
 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 94/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 15 lipca 2020 r. 

 

 

wprowadzające zmiany do zarządzenia Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzorów oraz zasad składania 

przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do 

przeprowadzania ewaluacji jakości działalności naukowej oraz przekazywania 

danych w tym zakresie do systemów informatycznych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 w związku z art. 265 ust. 5 i 13 oraz art. 343 ust. 1 i 

2 oraz ust. 7 – 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) oraz art. 324 ust. 1 ustawy 

z dnia 3 lipca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności 

naukowej (Dz. U. 2019 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 

maja 2020 r. w sprawie wzorów oraz zasad składania przez pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego oświadczeń niezbędnych do przeprowadzania ewaluacji jakości działalności 

naukowej oraz przekazywania danych w tym zakresie do systemów informatycznych 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5. Dane z oświadczeń, o których mowa w § 1, przekazywane są do systemu POL-

on poprzez masowy import danych wraz z pozostałymi danymi o pracownikach.”; 

 

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

     „3. 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.”; 

 

3) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi ds. nauki. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  
do zarządzenia Nr 94/2020 
z dnia 15 lipca 2020 r. 

 
Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 68/2020 
z dnia 28 maja 2020 r. 

 
________________________________ 
(imię i nazwisko) 
  

__ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __- __ __ __ __ 
 (Nr ORCID)  
 

……………………………………………… 

Miejscowość, data 

 

 

 

OŚWIADCZENIE Nr 3 

Oświadczenie upoważniające do wykazania osiągnięć naukowych na 

potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej 

 

Ja, ………………………………………………………………, zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm. )  

upoważniam Uniwersytet Wrocławski do wykazania na potrzeby ewaluacji jakości 

działalności naukowej za lata ……………………………………………………… moich następujących osiągnięć 

naukowych/artystycznych*  w ramach dyscyplin naukowych/artystycznych**: 

 
 
 

Dyscyplina/dyscypliny zadeklarowane w 

oświadczeniu nr 1 

Wykaz osiągnięć wraz z punktacją 

wynikajacą z  obowiązującego 

rozporządzenia MNiSW w sprawie 

ewaluacji jakości działalności naukowej 

1.  

2.  

 
 
Oświadczam, że osiągnięcia te powstały w związku z prowadzeniem przeze mnie działalności 
naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

……………………………………………… 
Podpis 

 
 
* Dotyczy osiągnięć zdefiniowanych w obowiązującym rozporządzeniu MNiSW w sprawie ewaluacji 
jakości działalności naukowej powstałych w okresie zatrudnienia/kształcenia w Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

** Osiągnięcia można wykazywać tylko w dyscyplinie (lub dyscyplinach), która jest uwzględniona w oświadczeniu 
Nr 1 - oświadczeniu o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej, złożonym na podstawie 
art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Pouczenie: 
  
Zgodnie z art. 265 ust. 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 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.  

Zgodnie z art. 265 ust. 6 ustawy, należy wskazać te osiągnięcia, które powstały w związku  
z zatrudnieniem lub odbywaniem kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.  

 


