
 
WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA 

z siedzibą w Poznaniu 
 

OŚWIADCZENIE O DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI  
I DYSCYPLINIE NAUKOWEJ LUB ARTYSTYCZNEJ* 

 

   

imię i nazwisko  

 miejscowość, data złożenia oświadczenia 

tytuł/stopień naukowy/zawodowy  

 
adres zamieszkania 

 
Numer ORCID 

 
 
 

 

Ja,  , zgodnie z art. 343 ust.7 ustawy z dnia 20.07.2018 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 z pozn. zm.) oświadczam, że 
reprezentuję następujące dziedziny nauki lub sztuki i dyscypliny naukowe lub artystyczne: 

 

1. 

 
Dziedzina:  
 
Dyscyplina***:  

2. 

 
Dziedzina:  
 
Dyscyplina:  

  
 Nazwa podmiotu, w którym złożono oświadczenie: 
 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu 

 
 
 

 

* Należy wskazać jedną albo dwie dyscypliny naukowe lub artystyczne. 
**Należy podać, jeśli pracownik posiada numer ORCID. 
***Do pierwszej ze wskazanych dyscyplin będą domyślnie przyporządkowywane osiągnięcia naukowe w systemie 
POL-on. Zmiany kolejności wskazanych dyscyplin oraz przypisania poszczególnych osiągnięć będzie można dokonać 
w każdym czasie. 
 
POUCZENIE: 

Oświadczenie są obowiązane złożyć osoby prowadzące działalność naukową i osoby biorące udział w prowadzeniu 
działalności naukowej, zatrudnione na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie. 

Zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie można zmienić nie wcześniej 
niż po upływie 2 lat od dnia złożenia niniejszego oświadczenia. 

Zgodnie z art. 343 ust.8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce można wskazać łącznie nie więcej niż 2 dys-
cypliny naukowe lub artystyczne we wszystkich podmiotach, w których osoba jest zatrudniona. 

Zgodnie z art. 343 ust. 9 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oświadczenie należy złożyć, biorąc pod 
uwagę ostatnio uzyskany stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora, lub aktualny dorobek naukowy 
lub artystyczny. 

Zgodnie z art. 343 ust. 10 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nowo zatrudniony pracownik jest obowiąza-
ny złożyć oświadczenie w terminie 14 dni od zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym 
został zatrudniony. 

 
 

  
 
 
 

 (podpis osoby składającej oświadczenie) 
 

 


