
ZARZĄDZENIE NR/^72017 
REKTORA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia 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

Na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, art. 112a i art. 9a 
ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 
zpóźn. zm.) oraz art. 4c, ust. 9, 10 i 11 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach 
finansowania nauki (Dz.U. 2016 r., poz. 2045 z późn zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1 .

1) Każdy nauczyciel akademicki, zatrudniony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w 
pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie mianowania albo umowy o pracę, 
zobowiązany jest składać corocznie oświadczenie upoważniające wybraną podstawową 
jednostkę organizacyjną WUM (wydział) do zaliczania go do minimum kadrowego:
a) jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich, albo
b) jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, albo
c) jednego kierunku studiów tylko pierwszego stopnia, albo
d) jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia.

2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 należy doręczyć Dziekanowi wydziału, składając je 
w Dziekanacie nie później niż do dnia 30 czerwca poprzedzającego rok akademicki.

§2 .

Dodatkowo, nauczyciel akademicki może corocznie złożyć w podstawowej jednostce 
organizacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wydziale) albo w podstawowej 
jednostce organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę 
jednostkę do zaliczenia go do minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego 
stopnia.

§3.

Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4 .

l .  Każdy nauczyciel akademicki, pracownik naukowo-techniczny oraz pracownik 
inżynieryjno-techniczny zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania 
w wydziale Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

• przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych;
• lub w celu wykonywania prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach 

rozwojowych
zwany dalej „Pracownikiem  naukowym”, zobowiązany jest złożyć:

a) oświadczenie w sprawie zaliczenia go do liczby osób zatrudnionych w tej jednostce 
przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych lub w celu wykonywania 
prac pomocniczych w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i § 5 ., zwane dalej „Oświadczeniem B+R”
oraz

b) oświadczenie wskazujące dziedzinę i dyscyplinę nauki, w której prowadzi działalność 
badawczo -rozwojową, zwane dalej „Oświadczeniem w sprawie dziedziny
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i dyscypliny B+R”.
2. Oświadczeń, o których mowa w ust. 1 nie składają nauczyciele akademiccy zatrudnieni 

wyłącznie na stanowiskach dydaktycznych.

§5.

„P racow nicy naukowi”  zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w innej niż wydziały 
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jednostce naukowej składają oświadczenie, 
o którym mowa w §4 ust. 1, tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce.

§ 6 .

1. Oświadczenia, o których mowa w §4 ust. 1, składane są na okres zatrudnienia 
w niezmienionych warunkach zatrudnienia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Nawiązanie kolejnej umowy o pracę wiąże się z koniecznością ponownego złożenia 
oświadczenia.

3. Ponownego złożenia oświadczenia nie wymaga:
a) zmiana stanowiska w ramach grupy stanowisk naukowych i naukowo-dydaktycznych;
b) zmiana stanowiska w ramach grupy stanowisk naukowo-technicznych 

i inżynieryjno-technicznych;
c) zmiana wymiaru etatu;
d) zmiana jednostki zatrudnienia w ramach tego samego wydziału przez osoby 

zatrudnione w grupie stanowisk naukowych, naukowo-dydaktycznych oraz 
naukowo-technicznych;

e) uzyskanie stopnia naukowego lub tytułu zawodowego lub tytułu naukowego.
4. Oświadczenia, o których mowa w §4 ust. 1, „Pracownik naukowy”  doręcza Dziekanowi 

wydziału, w którym jest zatrudniony, składając je  w Dziekanacie.
5. Oświadczenia, o których mowa w §4 ust. 1, „Pracownik naukowy”  składa nie później niż 

do 28 lutego 2018 r. W przypadku zawarcia umowy o pracę po 28 lutego 2018 
„Pracownik naukowy” składa oświadczenia nie później niż w dniu zawarcia umowy o 
pracę.

6. Ważność zachowują oświadczenia roczne złożone w 2017 r. przed wejściem w życie 
niniejszego Zarządzenia.

§7.

1. Wzór „Oświadczenia B+R dotyczącego zatrudnienia przy prowadzeniu badań naukowych 
lub pracach rozwojowych i Oświadczenia w sprawie dziedziny i dyscypliny B+R”, stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia B+R o wycofaniu zgody na zaliczenie do zespołu badawczego”, 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Oświadczenia o zmianie dziedziny i dyscypliny B+R”, stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego zarządzenia.

§8.

1. Traci moc Zarządzenie nr 19/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
z dnia 3 kwietnia 2014 roku.

2. W Zarządzeniu nr 26/2009 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 
2 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla nauczycieli 
akademickich dotyczących wyrażenia zgody na wliczenie ich do minimum kadrowego 
danego kierunku i poziomu kształcenia oraz wliczenie do minimum kadrowego 
dotyczącego nadawania stopni i tytułów naukowych, wprowadza się następujące zmiany:

a) Tytuł Zarządzenia otrzymuje brzmienie:
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„w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla nauczyciela akademickiego 
dotyczącego wyrażenia zgody na wliczenie do minimum kadrowego dotyczącego 
nadawania stopni i tytułów naukowych”;

b) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wprowadza się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wzór oświadczenia dla 
nauczyciela akademickiego w sprawie zaliczenia nauczyciela akademickiego do 
minimum kadrowego dotyczącego nadawania stopni i tytułów naukowych w 
brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.”.

c) uchyla się załącznik nr 1;

d) dotychczasowy załącznik nr 2 staje się załącznikiem do zarządzenia.

§9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
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