
Regulamin podziału środków fnansowych na badania naukowe 
dla Pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych

Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

PODSTAWA PRAWNA: 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach fnansowania nauki (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 r.
poz. 2045, ze zm.), dalej „Ustawa”

Rozporządzenie Ministra Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r.  w sprawie
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków fnansowych na inwestycje
służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1693)

Rozporządzenie  Ministra  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  12  grudnia  2016  r.  w  sprawie
przyznawania  kategorii  naukowej  jednostkom naukowym i  uczelniom,  w których  zgodnie  z  ich
statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2154)

§ 1
1. Regulamin określa zasady podziału dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego

Wydziału Nauk Humanistycznych, określonej w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy.
2. Do uzyskania środków w ramach dotacji są uprawnieni nauczyciele akademiccy zatrudnieni na

stanowiskach naukowo-dydaktycznych i naukowych na Wydziale Nauk Humanistycznych, dalej
„Pracowników”, z wyłączeniem osób uprawnionych do ubiegania się o środki fnansowe w ra-
mach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z
nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów dokto-
ranckich.

§ 2
Wstępny podział dotacji

Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego (zwana dalej „dotacją”) dzielona jest na trzy części:
1) rezerwa Dziekana WNH w wysokości 10% dotacji;
2) kwota na  fnansowanie  czasopism WNH i  wykup dostępu do baz  czasopism,  w których

partycypuje WNH;
3) środki  przeznaczone  do  bezpośredniego  podziału  między  Instytuty  i  Ośrodki  Badań  na

zasadach określonych w § 6.

§ 3
Środki  przeznaczone  do  bezpośredniego  podziału  między  Instytuty  i  Ośrodki  Badań  są
przeznaczone na realizację tematów badawczych, zgłoszonych przez Pracowników i zatwierdzonych
według zasad określonych w § 4 oraz realizowanych i odbieranych według zasad określonych w § 5.

§ 4
Zasady zgłaszania i zatwierdzania tematów badawczych

1. Pracownicy mogą realizować projekty badawcze samodzielnie lub w zespołach badawczych. W
przypadku  projektów  realizowanych  w  zespołach  badawczych  należy  wskazać  kierownika
projektu.  Stosowne  formularze  należy  składać  w  Sekretariacie  Instytutu  lub  u  dyrektora
Ośrodka Badań w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego fnansowanie.

2. Zgłaszany temat powinien być zapisany w języku polskim i nie powinien być dłuższy niż 140
znaków.
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3. Po zatwierdzeniu zgłoszonych projektów przez Radę Instytutu/Ośrodka Badań, Dyrektor kieruje
do Prodziekana do Spraw Nauki  i  Współpracy z  Zagranicą WNH ostateczny wykaz tematów
badawczych w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego fnansowanie.

§ 5
Zasady realizowania i odbierania tematów badawczych

1. Temat badawczy jest realizowany przez kierownika tematu badawczego samodzielnie lub z ze-
społem.

2. Kierownikami tematów badawczych mogą ̨być Pracownicy, którzy złożyli oświadczenie o wyra-
żeniu zgody na zaliczenie ich do liczby pracowników zatrudnionych w danej jednostce przy re-
alizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w rozumieniu art. 4c ust. 11 ustawy.

3. Kierownik tematu badawczego zobowiązany jest do:
1) realizacji tematu badawczego zgodnie z opisem zamieszczonym we wniosku;
2) wydatkowania przyznanych środków fnansowych zgodnie z przeznaczeniem, a także zgod-

nie z obowiązującymi przepisami;
3) sporządzenia (zgodnie z zasadami określonymi przez Dziekana) i złożenia u Dyrektora Insty-

tutu lub Ośrodka Badań końcowego raportu realizacji zadania badawczego – nie później niż
w ciągu 15 dni od dnia zakończenia realizacji tematu badawczego; raport końcowy obejmu-
je cały okres realizacji tematu badawczego.

