
Zarządzenie Nr 15/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 17 grudnia 2018 r. 

 

 

w sprawie:   obowiązku złożenia przez nauczyciela akademickiego prowadzącego działalność 

naukową w ramach zatrudnienia w AWF Warszawa oświadczenia upoważniającego 

tę Uczelnię do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność 

naukową w danej dyscyplinie w AWF Warszawa, w związku z ewaluacją jakości 

działalności naukowej 

 

 

Preambuła 

 

Nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową w ramach zatrudnienia w Uczelni jest 

zobowiązany złożyć oświadczenie o upoważnieniu tej Uczelni do zaliczenia go do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie. Oświadczenie, o którym wyżej mowa, 

umożliwia zaliczenie przez AWF Warszawa pracownika je składającego do tzw. liczby N, będącej 

podstawą prowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej dyscyplin naukowych 

reprezentowanych przez Uczelnię. W ewaluacji uwzględnione będą osiągnięcia naukowe wyłącznie tych 

osób, które zostały uwzględnione przy określeniu liczby N w danej dyscyplinie naukowej.  

Wynik ewaluacji działalności naukowej ma natomiast bezpośredni i ogromny wpływ na wysokość 

przekazywanych Uczelni przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego środków finansowych i to 

już w 2019 r., dzięki przepisom Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(art. 238 ust. 18 i in.) warunkując tym samym możliwość dalszego rozwoju Akademii, utrzymania jej 

akademickości czy też stanu zatrudnienia.  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 219 ust. 10 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669) w związku z art. 265 ust. 4 

i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668), 

a także § 45 ust. 3 Statutu AWF Warszawa zarządzam, co następuje: 

 

1) Nauczyciel akademicki prowadzący działalność naukową w ramach zatrudnienia w AWF Warszawa 

(zwanej też dalej „Akademią”) składa oświadczenie o upoważnieniu Akademii do zaliczenia go do 

liczby pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w AWF Warszawa. 

Oświadczenie, o którym wyżej mowa, składa się na potrzeby ewaluacji jakości działalności 

naukowej Akademii. Ewaluacja obejmuje z mocy prawa osiągnięcia wszystkich pracowników 

prowadzących działalność naukową w AWF Warszawa. Ewaluacją obejmuje się osiągnięcia, które 

powstały w związku z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w AWF Warszawa. Ewaluacja 

jakości działalności naukowej będzie przeprowadzana w ramach poszczególnych dyscyplin 

naukowych, jednak na poziomie całej uczelni, a nie wydziału. 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. 

 

2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, obligatoryjnie składają nauczyciele akademiccy zatrudnieni 

w ramach stosunku pracy (umowa o pracę lub mianowanie) jako pracownicy badawczy lub 

badawczo-dydaktyczni (tzn. wg dotychczasowej ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym - naukowi 

lub naukowo-dydaktyczni). Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, mogą złożyć również i inni 

nauczyciele akademiccy zatrudnieni w ramach stosunku pracy (umowa o pracę lub mianowanie) 



w AWF Warszawa (tzn. pracownicy dydaktyczni), o ile faktycznie prowadzą oni działalność 

naukową (a nie tylko biorą udział w prowadzeniu działalności naukowej) i złożyli uprzednio 

oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wskazanego w zarządzeniu 

Rektora AWF Warszawa nr 2/2018/2019 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 

o reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową lub osobę biorąca udział 

w prowadzeniu działalności naukowej w AWF Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej. 

W sytuacji wątpliwości co do zasadności złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, przez 

pracownika dydaktycznego, stosuje się zapis pkt 11. 

 

3) Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa, w ramach której nauczyciel akademicki składa oświadczenie, 

o którym mowa w pkt 1, powinna być zgodna z wcześniej złożonym oświadczeniem 

o reprezentowanej przez siebie dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej (załącznik nr 1 do 

zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 2/2018/2019 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 

o reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową lub osobę biorąca udział 

w prowadzeniu działalności naukowej w AWF Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej), 

z tym że dopuszczalne jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, tylko w jednej 

z dyscyplin naukowych zadeklarowanych w uprzednio złożonym oświadczeniu o reprezentowanej 

dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, jeżeli dany pracownik prowadzący działalność naukową 

złożył oświadczenie o przypisaniu do dwóch dyscyplin naukowych. Jeżeli jednak pracownik 

przypisał się do dyscypliny nauk o kulturze fizycznej w złożonym wcześniej oświadczeniu, musi on 

złożyć oświadczenie o upoważnieniu Akademii do zaliczenia go do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową przynajmniej w tej (dyscyplina nauk o kulturze fizycznej) 

dyscyplinie. W przypadku zmiany dyscypliny naukowej poprzez złożenie nowego oświadczenia 

(co może mieć miejsce nie częściej niż raz na dwa lata) o reprezentowanej przez osobę prowadzącą 

działalność naukową lub osobę biorącą udział w prowadzeniu działalności naukowej w AWF 

Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej wg wzoru i na zasadach określonych 

w zarządzeniu Rektora AWF Warszawa nr 2/2018/2019 w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia 

o reprezentowanej przez osobę prowadzącą działalność naukową lub osobę biorącą udział 

w prowadzeniu działalności naukowej w AWF Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, 

nowe oświadczenie o upoważnieniu AWF Warszawa do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową w danej (nowowskazanej) dyscyplinie w AWF Warszawa (tzn. 

oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 niniejszego zarządzenia) składa się niezwłocznie. Zgodnie 

z § 1 pkt 7 wskazanego wyżej zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 2/2018/2019: „Zmiana 

oświadczenia w zakresie reprezentowanej/reprezentowanych dziedziny i dyscypliny naukowej 

możliwa jest nie częściej niż raz na 2 lata, licząc od daty złożenia poprzedniego oświadczenia w tym 

zakresie. Zamiana oświadczenia musi być uwarunkowana obiektywnymi przyczynami (ostatnio 

uzyskany stopień naukowy lub tytuł profesora lub też aktualny dorobek naukowy). Zmiana 

oświadczenia następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia z adnotacją, że wycofuje się od dnia 

złożenia nowego oświadczenia oświadczenie dotychczasowe.” 

