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ZARZĄDZENIE Nr 87/2020 
Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie 

z dnia 17 listopada 2020 r. 
zmienione przez ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 

w sprawie składania przez pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica w Krakowie i doktorantów kształcących się 

w Szkole Doktorskiej AGH niektórych oświadczeń niezbędnych 
do przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 265 ust. 5 i 13, art. 343 ust. 1 i 2 oraz ust. 7 – 10 
oraz art. 345 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

 
§1. 

Zarządzenie określa tryb składania niektórych oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania 
ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, wzory tych oświadczeń, a także jednostki organizacyjne Akademii Górniczo-Hutniczej 

w Krakowie, zwanej dalej „AGH”, odpowiedzialne za koordynację działań w tym zakresie. 

§2. 

1. Każdy pracownik AGH prowadzący działalność naukową (nauczyciel akademicki zatrudniony 
na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym) jest zobowiązany do złożenia 
Rektorowi stosownego oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, które reprezentuje, zwane 
dalej „oświadczeniem o dyscyplinach", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

2. Każdy pracownik AGH, prowadzący działalność naukową, w szczególności nauczyciel 
akademicki zatrudniony na stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym, może złożyć 
oświadczenie upoważniające AGH do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących 
działalność naukową w danej dyscyplinie, zwane dalej „oświadczeniem o zaliczeniu do liczby 
N", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Pracownik AGH zatrudniony na stanowiskach innych, niż wymienione w ust. 1-2 może złożyć 
oświadczenie o zaliczeniu do liczby N oraz oświadczenie o dyscyplinach, jeżeli prowadzi 
działalność naukową, potwierdzoną wymiernymi efektami tej działalności. 

4. Pracownik AGH zatrudniony na stanowiskach innych, niż wymienione w ust. 1-2 biorący udział 
w działalności naukowej i którego wynagrodzenie jest refundowane z części naukowo- 
badawczej subwencji składa oświadczenie o dyscyplinach. 

5. Pracownik nowo zatrudniony na stanowiskach wymienionych w ust. 1-2 jest zobowiązany do 
złożenia oświadczenia o dyscyplinach w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, a w przypadku 
zatrudnienia pod koniec roku kalendarzowego – nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w 
którym został zatrudniony. 

6. Oświadczenia składane są zgodnie z wykazem dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, 
określonym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 
2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1818). 

7. Oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1-2 niniejszego zarządzenia, składać należy w Biurze 
Administracyjnym Wydziału/Centrum badawczego. Złożone oświadczenia wymagają przyjęcia 
przez Kierownika jednostki organizacyjnej/Dyrektora Centrum badawczego oraz 
Przewodniczących Rad Dyscyplin właściwych dla złożonej deklaracji. Po ich skompletowaniu 
Kierownik jednostki organizacyjnej/Dyrektora Centrum badawczego przekazuje oświadczenia 
do Centrum Obsługi Nauki. 

8. Pracownik AGH, zatrudniony na stanowiskach wymienionych w § 2 ust. 1-2, zobowiązany jest 
do składania oświadczeń upoważniających Rektora do wykazania jego osiągnięć naukowych, 
zwanych dalej oświadczeniami o osiągnięciu. Oświadczenia należy składać na bieżąco, nie 
później jednak niż do końca każdego roku kalendarzowego objętego ewaluacją lub przed 
zakończeniem stosunku pracy w AGH. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do 
niniejszego Zarządzenia. 

9. Oświadczenie o osiągnięciu należy złożyć do Biblioteki Głównej AGH. 
10. . Autorzy, którzy wcześniej złożyli w Bibliotece Głównej oświadczenia o osiągnięciu, nie mają 
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obowiązku ponownego składania oświadczeń o którym mowa par.2 ust. 8. 

§3. 
1. Oświadczenie o dyscyplinach składa się biorąc pod uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy 

lub tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy. 
2. Pracownik może reprezentować łącznie co najwyżej 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, 

w których jest zatrudniony. 
3. Złożenie oświadczenia jest poprzedzone uzyskaniem przez pracownika elektronicznego 

identyfikatora naukowca ORCID. 
4. Pracownik zatrudniony po przerwie w zatrudnieniu na AGH jest zobowiązany do złożenia 

oświadczenia o dyscyplinie w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia, a w przypadku 
zatrudnienia pod koniec roku kalendarzowego – nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w 
którym został zatrudniony. 

5. W przypadku podjęcia przez pracownika decyzji o zmianie dyscypliny wskazanej 
w oświadczeniu o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, oświadczenie składa się niezwłocznie. Zmiana dyscypliny może następować nie 
częściej niż raz na dwa lata. 

6. Oświadczenie o dyscyplinie, którym mowa w ust. 5, wraz z oświadczeniem o N, o którym 
mowa w par.2. ust. 2, oraz uzasadnienie zmiany dyscypliny należy złożyć w Biurze 
Administracyjnym Wydziału/Centrum Badawczego. Do złożonej dokumentacji należy dołączyć 
oświadczenia, o którym mowa par. 2 ust. 8, dotyczące osiągnięć naukowych, dla których nie 
złożono wcześniej oświadczeń, z okresu obejmującego wcześniejszą deklarację o 
dyscyplinach. Kierownik jednostki organizacyjnej/Dyrektor Centrum Badawczego przekazuje 
otrzymane dokumenty do Przewodniczących rad dyscyplin opuszczanych, jak i wskazanych w 
nowym oświadczeniu. 
Po przyjęciu oświadczeń przez Kierownika jednostki organizacyjnej/Dyrektora Centrum 
badawczego oraz Przewodniczących Rad Dyscyplin właściwych dla złożonej deklaracji, 
oświadczenia należy przekazać w ciągu 14 dni od ich złożenia do Centrum Obsługi Nauki oraz 
do Biblioteki AGH. 

