
ZARZĄDZENIE NR 111/2018 
REKTORA  

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 9 października 2018 

 
w sprawie oświadczeń pracowników Warszawskiego Uniwersytetu 

Medycznego (WUM) prowadzących działalność naukową oraz 
pracowników biorących udział w prowadzeniu działalności 
naukowej w WUM, w sprawie reprezentowanych dziedzin 
i dyscyplin naukowych oraz w sprawie zaliczenia do liczby 
pracowników prowadzących w WUM działalność naukową 
w dyscyplinie/dyscyplinach naukowych. 

 
Na podstawie 

 § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 

 art. 4, art. 5; art. 115 ust. 1 pkt. 2) i 3); art. 265 ust. 5; art. 343, ust. 7-10 Ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668); 

 art. 219 ust. 10-11, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce z dnia 3 lipca 2018 r, (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 1669), 

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dziedzin nauki 
i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z dnia z dnia 25 września 2018r; (j.t. 
Dz.U. 2018 poz. 1818). 

 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
 

1. Pracownicy WUM prowadzący działalność naukową w WUM oraz pracownicy biorący 
udział w prowadzeniu działalności naukowej w WUM zobowiązani są do złożenia 
poniższych oświadczeń: 
1) pracownicy prowadzący działalność naukową zobowiązani są do złożenia: 

a) oświadczenia w sprawie reprezentowanych dziedzin i dyscyplin naukowych i 
czasie pracy w poszczególnych dyscyplinach, zwanym dalej „Oświadczeniem o 
dyscyplinach”, 

b) oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących 
działalność naukową w dyscyplinie/dyscyplinach zwane dalej „Oświadczeniem w 
sprawie zaliczenia do liczby N”, 

2) pracownicy biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej zobowiązani są do 
złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a). 

2. Do złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), zobowiązany jest każdy 
pracownik prowadzący działalność naukową w WUM bez względu na stanowisko na którym 
jest zatrudniony. W szczególności do złożenia ww. oświadczeń zobowiązani są nauczyciele 
akademiccy zatrudnieni w WUM na stanowiskach badawczych lub badawczo-
dydaktycznych.  

3. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), zobowiązani są pracownicy 
wykonujący prace pomocnicze w działalności naukowej prowadzonej w WUM. 
Oświadczenia te składane są w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym. 

4. Oświadczenia pracowników podlegają weryfikacji przez adresatów określonych w § 4. 
„Oświadczenie o dyscyplinach” złożone przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
innych niż stanowiska badawcze lub badawczo-dydaktyczne mogą zostać odrzucone. 
Powodem odrzucenia oświadczeń może być, w szczególności, brak dorobku naukowego. 

 
§2. 

 
1. Uwarunkowania dotyczące „Oświadczenia o dyscyplinach” : 



a) oświadczenie ma charakter bezterminowy; 
b) oświadczenie może być zmieniane nie częściej niż raz na dwa lata; pracownik jest 

uprawniony do korekty „Oświadczenia o dyscyplinach” w części dotyczącej informacji nt. 
udziału czasu pracy w dyscyplinach raz w roku; 

c) w oświadczeniu można wskazać łącznie, we wszystkich podmiotach, w których złożono 
„Oświadczenie o dyscyplinach”, nie więcej niż 2 dyscypliny; 

d) w przypadku wskazania jednej dyscypliny uznaje się, że czas pracy w dyscyplinie wynosi 
100 %; w przypadku wskazania 2 dyscyplin należy podać udział procentowy 
poszczególnych dyscyplin w czasie pracy; suma czasu pracy podanego w oświadczeniu 
winna wynosić 100 %.  

e) oświadczenie należy złożyć biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy lub 
tytuł profesora, lub aktualny dorobek naukowy. 

2. Uwarunkowania dotyczące „Oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby N”: 

a) oświadczenie jest bezterminowe; 
b) oświadczenie to można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 

dyscyplinach naukowych; 
c) dyscypliny wskazane w „Oświadczeniu w sprawie zaliczenia do liczby N” w przypadku 

wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby N, muszą być zgodne z  „Oświadczeniem o 
dyscyplinach”. 

 
§3. 

