
Wojskowa 
Akademia 
Techniczna 

Zarządzenie 
Rektora Wojskowej Akademii Technicznej 

im. Jarosława Dąbrowskiego 

nr  27)   /RKR/2021 z dnia  9° 	‘‘   2021 r. 

w sprawie składania przez pracowników i doktorantów WAT oświadczeń  
związanych z działalnością  naukową. 

Na podstawie art. 23 ust 1, art. 265 ust. 4, 5, 6, 12, 13, art. 343 ust. 1 pkt. 
10, art. 343 ust. 7-10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§1 

Pracownicy i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej składają  następujące 
oświadczenia związane z działalnością  naukową: 

1. O reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie, w których prowadzą  działal-
ność  naukową  w WAT lub biorą  w niej udział  zwane dalej oświadczeniem 
o dyscyplinach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1. 

2. Upoważniające WAT do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących 
działalność  naukową  w danej dyscyplinie zwane dalej oświadczeniem 
o zaliczeniu do liczby N. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2. 

3. Upoważniające WAT do wykazania osiągnięć  naukowych na potrzeby 
ewaluacji poszczególnych dyscyplin zwane dalej oświadczeniem 
o osiągnięciach. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i nr 4. 

§2 

Oświadczenie o dyscyplinach: 
1. Oświadczenie składają  osoby prowadzące działalność  naukową, osoby 

biorące udział  w prowadzeniu działalności naukowej oraz doktoranci. 

2. W oświadczeniu można wskazać  nie więcej niż  2 dyscypliny 
naukowe zgodnie z wykazem dziedzin naukowych i dyscyplin określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1818). 
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3. W przypadku zadeklarowania 2 dyscyplin, należy określić  czas pracy 
w poszczególnych dyscyplinach z dokładnością  do %. 

4. Nowozatrudniony pracownik ma obowiązek złożenia oświadczenia 
w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia i nie później niż  do dnia 31 grudnia 
roku, w którym został  zatrudniony. 

5. Doktoranci, których osiągnięcia wykazywane są  na potrzeby ewaluacji 
składają  oświadczenie najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym podjęli 
naukę  w szkole doktorskiej. 

6. Zmian dyscyplin deklarowanych w oświadczeniu można dokonać  
najwcześniej po dwóch latach od daty złożenia poprzedniego 
oświadczenia. Z chwilą  złożenia nowego oświadczenia poprzednie traci 
ważność. 

7. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie 
z chwilą  ustania zatrudnienia lub kształcenia w przypadku doktorantów. 

§3 

Oświadczenie o zaliczeniu do liczby N: 
1. Oświadczenie składają  pracownicy prowadzący działalność  naukową. 

2. Oświadczenia nie składają  doktoranci. 

3. Nowozatrudniony pracownik składa oświadczenie w terminie 14 dni 
od dnia zatrudnienia i nie później niż  do dnia 31 grudnia roku, w którym 
został  zatrudniony. 

4. Oświadczenie ma charakter bezterminowy i wygasa automatycznie 
z chwilą  ustania zatrudnienia lub zmiany stanowiska na takie, na którym 
ww. oświadczenie nie jest wymagane. 

§4 

Oświadczenie o osiągnięciach: 

1. Osiągnięcia powstałe w czasie trwania stosunku pracy lub odbywania 
kształcenia w przypadku doktorantów i obowiązywania oświadczenia 
są  wykazywane przez WAT na potrzeby ewaluacji. 

2. Oświadczenie składają  osoby, których osiągnięcia są  wykazywane 
na potrzeby ewaluacji. 



3. Doktoranci składają  oświadczenie: 

1) w dyscyplinie, w której jest przygotowywana rozprawa doktorska, albo 
2) w jednej z dyscyplin zawierających się  w dziedzinie, w której jest przy-

gotowywana rozprawa doktorska. 

4. Doktoranci składają  oświadczenie najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym 
podjęli naukę  w szkole doktorskiej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 3. 

5. Nowozatrudniony pracownik, dla którego WAT jest jedynym miejscem za-
trudnienia w rozumieniu art. 265 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce składa oświadczenie o osiągnięciach w terminie 14 dni od dnia 
zatrudnienia i nie później niż  do dnia 31 grudnia roku, w którym został  za-
trudniony. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3. 

6. Nowozatrudniony pracownik, dla którego WAT nie jest jedynym miejscem 
zatrudnienia w rozumieniu art. 265 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce składa oświadczenie o osiągnięciach do 31 grudnia roku, w którym 
został  zatrudniony. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. 

