
Najważniejsze informacje i zasady składania oświadczeń naukowych 

związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej 

dla pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego 

  

  

Akty prawne uczelniane:  

1. Zarządzenie nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. 

zmieniające 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  

  

(wraz z załącznikami zawierającymi odpowiednie wzorce oświadczeń 

obowiązującymi od dnia 31 maja 2021 r.) 

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

  

1a) Zarządzenie nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 

2020 r. 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 http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13278/zarzadzenie-nr-

193-2020  

  

1b) Załącznik nr 8 do zarządzenia 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z 

dnia 31 maja 2021 r. Procedura składania oświadczeń naukowych na Uniwersytecie 

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

  

2. Zarządzenie nr 205/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2019 

r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID (wraz z wzorcem oświadczenia 

ORCID) http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11467/zarzadzenie-nr-205-2019 

  

3. Statut Uniwersytetu Szczecińskiego (załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu 

Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu 

Uniwersytetu Szczecińskiego ze zm.) http://bip.usz.edu.pl/artykuly/9/statut (należy 

pobrać wersję ujednoliconą) 

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021
http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13278/zarzadzenie-nr-193-2020
http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/13278/zarzadzenie-nr-193-2020
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021
http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11467/zarzadzenie-nr-205-2019
http://bip.usz.edu.pl/artykuly/9/statut


  

Akty prawne powszechnie obowiązujące:  

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ze zm.) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 (należy pobrać 
tekst ujednolicony) 

  

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w 

sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie 

Wyższym i Nauce POL-on 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf 

2a) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on  

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/71 

3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf 

3a) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001352/O/D20201352.pdf 

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818 

  

  

Informacje dotyczące Wykazu nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących 

zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej 

prowadzeniu zamieszczone są na stronie systemu POL-on  

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/pracownicy/ 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/pracownicy/ 

gdzie zamieszczone są również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania również w 

zakresie oświadczeń naukowych. 

  

Kto podlega obowiązkowo ewaluacji jakości działalności naukowej? 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf
https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/71
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001352/O/D20201352.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/pracownicy/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-category/pracownicy/


Ewaluacji jakości działalności naukowej podlegają wszystkie podmioty współtworzące system 

szkolnictwa wyższego i nauki, wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, w tym: 

• uczelnie, 

• federacje podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, 

• PAN, 

• instytuty naukowe PAN, 

• instytuty badawcze, 

• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

• Polska Akademia Umiejętności, 

• inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i 

ciągły. 

  

Co jest przedmiotem ewaluacji jakości działalności naukowej? 

Ewaluacji podlega działalność naukowa prowadzona w uczelni w określonej dyscyplinie, jeżeli 

liczba pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie wynosi min. 12 (w 

przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z przeprowadzaniem działalności 

naukowej w tej dyscyplinie).  

Stan zatrudnienia w danej dyscyplinie będzie ustalany według stanu na dzień 31 grudnia 2021 

roku. 

Podstawą ewaluacji są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność 

naukową  w uczelni. Ewaluacją obejmuje się osiągnięcia, które powstały w związku z 

zatrudnieniem w uczelni. 

  

  

Co to jest liczba N? 

Liczba N jest to średnia liczba pracowników uczelni, prowadzących działalność naukową, z 

okresu objętego ewaluacją, ustalona w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z 

uwzględnieniem udziału czasu pracy w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Liczba N 

określana jest na podstawie informacji zawartych w systemie POL-on. 

  

  

Jaka jest różnica między osobą prowadzącą działalność naukową a osobą biorącą udział  

w prowadzeniu działalności naukowej? 

Osoba prowadząca działalność naukową to pracownik, który prowadzi badania naukowe, 

prace rozwojowe lub działalność w zakresie twórczości artystycznej (określone w art. 4 ustawy 



Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). W przypadku uczelni jest to nauczyciel akademicki 

zatrudniony  w grupie stanowisk badawczych lub badawczo – dydaktycznych. 

Ustawa nie wyklucza, aby osobą prowadzącą działalność naukową był pracownik zatrudniony 

w grupie stanowisk dydaktycznych, jeżeli faktycznie prowadzi działalność naukową i 

posiada w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji jakości działalności 

naukowej. 

Wskazane powyżej osoby, jeśli złożą oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie uwzględniane  

są w algorytmie podziału środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego. 

  

  

  

Osoba biorąca udział w prowadzeniu działalności naukowej, to 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 nie jest poddawana 

ewaluacji 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. 