§ 6
Zasady podziału środków przeznaczonych dla Instytutów i Ośrodków Badań

1. Dziekan rozdziela środki na badania pomiędzy poszczególne Instytuty i Ośrodki Badań według:
1) ich siły naukowej mierzonej za pomocą kryteriów zawartych w Tab. 1: Szczegółowe kryteria
oceny  dorobku  naukowego  pracowników  i  jednostek  (instytutów  i  ośrodków)  w  ramach
Wydziału Nauk Humanistycznych – punkty 1-4 tabeli, stanowiącej część Aneksu nr 1 (Kryteria
oceny osiągnięć naukowych na Wydziale Nauk Humanistycznych) do niniejszego Regulaminu, w
proporcji 20% oraz 2) ich dorobku naukowego wytworzonego w roku poprzedzającym podział
środków, wykazanego w punktach 5-20 w/w tabeli, w proporcji 80%.

2. Dyrektorzy Instytutów/Ośrodków Badań dzielą środki na badania na dwie części: 10 % rezerwy
Dyrektora Instytutu/Ośrodka Badań oraz 90% do podziału na zadania badawcze i osoby, które
je realizują, uwzględniając liczbę zdobytych przez nie punktów.

3. Podziału  środków  na  tematy  badawcze  i  osoby,  które  je  realizują,  dokonuje  Dyrektor
Instytutu/Ośrodka Badań zgodnie z kryteriami zawartymi w Tab. 1: Szczegółowe kryteria  oceny
dorobku  naukowego  pracowników  i  jednostek  (instytutów  i  ośrodków  badań)  w  ramach
Wydziału  Nauk  Humanistycznych  – punkty  5-20  tabeli  – stanowiącej  część  Aneksu nr  1
(Kryteria  oceny  osiągnięć  naukowych  na  Wydziale  Nauk  Humanistycznych  do  niniejszego
Regulaminu, zgodnie ze stanem dorobku Pracowników, wykazanym w systemie e-kul.

§ 7
Dane na temat podziału środków na tematy badawcze i osoby, które je realizują, Instytuty/Ośrodki
Badań dostarczają na właściwych formularzach dostępnych w bazie S4A do Prodziekana ds. Nauki i
Współpracy z Zagranicą.

§ 8
Środki fnansowe dotacji powinny być wykorzystane w roku kalendarzowym, na który zostały przy-
znane.  W  uzasadnionych  przypadkach  środki  niewykorzystane  w  danym  roku  kalendarzowym
mogą zostać przesunięte na następny rok kalendarzowy z przeznaczeniem na cel, na który zostały
przyznane.
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§ 9
Interpretacja Regulaminu w kwestach spornych należy do Dziekana WNH.

§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Wydziału Nauk Humanistycznych
KUL. 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 
1. Aneks 1: Kryteria oceny osiągnięć naukowych na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. 
2. Tabela  1:  Szczegółowe  kryteria  oceny  dorobku  naukowego  Pracowników  i  jednostek

(instytutów i ośrodków)  w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych. 

Lublin, 17 kwietnia 2018 r.
Regulamin zatwierdzony przez Radę Wydziału w dn. 18 kwietnia 2018 r. 
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Aneks nr 1: Kryteria oceny osiągnięć naukowych na Wydziale Nauk Humanistycznych

DEFINICJE 

1. Przez publikację naukową rozumie się recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane 
opracowanie o charakterze monografcznym, polemicznym lub przeglądowym lub glosę: 

1) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czaso-
pisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopi-
sma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych na tzw. liście A, B lub C, ogłaszanej co 
roku przez MNiSW,

2) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, 
teoretycznym lub analitycznym, 

3) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu ba-
dawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografę); 

2. Za publikacje nie uznaje się: suplementów i zeszytów specjalnych (z wyłączeniem przypadku
opisanego w pkt. a), materiałów konferencyjnych ani artykułów popularnonaukowych.

UWAGA: Publikacja jest  oceniana jako dorobek jednostki,  jeżeli  autor (współautor,  redaktor)
podaje w publikacji tę jednostkę jako swoje miejsce pracy (afliacja w jednostce). Jeżeli wydawca
nie umieszcza afliacji,  wymagane jest oświadczenie autora, że jego praca należy do dorobku
ocenianej jednostki. 

3. Monografe naukowe, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i 
mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akade-
mickie, słowniki biografczne i bibliografczne, bibliografe oraz katalogi zabytków, zalicza się do 
osiągnięć naukowych i twórczych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

1)  stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe; 

2)  przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy; 

3)  były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 

4)  są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografa lub przypisy), z wyłączeniem 
map; 

5)  posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej 
objętości tekstu; 

6)  są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze 
obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 li-
stopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 
1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub 
zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w for-
mie elektronicznej w Internecie; 

7)  posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identier – cyfrowy identyfkator doku-
mentu elektronicznego). 

