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Nowości w zakresie 
oświadczeń 
pracowników
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Nowe udziały czasu pracy

ZMIANY 
OBOWIĄZUJĄ OD 

11 XII 2020

W odniesieniu do osób, które 
złożyły w podmiocie 
oświadczenie o 
reprezentowaniu 2 dyscyplin

WCZEŚNIEJ OBECNIE

Wartości 25%, 50%, 75% 

Suma 100%

Także w przypadku 
oświadczenia tylko 1 
dyscypliny 

Dopuszczalna też wartość 
0%

Suma 100%, wyjątkowo 0%

CEL ZMIANY: UMOŻLIWIENIE WSKAZYWANIA PRZERW W PROWADZENIU

DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W PRZYPADKU PRACOWNIKÓW NIENAUKOWYCH
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Wartości udziałów czasu pracy

OD CZEGO ZALEŻĄ

DOPUSZCZALNE

WARTOŚCI

UDZIAŁÓW?

liczby 
reprezentowanych 

dyscyplin
oświadczenia o N

stanowiska 
(naukowe / 

nienaukowe)

Osoby prowadzące 
działalność naukową i 
osoby oświadczone do N 
muszą mieć 
zarejestrowane 
niezerowe udziały czasu 
pracy

Pozostali pracownicy, 
którzy złożyli 
oświadczenie o 
reprezentacji dyscyplin 
mogą podać 0%
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Stanowiska 

STANOWISKA „NAUKOWE” – wymagają od 

pracownika prowadzenia działalności 
naukowej (obowiązek określony w 
przepisach):

• pracownik badawczy (uczelnie)

• pracownik badawczo-dydaktyczny (uczelnie)

• pracownik naukowy (instytuty badawcze i 
PAN, uczelnie – tylko w kontekście starej siatki 
stanowisk)

• pracownik naukowo-dydaktyczny (uczelnie –
tylko w kontekście starej siatki stanowisk)  

STANOWISKA „NIENAUKOWE” 
– pozostałe

Nie wyklucza to, aby zajmujące je 
osoby faktycznie prowadziły 
działalność naukową
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Udział czasu pracy

• Przy rejestracji zmian w udziałach czasu pracy nie trzeba zbierać nowych 
oświadczeń

• Udział czasu pracy musi być podany dla całego okresu trwania oświadczenia 
o dyscyplinie (nawet 0%)

• Informacje uwzględniane:

– w algorytmie podziału środków z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału 
badawczego

– na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (dane te będą 
wykorzystywane do wyliczania liczby N oraz limitu publikacji autorstwa danego 
pracownika)

→ wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.

• Nowe walidacje:

– biorą pod uwagę też dodatkowe parametry – stanowisko i oświadczenie o N

– blokują rejestrację w przypadku podania błędnych wartości udziałów

STAN NA 31 XII 
DANEGO ROKU



logo Basin



logo Basin

OŚWIADCZENIE O REPREZENTACJI 1 DYSCYPLINY
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Musi być podany dla całego 
okresu trwania oświadczenia o 

dyscyplinie
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EDYCJA OŚWIADCZENIA O DYSCYPLINIE

Edycja
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Dodawanie nowego 
udziału (= zmiana 

udziałów)

Możliwość korekty 
udziałów
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Nowy udział
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Dodany nowy udział 
czasu pracy 

(z kolejną datą)
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Udziały czasu pracy
Case study
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Dopuszczalne wartości udziałów

OŚWIADCZENIE DOPUSZCZALNE UDZIAŁY

Oświadczenie o 
dyscyplinach

(art. 343 ust. 7 PoSzWiN)

Oświadczenie o N 
(art. 265 ust. 5 PoSzWiN)

Pracownicy naukowi, 
badawczy i badawczo-

dydaktyczni
Pozostali pracownicy

2 dyscypliny (A i B)

