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Najważniejsze informacje i terminy dotyczące oświadczeń związanych z 

działalnością naukową 

dla nowo zatrudnionego pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego 

  

Szanowni Państwo, 

W związku z rozpoczęciem zatrudnienia w Uniwersytecie Szczecińskim uprzejmie 

informujemy, że każdy nowo zatrudniony pracownik powinien: 

  

1. Założyć nr elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID  na stronie 

https://orcid.org/  (dotyczy osób, które nie posiadają jeszcze numeru ORCID) 

  

2. Powiązać nr ORCID z kontem w systemie Polska Bibliografia Naukowa (PBN) 

oraz profilem w systemie POL-on za pośrednictwem indywidualnego konta w 

systemie PBN na stronie https://pbn.nauka.gov.pl/ 

Powiązanie powinno nastąpić po podpisaniu umowy o pracę, ale przed złożeniem 

podpisanych oświadczeń naukowych w Dziale Nauki i Projektów Naukowych 

  

Wsparcia technicznego w sprawie identyfikatora ORCID udziela: 

Oddział Monitoringu Naukowego - Sekcja Bibliometrii - Biblioteka Główna Uniwersytetu 

Szczecińskiego  

mgr Monika Musiatowicz, kustosz, m.musiatowicz@bg.szczecin.pl  tel. 91 444 23 52 

mgr Małgorzata Szymańska, kustosz, m.szymanska@bg.szczecin.pl  tel. 91 444 23 52 

  

 

3. Złożyć stosowne oświadczenia związane z działalnością naukową: 

  

✓ oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie  

  

  

✓ oświadczenie o zaliczeniu do liczby N 

  

  

https://orcid.org/
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✓ oświadczenie upoważniające Uniwersytet Szczeciński do wykazania osiągnięć 

naukowych pracownika 

  

Formularze oświadczeń, w których zaczytuje się data rozpoczęcia zatrudnienia, drukuje Dział 

Kadr przy zawieraniu umowy o pracę i przekazuje nowo zatrudnionemu pracownikowi do 

wypełnienia.  

  

Terminy złożenia oświadczeń określone zostały w procedurze składania oświadczeń 

naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim stanowiącej załącznik nr 8 do zarządzenia nr 

117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. dostępnej na stronie: 

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021 

 

Nowo zatrudniony pracownik składa oświadczenia w terminie 14 

dni od dnia zatrudnienia. Oświadczenia podlegają wpisaniu przez Dział Nauki i 

Projektów Naukowych do systemu informatycznego POL-on2 oraz Comarch ERP Egeria.  

UWAGA: z powodu ustanowionej przez system informatyczny 

blokady nie jest możliwe wpisanie oświadczeń po upływie 30 dni od 

daty złożenia oświadczenia (czyli daty zamieszczonej na  

formularzu oświadczenia w prawym górnym rogu).  

 

Wzory oświadczeń stanowiące załączniki do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie składania przez 

pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oświadczeń o dziedzinie nauki i dyscyplinie 

naukowej, oświadczeń o zaliczeniu do liczby pracowników prowadzących działalność 

naukową oraz oświadczeń upoważniających podmiot do wykazania osiągnięć naukowych na 

potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej dostępne są na stronie: 

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021 

 

Złożenie oświadczeń obligatoryjnie wymaga wcześniejszej akceptacji właściwego 

dyrektora instytutu lub dyrektorów instytutów. 

Wypełnione i podpisane oryginały oświadczeń w formie drukowanej należy dostarczyć 

do Działu Nauki i Projektów Naukowych, Al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin, 

pok. 019 parter (wyjątkowo podczas nieobecności pracownika we wskazanym pokoju należy 

złożyć w pok. 008 parter). Oryginały oświadczeń w formie drukowanej można również 

przesłać pocztą na podany wyżej adres. 

Dział Nauki i Projektów Naukowych przyjmuje wyłącznie oryginały oświadczeń w formie 

drukowanej i nadaje im dalszy bieg. Przekazanie kserokopii lub przesłanie skanu 

oświadczenia przez pracownika będzie traktowane jako nieprawidłowość formalna 

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021
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podlegająca zgłoszeniu w zawiadomieniu o nieprawidłowościach do pracownika oraz 

dyrektora instytutu lub dyrektorów instytutów. 

  

Szczegółowych informacji w sprawie oświadczeń udziela Dział Nauki i Projektów Naukowych  

• mgr Mirella Drab, tel. 91 444 12 84, e-mail: mirella.drab@usz.edu.pl 

• tylko wyjątkowo podczas nieobecności M. Drab: mgr Izabela Szylkiewicz-Żukowska, 

tel.  91 444 11 76, e- mail: izabela.szylkiewicz@usz.edu.pl 

  

Informacje dotyczące składanych oświadczeń znajdują się w zakładce o nazwie oświadczenia 

związane z działalnością naukową na stronie internetowej Działu Nauki i Projektów 

Naukowych http://dn.usz.edu.pl/ 

  

4. Posługiwać się kontem e-mail w domenie uniwersyteckiej usz.edu.pl 

  

Skrzynka poczty e-mail (imie.nazwisko@usz.edu.pl) tworzona jest automatycznie przez 

system informatyczny Uczelnianego Centrum Informatycznego w dniu zatrudnienia 

pracownika. Hasło do skrzynki e-mail przekazywane jest przez Uczelniane Centrum 

Informatyczne pocztą elektroniczną do sekretariatu instytutu zatrudniającego pracownika.  

  

Poświadczenia do poczty elektronicznej będą stanowić również dane do logowania do systemu 

uczelnianego  platforma e-proDziekan, w którym udostępnione będą listy studentów, protokoły 

ocen, jak również pozwolą prowadzić zajęcia zdalnie za pomocą aplikacji MS Teams. 

  

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: https://uci.usz.edu.pl/infrastruktura/poczta-e-

mail/  

  

W razie konieczności wsparcia technicznego pomocy udziela Sekcja Wsparcia Użytkowników 

w Uczelnianym Centrum Informatycznym Uniwersytetu Szczecińskiego:  

Adres e-mail: uci-swu@usz.edu.pl 

tel. 91 444 10 01 
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