
 

 

 
 
 
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WSKAZANIA NADANYCH TYTUŁÓW 
NAUKOWYCH, POBIERANEGO STYPENDIUM ORAZ ZATRUDNIENIA 
 
Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w:  
a) art. 286 k.k. – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inna osobę do 
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowanie przedsiębranego działania, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”; 
  
b) art. 233 § 1 k.k. „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 
winnym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, oświadczam, że: 
 

1) jestem / nie jestem* wpisany na listę doktorantów w innej szkole doktorskiej  
Zgodnie z art. 200 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz.U. 2020 poz. 85 z późn.zm.) jednocześnie można być doktorantem tylko w jednej szkole 
doktorskiej. W przypadku zdawania do różnych szkół doktorskich, należy wybrać tylko jedną. 

 
2) jestem / nie jestem* zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy  

Zgodnie z art. 209 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 
85 z późn.zm.) doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. 
Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 
ust 2 pkt 2i3; po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym; któremu nie przysługuje 
stypendium doktoranckie ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 

3) jestem / nie jestem* absolwentem studiów doktoranckich / szkoły doktorskiej  
Należy podać nazwę studiów doktoranckich i zakres lat kształcenia: 
……………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………… 

4) posiadam / nie posiadam* stopień doktora  
W przypadku posiadania, należy podać, tytuł, datę nadania i nazwę uczelni, która tytuł 
nadała: ………………………………………………………………………………..……  
…………………………………………………………………………………………… 

5) pobierałem / nie pobierałem* stypendium doktoranckie:  
W przypadku pobierania należy podać dokładny okres pobierania stypendium doktoranckiego i 
nazwę uczelni, gdzie było 
pobierane: ………………………………………………………………………………… 
………………………........................................................................................................ 
...............  

6) posiadam / nie posiadam* orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (W przypadku posiadania należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego). 

 
*Niewłaściwe skreślić 
 
 
 
____________________ _______________________ 
/data/  /podpis kandydatki/kandydata/ 