  

  

Zakres działalności naukowej określony w art. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce 

1. Działalność naukowa obejmuje badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość 

artystyczną. 

  

2. Badania naukowe są działalnością obejmującą: 

1) badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede 

wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów 

bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 

2) badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz 

umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub 

wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. 

  



3. Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i 

wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi 

informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i 

tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z 

wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, 

nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. 

  

4. Twórczość artystyczna jest działalnością obejmującą działania twórcze w sztuce, której 

efektem jest stanowiące wkład w rozwój kultury dzieło artystyczne materialne lub 

niematerialne, w tym także artystyczne wykonanie. 

  

Badania naukowe i prace rozwojowe prowadzi się w dziedzinach nauki i dyscyplinach 

naukowych. 

  

  

  

  

Jakie oświadczenia składa pracownik na potrzeby ewaluacji jakości działalności 

naukowej? Czy są wzorce oświadczeń w Uniwersytecie Szczecińskim?  

I. oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, którą reprezentuje 

(dalej: oświadczenie o dyscyplinie),  

  

Wzór oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie dla pracownika badawczego stanowi 

załącznik nr 2 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

  

Wzór oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie dla pracownika badawczo-dydaktycznego 

stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z 

dnia 31 maja 2021 r. dostępny na stronie: 

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

  

Wzór oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie dla pracownika dydaktycznego stanowi 

załącznik nr 1 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

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


W oświadczeniu w rubryce grupa stanowisk pracownik wpisuje odpowiednio w zależności od 

stanowiska, na którym jest zatrudniony: pracownik dydaktyczny; pracownik badawczy; 

pracownik badawczo-dydaktyczny.  

  

  

  

II. oświadczenie upoważniające zatrudniający go podmiot do 

zaliczenia go do liczby osób prowadzących działalność 

naukową (dalej: oświadczenie o zaliczeniu do liczby N) 

  

Wzór oświadczenia o zaliczeniu do liczby N stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 

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

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

  

Uwaga: pełna nazwa oświadczenia to:  

Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność 

naukową lub artystyczną (dla celów ewaluacji jakości działalności naukowej) 

  

W oświadczeniu w rubryce grupa stanowisk pracownik wpisuje odpowiednio w zależności od 

stanowiska, na którym jest zatrudniony: pracownik dydaktyczny; pracownik badawczy; 

pracownik badawczo-dydaktyczny.  

  

  

  

III. oświadczenie upoważniające dany podmiot do wykazania 

osiągnięć pracownika w ramach poszczególnych dyscyplin  

  

Wzór oświadczenia w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia 

działalności naukowej w okresie ewaluacji wyłącznie w jednym podmiocie stanowi 

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

  

Wzór oświadczenia w przypadku wskazania dwóch dyscyplin lub prowadzenia 

działalności naukowej w okresie ewaluacji w więcej niż jednym podmiocie stanowi 

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


załącznik nr 4 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

W oświadczeniu w rubryce grupa stanowisk pracownik wpisuje odpowiednio w zależności od 

stanowiska, na którym jest zatrudniony: pracownik dydaktyczny; pracownik badawczy; 

pracownik badawczo-dydaktyczny.  

  

  

Tylko dla doktoranta Szkoły Doktorskiej, który w okresie objętym ewaluacją odbywał 

kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Szczeciński i 

przygotowywał rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której 

należy dana dyscyplina wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia nr 117/2021 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. dostępny na stronie: 

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

  

Informacje o złożonych oświadczeniach rejestrowane są w systemie POL-on i są widoczne  

wzajemnie we wszystkich podmiotach, w których pracownik jest zatrudniony. 

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 podlegająca zgłoszeniu w zawiadomieniu o 

nieprawidłowościach do pracownika oraz dyrektora instytutu lub dyrektorów instytutów. 

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).  

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


  

  

Pracownik jeżeli nie złożył dotychczas oświadczenia o numerze ORCID, musi je złożyć 

zgodnie z dyspozycją wskazaną w zarządzeniu nr 205/2019 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID 

(wraz z wzorcem oświadczenia ORCID) 

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11467/zarzadzenie-nr-205-2019 

  

Tylko pracownik nowo zatrudniony składa oświadczenia wydrukowane przez Dział Kadr przy 

zawieraniu umowy o pracę i przekazane do wypełnienia. Zasady wykonania czynności 

dotyczących oświadczeń są zamieszczone w osobnej informacji dla nowo zatrudnionego 

pracownika Uniwersytetu Szczecińskiego zamieszczonej w zakładce o nazwie oświadczenia 

związane z działalnością naukową na stronie internetowej Działu Nauki i Projektów 

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

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).  

