ZARZĄDZENIE Nr 60/11/12
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 12 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalania liczby osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej przy
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych albo wykonujących prace
pomocnicze w badaniach naukowych lub pracach usługowo - badawczych
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 1) lit. a)
rozporządzenia MNiSW z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie kryteriów i trybu
przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności
statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438, z późn. zm.), zarządza się co następuje:
§1
1. Kierownik jednostki organizacyjnej (dziekan/kierownik innej niż wydział jednostki
organizacyjnej), składający wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność
statutową, zobowiązany jest do podania informacji dotyczącej liczby osób zatrudnionych
w danej jednostce organizacyjnej, przy prowadzeniu badań naukowych lub prac
rozwojowych albo osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac pomocniczych
w badaniach naukowych lub pracach usługowo-badawczych.
2. Zobowiązuje się pracowników zatrudnionych w Uczelni na podstawie stosunku pracy, na
stanowisku:
1) naukowo-dydaktycznym lub naukowym (profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny,
profesor wizytujący, adiunkt, asystent),
2) naukowo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym (pracownik techniczny)
do złożenia Oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć do kierownika jednostki
organizacyjnej, do dnia 30 czerwca każdego roku.
4. Pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy u więcej niż jednego pracodawcy,
może wyrazić zgodę na zaliczenie go do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu
badań naukowych lub prac rozwojowych albo przy wykonywaniu prac pomocniczych
w badaniach naukowych lub pracach usługowo-badawczych tylko u jednego wybranego
przez siebie pracodawcy.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
R,RO,RN,RW,RD,RA,AK
podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/11/12
.......................................

imię i nazwisko

.......................................
stanowisko

.......................................
jednostka organizacyjna

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1) na Politechnice Śląskiej jestem zatrudniony/a w ramach stosunku pracy, na podstawie
mianowania/umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy/umowy o pracę
w niepełnym ......................... wymiarze czasu pracy*
podać jakim

2) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na zaliczenie mnie do liczby osób zatrudnionych
...........................................................................................................................................
nazwa jednostki organizacyjnej

przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych/w celu wykonywania prac
pomocniczych w badaniach naukowych oraz pracach usługowo-badawczych*,
3) zgody, o której mowa w pkt 2) udzieliłem/nie udzieliłem* innej jednostce naukowej.

....................................................................
data i podpis składajacego oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

