Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodatkowe wyjaśnienie w sprawie wprowadzania informacji o
zatrudnieniu do ankiety jednostki naukowej
W związku z kierowanymi do Ministerstwa różnego rodzaju szczegółowymi pytaniami dotyczącymi
wprowadzania do Ankiety jednostki naukowej danych dotyczących zatrudnienia przy realizacji badań naukowych
lub prac rozwojowych i określania tzw. liczby N wyjaśniamy, co następuje: 1. Ocena jednostek naukowych
przeprowadzana w 2013 r. na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. z
2012 poz. 877 i z 2013 r. poz. 191) wymaga zgodnie z § 2 ust. 4 umieszczenia w Ankiecie jednostki naukowej
danych z czterech poprzednich lat kalendarzowych, tj. lat 2009-2012. 2. Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia
podstawę dla określenia liczby N w kolejnych latach objętych oceną stanowią oświadczenia pracowników
składane dla celów ubiegania się przez jednostkę naukową o przyznanie środków finansowych na działalność
statutową w kolejnych latach. 3. Jednostki naukowe, które składały wnioski o przyznanie dotacji na działalność
statutową w latach 2009-2012, wykazywały w nich liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji badań
naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie w poszczególnych
latach. W latach 2009-2011 podstawą zaliczania do tej grupy powinny być składane przez poszczególne osoby
oświadczenia o podstawowym miejscu pracy, a w roku 2012 oświadczenie o zgodzie na zaliczenie do liczby N.
Zwracamy uwagę, że w latach 2009-2011 należy rozróżniać podstawowe miejsce pracy w
rozumieniu przepisów dotyczących finansowania nauki od definicji podstawowego miejsca pracy w
rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Oświadczenie o podstawowym
miejscu pracy wymagane w latach 2009-2011 przy składaniu wniosków o przyznanie środków
finansowych na działalność statutową należy rozumieć jako wskazanie jednostki naukowej jako głównego
miejsca prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych przez jej pracownika. W przypadku osób
zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej (np. w uczelni i w
instytucie) pracownik mógł złożyć powyższe oświadczenie tylko w jednej jednostce. Deklaracja o traktowaniu
danej jednostki jako podstawowego miejsca pracy z punktu widzenia badań naukowych nie wykluczała
traktowania innej jednostki jako podstawowego miejsca aktywności dydaktycznej. Obowiązujące od
1.10.2011 przepisy ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” wprowadziły zasadę jednego
podstawowego miejsca pracy w całym sektorze jednostek naukowych zarówno w odniesieniu do
działalności naukowej, jak i dydaktycznej. Nie jest to tożsame z automatycznym przypisywaniem w roku
2012 dorobku naukowego danej osoby do dorobku tej jednostki, która w świetle obowiązujących przepisów jest
traktowana jako podstawowe miejsce pracy. Dorobek ten może być przypisany do dorobku jednostki
wskazywanej jako podstawowe lub dodatkowe miejsce pracy, a dana osoba może być zaliczona w roku
2012 do liczby N w zależności od tego, w której jednostce złożyła stosowne oświadczenie, o którym
mowa w pierwszym akapicie punktu. Szczegółowe przepisy regulujące kwestie wykazywania liczby pracowników
zatrudnionych przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych zgodnie z regulacjami obowiązującymi w
tym zakresie w poszczególnych latach, zostały wskazane w odpowiedzi na pytanie nr 3 w zamieszczonym obok
bloku „Często zadawane pytania”. Zwrócić należy także uwagę, że wykazy pracowników importowane wraz z
oprogramowaniem do sporządzenia Ankiety jednostki naukowej z systemu POL-on uwzględniają obecnie
obowiązujące przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące podstawowego miejsca pracy.
Wypełniając Ankietę jednostki naukowej konieczna jest weryfikacja tych wykazów pod kątem przepisów
rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, a w szczególności
oświadczeń pracowników o zgodzie na zaliczenie do liczby N. 4. Z punktów 2 i 3 wynika, że w wykazie, o którym
mowa w ust. 2 Ankiety jednostki naukowej (ZATRUDNIENIE PRZY REALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC
ROZWOJOWYCH) powinny być umieszczone te osoby, które były uwzględnione w poszczególnych latach
objętych Ankietą przy ustalaniu liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji badań naukowych lub prac
rozwojowych, podawanej przy składaniu wniosków o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.
Ponadto informujemy, że zgodnie z przepisem § 15 ust. 1 rozporządzenia w liczbie N uwzględnia się
pracowników zatrudnionych w jednostce naukowej przy realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych w
ramach stosunku pracy, co oznacza, że osoby przebywające na różnego rodzaju urlopach (macierzyńskich,
wychowawczych, dla poratowania zdrowia, dla celów naukowych) z uwagi na trwający nieprzerwanie stosunek
pracy powinny być w okresach urlopów ujęte w wykazach pracowników wliczanych do liczby N (pod warunkiem,
że osoby te złożyły stosowne oświadczenia i były uwzględnione we wnioskach o przyznanie środków
finansowych na działalność statutową).
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