  

  

Utrzymanie w mocy oświadczeń złożonych przed dniem 31 maja 2021 r. oraz przed dniem 

21 grudnia 2020 r.  

Pozostają w mocy oświadczenia złożone przez pracowników na dotychczasowych 

wzorach przed dniem wejścia w życie 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 oraz przed dniem wejścia w życie 

zarządzenia nr 193/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. 

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.  

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11467/zarzadzenie-nr-205-2019
http://dn.usz.edu.pl/


Stanowi tak § 2 przywołanego zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego 

z dnia 31 maja 2021 r. w związku z  § 6  zarządzenia nr 193/2020.  

  

  

  

Oświadczenie o dyscyplinie 

Każdy pracownik prowadzący działalność naukową jest obowiązany do złożenia 

oświadczenia o reprezentowanej przez niego dyscyplinie. Takie samo oświadczenie powinien 

złożyć każdy pracownik biorący udział w prowadzeniu działalności naukowej. Pracownik 

może reprezentować łącznie co najwyżej 2 dyscypliny we wszystkich podmiotach, w których 

jest zatrudniony. Oświadczenie o dyscyplinie może być złożone ponownie nie wcześniej niż 

po upływie 2 lat. 

Dziedziny i dyscypliny wykazane w oświadczeniu muszą być zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki 

i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818 według stanu na dzień 

złożenia oświadczenia. 

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie  jest bezterminowe i wygasa z dniem ustania 

zatrudnienia w Uniwersytecie Szczecińskim lub zmiany oświadczenia (poprzez złożenie 

nowego oświadczenia) w przypadku zmiany dyscypliny lub procentowego udziału czasu pracy 

związanego z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach. 

Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie ma obowiązek złożyć także pracownik, dla którego 

Uniwersytet Szczeciński nie jest podstawowym miejscem pracy.  

  

  

W jakim terminie nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie  

o dyscyplinie? 

Nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o 

dyscyplinie w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 

31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. Szczegółowe informacje na temat terminów 

obowiązujących pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego określa zarządzenie nr 117/2021 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające 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 

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

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001818
https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021


W tym załącznik nr 8 Procedura składania oświadczeń naukowych na Uniwersytecie 

Szczecińskim do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

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).  

  

  

Jakie przesłanki należy uwzględnić wskazując w oświadczeniu dyscypliny naukowe? 

✓ ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, 

lub 

✓ aktualny dorobek naukowy lub artystyczny. 

Złożenie oświadczenia o reprezentowaniu określonych dyscyplin nie ogranicza możliwości 

ubiegania się o stopień naukowy lub tytuł profesora w innych dyscyplinach. 

  

W jaki sposób określić procentowy udział czasu pracy, który pracownik poświęca na 

prowadzenie działalności naukowej w przypadku wskazania w oświadczeniu 2 dyscyplin? 

Ministerstwo przewiduje, że informacje o udziale czasu pracy w dyscyplinie będą podawane  

z dokładnością do ¼, w związku z czym możliwe są dwie relacje: 75/25 oraz 50/50. W 

Uniwersytecie Szczecińskim pracownik ma obowiązek uzgodnić ten udział z właściwym 

dyrektorem instytutu. 

Informacje na temat udziału czasu pracy w dyscyplinach są uwzględniane: 

✓ w algorytmie podziału środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 

badawczego; 
✓ na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (dane te są wykorzystywane do 

wyliczania liczby N oraz limitu publikacji autorstwa danego pracownika 

uwzględnianych w ewaluacji). 

  

  

  

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


Podsumowanie zasad dotyczących składania oświadczenia o dyscyplinie 

✓ Oświadczenie o dyscyplinie pracownik składa nie częściej niż co 2 lata. 
✓ Nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o dyscyplinie w 

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

w którym został zatrudniony. Szczegółowe informacje na temat terminów 

obowiązujących pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego określa zarządzenie nr 

117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające 

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 https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-

nr-117-2021 . W tym załącznik nr 8 Procedura składania oświadczeń naukowych na 

Uniwersytecie Szczecińskim do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. dostępny na stronie: 

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

  

✓ Oświadczenie składa się u każdego pracodawcy osobno. 
✓ Pracownik może złożyć oświadczenie o reprezentowaniu maksymalnie 2 dyscyplin – 

łącznie we wszystkich podmiotach, w których jest zatrudniony. 
✓ Wskazując reprezentowane dyscypliny pracownik powinien wziąć pod uwagę: ostatnio 

uzyskany stopień naukowy lub tytuł profesora lub aktualny dorobek naukowy. 
✓ Obowiązek złożenia oświadczenia o dyscyplinie dotyczy tylko osób zatrudnionych 

na podstawie stosunku pracy w danej instytucji. 

