
Załącznik nr 4 do Zasad Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej w r. ak. 2022/2023 
 
 
 

………………………………………………….  
Miejscowość i data 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU  

NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO LUB PRACOWNIKA NAUKOWEGO 

 
 
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA: 

 
1. Nazwisko: ………………………………………………….…………………………. 

 
2. Imiona: …………………………………………………..……………………………. 

 

3. PESEL: ………………………………………………………………………………… 

 
4. Dyscyplina, w ramach której kandydat rekrutuje się do Szkoły Doktorskiej: 

 

……………………………………………………………………………...................... 

 
Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z: 

 

1. Artykułem 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (dalej jako: ustawa): 

 

Doktorant nie może być zatrudniony jako nauczyciel akademicki ani pracownik naukowy. 

Zakaz nie dotyczy zatrudnienia doktoranta: 

1) w celu realizacji projektu badawczego, o którym mowa w art. 119 ust. 2 pkt. 2 i 3; 

2) po ocenie śródokresowej zakończonej wynikiem pozytywnym, z tym że w przypadku 

zatrudnienia w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy wysokość 

stypendium wynosi 40% wysokości miesięcznego stypendium, o której mowa w ust. 4 pkt. 2; 

3) któremu nie przysługuje stypendium doktoranckie. 

 

2. Paragrafem 8 ust. 1 Zasad przyjęć do Szkoły Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej 

w roku akademickim 2022/2023: 

 

Jeżeli osoba zakwalifikowana do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zatrudniona na 

stanowisku nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego, z wyłączeniem 

przypadków określonych w art. 209 ust. 10 ustawy, kandydat, najpóźniej w terminie 7 dni od 

dnia ogłoszenia listy rankingowej, jest zobowiązany do dostarczenia do Sekretariatu Szkoły 

Doktorskiej kopii dokumentów potwierdzających rozwiązanie lub wygaśnięcie zatrudnienia 

w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. 



 

 

W związku z powyższym oświadczam, że (zaznaczyć właściwe): 

 

a) jestem zatrudniony/a jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy □ 

b) jestem zatrudniony/a jako nauczyciel akademicki w warunkach, o których 
mowa w art. 209 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce 

□ 

c) nie jestem zatrudniony/a jako nauczyciel akademicki lub pracownik naukowy □ 
 

 

 

W przypadku zaznaczenia punktu „a” zobowiązuję się dostarczyć do Sekretariatu 

Szkoły Doktorskiej, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy rankingowej, kopii 

dokumentów potwierdzających rozwiązanie lub wygaśnięcie zatrudnienia w charakterze 

nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego (z oryginałem do wglądu). 

 

W przypadku zaznaczenia punktu „b” zobowiązuję się dostarczyć do Sekretariatu 

Szkoły Doktorskiej, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy rankingowej, do 

wglądu – dokumenty potwierdzające posiadane zatrudnienie na stanowisku nauczyciela 

akademickiego lub pracownika naukowego w warunkach, o których mowa w art. 209 ust. 10 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

 

 
O wszelkich zmianach dotyczących podanych informacji zobowiązuję się powiadomić dyrektora Szkoły 

Doktorskiej Politechniki Koszalińskiej na piśmie w terminie 5 dni kalendarzowych od wystąpienia tych zmian. 

Wszelkie szkody i koszty wynikające ze zmiany treści oświadczenia (w przypadku ich niezgłoszenia) zobowiązuję 

się pokryć z własnych środków. 

 

 

 

…………………………………………………………………  
 czytelny podpis kandydata 


