ZARZĄDZENIE Nr 63/2015
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 3 grudnia 2015 r.
w sprawie składania oświadczeń przez osoby przystępujące do konkursów na niektóre
stanowiska nauczycieli akademickich w UKSW
Na podstawie § 180 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz
w związku z Uchwałą Nr 32/2015 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
awansu pracowników naukowo-dydaktycznych i w związku z Zarządzeniem Nr 32/2014 Rektora
UKSW z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wykonania niektórych postanowień Statutu dotyczących
zatrudnienia nauczycieli akademickich w podstawowych jednostkach organizacyjnych UKSW
zmienione Zarządzeniem Nr 43/2015 Rektora UKSW z dnia 28 września 2015 r. - zarządza się, co
następuje:
§1
1. Osoby biorące udział w konkursie ogłaszanym przez UKSW na stanowiska profesora zwyczajnego,
profesora nadzwyczajnego albo adiunkta, dołączają do dokumentacji konkursowej oświadczenie
zawierające zobowiązanie do złożenia projektu badawczego do instytucji krajowych, instytucji
zagranicznych lub międzynarodowych uwzględnianych przy obliczaniu dotacji podstawowej przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Projekt badawczy, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w terminie trzech lat od daty zatrudnienia,
jednak nie później niż cztery miesiące przed jego końcem. W przypadku, gdy okres zatrudnienia jest
krótszy niż trzy lata, projekt badawczy należy złożyć w tym okresie, jednak nie później niż cztery
miesiące przed dniem zakończenia tego okresu.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Po prawidłowym przeprowadzeniu procedur konkursowych, a przed zatrudnieniem osoba, która
wygrała konkurs składa oświadczenie zawierające zobowiązanie, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Oświadczenie to dołącza się do umowy o pracę lub aktu mianowania i stanowi ono jego integralną
część.
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3
1. Niedotrzymanie zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1, skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy.
2. Okres wskazany w § 1 ust. 2 ulega przedłużeniu w przypadku:
1) urlopów macierzyńskich, urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu
macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu
ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;
2) pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do
pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej;
3) urlopu bezpłatnego;
o czas trwania tych urlopów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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