Załącznik nr 4 do Regulaminu pracy
1. Pracownicy uczelni prowadzący działalność naukową lub biorący udział
w prowadzeniu działalności naukowej są zobowiązani do złożenia oświadczenia
o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej zgodnej z wykazem
dziedzin i dyscyplin wskazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(art. 343 ust. 7 Ustawy) obowiązującym w dniu składania oświadczenia, wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4a.
2. Oświadczenie jest składane w okresach:
a) bezterminowo, a w przypadku zmiany dyscypliny nie częściej niż raz na 2 lata,
b) w przypadku pracownika nowo zatrudnionego w terminie 14 dni od daty
zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został
zatrudniony.
4. Pracownicy uczelni zobowiązani do złożenia oświadczenia o reprezentowanej
dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej uwzględniają:
a) reprezentowanie łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich
podmiotach, w których jest zatrudniony pracownik uczelni,
b) ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł
profesora lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.
5. Pracownicy uczelni /doktoranci zobowiązani są do złożenia oświadczenia w którym
uwzględniają:
a) dyscyplinę, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska albo,
b) w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest
przygotowywana rozprawa doktorska.
7. Pracownicy uczelni zatrudnieni w grupie badawczo-dydaktycznych oraz badawczych
zobowiązani są do wskazania procentowego udziału czasu pracy związanego
z prowadzoną działalnością naukową we wskazanych w oświadczeniu dyscyplinach
w trzech możliwych relacjach: 50/50, 75/25, 100.
8. Nauczyciele akademiccy prowadzący działalność naukową zatrudnieni na AWF
w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych są zobowiązani do
złożenia oświadczenia upoważniającego AWF do zaliczenia nauczyciela
akademickiego do liczby (N) pracowników prowadzących działalność naukową
(art. 265 ust. 5 Ustawy) w danej dyscyplinie naukowej w trzech możliwych relacjach:
50/50, 75/25, 100, wg wzoru określonego w Załączniku nr 4b.
9. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby (N) nauczyciel akademicki może złożyć wyłącznie
u jednego pracodawcy i w nie więcej niż w dwóch dyscyplinach, wskazanych
w oświadczeniu, o którym mowa w ust.4.
10. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby (N) jest składane w okresach:
a) bezterminowo, a w przypadku zmiany dyscypliny niezwłocznie,
b) nauczyciel akademicki nowo zatrudniony w terminie 14 dni od daty
zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został
zatrudniony.
11. Nauczyciele akademiccy prowadzący działalność naukową zatrudnieni na AWF
w grupie pracowników badawczych oraz badawczo-dydaktycznych są zobowiązani do
złożenia oświadczenia upoważniającego AWF do wykazania osiągnięć w ramach
poszczególnych dyscyplin (art. 265 ust. 13 Ustawy).
12. Oświadczenie upoważniające AWF do wykazania tych osiągnięć w przypadku
wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie

objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie należy złożyć wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4c.
13. Oświadczenie upoważniające AWF do wykazania tych osiągnięć w przypadku
wskazania dwóch dyscyplin oraz / lub prowadzenia działalności naukowej w okresie
objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie należy złożyć wg wzoru
określonego w Załączniku nr 4d.
14. Oświadczenia, o których mowa w art. 12 i 13 niniejszego załącznika należy złożyć do
31 grudnia roku każdego roku, ale nie później niż do 31 grudnia roku
poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub
przed zakończeniem stosunku pracy w danym podmiocie.

Załącznik nr 4a do Regulaminu pracy

Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej*
………........…………………………….
Miejscowość, data
……………….................................
Imię i nazwisko
…............……………………………….
Numer ORCID**
Ja,
………………………………………………………………………………………………………….
zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. 2018r. poz. 1668 z późn. zm.) oświadczam, że:
A/ prowadzę działalność naukową*** w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki
w Katowicach w:
1)

dziedzinie

……………………………………………..…..…………………..,

dyscyplinie

****…………………………...……, udział czasu pracy: ……%
2)
dziedzina
………………………………………………………………….….,
………………………………………., udział czasu pracy: ..…%

