
Zarządzenie Nr 2/2018/2019 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 10 października 2018 r. 

 

 

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  

 

 

§ 1 

 

Na podstawie art. 219 ust. 11 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. 343 ust. 7-10 Ustawy 

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

co następuje: 

 

1) Osoba prowadząca działalność naukową i osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej 

w AWF Warszawa składa oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, którą 

reprezentuje, zgodnie z wykazem zawartym Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz 

dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1818). 

 

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

dnia 30 listopada 2018 r. 

 

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się we właściwym dziale kadr, odpowiednim 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.  

 

4) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa się w oparciu o ostatnio uzyskany stopień naukowy 

lub tytuł profesora lub też aktualny dorobek naukowy. 

 

5) Osoba, o której mowa w pkt 1, może zgłosić przypisanie do nie więcej niż 2 dyscyplin naukowych. 

W przypadku złożenia przez pracownika oświadczenia o reprezentowaniu 2 dyscyplin naukowych 

pracownik ten zobowiązany jest do wskazania, w jakim wymiarze ułamkowym wymiar jego 

zatrudnienia jest przypisany do każdej z dyscyplin naukowych, którą reprezentuje.  

 

6) Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 i we wskazanym w pkt 2 terminie, 

dotyczy również nowozatrudnionych w 2018 r. pracowników, tzn. zatrudnionych począwszy od dnia 

1 października 2018 r. W kolejnych latach nowo-zatrudniani pracownicy 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.  

 

7) 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 przyczynami, 

wskazanymi w pkt 4. Zmiana oświadczenia następuje poprzez złożenie nowego oświadczenia 

z adnotacją, że wycofuje się od dnia złożenia nowego oświadczenia oświadczenie dotychczasowe. 

Zmiana oświadczenia w zakresie reprezentowanej/reprezentowanych dziedziny i dyscypliny 

naukowej wymaga ponadto niezwłocznego wykonania przez pracownika obowiązku, wskazanego 

w art. 265 ust. 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 



 

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

 

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

naukową lub osoby biorącej udział w prowadzeniu działalności naukowej w AWF Warszawa 

i wskazanej w art. 343 ust. 7 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. 

3. Wprowadza się, jako załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, aktualną klasyfikację dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 

oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1818). 

 

 

 

 

                                                                           Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Wzór oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej 

2) Aktualna klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, określonych 

w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1818). 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 2/2018/2019 

 

 

 

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

 

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

 

Katedra……………………………………………………………………. 

 

Zakład/pracownia/inna jednostka…………………………………………. 

 

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

 

 

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki  i dyscyplinie naukowej 

 

 

Ja, niżej podpisany pracownik Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 

składam oświadczenie, iż reprezentuję: 

 

1) dziedzinę nauki………………………………………………………………………………………….. 

 

a) dyscyplinę naukową……………………………………………w wymiarze………….zatrudnienia 

b) dyscyplinę naukową………………………………………....…w wymiarze………….zatrudnienia 

 

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) 

 

 

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

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora AWF Warszawa nr 2/2018/2019 

 
 

KLASYFIKACJA DZIEDZIN NAUKI I DYSCYPLIN NAUKOWYCH ORAZ DYSCYPLIN 

ARTYSTYCZNYCH 

 

Lp. Dziedzina nauki/sztuki Dyscyplina naukowa/artystyczna 

 

1 Dziedzina nauk humanistycznych  

1) archeologia 

2) filozofia 

3) historia 

4) językoznawstwo 

5) literaturoznawstwo 

6) nauki o kulturze i religii 

7) nauki o sztuce 

 

2 Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych  

1) architektura i urbanistyka 

2) automatyka, elektronika i elektrotechnika 

3) informatyka techniczna i telekomunikacja 

4) inżynieria biomedyczna 

5) inżynieria chemiczna 

6) inżynieria lądowa i transport 

7) inżynieria materiałowa 

8) inżynieria mechaniczna 

9) inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka 

 

3 Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu  

1) nauki farmaceutyczne 

2) nauki medyczne 

3) nauki o kulturze fizycznej 

4) nauki o zdrowiu 

 

4 Dziedzina nauk rolniczych  

1) nauki leśne 

2) rolnictwo i ogrodnictwo 

3) technologia żywności i żywienia 

4) weterynaria 

5) zootechnika i rybactwo 

 

5 Dziedzina nauk społecznych  

1) ekonomia i finanse 

2) geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna 

3) nauki o bezpieczeństwie 

4) nauki o komunikacji społecznej i mediach 

5) nauki o polityce i administracji 

6) nauki o zarządzaniu i jakości 

7) nauki prawne 

8) nauki socjologiczne 

9) pedagogika 

10) prawo kanoniczne 

11) psychologia 

 

 



6 Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych  

1) astronomia 

2) informatyka 

3) matematyka 

4) nauki biologiczne 

5) nauki chemiczne 

6) nauki fizyczne 

7) nauki o Ziemi i środowisku 

 

7 Dziedzina nauk teologicznych  

1) nauki teologiczne 

 

8 Dziedzina sztuki  

1) sztuki filmowe i teatralne 

2) sztuki muzyczne 

3) sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki 

 


