
Jan Kowalski         30 czerwca 2018 r. 
(imię i nazwisko)         (data złożenia oświadczenia) 

1122334455 
(PESEL) 

Prof. dr hab 
(tytuł i stopień naukowy)  

25-900 Kielce, ul. Jasna 1 
(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE (PRZYKŁAD NR 1) 

 
Oświadczam, że od 1 maja 2013 r. jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie* 
(data pierwszego zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 
(nazwa i siedziba uczelni) 

obecnie na podstawie mianowania / umowy o pracę* w pełnym / niepełnym* wymiarze czasu 

pracy, a Uczelnia jest / będzie moim podstawowym
1
 / dodatkowym* miejscem zatrudnienia. 

 

Upoważniam Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu**) 

 

do zaliczenia mnie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia 
(poziom studiów) 

na kierunku fizyka prowadzonym/ tworzonym* 

w wyżej wymienionej podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni na rok akademicki 

2018/2019. 

 

Ponadto oświadczam, że nie upoważniłem innej podstawowej jednostki organizacyjnej do 

zaliczenia mnie do minimum kadrowego/ upoważniam ............................................................. 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej 

innej uczelni) 

do zaliczenia mnie do minimum kadrowego na poziomie studiów pierwszego stopnia / 

drugiego stopnia / jednolitych magisterskich* 

na kierunku………………………………………… prowadzonym/ tworzonym w/na wyżej 

wymienionej podstawowej jednostce organizacyjnej *. 

 

 

 

 

…………………………………. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 

* niewłaściwe skreślić 

** oznacza Wydział

                                                 
1
 Podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. 



 
Jan Kowalski         30 czerwca 2018 r. 
(imię i nazwisko)         (data złożenia oświadczenia) 

1122334455 
(PESEL) 

Prof. dr hab 
(tytuł i stopień naukowy)  

25-900 Kielce, ul. Jasna 1 
(adres zamieszkania) 

 

OŚWIADCZENIE (PRZYKŁAD NR 2) 

 
Oświadczam, że od 1 maja 2013 r. jestem zatrudniony / podejmę zatrudnienie* 
(data pierwszego zatrudnienia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach) 

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5 
(nazwa i siedziba uczelni) 

obecnie na podstawie mianowania / umowy o pracę* w pełnym / niepełnym* wymiarze czasu 

pracy, a Uczelnia jest / będzie moim podstawowym
1
 / dodatkowym* miejscem zatrudnienia. 

 

Upoważniam Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 

(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu**) 

 

do zaliczenia mnie do minimum kadrowego studiów I i II stopnia 
(poziom studiów) 

na kierunku fizyka prowadzonym/ tworzonym* 

w wyżej wymienionej podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni na rok akademicki 

2018/2019. 

 

Ponadto oświadczam, że nie upoważniłem innej podstawowej jednostki organizacyjnej do 

zaliczenia mnie do minimum kadrowego/ upoważniam Wydział Matematyczno-

Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
(nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej 

innej uczelni) 

do zaliczenia mnie do minimum kadrowego na poziomie studiów pierwszego stopnia / 

drugiego stopnia / jednolitych magisterskich* 

na kierunku fizyka techniczna prowadzonym/ tworzonym w/na wyżej wymienionej 

podstawowej jednostce organizacyjnej *. 

 

 

 

 

…………………………………. 
(podpis składającego oświadczenie) 

 

* niewłaściwe skreślić 

** oznacza Wydział 

                                                 
1
 Podstawowe miejsce pracy w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2011 r. 


