
Zarządzenie nr 71 

Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

 zmieniające zarządzenie nr 211 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2020 r.  

w sprawie Procedury składania oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie 

oraz upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 

Na podstawie art. 23 w związku z art. 343 ust. 7 – 10 oraz art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W zarządzeniu nr 211 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Procedury składania 

oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie oraz upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników 

prowadzących działalność naukową wprowadza się zmiany:  

1) w § 6: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zmiana zatrudnienia związana z zaprzestaniem prowadzenia działalności naukowej 

nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem oświadczenia. Pracownik w terminie 3 dni 

od daty zaprzestania prowadzenia działalności naukowej składa dziekanowi/kierownikowi 

jednostki organizacyjnej oświadczenie o wycofaniu zgody na zaliczenie do liczby osób 

prowadzących działalność naukową. Oświadczenie składa się poprzez panel2.zut.edu.pl. 

Dziekan/kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje oświadczenie pracownika do Działu 

Nauki oraz do wiadomości przewodniczącemu właściwej rady dyscypliny naukowej. 

Dział Nauki wprowadza informacje w tym zakresie do panel2.zut.edu.pl i przechowuje wersje 

papierowe oświadczeń.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody na zaliczenie do liczby osób prowadzących 

działalność naukową stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.”; 

2) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu, jak stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Rektor 

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT 



Załącznik  

do zarządzenia nr 71 Rektora ZUT z dnia 24 czerwca 2021 r.   

Wzór 

Oświadczenie 

o wycofaniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową 

Szczecin, dnia  .................................  

 ...........................................................................  

(imię i nazwisko) 

 ..............................................  

Numer ORCID 

Oświadczam, że w związku ze zmianą stanowiska z badawczego/badawczo-dydaktycznego* 

na stanowisko dydaktyczne/inżynieryjno-techniczne/inne* z dniem  ........................  wycofuję 

złożone w dniu  ...............................  oświadczenie upoważniające do zaliczenia mnie do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową w dyscyplinie/dyscyplinach: 

1)...................................................................................................................  

2)...................................................................................................................  

 ........................................................  

(podpis składającego oświadczenie) 

Przyjmuję do wiadomości:  ......................................................   

(podpis dziekana/kierownika jednostki organizacyjnej) 

Przyjmuję do wiadomości  .......................................................  

(podpis przewodniczącego rady dyscypliny) ** 

 
* niepotrzebne skreślić 

** w przypadku wyboru dwóch dyscyplin wymagany jest podpis obu przewodniczących rad dyscyplin 
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