ZARZĄDZENIE Nr 86/2020
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia17 grudnia 2020 roku
w sprawie składania oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby
pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczenia o reprezentowanej
dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
Na podstawie § 25 ust. 2 pkt 1 lit. b Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie w zw. z art. 265 i art. 343 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
(oświadczenie o zaliczeniu do liczby N)
1. Wszyscy pracownicy dla których Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, zwany dalej UKSW, jest podstawowym miejscem pracy, zatrudnieni
w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, są zobowiązani do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zwanej dalej
„ustawą”, upoważniającego UKSW do zaliczenia ich do liczby pracowników
prowadzących działalność naukową (tzw. liczba N). Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Nowo zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy, w grupie stanowisk
badawczych i badawczo-dydaktycznych, dla których UKSW staje się podstawowym
miejscem pracy, są zobowiązani do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1,
w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku,
w którym zostali zatrudnieni.
3. Pracownicy, zatrudnieni na innych stanowiskach niż badawcze i badawczo-dydaktyczne,
dla których UKSW jest podstawowym miejscem pracy, a prowadzący działalność
naukową w myśl art. 4 ustawy i posiadający znaczny udokumentowany dorobek naukowy
w określonej dyscyplinie, mogą złożyć oświadczenie o którym mowa w ust. 1,
po uprzednim wyrażeniu zgody przez Dyrektora właściwego Instytutu.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 można złożyć tylko w jednym podmiocie spośród
tych, w których pracownik jest zatrudniony i w nie więcej niż w dwóch dyscyplinach,
o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8 ustawy. Należy wskazać w nim te same dyscypliny
naukowe, albo jedną z nich i w takiej samej kolejności, w jakiej zostały wskazane
w oświadczeniu o reprezentowanych dyscyplinach, o którym mowa w § 2 niniejszego
Zarządzenia.
5. Nowo zatrudniony pracownik, o którym mowa w ust. 2, wraz z oświadczeniem
upoważniającym do zaliczenia go do liczby pracowników UKSW prowadzących

działalność naukową, składa potwierdzoną kopię dokumentu zaświadczającego
o wycofaniu upoważnienia o zaliczeniu do liczby N w poprzednim miejscu pracy, jeśli
takie było złożone.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się ponownie w przypadku zmiany
dyscypliny naukowej wraz z oświadczeniem zmieniającym, o którym mowa w § 3,
niezwłocznie po ustaleniach z zainteresowanymi Dyrektorami Instytutów i Prorektorem
ds. nauki, jednakże nie częściej niż raz na 2 lata.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się z datą bieżącą w Dziale Kadr
za pośrednictwem Dziekana Wydziału, na którym pracownik jest zatrudniony,
po uprzednim poinformowaniu każdego Dyrektora Instytutu dyscypliny, w której
pracownik zamierza prowadzić działalności naukową. W przypadku pracownika
prowadzącego działalność naukową, a zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej
UKSW niż Wydział, oświadczenie to składa się za pośrednictwem Dyrektora Instytutu
dyscypliny wiodącej dla pracownika.
8. Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
ma charakter bezterminowy i wygasa z dniem ustania zatrudnienia albo z dniem jego
wycofania w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności naukowej w związku ze
zmianą grupy stanowisk albo zamiarem złożenia upoważnienia w innym miejscu pracy.
Wycofanie ma formę pisemnego oświadczenia, które składa się niezwłocznie w Dziale
Kadr za pośrednictwem osób, o których mowa w ust. 7. Wzór wycofania upoważnienia
określa Załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
lub artystycznej
1. Wszyscy pracownicy UKSW prowadzący działalność naukową lub biorący udział
w prowadzeniu działalności naukowej są zobowiązani do złożenia oświadczenia
o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Nowo zatrudnieni nauczyciele akademiccy na podstawie stosunku pracy w grupie
stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych są zobowiązani do złożenia
oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni od daty zatrudnienia, nie później
jednak niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zostali zatrudnieni.
3. Pracownicy dydaktyczni oraz inni pracownicy zatrudnieni w UKSW, którzy przypisują
swój dorobek naukowy do UKSW, powinni również złożyć oświadczenie o dziedzinie
i dyscyplinie.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, można złożyć w nie więcej niż dwóch
dyscyplinach, zgodnie z art. 343 ust. 7 i 8 ustawy. Składa się go, biorąc pod uwagę:
1) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub
2) aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
5. W przypadku deklaracji dwóch dyscyplin naukowych, w oświadczeniu należy wskazać
udział czasu pracy w każdej z nich z dokładnością do ¼, czyli wskazując odpowiednio
25%, 50%, 75% lub 100%. Deklarowany czas pracy powinien wynosić łącznie 100%.
Jako pierwszą w oświadczeniu należy wskazać dyscyplinę, w której pracownik posiada
więcej osiągnięć naukowych lub w której wykazał wyższy udział czasu pracy,
co umożliwi poprawną sprawozdawczość.

