
załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 24/2018 
Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 

z dnia 24 maja 2018 r. 
 

 

……………………………...……….. 
(imię i nazwisko1) 

 

………………………………………. 
(tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy2) 

 

………………………………………. 
(stanowisko3) 

 

………………………………....……. 
(podstawowa jednostka organizacyjna4) 

 

………….……………………....…… 
(PESEL5) 

 

   

…………..., 
(miejscowość6) 

 

………………………... 
(data złożenia oświadczenia7) 

 

 

OŚWIADCZENIE
8
 

 

 

Oświadczam, że od ………………...…………..
9
 jestem zatrudniony(a) / podejmę zatrudnienie

*
 

 

w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, na 
 

podstawie umowy o pracę w pełnym / niepełnym wymiarze czasu pracy nie  
 

mniejszym niż 25% pełnego wymiaru czasu pracy
*10

, a Uniwersytet Papieski Jana Pawła II  
 

w Krakowie jest / nie jest
* 

moim podstawowym miejscem pracy
11

 oraz będzie / nie będzie
*
 moim  

 

podstawowym miejscem pracy w roku akademickim …..... / ...…..
12

. 
 

Wyrażam zgodę na wliczenie mnie w roku akademickim ........ / ........
12

 do minimum kadrowego:  
 

 studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim / praktycznym
*
 

  

 studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim / praktycznym
*
 

  

 jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim / praktycznym
*
 

  

na kierunku ………………………………………………
13

 prowadzonym w Uniwersytecie Papieskim 
 

Jana Pawła II w Krakowie przez ……………………………………………………….. 

                                                                                     (nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej14) 
                           

Liczba godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych do realizacji przeze mnie w roku  
 

akademickim ………. / ………
12

 na tym kierunku studiów wynosi …….…..….
15

 godzin. 

 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki 
 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów  
 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1596)
16

. 
 

Ponadto oświadczam, że w roku akademickim ….… / ….…
12

 będę zaliczony(a) do minimum 
 

kadrowego na poziomie studiów pierwszego stopnia / studiów drugiego stopnia / jednolitych studiów 
 

magisterskich
* 

w ………..…………………………………...…………………….………………..…. 
                                                                                (nazwa uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej17) 

 

na kierunku ………..….…………….…………..
18

. 
 

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach. 

 

 

………………….…………………… 
(czytelny podpis składającego oświadczenie) 

                                                 
* Niepotrzebne skreślić 



                                                                                                                                                         
1
 Należy wpisać imię (lub imiona) i nazwisko zgodne z danymi w dokumencie tożsamości. 

2
 Należy wpisać posiadany tytuł naukowy, stopień naukowy lub tytuł zawodowy, np. prof. dr hab., dr 

hab., dr, mgr. 
3
 Należy wpisać stanowisko, na którym składający oświadczenie jest zatrudniony, np. profesor 

zwyczajny, profesor nadzwyczajny, adiunkt z habilitacją, adiunkt, starszy wykładowca, asystent, 

wykładowca. 
4
 Należy wpisać, w pełnym brzmieniu, nazwę wydziału Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  

w Krakowie, na którym składający oświadczenie jest zatrudniony. 
5
 Należy wpisać nr PESEL, a w przypadku osób nieposiadających nr PESEL należy wpisać numer  

i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 
6
 Należy wpisać miejscowość: Kraków lub Tarnów (dla WTSwT). 

7
 Należy wpisać datę sporządzenia oświadczenia, które należy złożyć w dziekanacie do dnia 30 

czerwca roku poprzedzającego rok akademicki, którego ono dotyczy, lub przed rozpoczęciem 

semestru w przypadku zmian w zatrudnieniu. 
8
 Nauczyciel akademicki składa w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oświadczenie, 

w którym upoważnia wybraną podstawową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu (wydział) do 

zaliczania go do minimum kadrowego jednego kierunku jednolitych studiów magisterskich albo 

jednego kierunku studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia albo jednego kierunku studiów 

tylko pierwszego stopnia albo jednego kierunku studiów tylko drugiego stopnia. Nauczyciel 

akademicki może dodatkowo złożyć w jednostce organizacyjnej Uniwersytetu (wydziale) lub innej 

uczelni co najwyżej jedno oświadczenie, upoważniające tę jednostkę do zaliczenia go do minimum 

kadrowego jednego kierunku studiów pierwszego stopnia (por. art. 112a ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)). 
9
 Należy wpisać datę pierwszego zatrudnienia w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie 

(datę, od której składający oświadczenie jest lub będzie zatrudniony na podstawie stosunku pracy – 

umowy o pracę zawartej na czas określony lub nieokreślony). 
10

 Do minimum kadrowego można zaliczyć nauczyciela akademickiego zatrudnionego w pełnym 

wymiarze czasu pracy, na podstawie złożonego przez niego oświadczenia, z tym że nauczyciele 

akademiccy zaliczani do minimum kadrowego kierunków studiów o profilu praktycznym, zgodnie  

z „regułą podstawiania”, posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią mogą być 

zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż 25% pełnego wymiaru czasu pracy (por. art. 9a ust. 1–4 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183  

z późn. zm.). 
11

 Podstawowe miejsce pracy oznacza uczelnię albo jednostkę naukową, w której nauczyciel 

akademicki lub pracownik naukowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, wskazaną  

w akcie stanowiącym podstawę zatrudnienia jako podstawowe miejsce pracy; w tym samym czasie 

podstawowe miejsce pracy może być tylko jedno (por. art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.). 
12

 Należy wpisać rok akademicki, na który składane jest oświadczenie. 
13

 Należy wpisać pełną nazwę kierunku studiów zgodnie z właściwą uchwałą Senatu UPJPII. 
14

 Należy wpisać, w pełnym brzmieniu, nazwę wydziału Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  

w Krakowie, na którym prowadzony jest wyżej wymieniony kierunek studiów. 
15

 Należy wpisać łączną liczbę godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych do prowadzenia na wyżej 

wymienionym kierunku studiów we wskazanym roku akademickim. 
16

 Zgodnie § 11 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  

2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1596): 1. Nauczyciel 

akademicki może być zaliczony do minimum kadrowego określonego kierunku studiów: 1) o profilu 

ogólnoakademickim – jeżeli posiada zapewniający realizację programu studiów dorobek naukowy 

lub artystyczny w obszarze wiedzy, odpowiadającym obszarowi kształcenia, wskazanemu dla tego 

kierunku studiów, w zakresie jednej z dyscyplin naukowych lub artystycznych, do których odnoszą 

się efekty kształcenia określone dla tego kierunku; 2) o profilu praktycznym – jeżeli spełnia 

wymagania określone w pkt 1 lub posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, 

związane z umiejętnościami wskazanymi w opisie efektów kształcenia dla tego kierunku. 
17

 Należy wpisać, w pełnym brzmieniu, nazwę uczelni oraz wydziału np. Uniwersytet Papieski Jana 

Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny 
18

 Należy wpisać pełną nazwę kierunku studiów. 


