
Zarządzenie nr 99/2021 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 19 października 2021 r. 

 

 

w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do 

wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie ewaluacji Uczelni za lata 2017-

2021  

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.), w związku z art. 265 ust. 5, 13 i art. 343 ust. 

7, 8 ww. ustawy oraz art. 324 ust. 1 , ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1669, z późn. zm.) 

oraz § 2 ust. 1 Uchwały nr 3/2013/2014 Senatu Uniwersytetu z dnia 11.10.2013 r.  

w sprawie zasad gromadzenia księgozbioru w Bibliotece Głównej, niniejszym zarządzam, co 

następuje:  

 

 

§ 1 

 

1. W związku z koniecznością spełnienia wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

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

działalności naukowej zobowiązuję nauczycieli akademickich zatrudnionych  

w Uniwersytecie Przyrodniczym do złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie do wykazania w procesie ewaluacji osiągnięć naukowych 

powstałych w związku z zatrudnieniem w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, 

opublikowanych w roku 2021, ze wskazaniem dyscypliny naukowej, do której kwalifikują 

dane osiągnięcia.  

2. Osiągnięciami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie osiągnięcia naukowe objęte ewaluacją 

jednostek naukowych: artykuły naukowe i monografie naukowe, rozdziały w monografiach 

naukowych oraz recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych opublikowane  

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. 

3. Każde osiągnięcie naukowe może być wykazane przez autora tylko raz i tylko w ramach 

jednej dyscypliny naukowej.  

4. Oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego  

zarządzenia należy złożyć do przewodniczącego odpowiedniej dyscypliny naukowej,  

w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

5. Nadzór nad procesem składania oświadczeń sprawują Przewodniczący Rad Dyscyplin 

Naukowych we współpracy z Działem Ewaluacji i Stopni Naukowych oraz Oddziałem 

Informacji Naukowej Biblioteki Głównej. 

  



 

§ 2 

 

1. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia pracownicy reprezentujący dwie 

dyscypliny naukowe mają obowiązek złożyć oświadczenie według wzoru określonego  

w zał. nr 3. Oświadczenie należy złożyć w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki 

Głównej podczas zgłaszania pracy do zarejestrowania w Bibliografii Publikacji 

pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

2. Złożenie ww. oświadczenia jest warunkiem zarejestrowania osiągnięcia naukowego  

w Bibliografii Publikacji pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

3. Od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia osiągnięcia naukowe pracowników 

reprezentujących jedną dyscyplinę naukową będą rejestrowane w Bibliografii Publikacji 

pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na podstawie zgłoszenia na 

dotychczasowych zasadach oraz w oparciu o oświadczenie według wzoru określonego zał. 

nr 1.  

4. Złożenie oświadczeń upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania 

osiągnięć naukowych w procesie ewaluacji jest warunkiem uwzględnienia tych osiągnięć  

w ocenie okresowej pracownika oraz ocenie jednostki.  

 

§ 3 

 

1. Zobowiązuję pracowników którzy w związku z zatrudnieniem w Uniwersytecie 

Przyrodniczym w Lublinie w latach 2017-2021 uzyskali patent na wynalazek/wzór 

użytkowy/wyłączne prawo hodowcy do tej samej odmiany rośliny do złożenia 

oświadczenia upoważniającego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania tego 

osiągniecia na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021.   

2. Oświadczenia upoważniające Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania 

osiągnięć naukowych o których mowa w ust. 1 w procesie ewaluacji sporządzone według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego  zarządzenia należy złożyć do Centrum 

Transferu Technologii, w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

 

§ 4 

 

1. Zobowiązuję pracowników realizujących w latach 2017-2018 usługi badawcze świadczone 

na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki do 

złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania 

na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przychodu 

związanego z realizacją  tych usług badawczych.  

2. Oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 należy złożyć do 

Centrum Nauki - Biuro Finansowania Potencjału Badawczego, w terminie 14 dni od 

wejścia w życie niniejszego zarządzenia.  

3. Zobowiązuję pracowników realizujących w latach 2017-2021 usługi badawcze świadczone 

na zlecenie podmiotów nienależących do systemu szkolnictwa wyższego i nauki do 

złożenia oświadczeń upoważniających Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie do wykazania 



na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 przychodu 

związanego z komercjalizacją wyników badań naukowych uzyskanego w ramach 

realizowanych zadań badawczych.  

4. Oświadczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 należy złożyć do 

Centrum Transferu Technologii, w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszego 

zarządzenia.  

§ 5 

 

1. Traci moc Zarządzenie nr 80 Rektora  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 28 

października  2019  r.  w sprawie składania oświadczeń upoważniających Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie do wykazania osiągnięć naukowych pracownika w procesie 

ewaluacji Uczelni za lata 2017-2020. 

2. Oświadczenia dotyczące osiągnięć z lat 2017-2020 złożone przez pracowników na 

podstawie dotychczasowych zasad zachowują swoją ważność. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rektor 

 

 

/-/ Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 


