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Zarządzenie Nr 15/2013
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 13 marca 2013 r.
w sprawie składania oświadczeń przez pracowników UKSW upoważniających wydziały do
zaliczenia ich do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na
działalność statutową oraz afiliacji dorobku naukowego oraz projektów badawczych i
edukacyjnych
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz
rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218,
poz. 1438, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr
96, poz. 615, z późn. zm.), § 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z
dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym (Dz.U.2012.877, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1
1. Pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny, naukowo–techniczny i inżynieryjno-techniczny
zatrudniony przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku
pracy, składa do dziekana wydziału, właściwego ze względu na zatrudnienie, pisemne
oświadczenie o zaliczenie go do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji
bazowej na działalność statutową oraz afiliacji dorobku naukowego oraz projektów badawczych i
edukacyjnych zwane dalej „ oświadczeniem".
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 składa oświadczenie tylko w jednej wybranej przez siebie
jednostce naukowej.
4. Oświadczenie jest składane w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok
akademicki.
5. Oświadczenie stanowi podstawę do sporządzenia wykazu pracowników zatrudnionych na
wydziale przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.
§2
1. Dziekan wydziału jest zobowiązany do:
1) zweryfikowania prawidłowości wypełnienia oświadczeń;
2) przechowywania i archiwizacji oświadczeń.
2. Wydziały, jako jednostki naukowe Uczelni, są odpowiedzialne za sporządzenie wykazu
pracowników zatrudnionych w wydziale przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych
na dany rok akademicki.

§3
Kserokopie oświadczeń, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dziekana wydziału są
przekazywane corocznie, w terminie do dnia 10 lipca roku poprzedzającego rok akademicki,
do Działu Kadr i Płac.
§4
1. Nadzór nad prawidłowością i terminowością przeprowadzenia procedury zbierania oświadczeń
sprawuje dziekan wydziału.
2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków dziekana wydziału o którym mowa w ust. 1, sprawuje
prorektor ds. nauki i rozwoju.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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