  

✓ Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie ma obowiązek złożyć także pracownik dla 

którego Uniwersytet Szczeciński nie jest podstawowym miejscem pracy.  

  

✓ W oświadczeniu w rubryce grupa stanowisk pracownik wpisuje odpowiednio w 

zależności od stanowiska, na którym jest zatrudniony: pracownik dydaktyczny; 

pracownik badawczy; pracownik badawczo-dydaktyczny.  

✓ 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).  

  

  

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


  

Informacje i wskazówki dotyczące sposobu rejestracji oświadczenia o dyscyplinie  

w systemie POL-on 

  

Rejestracja oświadczeń w systemie POL-on nie jest możliwa: 

✓ po upływie 30 dni od daty złożenia oświadczenia, 
✓ ponadto, w przypadku nowo zatrudnionych pracowników, data złożenia oświadczenia  

nie może być późniejsza niż 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. 

  

Zakres możliwych zmian w oświadczeniu o dziedzinie i dyscyplinie 

➢ Złożenie nowego oświadczenia o dyscyplinie jest możliwe po upływie dwóch lat od 

złożenia poprzedniego oświadczenia. Złożenie nowego oświadczenia po tym czasie, 

powoduje zakończenie poprzedniego oświadczenia. 
➢ Nowe oświadczenie składa się też w razie ustania zatrudnienia w jednym podmiocie i 

podjęcia zatrudnienia w nowym podmiocie. W razie zarejestrowania w POL-on 

operacji zakończenia zatrudnienia pracownika w podmiocie, jego oświadczenie o 

dyscyplinie zakończy się automatycznie. 

  

Zmiana kolejności dyscyplin 

Za pomocą operacji „Zmień kolejność dyscyplin” można na nowo wskazać, która dyscyplina 

jest pierwsza, a która druga. Zmiana obowiązuje od daty ostatnio dodanego udziału czasu 

pracy. 

Z prawnego punktu widzenia nie ma to znaczenia, jednak kolejność wskazanych dyscyplin 

jest wskazówką dla Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i 

Nauce POL-on, jak domyślnie mają być przyporządkowywane osiągnięcia naukowe lub 

artystyczne pracownika prowadzącego działalność naukową w dwóch dyscyplinach.  

W ten sposób z uwagi na to, że większość osiągnięć zostanie już przyporządkowana do 

właściwej dyscypliny, sprawozdawcy będą zobowiązani do skorygowania jedynie części 

osiągnięć, co będzie dla nich istotnym odciążeniem. W przeciwnym wypadku, musieliby oni 

przypisywać wszystkie osiągnięcia po kolei.  

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. 

  

Korekta oświadczenia o dyscyplinie  

W systemie POL-on można wykonać korekty tylko w zakresie: 



✓ Zaznaczenie/odznaczenie informacji o „prowadzeniu działalności naukowej we 

wskazanej dyscyplinie”. 
✓ Skorygowanie błędnie wpisanego udziału czasu pracy (przy dwóch dyscyplinach). 
✓ Dodania kolejnego udziału czasu pracy (przy dwóch dyscyplinach). W tym wypadku 

rejestruje się zmianę, która faktycznie zaszła w zaangażowaniu pracownika w 

poszczególne dyscypliny. 

Nie można skorygować daty złożenia oświadczenia ani wskazanych dyscyplin. Jeśli został 

popełniony błąd i wpisano niewłaściwe dane, uczelnia musi skierować pisemną prośbę do 

Ministerstwa Edukacji i Nauki o usunięcie oświadczenia. Po wyrażeniu zgody przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki i jego usunięciu będzie możliwość dodania nowego – 

właściwego – oświadczenia. 

  

W systemie POL-on informację o tym, że pracownik „prowadzi działalność naukową we 

wskazanej dyscyplinie” należy oznaczyć, jeśli pracownik: 

✓ złożył w danym podmiocie w danej dyscyplinie oświadczenie o zaliczeniu do liczby 

N 

lub 

✓ jest zatrudniony na stanowisku, które wymaga prowadzenia działalności naukowej, 

tj.: 

stanowisku badawczym lub badawczo-dydaktycznym – w uczelniach.  

