
   

Ujednolicony tekst zarządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone zarządzeniem: nr 7/2020 Rektora PW 

 
 

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 4 /2020 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 29 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o 

dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 265 ust. 5, 12-13 oraz art 343 ust. 7–11 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 85), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Politechnice 

Warszawskiej osobami prowadzącymi działalność naukową są: 

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w grupie 

pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych; 

2) osoby inne niż wymienione w pkt 1, zatrudnione na podstawie stosunku pracy 

faktycznie prowadzące działalność naukową i posiadające w tym zakresie osiągnięcia 

będące przedmiotem ewaluacji. 

2.   Osobami biorącymi udział w prowadzeniu działalności naukowej są osoby zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy, pełniące funkcje pomocnicze w stosunku do osób 

wymienionych w ust. 1, nieposiadające samodzielnych osiągnięć naukowych. 

 

§ 2 

 

1. Osoby prowadzące działalność naukową lub osoby biorące udział w prowadzeniu 

działalności naukowej, nie częściej niż raz na 2 lata, składają Rektorowi oświadczenie   

o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, którą reprezentują, wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 1 do zarządzenia.  

2. Osoby nowo zatrudnione prowadzące działalność naukową lub biorące udział  

w prowadzeniu działalności naukowej składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,  

w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku,  

w którym została zatrudniona. 

3. W przypadku zmiany dyscypliny, którą dana osoba reprezentuje, oświadczenie składa się 

niezwłocznie. 

§ 3 

 

1. Osoby wskazane w § 1 ust. 1 są zobowiązane do złożenia Rektorowi oświadczenia 

upoważniającego do zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność 

naukową w Politechnice Warszawskiej. Oświadczenie składa się wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do zarządzenia.  

2. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż w 2 

dyscyplinach wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa § 2 ust. 1. 



3. Osoby nowo zatrudnione prowadzące działalność naukową lub biorące udział  

w prowadzeniu działalności naukowej składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,  

w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym 

zostały zatrudnione. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter bezterminowy, wygasa 

automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej, z chwilą 

zmiany grupy pracowniczej lub zmiany oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

5. W przypadku zmiany dyscypliny, którą dana osoba reprezentuje, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1 składa się niezwłocznie. 

§ 4 

 

1. Kierownicy podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych Politechniki 

Warszawskiej do dnia 11 stycznia każdego roku za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki, 

zwanego dalej ZNN, przekażą Rektorowi pisemną informację potwierdzającą 

wprowadzenie danych z oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1, do systemu 

POL-on. Pisemna informacja potwierdzająca wprowadzenie danych z oświadczeń do 

systemu POL-on, o których mowa w § 6 ust. 1 zostanie przekazana Rektorowi za 

pośrednictwem ZNN do dnia 11 stycznia 2021 roku. 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, potwierdza wprowadzenie danych na dzień 31 grudnia 

danego roku, za który jest składana.   

§ 5 

 

1. Oryginały oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 składane 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. są przekazywane do Biura Spraw Osobowych 

za pośrednictwem ZNN w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. w celu włączenia do akt 

osobowych pracownika. 

2. Oryginały oświadczeń, o których mowa w ust. 1 z datą podpisania po dniu 1 stycznia 

2020 r. są przekazywane do Biura Spraw Osobowych za pośrednictwem ZNN 

niezwłocznie po ich wprowadzeniu do systemu POL-on. 

  

      § 6 

 

1. Osoby wskazane w § 1 ust. 1 w związku z koniecznością prawidłowego raportowania 

osiągnięć na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, są zobowiązane do 

złożenia Rektorowi oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską do 

wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych dyscyplin wskazanych  

w oświadczeniach, o których mowa w § 2 i § 3, którego wzór określa załącznik nr 3 do 

zarządzenia. 

2. Osoby odbywające kształcenie w szkołach doktorskich prowadzonych przez Politechnikę 

Warszawską niebędące jej pracownikami, zwane dalej „doktorantami”, mogą złożyć 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają znaczące osiągnięcia naukowe w 

danej dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo w jednej z 

dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa 

doktorska i wyrażą chęć ujęcia tych osiągnięć w ewaluacji.   

3. Osoby, które prowadziły działalność naukową i były zatrudnione nieprzerwanie  

w Politechnice Warszawskiej na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 12 

miesięcy i złożyły oświadczenie, o którym mowa w § 2, a oświadczenie, o którym mowa 

w § 3 złożyły w innym podmiocie, mogą złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 

jeżeli posiadają osiągnięcia powstałe w związku z zatrudnieniem w Politechnice 

Warszawskiej i wyrażą chęć ujęcia tych osiągnięć w ewaluacji. 



4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się do dnia 31 stycznia każdego roku, z 

wyłączeniem ostatniego roku, za który przeprowadzana jest ewaluacja, gdzie 

oświadczenie składa się do dnia 31 grudnia tego roku. W sytuacji ustania stosunku pracy, 

pracownik składa oświadczenie najpóźniej w ostatnim dniu pracy za okres zatrudnienia w 

Politechnice Warszawskiej. 

5. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykaz osiągnięć naukowych 

powstałych w okresie zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej, generowany z Bazy 

Wiedzy PW, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. 

 

§ 7 

 

1. W podstawowych i ogólnouczelnianych jednostkach organizacyjnych nadzór nad 

procesem składania oświadczeń i wprowadzania danych z oświadczeń do systemu POL-

on sprawują kierownicy tych jednostek. 