7. Pracownicy, którzy deklarują  dwie dyscypliny w oświadczeniu 
lub WAT nie jest ich jedynym miejscem zatrudnienia, zobowiązani 
są  do uzupełnienia oświadczenia listą  osiągnięć  wraz z podziałem 
na dyscypliny do 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją  
lub do ostatniego dnia trwania stosunku pracy. 

8. Oświadczenie ma charakter bezterminowy 

§5 

1. Pracownicy składają  oświadczenia do właściwego Przewodniczącego 
Rady Dyscypliny Naukowej. W przypadku zadeklarowania dwóch 
dyscyplin, które są  ewaluowane w WAT, wszystkie oświadczenia składane 
są  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym do każdego 
Przewodniczącego właściwej dyscypliny. 

2. W przypadku zadeklarowania co najmniej jednej dyscypliny, która nie jest 
ewaluowana w WAT, wszystkie oświadczenia składane są  w dwóch jed-
nobrzmiących egzemplarzach z czego jeden egzemplarz oświadczenia 
jest składany do Prorektora ds. Naukowych za pośrednictwem kierownika 
J.O. 

3. Doktoranci składają  oświadczenia do Dyrektora Szkoły Doktorskiej, 
który przekazuje do właściwego Przewodniczącego Rady Dyscypliny 
Naukowej. 

4. Wszelkie zmiany dotyczące oświadczeń  wymagają  formy pisemnej. 
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5. Dyscypliny określone we wszystkich oświadczeniach muszą  być  tożsame. 

6. Oświadczenia o dyscyplinach i o zaliczeniu do liczby N złożone do dnia 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia utrzymują  ważność. 

7. Oświadczenia o osiągnięciach złożone przed dniem wejścia w życie niniej-
szego zarządzenia przez osoby, które zadeklarowały dwie dyscypliny lub 
WAT nie jest ich jedynym miejscem zatrudnienia tracą  ważność. 
Nowe oświadczenia o osiągnięciach wraz z listą  osiągnięć  należy złożyć  
do 30.11.2021 r. 

§6 

Traci moc zarządzenie nr 30/RKR/2019 z dnia 25.09.2019 r. 

§ 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK 
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Załącznik nr 1 

,.., do zarządzenia Rektora WAT 
nr :-P7.../RKR/2021 z dnia .3!--.'.41Q.P2. -ZA./21 

Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie 

Imię  i nazwisko 	 Miejscowość, data 

Numer ORCID 

Ja, 	 , zgodnie 
z art. 343 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) oświadczam, że reprezentuję  nastę-
pujące dyscypliny naukowe*: 

1) dziedzina........   dyscyplina 	  
udział  czasu pracy 	  

2) dziedzina 	 dyscyplina 	  
udział  czasu pracy 	  

w Wojskowej Akademii Technicznej 

Podpis 

* Należy wskazać  jedną  albo dwie dziedziny i dyscypliny naukowe. 
** W przypadku zadeklarowania 2 dyscyplin, należy określić  wymiar czasu pracy w poszczególnych dyscy-
plinach z dokładnością  do Y. wymiaru czasu pracy. 

Pouczenie: 
Oświadczenie są  obowiązane złożyć  osoby prowadzące działalność  naukową, osoby biorące udział  w pro-
wadzeniu działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunki pracy oraz doktoranci. 
Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie można zmienić  nie 
wcześniej niż  po uplywie 2 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. 
Zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce można wskazać  łącznie nie więcej 
niż  2 dyscypliny naukowe lub artystyczne we wszystkich podmiotach, w których osoba jest zatrudniona. 
Zgodnie z art. 343 ust. 8 ustawy - - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie należy złożyć, 
biorąc pod uwagę  ostatnio uzyskany stopień  naukowy lub tytuł  profesora, lub aktualny dorobek naukowy 
Zgodnie z art. 343 ust. 10 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowozatrudniony pracownik jest 
obowiązany złożyć  oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia jednak nie później niż  do dnia 31 
grudnia roku, w którym został  zatrudniony. 
W przypadku zadeklarowania dyscypliny nieewaluowanej w WAT, jeden egzemplarz przekazywany do Pro-
rektora ds. Naukowych 



Załącznik nr 2 
do zarządzenia Rektora WAT 

nr  39   /RKR/2021 z dnia .N24(42- 

Upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników 
prowadzących działalność  naukową  

Imię  i nazwisko 

Numer ORCID 

  