Jeśli zarejestrowane jest w systemie POL-on oświadczenie o liczbie N, to pole „prowadzenie 

działalności naukowej we wskazanej dyscyplinie” nie zaznaczy się automatycznie i trzeba je 

dodatkowo zaznaczyć w systemie. 

  

  

Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N 

  

Każdy pracownik prowadzący działalność naukową jest obowiązany do złożenia oświadczenia 

o zaliczeniu do liczby N, bez względu na stanowisko, na jakim jest zatrudniony. W przypadku 

Uniwersytetu Szczecińskiego obowiązek ten dotyczy pracowników badawczych oraz 

badawczo – dydaktycznych. 

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w grupie pracowników badawczych, badawczo 

– dydaktycznych w więcej niż jednym podmiocie, jest on obowiązany do złożenia 

oświadczenia o zaliczeniu do liczby N w jednym z tych podmiotów.  

Ustawa dopuszcza możliwość zaliczenia do liczby N także osoby, która jest zatrudniona na 

innym stanowisku (w przypadku uczelni – w grupie pracowników dydaktycznych), ale 

prowadzi działalność naukową. Jeżeli taki pracownik złoży oświadczenie o dyscyplinie z 



racji prowadzenia działalności naukowej (a nie z racji brania udziału w jej prowadzeniu) ma 

obowiązek złożyć oświadczenie o zaliczeniu do liczby N. Pracownik zatrudniony w grupie 

pracowników dydaktycznych może zostać zaliczony do liczby N pod warunkiem uzyskania 

zgody właściwego dyrektora instytutu. 

  

Pracownik nie musi każdego roku składać nowego oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. 

Oświadczenie takie jest ważne od dnia jego złożenia do dnia jego wycofania, przy czym 

oświadczenie wygasa automatycznie z dniem wygaśnięcia umowy o pracę w danym 

podmiocie lub zmiany oświadczenia o dyscyplinie (uwaga – kolejne oświadczenie o 

dyscyplinie można złożyć nie wcześniej niż po 2 latach). 

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).  

  

  

W jakim terminie nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o 

zaliczeniu  do liczby N? 

Nowo zatrudniony pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie o 

zaliczeniu do liczby N w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, jednak nie później 

niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony. Szczegółowe informacje na temat 

terminów obowiązujących pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego określa zarządzenie nr 

117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające 

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 

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

W tym załącznik nr 8 Procedura składania oświadczeń naukowych na Uniwersytecie 

Szczecińskim do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

Oświadczenia podlegają wpisaniu przez Dział Nauki i Projektów Naukowych do systemu 

informatycznego POL-on2 oraz Comarch ERP Egeria. 

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


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).  

  

  

  

Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N pracownika, który zmienił grupę pracowniczą z 

badawczej lub badawczo – dydaktycznej na dydaktyczną. 

Sama zmiana grupy pracowniczej na dydaktyczną nie oznacza automatycznie konieczności 

wycofania oświadczenia o zaliczeniu do liczby N. Jeżeli pracownik zmienił grupę na 

dydaktyczną i zaprzestał prowadzenia działalności naukowej, a poprzednio, na podstawie 

złożonego oświadczenia, był zaliczany do liczby N, powinien wycofać to oświadczenie, a 

informacja o zakończeniu obowiązywania oświadczenia powinna być niezwłocznie 

wprowadzona do systemu POL-on. Wycofanie oświadczenia będzie skutkować 

niewliczeniem takiej osoby do liczby N począwszy od roku, w którym oświadczenie o liczbie 

N zostało wycofane (zatrudnienie na potrzeby ewaluacji określane jest według stanu na dzień 

31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją). 

Wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową lub artystyczną (dla celów ewaluacji jakości działalności 

naukowej) stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. dostępny na stronie: 

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

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).  

  

  

  

Zmiana dyscypliny przez pracownika po dwóch latach 

Oświadczenie o dyscyplinie pracownik składa nie częściej niż co 2 lata. Jeżeli pracownik 

zmienia dyscyplinę po 2 latach i zaprzestaje prowadzenia działalności naukowej w 

dyscyplinie, a poprzednio na podstawie złożonego oświadczenia był zaliczany do liczby N, 

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


musi niezwłocznie wycofać to oświadczenie, a informacja o zakończeniu obowiązywania 

oświadczenia powinna być niezwłocznie wprowadzona do systemu POL-on.  

Wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową lub artystyczną (dla celów ewaluacji jakości działalności 

naukowej) stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. dostępny na stronie: 

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

Pracownik ma także obowiązek złożyć wymagane oświadczenia dla nowej dyscypliny, czyli: 

oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, oświadczenie o zaliczeniu do liczby N oraz 

oświadczenie o osiągnięciach z datą o jeden dzień późniejszą, niż data 

złożenia oświadczenia o cofnięciu upoważnienia.  

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).  

  

  

  

Zmniejszenie liczby osiągnięć uwzględnianych w ewaluacji uczelni. 

W sytuacji, gdy w uczelni zatrudniony jest pracownik, który z racji stanowiska, na którym 

został zatrudniony powinien prowadzić działalność naukową i złożyć oświadczenie o 

zaliczeniu do liczby N, ale takiego oświadczenia nie złożył, za każdego takiego pracownika 

uczelnia będzie mogła zgłosić o 6 slotów publikacyjnych mniej w danej dyscyplinie. 

  

W sytuacji, gdy w uczelni zatrudniony jest pracownik, który z racji stanowiska, na którym 

został zatrudniony powinien prowadzić działalność naukową, ale nie złożył oświadczenia o 

dyscyplinie, za każdego takiego pracownika uczelnia będzie mogła zgłosić o 6 slotów 

publikacyjnych mniej w każdej z dyscyplin poddawanych ewaluacji. 

  

W sytuacji, gdy w uczelni zatrudniony jest pracownik, który z racji stanowiska, na którym 

został zatrudniony powinien prowadzić działalność naukową, ale nie upoważnił uczelni do 

wykazania do celów ewaluacji żadnej z publikacji naukowych w danej dyscyplinie, za każdego 

takiego pracownika uczelnia będzie mogła zgłosić o 3 sloty publikacyjne mniej w danej 

dyscyplinie. 

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


  

  

Podsumowanie zasad dotyczących składania oświadczenia o zaliczeniu do liczby N 

✓ Obowiązek złożenia oświadczenia o zaliczeniu do liczby N dotyczy tylko osób 

zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danej instytucji. 
✓ Można je złożyć tylko w jednym podmiocie w danym czasie. 
✓ Musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę reprezentowaną przez 

pracownika zgodnie z oświadczeniem o dyscyplinie złożonym w tym podmiocie. 
✓ Okres obowiązywania oświadczenia o zaliczeniu do liczby N musi zawierać się w 

okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie. 
✓ W oświadczeniu w rubryce grupa stanowisk pracownik wpisuje odpowiednio w 

zależności od stanowiska, na którym jest zatrudniony: pracownik dydaktyczny; 

pracownik badawczy; pracownik badawczo-dydaktyczny.  
✓ Należy je złożyć w terminie 14 dni od daty zatrudnienia, jednak nie później niż do 

dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. Szczegółowe informacje 

na temat terminów obowiązujących pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego 

określa zarządzenie nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 

2021 r. zmieniające 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 

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

nr 8 Procedura składania oświadczeń naukowych na Uniwersytecie Szczecińskim 

do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 

r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-

2021 

  

✓ Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N można jawnie zakończyć w systemie (w 

przeciwieństwie do oświadczenia o dyscyplinie). 

  

✓ 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).  
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Informacje i wskazówki dotyczące sposobu rejestracji oświadczenia o zaliczeniu do liczby 

N  w systemie POL-on 

  

Rejestracja oświadczenia N w systemie POL-on nie jest możliwa:  

✓ po upływie 30 dni od daty złożenia oświadczenia.  

✓ Ponadto, w przypadku nowo zatrudnionych pracowników, data złożenia oświadczenia 

nie może być późniejsza niż 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. 

  

Zakończenie ważności oświadczenia  

Oświadczenie kończy ważność wraz z zakończeniem zatrudnienia w podmiocie. W 

przypadku zarejestrowania w systemie POL-on zakończenia zatrudnienia pracownika w 

podmiocie, jego oświadczenie o liczbie N zakończy się automatycznie. 

W przypadku oświadczenia o liczbie N jedyne, co można skorygować, to data końca 

obowiązywania oświadczenia. 

