
1 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 398 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-90/18 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 10 października 2018 r. 

 

w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie 

zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania 

reprezentowanej dziedziny i dyscyplin naukowych lub artystycznych 

 

 

Na podstawie art. 265 ust. 5 i art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), dalej jako: „ustawa”,  

w zw. z art. 219 ust. 10-11 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pracownicy KUL prowadzący działalność naukową, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia,  

nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zostali zatrudnieni, składają oświadczenie 

upoważniające Uniwersytet do zaliczenia ich do liczby pracowników, o których mowa w art. 265 

ust. 4 ustawy. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż  

2 dyscyplinach, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Pracownicy KUL prowadzący działalność naukową lub biorący udział w prowadzeniu 

działalności naukowej nie częściej niż raz na 2 lata składają oświadczenie o dziedzinie 

 i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, którą reprezentują. Oświadczający może reprezentować 

łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony. 

W oświadczeniu wskazuje się czas pracy związany z prowadzeniem działalności naukowej 

w poszczególnych dyscyplinach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać Rektorowi KUL za pośrednictwem 

dziekana wydziału lub kierownika jednostki, w której zatrudniony jest pracownik. 

4. Zmiana stanowiska zatrudnienia na nieobejmujące prowadzenia działalności naukowej skutkuje 

wygaśnięciem oświadczenia, o którym mowa ust. 1. 

5. Zmiana dziedziny lub dyscypliny, w zakresie której pracownik prowadzi działalność naukową lub 

bierze udział w jej prowadzeniu, powoduje konieczność ponownego złożenia oświadczeń, 

o których mowa w ust. 1 i 2. 
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§ 2 

1. Zobowiązuje się wydziały i jednostki zatrudniające nauczycieli akademickich do wprowadzania 

do systemu informatycznego S4A informacji o oświadczeniach określonych w § 1 ust. 1-2. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 należy wprowadzać niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń, 

o których mowa w § 1 ust. 1-2. 

 

§ 3 

1. Oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1-2 należy po raz pierwszy złożyć do dnia 7 listopada 

2018 r. 

2. Czynności określonych w § 2 ust. 1 należy dokonać do dnia 14 listopada 2018 r. jednocześnie 

zawiadamiając Dział Ewaluacji i Monitoringu Działalności Naukowej poprzez e-mail na adres 

dem@kul.pl. 

3. Oświadczenia zachowują ważność do czasu ich zmiany lub ustania zatrudnienia w Uniwersytecie. 

 

§ 4 

1. Informacji w zakresie sposobu wprowadzania danych do systemu informatycznego S4A udziela 

Dział Teleinformatyczny. 

2. Za wykonanie zarządzenia odpowiadają dziekani wydziałów i kierownicy jednostek 

zatrudniających nauczycieli akademickich. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Rektora KUL z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad składania 

przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych (ROP-0101-54/16, Monitor KUL poz. 305) 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr ROP-0101-90/18 Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia 

zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących 

działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny nauki i dyscyplin naukowych lub artystycznych (Monitor 

KUL poz. 398) 

 

 

………………………………………  ……………………, dnia …………………… 
imię i nazwisko 

 

……………………………………… 
wydział/jednostka organizacyjna 

 

……………………………………… 
nr ORCID 

 

 

 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie 

do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 

(dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) 

 

 

Na podstawie art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oświadczam, że wyrażam zgodę na zaliczenie mnie do liczby 

pracowników, prowadzących działalność naukową w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 

Pawła II w następujących dziedzinach i dyscyplinach naukowych lub artystycznych*: 

 

1) …………………..…..……………..…..……………..…..……………..…..…………………..; 

2) ……………………..…..………………..…..…………..…..……………………………….….. 

 

 
Pouczenie: 

Przyjmuję do wiadomości, że stosownie do art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668): 

1) oświadczenie to składają jedynie osoby prowadzące działalność naukową, zatrudnione na podstawie stosunku 

pracy w Uniwersytecie (oświadczenia nie składają osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej); 

2) oświadczenie to 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 oświadczenie składa się niezwłocznie; 

4) oświadczenie to można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż w dwóch dyscyplinach. 

 

 

 

………………………………………………… 
podpis składającego oświadczenie 

 

*)  Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż te wskazane w oświadczeniu, złożonym 

na podstawie art. 344 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (należy wskazać te 

same lub jedną z nich) i muszą być ujęte 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 2 do zarządzenia nr ROP-0101-90/18 Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia 

zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących 

działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny nauki i dyscyplin naukowych lub artystycznych (Monitor 

KUL poz. 398) 
 

………………………………………  ……………………, dnia …………………… 
imię i nazwisko 

 

……………………………………… 
wydział/jednostka organizacyjna 

 

……………………………………… 
nr ORCID 

 

 

 

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej lub artystycznej 

 

Na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oświadczam, że prowadzę działalność naukową/biorę udział w 

prowadzeniu działalności naukowej* w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 

następujących dziedzinach i dyscyplinach naukowych lub artystycznych**: 

 

1) …………………..…..……………..…..……………..…..……………..…..………………….., 

która stanowi ……… %*** mojego czasu pracy **** 

2) …………………..…..……………..…..……………..…..……………..…..………………….., 

która stanowi ……… %*** mojego czasu pracy. 

 

 
Pouczenie: 

Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z: 

1) art. 343 ust. 7 ustawy oświadczenie mogą złożyć jedynie osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące 

udział w prowadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w Uniwersytecie; 

2) art. 343 ust. 7 ustawy, oświadczenie można zmienić nie wcześniej, niż po upływie 2 lat od dnia złożenia niniejszego 

oświadczenia; 

3) art. 343 ust. 8 ustawy, można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których 

złożono niniejsze oświadczenie; 

4) art. 343 ust. 9 ustawy, oświadczenie należy złożyć biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany ostatnio uzyskany stopień 

naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, a także aktualny dorobek naukowy lub artystyczny; 

5) art. 343 ust. 10 ustawy, nowozatrudniony pracownik powinien złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. 

 

 

 

………………………………………………… 
podpis składającego oświadczenie 

 

 

*)  Niepotrzebne skreślić. 

**)  Należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny naukowe ujęte 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). 

***) Wskazać udział w procentach. 

****)  Do pierwszej ze wskazanych dyscyplin domyślnie będą przyporządkowywane osiągnięcia naukowe. 