 
1. Oświadczenia wymienione w § 1 składane są na okres zatrudnienia z zastrzeżeniem 

określonym w ust. 3. 
2. Nawiązanie kolejnej umowy o pracę w WUM wiąże się z koniecznością ponownego 

złożenia oświadczeń wymienionych w § 1. 
3. Z chwilą ustania przesłanek i kryteriów warunkujących składanie oświadczeń i lub zmiany 

przedmiotu oświadczeń pracownik zobowiązany jest do ponownego złożenia oświadczeń 
i/lub złożenia oświadczenia odwołującego wcześniejsze oświadczenie: 
a) zaprzestanie prowadzenia działalności naukowej w WUM i zaprzestanie udziału 

w prowadzeniu działalności naukowej w WUM potwierdzane jest „Oświadczeniem 
o zaprzestaniu działalności naukowej w WUM/ Oświadczeniem o zaprzestaniu udziału 
w prowadzeniu działalności naukowej w WUM”; Złożenie oświadczenia powoduje 
wygaśnięcie „Oświadczenia o dyscyplinach” oraz „Oświadczenia w sprawie zaliczenia 
do liczby N”; 

b) zmiana dyscyplin prowadzenia działalności naukowej lub zmiana dyscyplin działalności 
naukowej w której pracownik bierze udział i/lub zmiana udziału czasu pracy 
poszczególnych dyscyplin potwierdzana jest złożeniem nowego „Oświadczenie o 
dyscyplinach”;  

c) złożenie nowego „Oświadczenia o dyscyplinach” przez pracownika prowadzącego 
działalność naukową powoduje konieczność złożenia nowego „Oświadczenia w sprawie 
zaliczenia do liczby N”; 

d) pracownik planujący złożenie w innej niż WUM jednostce oświadczenia o wyrażeniu 
zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w 
dyscyplinie/dyscyplinach zobowiązany jest do złożenia „Odwołania zgody na zaliczenie 
do liczby N”. 

 
§4. 

 
1. Pracownik WUM doręcza oświadczenia określone w niniejszym Zarządzeniu Dziekanowi 

wydziału, w którym jest zatrudniony, składając je w Dziekanacie. 
2. Oświadczenia składane są w następujących terminach: 

1) do 30 listopada 2018 r.  
a) pracownicy prowadzący działalność naukową w WUM składają: 

i. „Oświadczenie o dyscyplinach”, 



ii. „Oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby N”; 
b) pracownicy biorący udział w działalności naukowej prowadzonej w WUM składają: 

„Oświadczenie o dyscyplinach”; 
2) nowozatrudnieni pracownicy składają oświadczenie w terminie 14 dni od dnia 

zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym zostali zatrudnieni; 
3) oświadczenia zawierające zmiany wcześniejszych deklaracji określone w § 3 ust. 3, 

składane są niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek do zmiany, nie później jednak niż 
do 31 grudnia roku, w którym zaistniała potrzeba zmiany, z zastrzeżeniem punktu 4) 
niniejszego ustępu; 

4) „Odwołanie zgody na zaliczenie do liczby N” winno być złożone przed złożeniem w 
innej jednostce o oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników 
w dyscyplinie/dyscyplinach. 

 
§5. 

 
1. Wzór „Oświadczenia o dyscyplinach” stanowi załącznik nr 1. do niniejszego zarządzenia.  
2. Wzór „Oświadczenia w sprawie zaliczenia do liczby N” stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

zarządzenia. 
3. Wzór „Oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej w WUM / 

Oświadczenia o zaprzestaniu udziału w prowadzeniu działalności naukowej w WUM” 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

4. Wzór „Odwołania w sprawie zaliczenia do liczby N” stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
zarządzenia. 

5. Lista dyscyplin naukowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych z 
dnia 25 września 2018 r; (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1818) stanowi załącznik nr 5. do 
niniejszego zarządzenia. 

 
§6. 

 
Traci moc Zarządzenie nr 144/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 
29 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczania nauczycieli akademickich do minimum kadrowego 
danego kierunku i poziomu kształcenia oraz zaliczania pracowników do stanu zatrudnienia w 
jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych.  

§7. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 października 
2018 roku. 
 

 