  

Zmiany w złożonych i zarejestrowanych w systemie POL-on oświadczeniach 

Nie ma możliwości zmiany w systemie dyscyplin, których dotyczy oświadczenie. Oznacza 

to również, że jeżeli oświadczenie o dyscyplinie obejmuje dwie dyscypliny, a w oświadczeniu 

o N została wskazana tylko jedna z nich, to nie ma możliwości „dopisania” drugiej dyscypliny. 

  

Nie można skorygować daty złożenia oświadczenia ani wskazanych dyscyplin. Jeśli 

pojawił się błąd i wpisane zostały niewłaściwe dane, uczelnia musi skierować pisemną 

prośbę do Ministerstwa Edukacji i Nauki o usunięcie oświadczenia. Po uzyskaniu zgody 

Ministerstwa Edukacji i Nauki i jego usunięciu uczelnia dodaje nowe – właściwe – 

oświadczenie. 

  

  

Oświadczenie upoważniające Uniwersytet Szczeciński do wykazania osiągnięć 

naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin  

Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego prowadzący działalność naukową, w 

szczególności nauczyciele akademiccy zatrudnieni w grupie stanowisk badawczych i 

badawczo – dydaktycznych, są zobowiązani do złożenia Oświadczenia o osiągnięciach 

zawierającego wykaz publikacji i wykaz patentów. Oświadczenie o osiągnięciach 

składają także pracownicy, którzy prowadzili działalność naukową i byli zatrudnieni w sposób 

ciągły co najmniej 12 miesięcy, ale nie złożyli oświadczenia upoważniającego Uniwersytet 



Szczeciński do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w 

dyscyplinie, ponieważ takie oświadczenie złożyli w innym podmiocie. 

Oświadczenie o osiągnięciach zawierające wykaz publikacji i wykaz patentów, po uzyskaniu 

akceptacji przez dyrektora instytutu, składają również osoby, które w okresie objętym 

ewaluacją odbywały kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet 

Szczeciński i  przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w 

dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina. 

  

Oświadczenie o osiągnięciach zawierające wykaz publikacji i wykaz patentów składa się w 

terminie do 31 grudnia każdego roku i nie później niż na dwa tygodnie przed ustaniem 

stosunku pracy. Natomiast każdą publikację, po uzyskaniu informacji o jej opublikowaniu w 

ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma lub wydawnictwa, pracownik lub 

odpowiednio doktorant niezwłocznie zgłasza do bazy Bibliografii Biblioteki Głównej 

Uniwersytetu Szczecińskiego i przypisuje do właściwej dyscypliny (formularz zgłoszeniowy 

publikacji dostępny na stronie http://publiform.bg.szczecin.pl/) 

  

Oświadczenie o osiągnięciach składa się na czas nieokreślony. W przypadku rozwiązania 

stosunku pracy jest ono ważne w odniesieniu do okresu objętego ewaluacją oraz w zakresie 

osiągnięć powstałych przed dniem rozwiązania stosunku pracy i upoważnia Uniwersytet 

Szczeciński do parametryzowania osiągnięć byłego pracownika. 

Oświadczenie o osiągnięciach obejmuje osiągnięcia naukowe powstałe w związku z 

zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w Uniwersytecie Szczecińskim. 

Pracownicy, którzy zgodnie z treścią Oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie 

reprezentują 2 dyscypliny zobowiązani są do złożenia Oświadczenia o osiągnięciach 

zawierającego wykaz publikacji i wykaz patentów z przyporządkowaniem ich do 

reprezentowanych dyscyplin. 

  

  

Oświadczenia te będą uwzględniane przy zgłaszanych do bazy PUBLI Uniwersytetu 

Szczecińskiego publikacjach i przekazywane do systemów informatycznych, np. do bazy PBN 

(Polska Biobibliografia Naukowa). Ponadto będą uwzględniane przy innych osiągnięciach 

objętych ewaluacją tj. projekty naukowe oraz patenty.  

Wzór oświadczenia w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia 

działalności naukowej w okresie ewaluacji wyłącznie w jednym podmiocie stanowi 

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

http://publiform.bg.szczecin.pl/
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Wzór oświadczenia w przypadku wskazania dwóch dyscyplin lub prowadzenia 

działalności naukowej w okresie ewaluacji w więcej niż jednym podmiocie stanowi 

załącznik nr 4 do zarządzenia nr 117/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 

maja 2021 r. dostępny na stronie: https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-

117-2021 

Tylko dla doktoranta Szkoły Doktorskiej, który w okresie objętym ewaluacją odbywał 

kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Szczeciński i 

przygotowywał rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której 

należy dana dyscyplina wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia nr 117/2021 

Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2021 r. dostępny na stronie: 

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

  

Czym jest identyfikator ORCID? 

