
Z a r z ą d z e n i e Nr 73 
Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 23 października 2018r. 
w sprawie oświadczeń nauczycieli akademickich 

 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. poz.1668) zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Wprowadzam jako obowiązujące druki oświadczeń stanowiące załączniki Nr 1-3 do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2 

Zobowiązuję kierujących jednostkami podstawowymi i międzywydziałowymi do 

zebrania oświadczeń w terminach wynikających z ustawy, a następnie do niezwłocznego 

przekazania kompletu oświadczeń do Działu Spraw Pracowniczych 
 

§ 3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

(-) prof. Stanisław Tabisz 
Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

  



Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową 

(dla celów ewaluacji jakości naukowej) 
należy złożyć do 31 grudnia 2018 r., a nowo zatrudnieni pracownicy - w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

 

……………….…………, ………………. 
miejscowość, data 

……………………………………………….………. 
tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko 

 

…………………………………………………….…. 
jednostka 

 

Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) 

wyrażam zgodę na zaliczenie mnie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową  

na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w następujących dyscyplinach naukowych 

lub artystycznych*: 

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

 

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

 

…………………………………… 
podpis 

 

 

* Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż te wskazane w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 343 ust. 

7 ustawy  

 

Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy: 

1. oświadczenie to składają jedynie osoby prowadzące działalność naukową zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym 

podmiocie (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 nie więcej niż w 2 dyscyplinach naukowych lub artystycznych. 

  



Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie 
po raz pierwszy należy złożyć do 30 listopada 2018 r., a nowo zatrudnieni pracownicy - w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia 

 

 

……………….…………, ………………. 
miejscowość, data 

……………………………………………….………. 
tytuł lub stopień naukowy, 

imię i nazwisko 

 

…………………………………………………….…. 
jednostka 

 

Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy 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 Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w następujących dyscyplinach naukowych 

lub artystycznych**: 

1. …………………………………………………………………….……………..*** - udział czasu pracy _ _, _ _%****, 

2. …………………………………………………………………………….……..        - udział czasu pracy _ _, _ _%. 

 

…………………………………… 
podpis 

 

* – niepotrzebne skreślić 

** - należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny naukowe lub artystyczne 

*** - do pierwszej ze wskazanych dyscyplin domyślnie będą przyporządkowane osiągnięcia naukowe w systemie teleinformatycznym 

MNiSW (rozwiązanie to służy uproszczeniu procedury uzupełniania danych w systemie, przypisanie każdego osiągnięcia będzie można 

zmienić z osobna) 

**** - udział czasu pracy należy wskazać wyłącznie w przypadku wskazania dwóch dyscyplin naukowych, z dwoma miejscami po przecinku 

 

 

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 danym podmiocie. 

Pracownicy prowadzący działalność naukową to pracownicy, którzy mają w zakresie obowiązków dla danego stanowiska bezpośrednie 

prowadzenie działalności naukowej (pracownik badawczo-dydaktyczny), ale także inne osoby bez względu na nazwę stanowiska, o ile 

prowadzą działalność naukową, w tym pracownicy dydaktyczni. 

Pracownicy biorący udział w działalności naukowej to pracownicy, którzy w zakresie obowiązków mają uczestnictwo w działalności 

naukowej (pracownicy inżynieryjno-techniczny, pracownik badawczo-techniczny). 

 

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. 8 ustawy, można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których złożono niniejsze 

oświadczenie. 

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. 

Zgodnie z art. 343 ust. 10 ustawy, nowo zatrudniony pracownik powinien złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 14 dni 

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

  



Oświadczenie  

upoważniające do wykazania osiągnięć 

naukowych w ramach dyscypliny 

 

……………….…………, ………………. 
miejscowość, data 

……………………………………………….………. 
tytuł lub stopień naukowy, imię i nazwisko 

 

…………………………………………………….…. 
jednostka 

 

 

Zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) 

upoważniam Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie do zaliczenia moich osiągnięć w 

ramach ewaluacji w dyscyplinie/dyscyplinach, wskazanej/wskazanych przeze mnie w oświadczeniu o 

dziedzinie i dyscyplinie. 

 

…………………………………… 
podpis 

 

 

 

 

 

  



 
 