 

4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się w 2018 r. w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 31grudnia 2018 r. 

 

5) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się dziekanowi wydziału właściwemu dla miejsca 

zatrudnienia pracownika. Dziekani wydziałów, po wprowadzeniu do systemu POL-on przez 

upoważniony do tego odrębnie przez rektora dział danych wynikających ze złożonych przez 

pracowników oświadczeń, przekazują złożone przez pracowników oświadczenia do właściwego 

działu kadr, odpowiedniego dla miejsca zatrudnienia pracownika, tzn. w części warszawskiej albo 

bialskiej AWF Warszawa. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się według wzoru 

określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 można złożyć tylko w jednym podmiocie (uczelni lub 

instytucie badawczym) i w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych. W przypadku złożenia przez 

pracownika oświadczenia o reprezentowaniu 2 dyscyplin naukowych w ramach zaliczenia go do 



liczby N podczas ewaluacji jakości działalności naukowej, złożone uprzednio oświadczenie 

o reprezentowanej przez siebie dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej determinuje wymiar 

ułamkowy jego zatrudnienia w zakresie przypisania do każdej z dyscyplin naukowych, którą 

reprezentuje, w związku z brzmieniem art. 265 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce („Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie 

zatrudniającym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia 

ewaluacji co najmniej 12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, 

w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej 

dyscyplinie.”). Liczba 12 jest liczba minimalną, stanowiąc sumę wymiaru czasu pracy pracowników 

zadeklarowanego przez nich na działalność naukową w danej dyscyplinie, zgodnie ze złożonym 

wcześniej oświadczeniem o reprezentowanej przez nich dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.  

 

7) W przypadku składania oświadczenia, o którym mowa w pkt 1, przez doktoranta prowadzącego 

działalność naukową w ramach jednoczesnego zatrudnienia w AWF Warszawa, składa on 

oświadczenie albo w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo w jednej 

z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska. 

 

8) Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 i we wskazanym w pkt 4 terminie, 

dotyczy również nowozatrudnionych w 2018 r. pracowników prowadzących działalność naukową, 

tzn. zatrudnionych począwszy od dnia 1 października 2018 r. W kolejnych latach nowo-zatrudniani 

pracownicy prowadzący działalność naukową składają oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, 

w terminie 14 dni od dnia ich zatrudnienia w AWF Warszawa, jednak nie później niż do dnia 

31 grudnia roku, w którym zostali oni w AWF Warszawa zatrudnieni.  

 

9) Pracownik, który złożył już w AWF Warszawa oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, nie musi go 

ponawiać co roku – złożone raz oświadczenie jest ważne do dnia jego zmiany lub wycofania. 

Ważność złożonego oświadczenie wygasa również w przypadku rozwiązania/wygaśnięcia stosunku 

pracy miedzy AWF Warszawa a pracownikiem, który złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.  

 

10) Nadzór nad składaniem oświadczeń, o których mowa w pkt 1, sprawują dziekani.  

 

11) W przypadku wątpliwości, czy dany pracownik spełnia definicję osoby prowadzącej działalność 

naukową w AWF Warszawa, wskazanej w art. 265 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce, i tym samym zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o którym 

mowa w pkt 1, decyzję w powyższej sprawie podejmuje Rektor w porozumieniu z dziekanem 

wydziału lub kierownikiem innej jednostki, w której ten pracownik jest zatrudniony. 

 

§ 2 

 

1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

2. Zobowiązuje się dziekanów do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego 

zarządzenia. 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 



 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 15/2018/2019 

 

 

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

 

Numer ORCID*………………………………………………………………. 

 

Wydział/Jednostka…………………………………………….………….. 

 

Wymiar zatrudnienia……………………………………………….…….... 

 

 

Oświadczenie o upoważnieniu AWF Warszawa do zaliczenia nauczyciela akademickiego do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie w AWF Warszawa 

 

Ja, niżej podpisany pracownik prowadzący działalność naukową w Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie, składam niniejszym, na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oświadczenie upoważniające AWF Warszawa do 

zaliczenia mnie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w AWF Warszawa w:  

 

a) dyscyplinie naukowej…………………………………………………………………………...……  

b) dyscyplinie naukowej…………………………………………………………………………......**  

 

w związku z ewaluacją jakości działalności naukowej. 

 

Dodatkowe uwagi składającego oświadczenie: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dodatkowe Uwagi Dziekana lub kierownika jednostki zatrudniającej składającego oświadczenie: 

 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis Dziekana lub kierownika jednostki                Data i podpis składającego oświadczenie 

zatrudniającej składającego oświadczenie) 

 

 

………………………………………….….             …………………….…………………………… 

 

* Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID. 

** Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż wskazane w oświadczeniu o reprezentowanej 

przez osobę prowadzącą działalność naukową lub osobę biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej w AWF 

Warszawa dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej (należy wskazać te same albo jedną z nich, z zastrzeżeniem fragmentu § 1 

pkt 3 zarządzenia wprowadzającego wzór niniejszego oświadczenia, mówiącego o deklaracji w zakresie dyscypliny nauk o 

kulturze fizycznej). 