4. Do monografi naukowych nie zalicza się: 

1)  monografcznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych; 
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2)  powieści; 

3) zbiorów poezji;

4) zbiorów opowiadań i reportaży; 

5) pamiętników i dzienników; 

6) wznowień monografi naukowych. 

5.  Przez  rozdział  w  monografi  lub  podręczniku  akademickim  należy  rozumieć  opracowanie
naukowe  (obj.  co  najmniej  0,5  arkusza  wydawniczego),  odpowiadające  tej  objętości  tekstu
odrębnie  opublikowane  mapy,  hasła  w  wydawnictwach  encyklopedycznych  i  słownikowych  o
objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeśli spełniają wymogi:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe; 
2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy; 
3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych; 
4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografa lub przypisy) - z wyłączeniem 

map;
 Do oceny nie można przedstawiać wznowień.

6. Za podręcznik akademicki nie są uważane skrypty wykładów i ćwiczeń, poradniki zawodowe,
książki  popularyzujące  wiedzę  naukową  itp.  Za  podręczniki  uznaje  się  także  encyklopedie
złożone  z  rozdziałów  tematycznych  oraz  słowniki  o  charakterze  naukowym  (nie
popularnonaukowym).

7. Za konferencję, sympozjum lub seminarium krajowe uznaje się wydarzenie naukowe, które
odbywa się na terytorium Polski i którego uczestnicy w zdecydowanej większości (co najmniej
3/4) reprezentują krajowe jednostki naukowe. 

8.  Za  konferencję,  sympozjum  lub  seminarium  międzynarodowe  uznaje  się wydarzenie
naukowe, organizowane przez zagraniczne, polskie lub międzynarodowe ciało naukowe i które
odbywa  się  za  granicą  lub  na  terytorium  Polski,  a  co  najmniej  1/4  jego  uczestników  to
przedstawiciele zagranicznych jednostek naukowych. 

Komentarz do Tabeli 1. 
Punkty  poniższej tabeli dotyczące czasopism naukowych są zgodne z nowymi (Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dn. 12 grudnia 2016 r. (Dz. U. z dn. 27 grudnia 2016 r.
poz. 2154)  zasadami oceny parametrycznej jednostek naukowych, a więc również z punktacją
tam  zawartą.  Przypisując  odpowiednią  liczbę  punktów  publikacjom  (artykułom/rozprawom),
należy uwzględnić aktualne wykazy czasopism podane przez Ministerstwo (komunikat Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych
wraz  z  liczbą  punktów  przyznawanych  za  publikacje  w  tych  czasopismach,  których  lista
podzielona jest na części A, B, i C oraz komunikat MNiSW z dn. 1 lipca 2016 r. o sprostowaniu
komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za
publikacje w tych czasopismach):
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1. Części A – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posia-
dających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Cita-
ton Report  (JCR) – 17591 czasopism naukowych 

2. Części B – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych niepo-
siadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF) – 2209 czasopism naukowych 

3. Części C – zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znaj-
dujących się w bazie European Reference Index for the Humanite  (ERIH) - 4111 czaso-
pism naukowych. 
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Tab. 1. Szczegółowe kryteria oceny dorobku naukowego Pracowników i jednostek (instytutów i
ośrodków)  w ramach Wydziału Nauk Humanistycznych

Lp. Pozycja Punktacja

1 Etaty osób zatrudnionych na 1. miejscu pracy wg stopnia oraz stanowiska: 1 –
asystent bez stopnia doktora; 2 – doktor; 4 – dr hab.; 6 – prof. KUL;  8 – prof.
tytularny. 

1 – 2 – 4 – 6 – 8 

2 Uzyskanie  stopnia  doktora przez  osoby  zatrudnione  lub  niezatrudnione  w
instytucie / ośrodku. 

2 punkty 

3 Uzyskanie  stopnia  doktora  habilitowanego przez  osoby  zatrudnione  lub
niezatrudnione w instytucie / ośrodku. 

(Liczbę punktów zwiększa się o 3, gdy stopień doktora habilitowanego został
nadany osobie, która nie ukończyła 35. roku życia)

7 (10) punktów 

4 Przeprowadzenie  postępowania  o  nadanie  tytułu  profesora dla  osoby
zatrudnionej lub niezatrudnionej w instytucie / ośrodku. 

