
ZARZĄDZENIE nr 1/2020/2021 

Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych 

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z indywidualnej działalności naukowej  

w Instytucie Nauk Prawnych UKSW 

 

 

Na podstawie § 46 ust. 1 pkt 2 lit. e w zw. z § 46 ust. 1 pkt 1 lit. i Statutu Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 

127/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 

czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

1. Zarządzenie określa zasady sporządzania sprawozdań z indywidualnej działalności 

naukowej realizowanej w formie badawczej i badawczo-rozwojowej przez pracowników 

Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 

zwanego dalej „INP UKSW”.  

2. Pracownikami, o których mowa w ust. 1 są nauczyciele akademiccy oraz inne osoby 

zatrudnione w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadzące 

działalność badawczą lub badawczo-rozwojową, przypisani do dyscypliny nauki prawne, 

niezależnie do tego, czy są przypisani do innej dyscypliny naukowej.  

 

§ 2 

1. Pracownik, o którym mowa § 1 ma obowiązek przedkładania dwa razy w roku 

sprawozdania z działalności badawczej i badawczo-rozwojowej, poprzez wypełnienie 

sprawozdania, którego wzór określa załącznik do niniejszego zarządzenia. 

2. Pracownik, który nie jest przypisany w całości do dyscypliny nauki prawne sprawozdaje 

tylko te osiągnięcia, powstały w związku z prowadzeniem badań w dyscyplinie nauki 

prawne. Osiągnięć tych nie może zgłosić do innej dyscypliny, do której się przypisał. 

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 składa się osobie wskazanej przez Kierownika 

Katedry w terminach:  



a) do 15 lipca – za działalność od stycznia do czerwca; 

b) do 15 stycznia – za działalność od lipca do grudnia poprzedniego roku 

kalendarzowego. 

4. Osoba wskazana przez Kierownika Katedry przekazuje zbiorczo sprawozdania 

pracowników Katedry odpowiednio do 20 stycznia i 20 lipca Importerowi głównemu 

powołanemu w dyscyplinie nauki prawne w wersji elektronicznej i papierowej. 

5. Importer główny powołany w dyscyplinie nauki prawne prowadzi ewidencję otrzymanych 

sprawozdań. 

 

§ 3 

Obowiązki wynikające z niniejszego zarządzenia nie uchylają obowiązków wynikających 

z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego i przepisów wewnętrznych UKSW. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik  

do zarządzenia Dyrektora INP UKSW 

w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z indywidualnej działalności naukowej  

w Instytucie Nauk Prawnych UKSW 
 

SPRAWOZDANIE 

Z INDYWIDUALNEJ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I BADAWCZO-ROZWOJOWEJ 

 

 

1. Nazwa Katedry 

 

2. Pracownik: 

 

3. Okres sprawozdawczy 

 

4. Wykaz publikacji 

 

a. Publikacje w czasopismach 

 

Autor*1 Tytuł publikacji 

Identyfikator 

DOI/Link do pełnego 

tekstu lub do strony z 

informacjami o 

publikacji** 

Nazwa 

czasopisma 
Liczba punktów 

rok, nr, 

tom 

Strony 

(od – do) 
Język 

        

        

 

 
*Proszę określić każdego autora (odp. redaktora) poprzez wskazanie instytutu, w którym prowadzi prace badawcze i dyscypliny naukowej do której zalicza wskazaną 
publikację, ORCID; według wzoru: imię nazwisko, Instytut Nauk Prawnych UKSW, dyscyplina nauki prawne, ORCID. 
** Link jest wymagany, jeśli nie został wprowadzony identyfikator DOI. 



 

b. Monografie/ rozdziały w monografiach 

 

Autor*  Tytuł  
Redaktor 

monografii 

Tytuł 

monografii 

Identyfikator DOI/Link 

do pełnego tekstu lub do 

strony z informacjami o 

publikacji** 

Wydawnictwo 

i liczba 

punktów 

ISBN/ISMN 
rok, 

tom 

Strony 

(od – do) 
Język 

          

          

 

 c. Redakcje monografii 

Redaktor*  Tytuł  

Identyfikator DOI/Link do 

pełnego tekstu lub do strony z 

informacjami o publikacji** 

Wydawnictwo 

i liczba 

punktów 

ISBN/ISMN 
rok, 

tom 

Liczba 

stron 
Język 

        

        

 

5. Konferencje naukowe krajowe 

 

a. Udział 

 

Uczestnik Tytuł Data i miejsce Organizator Wygłoszony referat (temat) 

     

     



 

b. Organizacja 

 

Tytuł Data i miejsce Organizator 
Liczba wygłoszonych 

referatów 

Liczba ośrodków naukowych z 

których pochodzili uczestnicy 

     

     

 

6. Konferencje naukowe międzynarodowe 

 

a. Udział 

 

Uczestnik Tytuł Data i miejsce Organizator Wygłoszony referat (temat) 

     

     

 

b. Organizacja 

 

Tytuł Data i miejsce Organizator 
Liczba wygłoszonych 

referatów 

Procentowy udział uczestników 

prezentujących referaty z 

zagranicznych ośrodków naukowych 

     

     

 

7. Nagrody i wyróżnienia 

 



Nazwa 

nagrody/wyróżnienia 
Przyznający Laureat Rok przyznania 

    

    

 

8. Funkcje i członkostwo 

 

Osoba Nazwa organizacji/instytucji/czasopisma Funkcja Rok wyboru/kadencja 

    

    

 

9. Projekty (naukowe, rozwojowe, dydaktyczne) 

 

Osoba 
Funkcja w 

projekcie 
Tytuł i numer projektu 

Okres 

 (data rozpoczęcia – 

data zakończenia) 

Instytucja 

finansująca 

Nazwa 

programu 

Przyznane środki 

finansowe 

       

       

 

10. Wizyty w ośrodkach naukowych (krajowych i zagranicznych) 

 

Osoba Instytucja i kraj  Termin pobytu Cel wizyty 

    



    

 

11. Inne informacje  

 

Kto? Co?  Kiedy? Opis 

    

    

 

 


