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M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 305 

 

ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-54/16 

REKTORA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

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 

 

 

Na podstawie art. 4c ust. 9 pkt 1 i ust. 11 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 

30 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, ze zm.) i § 29 ust. 1 Statutu Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Pracownicy zatrudnieni w KUL w ramach stosunku pracy, o których jest mowa w art. 108 pkt 1 

i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 

ze zm.) oraz pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni, zatrudnieni w ramach 

stosunku pracy w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach 

rozwojowych, zobowiązani są do złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na 

zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań 

naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach 

naukowych lub pracach rozwojowych, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

2. Pracownicy, wskazani w ust. 1, którzy złożą oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie ich 

przez KUL do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań 

naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach 

naukowych lub pracach rozwojowych zobowiązani są także do złożenia oświadczenia o danych 

powiązanych z działalnością badawczo-rozwojową, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do zarządzenia. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2 należy składać dziekanowi wydziału, w którym 

zatrudniony jest pracownik, za pośrednictwem sekretariatu instytutu lub dziekanatu. 

4. Wycofanie zgody, o której jest mowa w ust. 1, odbywa się poprzez złożenie oświadczenia, którego 

wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia. 

5. Dziekan właściwego wydziału jest upoważniony do zaliczenia pracownika do liczby 
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zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac 

rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach 

rozwojowych do czasu złożenia przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 lub 

rozwiązania stosunku pracy. 

6. Zmiana wydziału zatrudnienia pracownika lub stanowiska zatrudnienia na inne niż określone 

w ust. 1, a także zmiana dziedziny lub dyscypliny naukowej, w zakresie której pracownik 

prowadzi działalność badawczo-rozwojową, powoduje konieczność ponownego złożenia 

oświadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 

§ 2 

1. Zobowiązuje się wydziały do wprowadzania do systemu informatycznego S4A informacji 

o oświadczeniach dotyczących zaliczenia do liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji 

badań naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych 

w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. 

2. Zobowiązuje się wydziały do wprowadzania do systemu informatycznego S4A informacji 

o dziedzinie i dyscyplinie nauki lub sztuki, w której pracownik prowadzi działalność badawczo-

rozwojową, na podstawie oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2. 

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

o których mowa w § 1 ust. 1 i 2. 

 

§ 3 

W roku akademickim 2015/2016 oświadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1-2 są zbierane do dnia 

30 czerwca 2016 r. i zachowują ważność do momentu ich wycofania, zmiany lub rozwiązania 

stosunku pracy z pracownikiem. 

 

§ 4 

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

Dział Teleinformatyczny. 

2. Za wykonanie zarządzenia odpowiadają dziekani wydziałów. 

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Prorektora ds. administracji i finansów z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 

wprowadzania informacji o oświadczeniach dotyczących zaliczenia do liczby pracowników 

zatrudnionych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych do systemu informatycznego 

S4A (ROP-0103-83/15). 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 



 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad składania przez 

pracowników KUL oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (Monitor KUL, poz. 305/2016) 

 

 

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

 

……………………………………… 
jednostka organizacyjna (katedra) 

 

……………………………………… 
wydział 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku 

pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz w celu wykonywania 

prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych 

 

 

Oświadczam, że: 

 

1) jestem zatrudniona(y) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w ramach stosunku 

pracy, na podstawie mianowania/umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy/umowy o pracę w 

niepełnym wymiarze czasu pracy* tj. …………………………………………………………………., 

(podać jakim) 

 

2) wyrażam zgodę na zaliczenie mnie do liczby zatrudnionych na Wydziale ………………………… 

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

a) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, 

lub 

b) w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, 

 

3) zgodę, o której jest mowa w pkt. 2, udzielam na okres pozostawania w stosunku pracy z Katolickim 

Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, 

 

4) zgody, o której jest mowa w pkt. 2 nie udzieliłem innej jednostce naukowej. 

 

 

Niniejsze oświadczenie składam w związku z art. 4c ust. 9 pkt 1 i ust. 11 ustawy o zasadach 

finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, ze zm.) wyłącznie na 

Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

 

 

 

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



 

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad składania przez 

pracowników KUL oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (Monitor KUL, poz. 305/2016) 

 

 

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

 

……………………………………… 
jednostka organizacyjna (katedra) 

 

……………………………………… 
wydział 

 

 

 

 

DANE POWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ 

 

 

W związku z oświadczeniem z dnia …………………………….. dotyczącym wyrażenia zgody na 

zaliczenie mnie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań 

naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach 

naukowych lub pracach rozwojowych informuję, że prowadzona przeze mnie działalność badawczo-

rozwojowa powiązana jest z: 

 

Dziedzina i dyscyplina wiodąca*: …………………………………………………………………… 

 

Dziedziny i dyscypliny dodatkowe*: ………………………………………………………………… 

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

 

W przypadku rozpoczęcia prac badawczych lub rozwojowych powiązanych w inną 

dziedziną/dyscypliną naukową zobowiązuję się do powiadomienia niezwłocznie o tym fakcie 

kierownika jednostki naukowej. 

 

 

 

 

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

 

 

* podać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011 r. 

nr 179 poz. 1065); można wymieć więcej niż jedną dziedzinę i dyscyplinę.



 

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora KUL z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad składania przez 

pracowników KUL oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych (Monitor KUL, poz. 305/2016) 

 

 

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

 

……………………………………… 
jednostka organizacyjna (katedra) 

 

……………………………………… 
wydział 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU ZGODY 

 

Oświadczam, że cofam zgodę na zaliczenie mnie do liczby zatrudnionych na 

Wydziale ………………………………………………………………………………………………. 

a) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, 

b) w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych. 

 

 

 

 

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