§4. 

1. Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N jest składane w celu sporządzenia wykazu pracowników 
prowadzących działalność naukową do celów ewaluacji jakości działalności naukowej. 

2. Pracownik może być zaliczony do liczby N tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż w 2 
dyscyplinach. Wskazane dyscypliny muszą być zgodne z dyscyplinami wymienionymi w 
oświadczeniu o dyscyplinach. 

3. Pracownik prowadzący działalność naukową w AGH, którego podstawowym miejscem pracy, 
w rozumieniu ustawy jest AGH, jest zobowiązany do złożenia oświadczenie o zliczeniu do 
liczby N wyłącznie w AGH. 

4. W przypadku zmiany dyscypliny, pracownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o 
zaliczeniu do liczby N niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od daty 
zaistnienia zmian – w przypadku złożenia deklaracji pod koniec roku kalendarzowego – nie 
później niż do dnia 31 grudnia roku w którym nastąpiła zmiana. 

5. Pracownik zatrudniony po przerwie w zatrudnieniu na AGH jest zobowiązany do złożenia 
oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia, a w przypadku 
złożenia deklaracji pod koniec roku kalendarzowego – nie później niż do dnia 31 grudnia roku, 
w którym został zatrudniony. 

6. Pracownik AGH reprezentujący dwie dyscypliny wykazane w oświadczeniu, o którym mowa 
w § 2 ust. 1, deklaruje w oświadczeniu o zaliczeniu do liczby N udziały czasu pracy 
w reprezentowanych w AGH dyscyplinach. 

7. Zadeklarowane w oświadczeniu o zaliczeniu do liczby N udziały czasu pracy 
w reprezentowanych dyscyplinach są wyrażone w procentach, w następujących proporcjach: 
100%/0%, 75%/25% 50%/50%, 25%/75% lub 0%/100%. 

8. Udziały czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach mogą ulegać zmianie poprzez złożenie 
oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 w okresie obowiązywania oświadczenia, o którym 
mowa w § 2 ust. 1. 

§5. 
1. Pracownik nowo zatrudniony składa propozycje oświadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 

wraz z wnioskiem o zatrudnienie. 
2. Propozycja oświadczenia zawiera uzasadnienie obejmujące przypisanie efektów badań 

naukowych pracownika (w szczególności publikacji naukowych, grantów, patentów), 
zrealizowanych w okresie ostatnich dwóch lat i planowanych w okresie następnych dwóch lat 
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do reprezentowanych w oświadczeniu dyscyplin. 
3. Kierownik jednostki organizacyjnej oraz Przewodniczący Rad Dyscyplin, które są wymienione 

w propozycji, w terminie 7 dni od daty złożenia opiniują propozycję i przekazują wraz z 
dokumentami o zatrudnieniu do Centrum Spraw Pracowniczych. 

4. Centrum Spraw Pracowniczych informuje Dyrektora Centrum Obsługi Nauki o: 
a) nowo przyjętych pracownikach będących nauczycielami akademickimi zatrudnionych na 

stanowiskach wymienionych w § 2 ust. 1-2,  
b) zmianach w zatrudnieniu pracowników będących nauczycielami akademickimi powodujących 

konieczność korekty złożonych oświadczeń, a w szczególności: zmianie stanowiska 
pomiędzy grupami stanowisk; przedłużeniu zatrudnienia; zmianie wymiaru etatu. 

5. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w § 2-4 wprowadzane są niezwłocznie 
do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on przez 
upoważnionych pracowników z Działu Ewaluacji i Stopni Naukowych CON. 

6. Nadzór nad prawidłowością i terminowością przeprowadzenia procedury składania oświadczeń 
sprawuje Prorektor ds. Nauki. 

§6. 

1. Doktorant odbywający kształcenie w Szkole Doktorskiej AGH składa oświadczenie 
upoważniające AGH do wykazania jego osiągnięć w dyscyplinie albo w dyscyplinie wiodącej 
zawierającej się w dziedzinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska w AGH. Wzór 
oświadczenia określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie składa się w 
Biurze Szkoły Doktorskiej. Złożenie oświadczenia jest poprzedzone uzyskaniem przez 
doktoranta elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID. 

2. Oświadczenie składa się na bieżąco, nie później jednak niż do końca każdego roku 
kalendarzowego objętego ewaluacją lub przed zakończeniem kształcenia w AGH. Dyrektor 
Szkoły Doktorskiej przekazuje oświadczenia w ciągu 7 dni do Biblioteki Głównej AGH. 

§7. 

Dyrektor Szkoły Doktorskiej AGH jest zobowiązany do: 
1) terminowego zebrania oświadczeń, o których mowa w § 6 ust. 1, 
2) zweryfikowania poprawności danych zawartych w oświadczeniach, 
3) zainicjowania dokonania koniecznych korekt w składanych oświadczeniach, 
4) wprowadzenia i aktualizowania danych w Systemie POL–on w zakresie określonym w art. 

345 ust. 1 ustawy pkt 12, 

§8. 

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 46/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie składania 
oświadczeń przez pracowników AGH o przypisaniu do dziedzin i dyscyplin naukowych oraz 
Zarządzenie Rektora nr 47/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 
46/2018 Rektora AGH z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie składania oświadczeń przez 
pracowników AGH o przypisaniu do dziedzin i dyscyplin naukowych. 

§9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

R E K T O R 
 

prof. dr hab. inż. Jerzy Lis 
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