2 dyscypliny (A i B)
A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%

A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%

1 dyscyplina (A)
A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%

A=100%, B=0%

Brak
A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%

A=100%, B=0%
A=75%, B=25%
A=50%, B=50%
A=25%, B=75%
A=0%, B=100%
A=0%, B=0%

1 dyscyplina (A)

1 dyscyplina (A) A=100% A=100%

Brak A=100%
A=100%

A=0%

Wpis w Pomocy POL-on: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dopuszczalne-wartosci-udzialow-obowiazujace-od-11-grudnia-2020/

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dopuszczalne-wartosci-udzialow-obowiazujace-od-11-grudnia-2020/
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dopuszczalne-wartosci-udzialow-obowiazujace-od-11-grudnia-2020/
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ZATRUDNIENIE I 
STANOWISKO:

od 1.10.2020 asystent, nauczyciel akademicki 
w grupie badawczo-dydaktycznej

obowiązuje od 7.10.2020:
1. astronomia 75%
2. nauki chemiczne 25%

20.12.2020 chce zmienić udział czasu na 
astronomia 100% i nauki chemiczne 0%. Czy 
może?

Przykład 1. Anna Przykładna

tak – astronomia od 7.10.2020

OŚWIADCZENIE O 
DYSCYPLINIE:

OŚWIADCZENIE O N:

Jest to niemożliwe. Pani Anna jest zatrudniona na stanowisku o 
charakterze naukowym – udziały zawsze muszą być różne od 0%. 
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ZATRUDNIENIE I 
STANOWISKO:

• od 1.10.2015 na stanowisku specjalista 
badawczo-techniczny, w grupie pracowników 
badawczo-technicznych (instytut PAN)

• od 1.10.2020 na stanowisku specjalista, w 
grupie pracowników badawczo-technicznych

od 1.12.2018
1. inżynieria materiałowa 75%
2. inżynieria lądowa i transport 25%

Czy należy dokonywać zmian w systemie?

Przykład 2. Adam Techniczny

tak, od 1.06.2020 – inżynieria materiałowa

OŚWIADCZENIE O 
DYSCYPLINIE:

OŚWIADCZENIE O N:

Tak. Pan Adam jest zatrudniony na stanowisku o charakterze nienaukowym. Reprezentuje 
dwie dyscypliny, ale tylko w jednej złożył oświadczenie N. W tej sytuacji jedyne 

dopuszczalne wartości udziałów to 100% w dyscyplinie oświadczonej do N i 0% w drugiej 
dyscyplinie. Należy zmienić wartości udziałów od 11.12.2020 (najpóźniej do 31.12.).
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ZATRUDNIENIE I 
STANOWISKO:

• do 4.01.2021 adiunkt, nauczyciel akademicki w 
grupie najpierw naukowo-dydaktycznej, potem 
badawczo-dydaktycznej

• od 5.01.2021 adiunkt, nauczyciel akademicki w 
grupie dydaktycznej 

od 2.11.2018
1. nauki socjologiczne 50%
2. pedagogika 50%

Od 5.01.2021 pani Iwona nie prowadzi 
działalności naukowej w żadnej dyscyplinie. Czy 
można jej wpisać z tą datą udziały 0%?

Przykład 3. Iwona Inteligentna

tak, na obie dyscypliny, od 2.11.2018

OŚWIADCZENIE O 
DYSCYPLINIE:

OŚWIADCZENIE O N:

Nie, ponieważ ma na ten dzień obowiązujące oświadczenie o N obejmujące obydwie 
dyscypliny. Należałoby zakończyć pani Iwonie oświadczenie o N najpóźniej z dniem 
4.01.2021, a następnie wprowadzić udziały 0% dla obydwu dyscyplin od 5.01.2021. 
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Zmiany w zakresie 
zatrudnienia 
systemowego
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Zakończenie zatrudnienia systemowego 