(Liczbę  punktów  zwiększa  się  o  5,  gdy  tytuł  naukowy  profesora  lub  tytuł
profesora sztuki został nadany osobie, która nie ukończyła 45. roku życia)

10 (15) punktów 

5 Pełnienie  funkcji  kierowniczych  (kierownik  katedry,  dyrektor  instytutu,
dyrektor ośrodka badawczego) dziekańskich, prodziekańskich i prorektorskich
oraz funkcja pełnomocnika rektora:  3 – kierownik katedry, kierownik studiów
podyplomowych,  koordynator studiów niestacjonarnych; 6 –  dyrektor  i
wicedyrektor  instytutu;  pełnomocnik  rektora; 8  –  prorektor,  dziekan,
prodziekan i kierownik studiów doktoranckich. 

3 – 6 – 8 

6 a. Monografa naukowa (do 3 autorów). 

(Punktacja dla każdego autora;  50 pkt.  w przypadku monografi  uznanej za
dzieło wybitne)

25 (50) punktów 

b. Rozdział w monografi naukowej. 5 punktów

c. Redakcja  naukowa  monografi  naukowej  (całkowita  liczba  punktów  za
redakcję).

5 punktów : 
liczba redaktorów

7 a.  Publikacja  w  czasopiśmie  uwzględnionym w  części  A  wykazu  czasopism
ogłoszonego aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w  sprawie  wykazu  czasopism  naukowych  wraz  z  liczbą  punktów
przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Punktacja wg 
wykazu w 
komunikacie MNiSW
x 2

b.  Publikacja  w  czasopiśmie  uwzględnionym  w  części  B  wykazu  czasopism
ogłoszonego aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w  sprawie  wykazu  czasopism  naukowych  wraz  z  liczbą  punktów
przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Punktacja wg 
wykazu w 
komunikacie MNiSW

c.  Publikacja  w  czasopiśmie  uwzględnionym  w  części  C  wykazu  czasopism
ogłoszonego aktualnym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w  sprawie  wykazu  czasopism  naukowych  wraz  z  liczbą  punktów
przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.

Punktacja wg 
wykazu w 
komunikacie MNiSW
x 2

d. Recenzowana publikacja o objętości co najmniej 0,5 arkusza wyd., w języku
innym  niż  polski,  zamieszczona  w   zagranicznym  czasopiśmie
nieuwzględnionym w wykazie czasopism  naukowych na liście A, B ani C.

5 punktów 
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e.  Recenzowana  publikacja w  czasopiśmie  krajowym  nieuwzględnionym  w
wykazie czasopism  naukowych na liście A, B ani C.

1 punkt 

f. Publikacja naukowa w recenzowanych materiałach z konferencji międzyna-
rodowej, uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodo-
wym. 

5 punktów 

8 Pełnienie  funkcji  redaktora  naczelnego  i  sekretarza  czasopisma  naukowego
zamieszczonego w wykazie A, B lub C MNiSW (redaktor i sekretarz otrzymują
po połowie liczby  punktów, przypisanych danemu czasopismu w aktualnym
wykazie MNiSW).

9 Opracowanie  haseł słownikowych  lub  encyklopedycznych;  opracowanie:
zespołu  zabytkowego,  stanowiska  archeologicznego,  dokumentacji  prac
konserwatorskich, katalogu wystawowego, baz danych i bibliografi.

1 punkt 

10 Opublikowana w czasopiśmie recenzja książki naukowej. 1 punkt 

11 Niekomercyjne tłumaczenie humanistycznego tekstu naukowego (obj. min. 0,5
arkusza wyd.).

1 punkt 

12 a. Autorstwo podręcznika. 2 punkty – autor 
1 punkt – współautor 
1 punkt – redaktor 

b. Autorstwo rozdziału w podręczniku. 1 punkt 

13 Sprawozdania,  komunikaty  naukowe,  artykuły  popularnonaukowe,  wstępy,
posłowia, wprowadzenia, tłumaczenia. Mniejsze hasła encyklopedyczne  oraz
hasła nie sygnowane zalicza się do tej kategorii (mniej niż 0,5 arkusza wyd.).
Artykuł popularnonaukowy zalicza się do tej kategorii,  jeżeli  jest wydany co
najmniej  w miesięczniku o charakterze popularnonaukowym (nie uwzględnia
się  dzienników,  tygodników,  stron  www  z  wyjątkiem  publikacji  w
recenzowanych czasopismach naukowych on-line, audycji, wywiadów itp.).