dyscyplina

B/ biorę udział w prowadzeniu działalności naukowej*** w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w:
3) dziedzinie………………………………………… dyscyplinie……………………………………
4) dziedzinie ……………………………………….. dyscyplinie …………………………………...
……………………………
czytelny podpis
* Należy wskazać jedną albo dwie dyscypliny naukowe lub artystyczne.
** Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID.
*** niepotrzebne skreślić
**** Do pierwszej ze wskazanych dyscyplin będą domyślnie przyporządkowywane osiągnięcia naukowe w
Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Zmiany kolejności wskazanych
dyscyplin oraz przypisania poszczególnych osiągnięć będzie można dokonać w każdym czasie.
Pouczenie:
Oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział
w prowadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.
Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie można zmienić nie
wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. Zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny naukowe lub
artystyczne we wszystkich podmiotach, w których osoba jest zatrudniona. Zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie należy złożyć, biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień
naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. Zgodnie
z art. 343 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowo zatrudniony pracownik jest obowiązany
złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku,
w którym został zatrudniony.

Załącznik nr 4b do Regulaminu pracy
Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby (N) pracowników prowadzących
działalność naukową
………………….......................
Miejscowość, data
……………............…………………….
Imię i nazwisko
………............………………………………..
Numer ORCID*
Ja,
………………………………………………………..………………………………………………….
zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 poz. 1668 z późń. zm.) wyrażam zgodę na zaliczenia mnie do liczby (N) pracowników
prowadzących działalność naukową na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w
Katowicach w następujących dyscyplinach naukowych **:
1)

dziedzinie

……………………………………………..…..…………………..,

dyscyplinie

****…………………………...……, w wymiarze ……… czasu pracy***, z udziałem ……% czasu
pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie;
2)

dziedzina

………………………………………………………………….….,

dyscyplina

………………………………………., w wymiarze ……… czasu pracy***, z udziałem ……% czasu
pracy związanego z prowadzeniem działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie.

………………………………………
czytelny podpis
* Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID.
** Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż wskazane w oświadczeniu
złożonym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (należy wskazać te same
albo jedną z nich).
*** Należy podać wymiar czasu pracy oraz % udział czasu pracy w dyscyplinie.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
1) oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie
stosunku pracy w danym podmiocie;
2) oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku,
w którym pracownik został zatrudniony;
3) w przypadku zmiany dyscypliny naukowej lub artystycznej dokonanej zgodnie z art. 344 ust. 7 ustawy –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie składa się niezwłocznie;
4) oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych lub
artystycznych.

Załącznik nr 4c do Regulaminu pracy
Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika
(w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej
w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)
………………….......................
Miejscowość, data
……………............…………………….
Imię i nazwisko
………............………………………………..
Numer ORCID*
Ja,
………………………………………………………..………………………………………………….
zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) upoważniam do wykazania wszystkich moich osiągnięć
naukowych za rok ……….. w ramach dyscypliny naukowej: ………………………………………
przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Oświadczam, że wszystkie moje osiągnięcia powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie
działalności naukowej w wyżej wymienionym podmiocie.

………………………………………
czytelny podpis

* Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy, na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w
ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego
autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.
Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy, należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem lub
odbywaniem kształcenia w podmiocie, w którym składa się niniejsze oświadczenie.
Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu o dziedzinie i
dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 343 ust. 7.

Załącznik nr 4d do Regulaminu pracy
Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć pracownika
(w przypadku wskazania dwóch dyscypliny oraz / lub prowadzenia działalności naukowej
w okresie objętym ewaluacją w więcej niż jednym podmiocie)
………………….......................
Miejscowość, data
……………............…………………….
Imię i nazwisko
………............………………………………..
Numer ORCID*
Ja,
………………………………………………………..………………………………………………….
zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) upoważniam do wykazania wszystkich moich osiągnięć
naukowych za rok ……….. w ramach dyscyplin naukowych:
1) ……………………………………… - wykaz w załączniku np. nr 1);
2) ……………………………………… - wykaz w załączniku np. nr 2).
przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.
Oświadczam, że wszystkie moje osiągnięcia powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie
działalności naukowej w wyżej wymienionym podmiocie.

………………………………………
czytelny podpis

* Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy, na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w
ramach nie więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą jego
autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny.
Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy, należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku z zatrudnieniem lub
odbywaniem kształcenia w podmiocie, w którym składa się niniejsze oświadczenie.
Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu o dziedzinie i
dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 343 ust. 7.

