
 
 
 
 

 
Pismo okólne Nr 9/2018  

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 9 listopada 2018 r. 

w sprawie oświadczeń pracowników Politechniki Lubelskiej  
o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie oraz dotyczących liczby N 

Na podstawie art. 265 ust. 5 oraz 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)  
i art. 219 ust. 10 i 11 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) 
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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) u s t a l a m ,  
co następuje: 

 

§ 1. 

1. W związku z realizacją założeń ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym  
i nauce dla pracowników Politechniki Lubelskiej związanych  
z działalnością naukową wprowadza się i proponuje do stosowania 
następujące oświadczenia: 
1) oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową (do liczby N) – wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 1; 

2) oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub 
artystycznej – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2.  

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa pracownik 
prowadzący działalność naukową, zatrudniony na podstawie stosunku 
pracy, tylko w jednym podmiocie, bez względu na liczbę jednostek 
naukowych, w których jest zatrudniony i nie więcej niż w 2 dyscyplinach 
naukowych lub artystycznych. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa rektorowi pracownik 
prowadzący działalność naukową oraz biorący udział w prowadzeniu 
działalności naukowej, zatrudniony na podstawie stosunku pracy.  

 



§ 2.  

1. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie 
naukowej lub artystycznej należy złożyć po raz pierwszy do 30 listopada 
2018 r. 

2. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników 
prowadzących działalność naukową dla celów ewaluacji jakości 
działalności naukowej należy złożyć po raz pierwszy do 31 grudnia 2018 r. 

3. Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenie, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później 
niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. 

4. Pracownik może zmienić swoje oświadczenie o reprezentowanej 
dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, ale nie 
częściej niż raz na 2 lata.  

5. W przypadku zmiany dyscypliny pracownik prowadzący działalność 
naukową niezwłocznie składa oświadczenie upoważniające do zaliczenia 
do liczby pracowników (liczby N). 

 

 



Załącznik nr 1 
do Pisma okólnego Nr 9/2018 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 9 listopada 2018 r. 

 
 

....................................................................................  .................................................................................. 
Imię i nazwisko      Stanowisko 
 

....................................................................................  .................................................................................. 
Numer ORCID*, ResearchID    Miejsce zatrudnienia (wydział/instytut/katedra) 
 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  
upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników  

prowadzących działalność naukową 
 

 
 

Ja, ………………………………………………………..……., zgodnie z art. 265 
ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), upoważniam 
 
………………………………………………………………………………………….. 

(nazwa podmiotu) 

 
do zaliczenia mnie do liczby pracowników prowadzących działalność 
naukową w następujących dyscyplinach naukowych lub artystycznych**: 
 
1) …………………..…..……………………………………………………………....; 

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

Miejscowość, data                                                     Czytelny podpis pracownika  
                                                                                                                                składającego oświadczenie     

 

 

 

 

* Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID 
** Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu nie mogą być inne niż wskazane w złożonym oświadczeniu 
o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej 
 
Pouczenie:  
- Oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową 



Załącznik nr 2 
do Pisma okólnego Nr 9/2018 

Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 9 listopada 2018 r. 

 
....................................................................................  .................................................................................. 
Imię i nazwisko      Stanowisko 
 

....................................................................................  .................................................................................. 
Numer ORCID*, ResearchID    Miejsce zatrudnienia (wydział/instytut/katedra) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej 

 
1. Ja, …………………………….…………….…………………, zgodnie z 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 reprezentuję następujące 
dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne:** 

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

dyscyplina …………………………….…………….………………………...., 

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

dyscyplina ………………………………….………………………………….. 

2. Oświadczenie o reprezentowanej dyscyplinie/dyscyplinach składam  
w oparciu o:  

 ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł 
profesora*** 

lub 

 aktualny dorobek naukowy lub artystyczny***. 
 

……………………………………………………………………………… 
nazwa podmiotu, w którym złożono oświadczenie 

 
 
 
 .......................................................     ..................................................................  

Miejscowość, data                                                     Czytelny podpis pracownika  
                                                                                                                                składającego oświadczenie    

 
 
* Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID 
** Należy wskazać jedną lub dwie dyscypliny naukowe lub artystyczne 
***Należy dołączyć wykaz dorobku naukowego (publikacje naukowe, patenty, projekty, itp.); nie więcej niż  
10 pozycji z ostatnich 4 lat. 

Pouczenie:  
- Oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział  
w prowadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie 
- do pierwszej ze wskazanych dyscyplin domyślnie będą przyporządkowywane osiągnięcia naukowe w systemie 
POL-on (przypisanie każdego osiągnięcia będzie można zmienić z osobna) 