• Wprowadzono możliwość zakończenia zatrudnienia 
systemowego („Dane zatrudnienia”), pomimo że 
trwają uproszczone warunki zatrudnienia 

→ dot. innych osób prowadzących zajęcia (np. 
umowa cywilnoprawna, niezatrudniony 
doktorant)

• Nadal nie będzie to możliwe w przypadku zwykłych 
warunków zatrudnienia (= stosunku pracy)

• Dzięki temu można zakończyć obowiązywanie 
oświadczenia o dyscyplinie osobie, która 
równolegle była zatrudniona w ramach stosunku 
pracy oraz jako inna osoba prowadząca zajęcia, a 
następnie jej stosunek pracy ustał

UMOWA O 
PRACĘ

UMOWA 
CYWILNO-
PRAWNA
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Zatrudnienie systemowe| STOSUNEK PRACY

Rozpoczęcie 
zatrudnienia

1 X 2018
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Zakończenie 
zatrudnienia
30 IX 2020 

Umowa 1 
na czas określony

Umowa 2
na czas nieokreślony

DATA USTANIA ZATRUDNIENIA SYSTEMOWEGO

NIE MOŻE BYĆ WCZEŚNIEJSZA NIŻ DATA

ZAKOŃCZENIA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA
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Zatrudnienie systemowe | INNA OSOBA PROWADZĄCA ZAJĘCIA

Umowa o pracę

Umowa cywilnoprawna

uproszczony warunek 
zatrudnienia może trwać po 

zakończeniu zatrudnienia 
systemowego 
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Rozpoczęcie 
zatrudnienia

1 X 2018

Zakończenie 
zatrudnienia
30 IX 2020 

ZAKOŃCZENIE OBOWIĄZYWANIA

OŚWIADCZENIA O DYSCYPLINIE 30 IX 2020W
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Zatrudnienie systemowe
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Kończymy zatrudnienie 
systemowe
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Zatrudnienie systemowe 
zostało zakończone
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Zatrudnienie to zostanie wyszukane 
przez system jako aktualne dzięki 

aktywnym uproszczonym warunkom 
zatrudnienia!
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Kary pracownicze
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Zmigrowane z POL-on 1, 
nie podlegają edycji

Kary z art. 276 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy 2.0

Orzeczenia z art. 180 
KKW

Art. 343 ust. 1 pkt 20 
ustawy 2.0.

§ 2 ust. 9 rozporządzenia 
ws. POL-on
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„STARA” KARA DYSCYPLINARNA

Tylko do odczytu

Ostrzeżenie o 
wpisanej karze
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„NOWA” KARA DYSCYPLINARNA
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Rejestracja kar w POL-onie

• Kary dyscyplinarne „nowe” i wyroki wprowadzają:
• Rektor
• Minister (gdy osoba ukarana nie jest już zatrudniona w 

podmiocie) 

• Możliwość modyfikacji już wprowadzonych kar:
podmiot, który rejestrował lub Ministerstwo 

• Kary dyscyplinarne „stare” nie podlegają edycji

Art. 343 ust. 4 
ustawy 2.0.

• TERMIN REJESTRACJI: 
niezwłocznie po powzięciu informacji o uprawomocnieniu się 
orzeczenia kary dyscyplinarnej albo o prawomocnym orzeczeniu sądu

• TERMIN USUNIĘCIA: 
niezwłocznie po powzięciu informacji o zatarciu kary dyscyplinarnej, 
uchyleniu orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną, zatarciu skazania 
lub uchyleniu wyroku sądu.



Dziękujemy za uwagę

tel.: +48 22 570 14 00
faks: +48 22 825 33 19
e-mail: opi@opi.org.pl

www.opi.org.pl

Ośrodek Przetwarzania Informacji-
Państwowy Instytut Badawczy

al. Niepodległości 188 B
00-608 Warszawa

e-mail:
szkolenia@opi.org.pl

www.szkolenia.opi.org.pl


