
POLITECHNIKA WARSZAWSKA   

Zarządzenie nr 36 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 26 maja 2022 r. 

 

 

w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń o dziedzinie 

nauki i dyscyplinie naukowej, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową w Politechnice Warszawskiej oraz 

oświadczeń upoważniających Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć naukowych  

w ewaluacji jakości działalności naukowej 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 265 ust. 5, 12–13 oraz art 343 ust. 7–11 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r.  

poz. 574 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. W rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w Politechnice 

Warszawskiej osobami prowadzącymi działalność naukową są: 

1) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w grupie 

pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych; 

2) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach innych niż wymienione w pkt 1, jeżeli 

faktycznie prowadzą działalność naukową i złożą oświadczenie o reprezentowanych 

dyscyplinach naukowych oraz zaliczeniu do liczby N w Politechnice Warszawskiej. 

2.   Osobami biorącymi udział w prowadzeniu działalności naukowej są osoby zatrudnione  

na podstawie stosunku pracy, pełniące funkcje pomocnicze w stosunku do osób 

wymienionych w ust. 1, nieposiadające samodzielnych osiągnięć naukowych. 

§ 2 

Oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej 

 

1. Osoby prowadzące działalność naukową lub osoby biorące udział w prowadzeniu 

działalności naukowej, nie częściej niż raz na 2 lata, składają Rektorowi oświadczenie   

o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, którą reprezentują, zwane dalej „oświadczeniem 

O1-DD”, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia,  

2. Osoby nowo zatrudnione, prowadzące działalność naukową lub biorące udział  

w prowadzeniu działalności naukowej, składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,  

w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku,  

w którym zostały zatrudnione. 

3. W przypadku zmiany dyscypliny, którą dana osoba reprezentuje, oświadczenie O1 DD 

składa się niezwłocznie. 

4. Oświadczenie O1 DD składa się u każdego pracodawcy osobno. 

5. Oświadczenie O1 DD podlega rejestracji w systemie POL on. 

6. Rejestracja oświadczenia O1 DD w systemie POL on nie jest możliwa po upływie 30 dni 

od daty zatrudnienia pracownika lub daty zaistnienia zmiany, w przypadku oświadczeń 

składanych ponownie.  

7. Osoby, o których mowa w ust. 1 dokonują wyboru dyscypliny zgodnie z klasyfikacją 

określoną w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw nauki, dotyczącym 

klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych. 



§ 3 

Oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową, tzw. liczby N 

1. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 1 są zobowiązane do złożenia Rektorowi oświadczenia 

upoważniającego do zaliczenia ich do liczby pracowników prowadzących działalność 

naukową w Politechnice Warszawskiej, zwanego dalej „oświadczeniem O2 N”. 

Oświadczenie składa się według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.  

2. Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i nie więcej niż w 2 dyscyplinach 

wskazanych w oświadczeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

3. Osoby nowo zatrudnione, prowadzące działalność naukową, składają oświadczenie O2 N, 

w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym 

zostały zatrudnione. 

4. Oświadczenie O2 N ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie z chwilą ustania 

zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej, jeśli nie została wskazana data zakończenia. 

Jeśli przy rejestracji oświadczenia została wskazana data zakończenia oświadczenia,  

to spowoduje ona ustawienie daty końca obowiązywania oświadczenia.  

5. W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności naukowej w Politechnice 

Warszawskiej lub podjęcia przez pracownika decyzji o złożeniu oświadczenia w innym 

podmiocie zatrudniającym pracownika, pracownik składa oświadczenie o wycofaniu zgody 

na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową, zgodnie  

z wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. 

6. W przypadku zmiany dyscypliny, którą dana osoba reprezentuje, oświadczenie O2 N 

składa się niezwłocznie. 

7. Oświadczenie O2 N podlega rejestracji w systemie POL on. 

8. Rejestracja oświadczenia O2 N jest możliwa do 30 dni kalendarzowych od daty 

zatrudnienia pracownika. 

      § 4  

Oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazania osiągnięć 

pracownika/uczestnika szkoły doktorskiej 

 

1. Osoby wskazane w § 1 ust. 1 w związku z koniecznością prawidłowego raportowania 

osiągnięć na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej, są zobowiązane  

do złożenia Rektorowi oświadczenia upoważniającego Politechnikę Warszawską  

do wykazania osiągnięć, zwanego dalej „oświadczeniem O3 UP”, w ramach 

poszczególnych dyscyplin wskazanych w oświadczeniach, o których mowa w § 2 ust. 1  

i § 3 ust. 1. 

Wzór oświadczenia O3 UP określa załącznik nr 4 do zarządzenia.  

2. Osoby odbywające kształcenie w szkołach doktorskich prowadzonych przez Politechnikę 

Warszawską niebędące jej pracownikami, zwane dalej „doktorantami”, są zobowiązane  

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem dyscypliny, w której 

przygotowywana jest rozprawa doktorska, albo z uwzględnieniem jednej z dyscyplin 

zawierających się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska.  

3. Osoby, które prowadziły działalność naukową i były zatrudnione nieprzerwanie  

w Politechnice Warszawskiej na podstawie stosunku pracy, w sposób ciągły przez  

co najmniej 12 miesięcy i złożyły oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1,                                       

a oświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 złożyły w innym podmiocie, składają 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmujące autorstwo lub współautorstwo  

co najmniej jednej publikacji z aktualnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych 

materiałów z konferencji międzynarodowej i/lub monografii z aktualnego wykazu 



wydawnictw sporządzonego na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

4. Do oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się generowany z Bazy Wiedzy PW 

wykaz osiągnięć naukowych powstałych w związku z zatrudnieniem lub odbywaniem 

kształcenia w szkole doktorskiej w Politechnice Warszawskiej. 

5. Osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 wprowadza się na bieżąco w systemie 

informatycznym Baza Wiedzy PW w celu umożliwienia cyklicznego przekazywania 

danych do systemu POL on. 

6. Wygenerowane w wersji papierowej oświadczenia z własnoręcznym podpisem składa się 

do jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub w przypadku osoby 

odbywającej kształcenie w szkole doktorskiej do Działu Obsługi Doktorantów w terminie 

do dnia 15 stycznia każdego roku.  

7. W roku poprzedzającym rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej 

oświadczenie O3 UP składa się do dnia 15 października, dopuszczając złożenie kolejnego 

oświadczenia wyłącznie w przypadku, gdy w systemie Bazy Wiedzy PW zarejestrowano 

nowe osiągnięcie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia. 

8. W sytuacji ustania stosunku pracy, pracownik składa oświadczenie O3 UP najpóźniej                 

w ostatnim dniu pracy za cały okres zatrudnienia w Politechnice Warszawskiej. 

 § 5 

1. Pracownicy składający oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 są zobowiązani  

do wskazania procentowego udziału czasu pracy związanego z prowadzeniem działalności 

naukowej w poszczególnych dyscyplinach.  

2. Informację o udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej                   

w poszczególnych dyscyplinach składa się formie oświadczenia o procentowym udziale 

czasu pracy w dyscyplinie naukowej lub o zmianie procentowego udziału czasu pracy 

związanego z prowadzeniem działalności naukowej w zadeklarowanych dyscyplinach, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia. 

3. Zadeklarowane w oświadczeniu udziały czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach 

wyraża się w procentach z dokładnością do ¼. 

4. Informacja na temat udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej 

w poszczególnych dyscyplinach podlega rejestracji w systemie POL on w module 

Pracownicy w zakładce Oświadczenia. 

5. Pracownicy prowadzący działalności naukową oraz składający oświadczenie O2 N muszą 

mieć niezerowe udziały czasu pracy w dyscyplinie. 

6. Informacja o udziałach czasu pracy w dyscyplinie jest związana z oświadczeniem                             

o dyscyplinie, ale nie jest częścią tego oświadczenia.  

§ 6  

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, których pracownicy 

prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu przekażą Rektorowi za 

pośrednictwem Działu Centralnej Sprawozdawczości, pisemną informację potwierdzającą 

wprowadzenie danych z oświadczeń O1 DD oraz O2 N, do systemu POL on.  

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, potwierdza wprowadzenie danych na dzień 31 grudnia 

roku, za który jest składana.   

§ 7  

1. Oryginały oświadczeń O1 DD oraz O2 N, z których dane zostaną wprowadzone  

do systemu POL on przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 są przekazywane do Biura Spraw 

Osobowych, zwanego dalej „BSO”/Działu Spraw Osobowych, zwanego dalej „DSO”  

za pośrednictwem Zespołu ds. Nauki, zwanego dalej „ZNN”.  



2. Osoby wskazane do wprowadzania/weryfikacji oświadczeń, przekazują oryginały 

oświadczeń do ZNN niezwłocznie, jednak nie później niż do ostatniego dnia miesiąca,  

w którym oświadczenie zostało złożone przez pracownika. 

3. ZNN przekazuje oryginały oświadczeń do BSO/DSO, nie później niż do dnia 31 stycznia 

roku następującego po roku, którego oświadczenia dotyczą, celem dołączenia do akt 

osobowych pracownika. 

§ 8 

1. Kierownicy jednostek, o których mowa w § 6 ust. 1: 

1) sprawują nadzór nad procesem składania oświadczeń i wprowadzania danych z tych 

oświadczeń do systemu POL on. 

2) są odpowiedzialni za gromadzenie, weryfikację oraz bieżącą aktualizację danych 

wprowadzanych do systemu POL on w zakresie regulowanym niniejszym zarządzeniem. 

§ 9 

1. Kierownicy, o których mowa w § 6 ust. 1 wnioskują do koordynatora ds. sprawozdawczości  

w systemie POL on w Politechnice Warszawskiej o nadanie lub odwołanie odpowiednich 

uprawnień osobom wskazanym do wprowadzania/weryfikacji danych z oświadczeń. 

2. Osoby wskazane do wprowadzania/weryfikacji danych z oświadczeń, otrzymają imienne 

upoważnienia Rektora w zakresie określonym w art. 343 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 

3. Dane w zakresie oświadczeń O1 DD, O2 N wprowadza się do systemu POL on w module 

„Wykaz nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących 

działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu”. 

4. Dane w zakresie oświadczeń O3 UP przekazuje się do systemu PBN za pomocą API,  

z Bazy Wiedzy PW. 

5. Dane w zakresie oświadczeń O3 UP w odniesieniu do patentów i wzorów użytkowych 

wprowadza się do systemu POL on w module „Patenty i prawa ochronne”. 

§ 10 

Traci moc zarządzenie nr 45/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 9 listopada  

2018 r. w sprawie składania przez pracowników Politechniki Warszawskiej oświadczeń  

o dziedzinie i dyscyplinie oraz oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową.   

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

R E K T O R  

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 
 

 