0,5 punktu

14 a.  Zorganizowane  w  jednostce  sympozja  i  konferencje  o  zasięgu
międzynarodowym (min.  1/4  liczby  uczestników  to  goście  z  zagranicy  z
referatami,  uczestnicy z co najmniej 4 jednostek naukowych. Przy mniejszej
liczbie jednostek/uczestników 2 punkty). Punktacja za wydarzenie.

4 punkty 

b.  Zorganizowane  w jednostce  sympozja  i  konferencje  o  zasięgu  krajowym
(uczestnicy  z  co  najmniej  3  jednostek  naukowych.  Przy  mniejszej  liczbie
jednostek 1 punkt). Punktacja za wydarzenie.

2 punkty 

15 a.  Referat  wygłoszony  na  sesji,  konferencji  lub  seminarium
międzynarodowym. 

2 punkty 

b.  Referat na sesji, konferencji lub seminarium krajowym (nie uwzględnia się
wykładów  wygłaszanych  w  celach  dydaktycznych).  Do  uzyskania  maks.  4
punkty w ciągu roku. 

1 punkt 

16 a.  Wykład wygłoszony przez  gościa z zagranicznego ośrodka naukowego (nie
uwzględnia  się  wykładów  wpisanych  w  programy  studiów).  Punktacja  dla
zapraszającego za wydarzenie. 

2 punkty 

b. Wykład wygłoszony przez gościa z krajowego ośrodka naukowego spoza KUL
(nie uwzględnia się wykładów wpisanych w programy studiów). Punktacja dla
zapraszającego za wydarzenie.

1 punkt 

c. Wykład gościnny wygłoszony w zagranicznym ośrodku naukowym. 3 punkty 

17 a.  Pobyt  naukowy  pracownika  jednostki  biorącego  udział  w  badaniach 6 punktów
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naukowych w uczelni notowanej w  Academic Ranking of World Univer ite 
lub  w  renomowanym  ośrodku  niebędącym  uczelnią,  w  tym  w  ramach
prestżowego stypendium. 

b.  Pobyt  naukowy  pracownika  jednostki  biorącego  udział  w  badaniach
naukowych przez okres co najmniej 3 miesięcy w ośrodku zagranicznym innym
niż wymieniony w pkt. 5, w jednostce o kategorii A+ lub A. 

2 punkty 

c. Stypendium lub staż w ramach programów i projektów międzynarodowych. 2 punkty 

18 a. Grant uzyskany od krajowej instytucji grantodawczej (NCN, NCBiR, MNiSW,
FNP, inne renomowane instytucje grantodawcze), realizowany w KUL lub poza
KUL. 

(za uzyskanie grantu powyżej 100 tys. zł – premia 50% punktów; powyżej 200 
tys. zł - premia 100% punktów)

10 punktów – 
kierownik 

5 punktów – 
wykonawca 

b.  Przygotowanie i  złożenie wniosku o grant  krajowy,  któremu odmówiono
fnansowania. 

2 punkty

c.  Grant  uzyskany w zagranicznych  lub międzynarodowych  postępowaniach
konkursowych, realizowany w KUL lub poza KUL.  

(za uzyskanie grantu powyżej 100 tys. zł -premia 50% punktów ; powyżej 200 
tys. zł - premia 100% punktów)

30 punktów – 
kierownik 

15 punktów – 
wykonawca

d.  Przygotowanie  i  złożenie  wniosku  o  grant  w  zagranicznych  lub
międzynarodowych  postępowaniach  konkursowych,  któremu  odmówiono
fnansowania

4 punkty 

Horyzont 2020 – 10 
punktów

19 Ekspertyzy i opracowania naukowe na zlecenie organów i instytucji państwo-
wych, samorządowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz przedsiębior-
ców i organizacji społecznych. 

5 punktów – instytucje 
ogólnopolskie, zagra-
niczne i międzynarodo-
we 

2 punkty - instytucje re-
gionalnym, przedsię-
biorcy 

20 a. Członkostwo we władzach zagranicznych lub międzynarodowych towa-
rzystw, organizacji i instytucji naukowych, których członkowie pochodzą co 
najmniej z 10 państw. 

2 punkty  

b. Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytu-
cje państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe. 

2 punkty 
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