Identyfikator ORCID jest unikalnym identyfikatorem cyfrowym nadawanym przez organizację 

ORCID. Identyfikator ORCID umożliwia jednoznaczną identyfikację osoby w skali 

międzynarodowej. 

Obowiązek posiadania identyfikatora ORCID przez osoby prowadzące działalność naukową  

w dyscyplinach naukowych wynika z art. 265 ust. 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce, który stanowi, że monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, 

jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem 

elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami 

określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. Informacje 

wprowadzają do bazy danych osoby prowadzące działalność naukową. 

Oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID – 

nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji jakości działalności naukowej. 

Jedyną instytucją, która może nadawać nr ORCID ID jest organizacja ORCID. Rejestrację 

konta można przeprowadzić bezpośrednio na stronie głównej:  https://orcid.org/ 

Konto w ORCID można również zarejestrować za pośrednictwem konta użytkownika w PBN 

https://pbn.nauka.gov.pl/ 

Aby numer ORCID został wysłany do rejestru pracowników w POL-on, do konta PBN należy 

podłączyć również profil POL-on. Synchronizacja tych trzech systemów da możliwość: 

1. Zaimportować publikacje z ORCID do PBN (oraz za zgodą autora – z PBN do 

ORCID), 

2. Pobrać dyscypliny autorów z POL-on, co pozwoli przypisać publikacje do 

odpowiednich dyscyplin, 

3. Wysłać numer ORCID osoby do rejestru pracowników w POL-on. 

  

https://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/14455/zarzadzenie-nr-117-2021
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W celu przeprowadzenia procesu ewaluacji obowiązkowe jest powiązanie przez pracownika 

nr ORCID z kontem w PBN oraz profilem w systemie POL-on szczegółowe informacje 

dotyczące powiązania numeru znajdują się na stronie:  https://pbn.nauka.gov.pl/ 

Pracownik jeżeli nie złożył dotychczas oświadczenia o numerze ORCID, musi je złożyć 

zgodnie z dyspozycją wskazaną w zarządzeniu nr 205/2019 Rektora Uniwersytetu 

Szczecińskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID 

(wraz z wzorcem oświadczenia ORCID)  

http://bip.usz.edu.pl/zarzadzenie/11467/zarzadzenie-nr-205-2019 

  

Czym jest SEDN i czy będą w nim widoczne dla uprawnionych administratorów dane 

dotyczące oświadczeń?  

SEDN to narzędzie do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotów. 

Jest częścią Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. 

Będą w nim uwidocznione dane dotyczące oświadczeń.  

14 grudnia 2020 r. została udostępniona dla uprawnionych administratorów wersja 

demonstracyjna aplikacji SEDN  (https://sedn-demo.opi.org.pl/). W systemie SEDN widoczne 

są dane produkcyjne z systemu POL-on, aktualizacje są wprowadzane w nieregularnych 

odstępach czasu, docelowo być zamieszczane co dobę.  Do stycznia 2022 r. wersja 

demonstracyjna aplikacji SEDN będzie rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Wtedy 

również oddana zostanie wersja produkcyjna aplikacji do obsługi procesu ewaluacji jakości 

działalności naukowej. 

Baza wiedzy oraz odpowiedzi na pytania użytkowników zamieszczone są na stronie pomocy 

SEDN: https://sedn-cp.opi.org.pl/ 

Dane do SEDN są przenoszone automatycznie z systemu POL-on. Dział Nauki i 

Projektów Naukowych nie dokonuje zmiany danych dotyczących oświadczeń naukowych 

w SEDN.  

  

Wsparcia technicznego w sprawie SEDN udziela:  

mgr Monika Trochimiak 

Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji obsługi systemu POL-on  

al. Papieża Jana Pawła II 31 pok. 314 

tel. 91 444 10 25   

e-mail: monika.trochimiak@usz.edu.pl 
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Wsparcie w zakresie poszczególnych obszarów 

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 

• 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/ 

  

  

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 

  

  

Wsparcia technicznego w sprawie SEDN oraz POL-on  udziela:  

mgr Monika Trochimiak 

Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji obsługi systemu POL-on  

al. Papieża Jana Pawła II 31 pok. 314 

tel. 91 444 10 25   

e-mail: monika.trochimiak@usz.edu.pl 
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