75.0200.63.2018
Zarządzenie nr 68
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 28 września 2018 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 16 października 2017 roku w sprawie zasad przyznawania świadczeń
pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze
środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) i § 27 ust. 4a Statutu Uniwersytetu
Jagiellońskiego, w uzgodnieniu z uczelnianym organem Samorządu DoktorantówTowarzystwem Doktorantów UJ zarządzam, co następuje:
§1
W zarządzeniu nr 104 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu
Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Świadczenia pomocy materialnej są wypłacane co miesiąc.
5. Świadczenia pomocy materialnej są wypłacane przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez doktoranta.”;
2) w § 8 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu
rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.)”;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9
Doktorant korzystający z przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich,
w przypadku uzasadnionym koniecznością prowadzenia długotrwałych badań
naukowych, jest uprawniony do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej,
o których mowa w § 3 ust. 1.”;
4) w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zawieszenia w prawach doktoranta;”;

5) w § 11 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Otrzymanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości jest możliwe tylko
w przypadku, gdy studia poza uczelnią macierzystą odbywają się na zasadzie
skierowania przez Uczelnię i dotyczą uczestnika stacjonarnych studiów
doktoranckich.”;
6) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych
doktorantów upływa:
1) 15 października, w przypadku doktorantów przyjętych na 1 rok studiów;
2) 30 września roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki, na które
świadczenia te mają być przyznane, w przypadku pozostałych doktorantów.”;
7) w § 15:
a) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Doktorant ubiegający się o świadczenia pomocy materialnej przedkłada
niezbędne oryginały dokumentów lub uwierzytelnione ich kopie.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha
przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu
ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892, z późn. zm.) z ostatniego roku
kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który stypendium ma być
przyznane. W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego
oraz dochodów pozarolniczych, dochody te sumuje się.”;
8) w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Doktorantom, o których mowa w ust. 4, stypendium socjalne w zwiększonej
wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym
niż dom studencki przysługuje w okresie odbywania studiów poza uczelnią
macierzystą, o którym mowa w § 11, o ile codzienny dojazd z miejsca
zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby
studiowanie. Doktoranci odbywający studia poza uczelnią macierzystą składają
oświadczenie określone w załączniku nr 11a.”;
9) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:
„§ 23a
Korzystanie w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium z okresu
przedłużenia odbywania studiów doktoranckich nie zwalnia z obowiązku spełnienia
warunków, o których mowa w § 23.”;
10) w § 24:
a) w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy „30 października” zastępuje się wyrazami
„20 października”,
b) w ust. 6 po wyrazach „Prorektor UJ ds. dydaktyki, a w przypadku Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Collegium Medicum Prorektor UJ ds. Collegium Medicum, na”
dodaje się wyraz „umotywowany”;

11) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
„§ 24a
Doktorant, który przeniósł się z innej uczelni na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim
lub z jednych studiów na inne, może ubiegać się o przyznanie stypendium dla
najlepszych doktorantów, pod warunkiem spełnienia niezbędnych przesłanek
określonych w § 22–23a. Oceny dorobku doktoranta dokonuje kierownik studiów
doktoranckich, na których doktorant wnioskuje o świadczenie, zgodnie z systemem
punktacji ustalonym dla jednostki, w której doktorant ubiega się o świadczenie.”;
12) w § 27 w ust. 3 po wyrazach „od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia” dodaje
się wyrazy „(bez względu na stopień niepełnosprawności)”;
13) w § 30 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Komisje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2, powołuje się do 10 października,
a Komisję, o której mowa w ust. 1 pkt 3 – do 20 października.”;
14) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisje powoływane są na okres dwóch lat akademickich.”;
15) w § 32:
a) uchyla się ust. 7,
b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Warunkiem wypłaty świadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1, jest odebranie
przez doktoranta decyzji o jego przyznaniu.”;
16) w załącznikach nr 1, 2 i 3 skreśla się zdanie:
„Stosownie do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet
Jagielloński moich danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych
z przyznaniem i wypłatą stypendium dla najlepszych doktorantów.”;
17) w załączniku nr 4 zdanie:
„Stosownie do ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet
Jagielloński moich danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych
z przyznaniem i wypłatą stypendium dla najlepszych doktorantów.”
zastępuje się zdaniami:
„Wnoszę o doręczanie mi decyzji w niniejszym postępowaniu w I instancji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej – USOSweb. Powiadomienia zostaną przesłane
na mój adres e-mail: …………………………. Oświadczam, że adres ten jest
aktualny.”;
18) w załączniku nr 5 zdanie:
„Zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet
Jagielloński moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu o dochodach do
celów związanych z przyznaniem i wypłatą świadczeń pomocy materialnej.”
zastępuje się zdaniami:
„Oświadczenie wnioskodawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Niniejszym oświadczam, iż wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/em i zawarłam/em w oświadczeniu
o dochodach do celu ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej.
Kraków, dnia ............

....................................... podpis wnioskodawcy”;

19) w załączniku nr 6:
a) w ust. 15 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem
jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2236, z późn. zm.)
lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.);”,
b) w ust. 20 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej
wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1
ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;”;
20) w załączniku nr 7 w ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) oświadczenia doktoranta o dochodzie członków rodziny doktoranta i doktoranta
niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki; wzór
oświadczenia określa załącznik nr 13 do zarządzenia,”;
21) po załączniku nr 11 dodaje się załącznik nr 11a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do niniejszego zarządzenia;
22) załącznik nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
§2
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów przyznawanych w roku akademickim
2018/2019 ma zastosowanie § 13 ust. 2 zmienianego zarządzenia w dotychczasowym
brzmieniu.

