
 
…………………………………..                                              ….…………………………….. 
                 imię i nazwisko                                                                                                 miejscowość, data 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
 
………………………………………… 
             adres, telefon, e-mail 
 
 
 

Do Rady Dolnośląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej 
we Wrocławiu 
ul. Sopocka 21/2 
50-344 Wrocław 

 
 
 

Uprzejmie proszę o obniżenie wysokości składki członkowskiej do 50% w związku 

z odbywaniem przeze mnie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Świadomy/a świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

oświadczam, że:  

1. nie uzyskuje żadnych innych dochodów poza stypendium doktoranckim przyznawanym na 

podstawie przepisów odrębnych, w szczególności nie uzyskuje dochodu z tytułu stosunku 

pracy, zlecenia oraz innej umowy cywilnoprawnej 

2. zapoznałem/am się z Zasadami obniżenia wysokości miesięcznych składek członkowskich 

dla lekarzy weterynarii - słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  

 
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Rady o uzyskiwaniu zarobku w trakcie 

studiów. 
 

 

……………………………………….. 
                     podpis wnioskodawcy 

 
 
 
Załącznik: 
- aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich 
 



Załącznik do uchwały nr 830/2011/V Rady Dolnośląskiej Izby Lekarsko- 
Weterynaryjnej we Wrocławiu z dnia 21.09.2011 r. 

 
 

Zasady obniżenia wysokości miesięcznych składek członkowskich dla lekarzy weterynarii - 
słuchaczy studiów doktoranckich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 

 Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  
 

§   1 

Miesięczna składka członkowska dla lekarza weterynarii - słuchacza studiów doktoranckich na 

Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pobierającego stypendium i 

nie osiągającego dochodu może być obniżona przez Radę Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do 

wysokości 50% składki członkowskiej ustalonej dla lekarzy weterynarii wykonujących zawód - po złożeniu 

Wniosku o obniżenie wysokości miesięcznej składki członkowskiej wraz z Oświadczeniem o nie osiąganiu 

zarobku. 

§   2 

     Obniżona miesięczna składka członkowska obowiązuje przez cały okres odbywania studiów doktoranckich, 

pod warunkiem: 

1. przedstawienia przez lekarza weterynarii – doktoranta do dnia 31 marca dla semestru letniego i 31 

października dla semestru zimowego Zaświadczenia wydanego przez Dział Nauki Uniwersytetu Przyrodniczego 

we Wrocławiu o odbywaniu studiów doktoranckich 

2. złożenia przez lekarza weterynarii – doktoranta do dnia 31 marca dla semestru letniego i do dnia 

31 października dla semestru zimowego Oświadczenia o nie osiąganiu zarobku o następującej treści: 

„ Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i zatajenie prawdy oświadczam, iż 

w poprzednim semestrze nie osiągnąłem/nęłam oraz nadal nie osiągam dochodów” 

§   3 

Niezłożenie przez lekarza weterynarii – słuchacza studiów doktoranckich Zaświadczenia 

i Oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 nin. Zasad – w wymaganym terminie powoduje zawieszenie prawa 

do obniżenia miesięcznej składki członkowskiej od początku semestru, w którym nie złożono wymaganego 

dokumentu do miesiąca poprzedzającego złożenie Zaświadczenia lub Oświadczenia”.    

§   4 

Słuchacz studiów doktoranckich jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Rady o zmianie stanu 

faktycznego, w szczególności o przerwaniu lub zakończeniu odbywania studiów, podjęciu zatrudnienia, 

rozpoczęciu wykonywania innej działalności zarobkowej. Niepoinformowanie Rady o zdarzeniu mającym 

wpływ na utratę prawa do zniżki skutkować będzie odebraniem tego prawa począwszy od pierwszego miesiąca 

semestru w który to zdarzenie nastąpiło. 

 
 