Miejscowość, data 

   

Ja, 	
, zgodnie 

z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z późn. zm.) upoważniam Wojskową  Akademię  

Techniczną  do zaliczenia mnie do liczby pracowników prowadzących działalność  

naukową. 

dziedzina    ... 	 dyscyplina 

dziedzina 	 

     

dyscyplina 

   

        

        

          

* Dyscypliny wskazane w niniejszym oświadczeniu 

nym na podstawie art. 343 ust. 7 ustawy - Prawo o 

albo jedną  z nich). 
Pouczenie: 

Podpis 

nie mogą  być  inne niż  wskazane w oświadczeniu złożo-

szkolnictwie wyższym i nauce (należy wskazać  te same 

Zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: 

1) oświadczenie są  obowiązane złożyć  osoby prowadzące działalność  naukową, zatrudnione na pod- 

stawie stosunku pracy; 
2) oświadczenie należy złożyć  w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż  do dnia 31 grud- 

nia roku, w którym pracownik został  zatrudniony; 

3) w przypadku zmiany dyscypliny naukowej lub artystycznej dokonanej zgodnie z art. 344 ust. 7 

ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie składa się  niezwłocznie; 

4) oświadczenie można złożyć  tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż  2 dyscyplinach naukowych. 

W przypadku zadeklarowania dyscypliny nieewaluowanej w WAT, jeden egzemplarz przekazywany 

do Prorektora ds. Naukowych 



Załącznik nr 3 
4, do zarządzenia Rektora MT 

nr  .-7.2   /RKR/2021 z dnia  3D  t(c1204-' tA21  

Oświadczenie upoważniające WAT do wykazania osiągnięć  
pracownika lub doktoranta* 

Imię  i nazwisko 

Numer ORCID 

 

Miejscowość, data 

  

Ja, 	 zgodnie 
z art. 265 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 
poz. 478 z późn. zm.) upoważniam Wojskową  Akademię  Techniczną  do wykaza-
nia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej wszystkich moich 
osiągnięć  naukowych powstałych w czasie obowiązywania oświadczenia 
i trwania stosunku pracy/odbywania kształcenia**, w szczególności: 

Publikacje***: 

Lp. 	 Tytuł 
	

Rok publikacji 
	

Dyscyplina 



Lp. 
Data 

Tytuł/Nazwa Dyscyplina 
ogłoszenia w WUP 

Patenty i wzory użytkowe: 

Podpis 

* Dotyczy pracowników, dla których WAT jest jedynym miejscem zatrudnienia lub doktorantów. 
— Niepotrzebne skreślić  
' Dotyczy pracowników, którzy zadeklarowali dwie dyscypliny. 

Pouczenie: 
Pracownicy deklarujący dwie dyscypliny są  zobowiązani do 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją  
lub do ostatniego dnia trwania stosunku pracy do uzupełnienia oświadczenia listą  osiągnięć  wraz z podzia-łem na dyscypliny 
Doktoranci składają  oświadczenie najpóźniej do 31 grudnia roku, w którym podjęli naukę  w szkole doktor-skiej. 
Oświadczenie ma charakter bezterminowy. 



Załącznik nr 4 
do zarządzenia Rektor vyAT 

nr 	/RKR/2021 z dnia 

Oświadczenie upoważniające WAT do wykazania osiągnięć  pracownika* 

Imię  i nazwisko 

Numer ORCID 

 

Miejscowość, data 

  

Ja,   zgodnie 
z art. 265 ust. 13 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 
poz. 478 z późn. zm.) upoważniam Wojskową  Akademię  Techniczną  do wykaza-
nia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej moich następujących 
osiągnięć  naukowych powstałych w czasie trwania stosunku pracy: 

Publikacje: 

Lp. 	 Tytuł 
	

Rok publikacji 
	

Dyscyplina 



Lp. Dyscyplina 
ogłoszenia w WUP 

Tytuł/Nazwa 

Data 

Patenty i wzory użytkowe: 

Podpis 

Dotyczy pracowników, dla których WAT nie jest jedynym miejscem zatrudnienia. 

Pouczenie: 
Pracownicy, dla których WAT nie jest jedynym miejscem zatrudnienia zobowiązani są  do 31 grudnia 

każdego roku objętego ewaluacją  lub do ostatniego dnia trwania stosunku pracy do uzupełnienia 

oświadczenia listą  osiągnięć  wraz z podziałem na dyscypliny 
Oświadczenie ma charakter bezterminowy. 
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