
Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora 
nr 59 z dnia 6 listopada 2018 r. 

OŚWIADCZENIE  
PRACOWNIKA UPOWA ŻNIĄCE SZKOŁĘ GŁÓWNĄ HANDLOWĄ W WARSZAWIE  

DO ZALICZENIA GO DO LICZBY PRACOWNIKÓW PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ 
NAUKOWĄ W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE W DANEJ 

DYSCYPLINIE  
I. Dane osoby składaj ącej oświadczenie: 

Nazwisko:  

Imiona:  

PESEL:  

Jednostka organizacyjna:  

Wymiar czasu pracy: �  pełny (cały etat)             �  niepełny – wymiar: …………… 

Posiadany stopień lub tytuł:  
II. W oświadczeniu o reprezentowanych przeze mnie dziedzina ch i dyscyplinach 

(załącznik nr 1), o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wy ższym i nauce (dalej „ustawa”) wykazałem/am,  
że reprezentuj ę: 

1 
Dziedzinę  

Dyscyplinę  

2 
Dziedzinę  

Dyscyplinę  
III. Niniejszym o świadczam, że upowa żniam Szkoł ę Główn ą Handlow ą  

w Warszawie do zaliczenia mnie do liczby pracownikó w prowadz ących działalno ść 
naukow ą w danej dyscyplinie (art. 265 ust. 5 w zw. z ust. 4 ustawy), w nast ępujących 
dyscyplinach (mo żna poda ć 1 lub 2): 

Lp.  Dyscyplina 

Procent czasu pracy 
przeznaczonego  
na działalność  

w poszczególnych 
dyscyplinach* 

1   

2   
Jednocze śnie, po zapoznaniu si ę z treścią art. 265 ust. 12 i 13 ustawy, wyra żam zgod ę 
na zaliczenie mojego dorobku naukowego afiliowanego  przy Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie, wykazanego w rocznych sprawozdaniach n auczyciela akademickiego,  
do osi ągni ęć uwzgl ędnianych w ewaluacji Szkoły Głównej Handlowej w War szawie –  
w zależności od wyboru Uczelni. 

 
Warszawa, dn. ………………......20……… r.  ………………………………………………….. 

(czytelny podpis) 
 

Oświadczenie nale ży zło żyć nie pó źniej ni ż w ci ągu 14 dni od dnia zatrudnienia oraz 
niezwłocznie w przypadku zmiany danych zawartych w oświadczeniu.  

 

* UWAGA: w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym  wymiarze czasu pracy nale ży czas 
pracy wykaza ć proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. 



 
 

Informacja do o świadczenia stanowi ącego zał ącznik nr 2 
do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 6 listopada 2018 r. 

 
ART. 265 ust. 4 i 5 USTAWY:   
4. Ewaluację przeprowadza się w ramach dyscypliny w podmiocie zatrudniającym według 
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji co najmniej  
12 pracowników prowadzących działalność naukową w danej dyscyplinie, w przeliczeniu na 
pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie. 
5. Pracownik prowadzący działalność naukową, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie 
później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został zatrudniony, składa oświadczenie 
upoważniające zatrudniający go podmiot do zaliczenia go do liczby pracowników, o których 
mowa w ust. 4. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie. 
Oświadczenie można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach,  
o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8. 
 
ART. 265 ust. 12 i 13 USTAWY: 
12. Na potrzeby ewaluacji osiągnięcia jednej osoby mogą być wykazywane w ramach nie 
więcej niż 2 dyscyplin, przy czym dane osiągnięcie może być wykazane przez osobę będącą 
jego autorem tylko raz i tylko w ramach jednej dyscypliny. 
13. Osoba, której osiągnięcia są wykazywane na potrzeby ewaluacji, składa oświadczenie 
upoważniające dany podmiot do wykazania tych osiągnięć w ramach poszczególnych 
dyscyplin,  
o których mowa w art. 343 ust. 7 i 8, a w przypadku doktoranta: 
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. 
 

Dziedziny i dyscypliny nale ży wskaza ć zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wy ższego z dnia 20 wrze śnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych oraz dyscyplin artystycznych 

 

Drukować na drugiej stronie oświadczenia ! 
 


