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Oświadczenia pracownicze

MATERIAŁ ZE SPOTKANIA „NOWE ZASADY EWALUACJI NAUKI W POLSCE"
WARSZAWA, 21 LISTOPADA 2018 R.



3 rodzaje oświadczeń

Oświadczenie o dyscyplinach Oświadczenie o zaliczeniu do „12”

Oświadczenie o osiągnięciach



Oświadczenie o dyscyplinach 

[art.343.7-10]



Oświadczenie o dyscyplinach
- kto składa

1) osoba prowadząca działalność 

naukową

2) osoba biorąca udział w 

prowadzeniu działalności naukowej



Oświadczenie o dyscyplinach
- ile dyscyplin można reprezentować

Każdy pracownik może reprezentować 

maksymalnie 2 dyscypliny we wszystkich 

podmiotach w których jest zatrudniony

Jeśli w podmiocie X wskazałem 2 

dyscypliny, to w podmiocie Y muszę 

wskazać dokładnie te same lub jedną z nich



Oświadczenie o dyscyplinach
- co należy wziąć pod uwagę składając oświadczenie

- ostatnio uzyskany stopień (dr, dr hab.) lub tytuł profesora

lub

- aktualny dorobek naukowy lub artystyczny



Oświadczenie o dyscyplinach
- do kiedy należy złożyć oświadczenie

1) po raz pierwszy – do 30 listopada 2018 r.

2) później - nowozatrudniony pracownik w terminie 14 dni od 

dnia zatrudnienia, jednak nie dalej niż do dnia 31 grudnia

3) zmiana nie częściej niż raz na 2 lata

4) oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa 

automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia



Oświadczenie o dyscyplinach
- ułatwienie obowiązków sprawozdawczych



Oświadczenie o dyscyplinach
- ułatwienia – kolejność wskazanych dyscyplin

1) Kolejność wskazanych dyscyplin jest wskazówką dla Zintegrowanego Systemu 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, jak domyślnie mają być 
przyporządkowywane osiągnięcia pracownika prowadzącego działalność 
naukową w dwóch dyscyplinach. 

2) Aby jak najbardziej ułatwić pracę sprawozdawcom, jako pierwszą sugeruje się 
wskazać dyscyplinę, w której przewidywana jest większa liczba osiągnięć 
naukowych, lub w której udział czasu pracy będzie większy.



Oświadczenie o dyscyplinach
- ułatwienia – kolejność wskazanych dyscyplin

1) do pierwszej ze wskazanych dyscyplin w oświadczeniu, 
przyporządkowywane będą automatycznie w systemie 
POL-on osiągnięcia danego pracownika (aby nie było 
potrzeby wskazywania wszystkich ręcznie)

2) przyporządkowanie osiągnięć będzie mogło być 
zmienione w każdej chwili

3) oświadczenie nie może zostać zmienione przed upływem 
2 lat od złożenia poprzedniego oświadczenia ale zmiana 
kolejności dyscyplin może być dokonana w każdym czasie



Udział czasu pracy w dyscyplinie

1) Osoby, które złożyły w danym podmiocie oświadczenie o 
reprezentowaniu 2 dyscyplin i w co najmniej jednej z nich 
prowadzą działalność naukową, powinny wskazać informację o 
udziale czasu pracy w dyscyplinie. 

2) Udział czasu pracy w dyscyplinie nie jest elementem 
oświadczenia

3) Ministerstwo przewiduje, że informacje o udziale czasu pracy w 
dyscyplinie będą podawane z dokładnością do ¼, w związku z 
czym są możliwe dwie relacje: 50/50 oraz 75/25. 

4) Dobrą praktyką będzie uzgadnianie wymiaru czasu pracy między 
pracodawcą a zainteresowanym pracownikiem.



Postępowania awansowe a oświadczenie o dyscyplinach

1) Reprezentowanie konkretnej dyscypliny nie jest rozstrzygające 
w kontekście co do ubiegania się o stopień czy tytuł profesora. 

2) Kandydat do stopnia doktora hab. powinien posiadać „w 
dorobku osiągnięcia stanowiące znaczny wkład w rozwój 
określonej dyscypliny”

3) Możliwość ubiegania się o stopień w określonej dyscyplinie nie 
będzie kwestionowana na podstawie niezgodności dyscypliny 
wynikającej z oświadczenia z dyscypliną wskazaną we wniosku 
o nadanie stopnia.



Oświadczenie o zaliczeniu do „12” 

[art.265.4 i 5; art.219.10 u. wprow.] 



Oświadczenie o zaliczeniu do „12” 
- kto składa i gdzie składa

Wyłącznie osoba prowadząca 

działalność naukową

Tylko w jednym podmiocie spośród 

tych, w których jest zatrudniona.



Oświadczenie o zaliczeniu do „12” 
- jakie dyscypliny należy wskazać

W oświadczeniu należy wskazać te 

dyscypliny (lub jedną z nich), które zostały 

wskazane w oświadczeniu o dyscyplinach 

złożonym w tym podmiocie.



