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.  
………………………………………………………… 
Tytuł/stopień naukowy/zawodowy,  Imię i nazwisko 

 
………………………………………… 
Stanowisko służbowe 

 
………………………………………… 
Jednostka organizacyjna WUM 

 

Oświadczenie 

dotyczące zaliczenia do minimum kadrowego kierunku studiów 

dotyczy roku akademickiego 20…....../20…......  

 

Na podstawie art. 112a w związku z art. 9a ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.) oświadczam, że w związku z zatrudnieniem w Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, wyrażam zgodę na wliczenie mnie do minimum kadrowego kierunku 

studiów: 

  
………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

proszę  wpisać nazwę kierunku studiów i zaznaczyć krzyżykiem wyłącznie  jeden rodzaj studiów:  
 

1) jednolite studia magisterskie, albo 

2) studia pierwszego i drugiego stopnia, albo 

3) studia pierwszego stopnia, albo 

4) studia drugiego stopnia 

prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  
 
w …………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

(proszę wpisać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej -  wydziału) 
 

Oświadczam ponadto, że w roku akademickim 20….…/20….... nie będę zaliczony do minimum kadrowego*/  

będę zaliczony do minimum kadrowego* wyłącznie na poziomie studiów pierwszego stopnia w: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 
proszę wpisać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej (wydziału) WUM lub innej uczelni 

 
na kierunku ........................................................................................................................................................ 

 

 

 

 
      Warszawa, dnia…………………… ……………………………………... 
 Podpis pracownika 
 

* - niepotrzebne proszę skreślić  
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.  
 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. (DZ.U. z 2016r. poz. 1842 z późn. zm.) 

Prawo o szkolnictwie wyższym 

(fragmenty) 

(…) 

Art. 9a. 1. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni zalicza do minimum kadrowego tylko nauczyciela 
akademickiego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego 
oświadczenia, o którym mowa w art. 112a. 

2. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym 
może zaliczyć do minimum kadrowego, w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub 
stopień naukowy doktora habilitowanego lub osoby, która nabyła uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora 
habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, dwie osoby posiadające stopień naukowy doktora. 

3. Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, o której mowa w ust. 2, może zaliczyć do minimum kadrowego, 
w miejsce nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora, dwie osoby posiadające tytuł 
zawodowy magistra i znaczne doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w dziedzinie związanej z kierunkiem 
studiów. 

4. Liczba osób, o których mowa w ust. 2 lub 3, nie może przekroczyć 50% liczby osób zaliczanych do minimum 
kadrowego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1, w grupie nauczycieli akademickich 
posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub osób, które nabyły 
uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 
2003 r.( Dz.U. z 2017 r. poz. 1789 z późn.zm.)  o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 
zakresie sztuki, a także 50% liczby osób zaliczonych do grupy nauczycieli akademickich posiadających stopień 
naukowy doktora. 
 
(…) 

Art. 112a. 1. Nauczyciel akademicki składa w uczelni oświadczenie, w którym upoważnia wybraną podstawową 
jednostkę organizacyjną uczelni do zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów 
magisterskich albo jednego kierunku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko 
pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia. 

2. Nauczyciel akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej tej samej uczelni albo w jednostce 
organizacyjnej innej uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do 
minimum kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia. 

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, składa się przed rozpoczęciem roku akademickiego, nie 
później jednak niż do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok akademicki. 
 
(…) 

 

 