2. Kierownicy, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialni za gromadzenie, weryfikację i 

aktualizację danych wprowadzanych do systemu POL-on w zakresie regulowanym 

zarządzeniem. 

3. Kierownicy wprowadzają dane do systemu POL-on na bieżąco. 

 

§ 8 

 

1. Kierownicy podstawowych i ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych wnioskują 

do Koordynatora ds. sprawozdawczości w systemie POL-on w Politechnice Warszawskiej 

o nadanie lub odwołanie uprawnień osobom wskazanym do wprowadzania/weryfikacji 

danych z oświadczeń. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, otrzymają imienne upoważnienia Rektora  

w zakresie określonym w art. 343 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

3. Dane wprowadza się do następujących baz danych systemu POL-on: wykaz nauczycieli 

akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność 

naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu. 

 

§ 9 

 

Traci moc zarządzenie nr 45/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 listopada  

2018 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń  

o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową wraz z zarządzeniem zmieniającym  

nr 40/2019. 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

R E K T O R  

 

 

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt 



załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4 /2020 Rektora PW 

 

Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej 

 

 

……………………………………………..  
Imię i nazwisko  

(tytuł zawodowy/ stopień naukowy/ tytuł naukowy) 

 

……………………………………………..  
Numer ORCID (należy podać, jeżeli pracownik posiada numer ORCID) 

 

…………………………………………….. 
Podstawowa jednostka organizacyjna 

 

Zatrudnienie w grupie pracowników: 

badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pozostałych* 

 

 

Ja, niżej podpisany/a* zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                                    

o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczam, że prowadzę działalność naukową/ biorę 

udział w prowadzeniu działalności naukowej* w Politechnice Warszawskiej, 

 

w następujących dyscyplinach naukowych**:   w następujących dziedzinach 

naukowych: 

1 …………………..….….…………………….  1 ……………………………………………… 

2 …………………………………....………….  2 ……………………………………………… 

 

 

 

 

….………………………………………...............   

        miejscowość/ data/ czytelny podpis  

 

 
*   niepotrzebne skreślić  

** zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy Prawo   o szkolnictwie wyższym i nauce, można wskazać łącznie nie więcej 

niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których złożono niniejsze oświadczenie.  

** do pierwszej ze wskazanych dyscyplin będą domyślnie przyporządkowane osiągnięcia naukowe  

w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce POL-on. Zmiany kolejności wskazanych dyscyplin oraz 

przypisania poszczególnych osiągnięć można dokonać w każdym czasie. 

 

Pouczenia:  

▪ zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy, oświadczenie to mogą złożyć jedynie osoby prowadzące działalność naukową 

i osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy  

w Politechnice Warszawskiej. 

▪ zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy, oświadczenie to można zmienić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia 

złożenia niniejszego oświadczenia.  

▪ zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy, oświadczenie to należy złożyć biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień 

naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy lub artystyczny.  



załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4 /2020 Rektora PW 

 

Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 

 

  

 

……………………………………………..  
Imię i nazwisko  

(tytuł zawodowy/ stopień naukowy/ tytuł naukowy) 

 

……………………………………………..  
Numer ORCID (należy podać, jeżeli pracownik posiada numer ORCID)  

 

…………………………………………….. 
Podstawowa jednostka organizacyjna 

 

Zatrudnienie w grupie pracowników: 

badawczych, badawczo-dydaktycznych, pozostałych* 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a* zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

upoważniam Politechnikę Warszawską, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, do zaliczenia 

mnie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową  

 

w następujących dyscyplinach naukowych**:     

1) ………………………………………….       

2)………………………………………….       

 Niniejszego upoważnienia nie udzieliłem/am innemu podmiotowi. 

  

 

 

…………………….……………………………. 

miejscowość/data/czytelny podpis 

 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić   

**  dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż te wskazane w oświadczeniu o 

dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.  

Pouczenia:  

▪    zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:  

1)  w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie;  

2)  oświadczenie to, można złożyć tylko w jednym podmiocie, w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych. 



załącznik nr 3 do zarządzenia nr 4 /2020 Rektora PW 

 

Oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania 

osiągnięć pracownika  
 
…………………………………………… 

Imię i nazwisko 

(tytuł zawodowy/ stopień naukowy/ tytuł naukowy) 

 

…………………………………………… 

Numer ORCID (należy podać, jeżeli pracownik posiada numer ORCID) 

 

…………………………………………… 

Podstawowa jednostka organizacyjna 

lub nazwa szkoły doktorskiej 

 

Zatrudnienie w grupie pracowników: 

badawczych, badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, pozostałych* 
 

 

 

Ja, niżej podpisany/a* zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo                   

o szkolnictwie wyższym i nauce upoważniam Politechnikę Warszawską (dalej PW) do 

wykazania na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2020 moich 

osiągnięć powstałych: w okresie mojego zatrudnienia w PW / w związku z odbywaniem 

kształcenia w PW*: 

 

 

w następujących dyscyplinach naukowych:          w następujących dziedzinach 

naukowych: 

 

 
1 ……………………………………….                1  ………………………………………. 

 

2 ……………………………………….              2  ……………………………………….. 

 

 

  ……………..…………………………………………. 

         miejscowość/ data/ czytelny podpis 

 
Załączniki: 

1. Wykaz osiągnięć naukowych 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

Pouczenia:  
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 Politechnice Warszawskiej.  
Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie, która jest uwzględniona w oświadczeniu o dziedzinie i 

dyscyplinie naukowej, o którym mowa w art. 343 ust. 7.  