Oświadczenie o zaliczeniu do „12” 
- do kiedy należy złożyć oświadczenie

1) po raz pierwszy – do 31 grudnia 2018 r.

2) później - w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później 

niż do dnia 31 grudnia roku rozpoczęcia zatrudnienia

3) w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się 

ponownie i niezwłocznie

4) oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa 

automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia



Oświadczenie o zaliczeniu do „12” 
- możliwość zmiany

Oświadczenie może zostać wycofane w przypadku:

1) chęci złożenia oświadczenia w innym miejscu pracy

2) zaprzestania prowadzenia działalności naukowej



Oświadczenie o zaliczeniu do „12” 
- konsekwencje złożenia oświadczenia

Podmiot, w którym w danej dyscyplinie co najmniej 

12 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy złożyło oświadczenie, jest poddawany 

ewaluacji w tej dyscyplinie.

Kwestie finansowe – uwzględnianie w algorytmie 

podziału subwencji



Pracownicy prowadzący działalność naukową 

a biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej



Pracownicy prowadzący działalność naukową 

a biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej

Osoba prowadząca działalność naukową:

Pracownik, który prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność
w zakresie twórczości artystycznej (opisane szerzej w art. 4 ustawy). Jest nią
w rozumieniu ustawy nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk
badawczych lub badawczo-dydaktycznych oraz pracownik instytutu naukowego PAN
lub instytutu badawczego zatrudniony na stanowisku pracownika naukowego.

Osiągnięcia osoby prowadzącej działalność naukową są uwzględniane w ewaluacji
jakości działalności naukowej.



Pracownicy prowadzący działalność naukową 

a biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej

Osoba prowadząca działalność naukową:

Ustawa nie wyklucza możliwości zaliczenia do osób
prowadzących działalność naukową, a w konsekwencji złożenia
oświadczeń także przez pracowników uczelni i instytutów,
zatrudnionych na stanowiskach innych niż naukowe, badawcze
i badawczo-dydaktyczne, jeżeli faktycznie prowadzą oni
działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy) i posiadają w
tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.



Pracownicy prowadzący działalność naukową 

a biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej

Osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej:

Pracownik pełniący funkcje pomocnicze w stosunku do osób prowadzących
działalność naukową i nieposiadający własnych (samodzielnych) osiągnięć
naukowych lub artystycznych.

Aktywność osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej w danej
dyscyplinie nie jest objęta ewaluacją jakości działalności naukowej. Pracownicy ci
jednak posiadają czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady
Doskonałości Naukowej, pod warunkiem, że mają stopień doktora habilitowanego.



Oświadczenie o osiągnięciach 

[art.265.13]



Oświadczenie o osiągnięciach 
- kto składa

Osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji: 
1) pracownicy prowadzący działalność naukową 
2) doktoranci.

Doktorant składa to oświadczenie:
1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa 

doktorska albo
2) w jednej z dyscyplin zawierających się w dziedzinie, w której 

jest przygotowywana rozprawa doktorska



Oświadczenie o osiągnięciach
- terminy

1) nie jest wymagane składanie oświadczenia 
do każdego osiągnięcia

2) oświadczenie można złożyć wymieniając 
poszczególne osiągnięcia przed końcem 
każdego roku objętego ewaluacją, na 
podstawie danych z systemu POL-on



Oświadczenie o osiągnięciach
- ważne informacje

1) osiągnięcia wskazane przez naukowca powinny być związane z dyscypliną, w 
ramach której będzie dokonywana ewaluacja

2) w przypadku oczywistego braku związku między tematyką osiągnięcia, a 
badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi przez podmiot 
w danej dyscyplinie, KEN może odrzucić takie osiągnięcie

3) w przypadku nieuwzględnienia w ewaluacji nie będzie możliwości 
dodatkowego zgłoszenia innego osiągnięcia

4) w przypadku pracowników prowadzących działalność naukową w dwóch 
dyscyplinach należy przypisać każde z osiągnięć do odpowiedniej dyscypliny



Sprawozdawczość oświadczeń o „12” i „dyscyplinach” 

w systemie POL-on



Sprawozdawczość oświadczeń w POL-on
- terminy na wprowadzenie danych dla kierowników podmiotów

1) po raz pierwszy - do 15 stycznia 2019 r., 

2) później, w przypadku nowych pracowników - w terminie 30 dni od dnia 

zatrudnienia pracownika

3) w przypadku zmiany danych dotyczących pracownika (np. podstawowego 

miejsca pracy, reprezentowanych dyscyplin) - 14 dni na wprowadzenie 

aktualnych informacji do wykazu pracowników w systemie POL-on

4) oświadczenie kierowników podmiotów o zgodności wprowadzonych danych 

ze stanem faktycznym - do 31 stycznia każdego roku
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