6. Oświadczenie o dyscyplinach ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie
z dniem ustania zatrudnienia oraz z dniem jego wycofania.
7. W przypadku zmiany dyscypliny lub zmiany udziału czasu pracy w reprezentowanych
dyscyplinach, w trakcie trwania zatrudnienia w UKSW, oświadczenie składa się
niezwłocznie, jednak z zastrzeżeniem, że zmiany tej można dokonać nie częściej niż raz
na dwa lata. Opis procedury zmiany dyscypliny lub udziału czasu pracy
w reprezentowanych dyscyplinach określa § 3 niniejszego Zarządzenia.
8. Złożenie oświadczenia poprzedza uzyskanie przez pracownika prowadzącego działalność
naukową elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi
standardami (ORCID), zgodnie z art. 343 ust. 1 pkt 3 ustawy. Numer ORCID należy
wykazać we wskazanych polach w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 niniejszego
Zarządzenia.
9. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się niezwłocznie w Dziale Kadr z datą
bieżącą za pośrednictwem Dziekana Wydziału, na którym pracownik jest zatrudniony,
po uprzednim poinformowaniu Dyrektora Instytutu bądź Instytutów, w których pracownik
prowadzi działalność naukową. W przypadku pracownika prowadzącego działalność
naukową, a zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej UKSW niż Wydział,
oświadczenie to składa się za pośrednictwem Dyrektora Instytutu dyscypliny wiodącej dla
pracownika.
§ 3.
Procedura zmiany dyscypliny lub dyscyplin oraz udziału czasu pracy w dyscyplinach
1. Zmiany reprezentowanej dyscypliny lub dyscyplin naukowych, a także udziału czasu
pracy w dyscyplinach można dokonać po upływie minimum dwóch lat od daty złożenia
ostatniego oświadczenia o dyscyplinach, zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy.
2. Przed rozpoczęciem procedury zmiany, o której mowa w ust. 1, pracownik prowadzący
działalność naukową:
1) dokonuje podsumowania działalności naukowej w reprezentowanych dotychczas
dyscyplinach, przygotowując sprawozdanie, zgodnie z zasadami wynikającymi
z odrębnych przepisów uregulowanych Zarządzeniem Nr 45/2020 Rektora UKSW;
2) dopełnia obowiązku uzupełnienia informacji nt. osiągnieć naukowych, co do których
upoważnił podmiot do ich wykazania w procesie ewaluacji jakości działalności
naukowej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 265 ust. 13 ustawy;
3) dokonuje uzupełnienia informacji w systemach teleinformatycznych, w tym przede
wszystkim w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), w porozumieniu z Importerem
Publikacji dyscypliny oraz na koncie ORCID.
3. Przy podejmowaniu decyzji o zmianie, o której mowa w ust. 1, pracownik prowadzący
działalność naukową uwzględnia swój aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie, na którą
planuje dokonać zmiany, w kontekście ewaluacji działalności naukowej oraz bierze pod
uwagę fakt, że zaliczanie do liczby N w danej dyscyplinie następuje na dzień 31 grudnia
danego roku.
4. Pracownik prowadzący działalność naukową, w przypadku podjęcia decyzji o zmianie
dyscypliny lub dyscyplin naukowych bądź dotychczasowego udziału czasu pracy
w reprezentowanych dyscyplinach, przed złożeniem oświadczenia zmieniającego, którego
wzór stanowi Załącznik Nr 3, jest zobowiązany poinformować o tej decyzji Dyrektorów
Instytutów wszystkich dyscyplin, których zmiana dotyczy, a następnie Prorektora
właściwego ds. nauki, w celu uzyskania od nich opinii co do zamierzonej zmiany. Wzór
złożenia stosownej informacji stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

5. Dyrektorzy Instytutów wydają opinię na temat możliwości zmiany dyscypliny naukowej
czy udziału czasu pracy w dyscyplinach, biorąc pod uwagę dorobek naukowy osoby
prowadzącej działalność naukową z okresu ostatnich 2 lat, świadczący o zaangażowaniu
w pracę naukową we wskazanej dyscyplinie.
6. Po wyrażeniu opinii przez Prorektora właściwego ds. nauki, pracownik prowadzący
działalność naukową składa niezwłocznie za pośrednictwem właściwego Dziekana z datą
bieżącą w Dziale Kadr oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 oraz
oświadczenie, o którym mowa w § 1, po wcześniejszym poinformowaniu Dyrektorów
Instytutów wszystkich dyscyplin, których zmiana dotyczy. W przypadku pracownika
prowadzącego działalność naukową, a zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej
UKSW niż Wydział, oświadczenie to składa się za pośrednictwem Dyrektora Instytutu
dyscypliny wiodącej dla pracownika, określonej w Załączniku nr 3.
7. Dokumentacja dotycząca procesu zmiany dyscypliny przechowywana jest
przez Dyrektora Instytutu dyscypliny wiodącej dla pracownika wskazanej w Załączniku
nr 3, w sposób dostępny na żądanie.
8. Dyrektorzy Instytutów są zobowiązani do niezwłocznego przekazania informacji
o zaistniałych zmianach, o których mowa w § 3, do Biura ds. Ewaluacji Badań
Naukowych.
§ 4.
Traci moc Zarządzenie Nr 46/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie z dnia 15 października 2018 r. w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich
niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji działalności naukowej podmiotu oraz przypisania
się do dziedzin i dyscyplin naukowych lub artystycznych oraz oświadczeń dotyczących
innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R UKSW
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

