłaszającej) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wyrażam zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku na kadencję 2020-2024. 
 
 
 

………………………….……………. 
(podpis kandydata) 

 
 
 
W załączeniu przedkładam: 

1. Curriculum vitae, uwzględniające szczegółową informację dot. udokumentowanego doświadczenia 
kandydata w zakresie zarządzania. 

2. Oświadczenie kandydata o spełnianiu wymogów dla kandydata na rektora określonych w  ustawie 
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 
oraz w art. 32 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego 
w Gdańsku (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Senatu AWFiS nr 70 z dnia 25 września 2019 r.) 

3. ………………… 
 



 

 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia Rady Akademii z dnia 12 grudnia 2019 r.   
(Wzór oświadczenia kandydata na Rektora AWFiS w Gdańsku w wyborach na kadencję 2020-2024) 

 
 

Oświadczenie kandydata  
na Rektora Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu  

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku  
w wyborach na kadencję 2020-2024 

 
 
 

Ja, ............................................................................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko) 

 

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 
ze zm.) oraz w art. 32 ust. 1 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (tekst jednolity ogłoszony uchwałą Senatu 
AWFiS nr 70 z dnia 25 września 2019 r.) , to jest: 

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 2017 r. poz. 2186, ze zm.), nie 
pełniłem/am w nich służby ani nie współpracowałem/am z tymi 
organami; 

6) posiadam wykształcenie wyższe; 
7) do dnia rozpoczęcia kadencji nie ukończę 67. roku życia; 
8) jestem/nie jestem* zatrudniony/a w Akademii Wychowania Fizycznego 

i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w pierwszym miejscu pracy; 
9) mam udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania; 
10)  posiadam co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 
 
 
 
        .............................................................................        ............................................................................. 
                     (miejscowość, data)                                                 (czytelny podpis) 
 
 
* Niewłaściwe skreślić. W przypadku gdy kandydat nie jest zatrudniony w AWFiS w Gdańsku w pierwszym miejscu 
pracy, składa wniosek o zatrudnienie go nie później niż z dniem rozpoczęcia kadencji w pierwszym miejscu pracy 
w AWFiS w Gdańsku. 