Rektor

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 28 września 2018 r.
……………………………
imię i nazwisko doktoranta

OŚWIADCZENIE
DOKTORANTA DO CELU UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE
W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI (…) W PRZYPADKU ODBYWANIA
STUDIÓW POZA UCZELNIĄ MACIERZYSTĄ

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za przestępstwo określone w art. 286 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) – „Kto, w celu osiągnięcia korzyści
majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym
mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8” oraz o odpowiedzialności dyscyplinarnej z art. 226* ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oświadczam, że:





w roku akademickim ……………/………… będę zamieszkiwał/a w domu studenckim lub
w obiekcie innym niż dom studencki, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania
w okresie oddelegowania do Uczelni, w której odbędę studia poza uczelnia macierzystą,
uniemożliwiałby mi lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie
zobowiązuje się w ciągu 7 dni od zdarzenia powiadomić Uczelnię o zmianie powyższych
okoliczności.

Kraków, dnia …………………………

……………………………………
podpis doktoranta

* Art. 226 ust. 1. Za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności
doktoranta doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej
doktorantów stosuje się odpowiednio przepisy art. 211-224, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 28 września 2018 r.
…….…..……….…..…………...…..…
imię i nazwisko doktoranta

…….…..……….…..……….……....…
numer albumu

…….…………………..……….……….……….…..…
imię i nazwisko członka rodziny,
którego dotyczy oświadczenie

INSTRUKACJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA





Złóż to oświadczenie dla każdego pełnoletniego członka rodziny.
Złóż to oświadczenie także o swoich dochodach.
Złóż to oświadczenie nawet, jeżeli dany członek rodziny nie osiągnął żadnego z wymienionych dochodów.
Podpisz oświadczenie w dwóch miejscach – na pierwszej i drugiej stronie.

OŚWIADCZENIE
O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK
AKADEMICKI, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM
DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B,
ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH*)
Oświadczam, że w roku kalendarzowym …………..…..… osiągnąłem/am dochód niepodlegający opodatkowaniu
podatkiem dochodowym*) w łącznej kwocie ..................... zł ........ gr, z tytułu:



posiadania gospodarstwa rolnego w kwocie …………… zł …….. gr**) (powierzchnia użytków rolnych w hektarach
przeliczeniowych: ………….…… ha, w hektarach fizycznych: ………………. ha)




zasiłków chorobowych z KRUS w kwocie …………… zł …….. gr
alimentów / zaliczki alimentacyjnej / świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji
alimentów***) w kwocie …………… zł …….. gr



dochodów osiągniętych za granicą RP w kwocie …………… zł …….. gr****) (netto – po pomniejszeniu o zapłacone
za granicą RP: podatek dochodowy w kwocie …….……..… zł , składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne
w kwocie …………...… zł i składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne w kwocie …...……….. zł)



stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym*****) w kwocie
…………… zł …….. gr




stypendium dla bezrobotnych finansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie …………… zł …….. gr
kwot otrzymanych na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych*) (tj. kwota zwrotu
niewykorzystanej ulgi na dzieci wypłacona przez Urząd Skarbowy) w kwocie …………… zł …….. gr, kwota
wypłacona przez Urząd Skarbowy w roku: …………………

 świadczenia rodzicielskiego w kwocie …………… zł …….. gr

zasiłku macierzyńskiego z KRUS w kwocie …………… zł …….. gr

kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące
czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich w kwocie …………… zł …….. gr


inne …………………………………………………………………………………. w kwocie ………… zł …….. gr
Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...................................., dnia ..........................
miejscowość

........................................................................
podpis doktoranta

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przeciętna liczba ha przeliczeniowych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki pomnożona przez kwotę miesięcznego dochodu z 1 ha
przeliczeniowego (ogłaszana przez Prezesa GUS) pomnożona przez liczbę miesięcy,
***)
niewłaściwe skreślić,
****)
dochód należy przeliczyć z waluty obcej na złotego na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Prezesa NBP z ostatniego dnia roboczego
roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczenia,
*****)
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.
*)

**)

POUCZENIE
Oświadczenie obejmuje następujące dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 3 pkt 1 lit. c ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z uwzględnieniem art. 179 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym):




































dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
alimenty na rzecz dzieci,
zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz
składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
świadczenie rodzicielskie,
zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
stypendia doktoranckie i habilitacyjne przyznane na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie określone w art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia sportowe przyznane
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, z zastrzeżeniem, że do
dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym, stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegających
zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów
międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych, świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadczeń, o których mowa w art. 173a i 199a
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; do dochodu nie wlicza się zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji
projakościowej, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem
obowiązków społecznych i obywatelskich,
renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin,
świadczenia pieniężne oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby
wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,
dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego,
świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w
obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub ZSRR,
emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie
niewypałów i niewybuchów,
renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób,
których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945, otrzymywane z zagranicy,
środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji
finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami,
organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków
jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma
ta pomoc,
należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających
czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników
zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami
państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom
terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów
w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,
należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej i Biura Ochrony Rządu, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,
dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia
społeczne,
należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym
osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,
dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach
o specjalnych strefach ekonomicznych,
ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie
Koleje Państwowe”,
ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006,
świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji
i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
świadczenie pieniężne i pomoc pieniężną określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższym pouczeniem.
miejscowość ………………..…………, dnia ……………….. podpis doktoranta ……………………………………………………

