
Regul*min podzi*łu śrorlków rv ramach programu Akty,vł,nej Polityki Ptacowej

n*Wy&zi*le Prawa, Prawa Kanłniczneg* i Adminirtracji K§Ł

§1

1. Rł:gularrrin określa sp*sób podeia}u środkórv a?zymanych przez Wydział Prawa, Prarqa

Kanoni*zn,ega i Administracji KŁTL (dalej: Wydział) w ramach programu Aktyrvnej

Pfilityki Płacorvej {dalej : Program),

2, Fodział jest dt:kory"wany raz w roku, na połistawie klyteriów csiągniętych

w poprzedninr roku akademickim, w terminie 14 dni oel przekazania prz*z Rektora

KtjL infbmłacji o wysokości śrcldków priźyun&nych Wyclziałowi w ramach Programu na

dany rok.

3. Pł:dziafu środkórv dokonuje Komisja płrwołana przez Bziekan&, $/ skład której lvchadzą

prz*dstawiciele dyscypiiny nar.lki prawne i dyscypliny prewo kanonicznę,

§2

1, lJprawniony do tldziału w podziale środkólv w ramach Programu jest każdy pracownik

Wydziału {bałlau;czy, badawczo-dydaktyc:ny lub dydaktyczny) poztrstający

w zatrudnieniu \ry pełrrym wymiarze cza§u precy w da*ie padziafu środków
firiansowych, który nie jest w zwłocę lv wykonywaniu obowiązków sprawłzdzln,clrych

okreś l o nyc h odrębnynl i przep i sam i lub z-ar ządzen i am i wew nętrznym i.

?, Uprawnicxymi do udr.lału lv podziale środków w ramach Prcgramu nie są: Dziekan,

Prodi:iekrłni, Dyr*ktr:lrry i Zastępcy Dyrektorów Insrytrrtów, funkcjonujących
na trVydziale, ż w żakre§ie krytcriów, o których mowa ,.v §5 lrrb §6 * pracownicy, którzy
korzysta.ją z te§o tytułu z *bnizenia pen§uln tub pr:dczas nieprzerwanej
usprawiedliwioncj łrieobecności w pracy dłłzszej niz 9 miesięcy.

§3

l, Kwotę środ,kóx, pyzy"rna:nych V/yłiziałowi w ranrach Programu dzieli się wedfug
na§tęptł ącej prł:pclrcj i :

a} 60% za osiągnięcia w ramach działalności naukowej {publikacje),
q W% za ł{ekty finansowe badań naukorvych i prac rozwrrjorłyeh,
c) 30% za działalnr:ść organizacyjną.

ż. $siągnięcia danego pracownika rv każdcj ż ww. kat*gorii mogą być §umow&nć.

3. Ilekroć w niniejszynr Regulanrinie jest mclva o osiągr:ięciach lub aktywnościach
pracownika ,,w danym loku" naleey przez t0 roeurnieć rok *kadenricki paprr"edzĄący
podzia} śrł:clków w rłmaclr Programu, zgodnie z § l ust. ż. Danę osiągnięcie rnażębyć
urvzględnia§e w r&ffiach podziafu środków w po§zczęgólnych iatach tylko jednokrotnie,

11rr'|'\.,



§4

1. tr§ ramach oceny osiągnięć naukowych pracowników przyznaje się:

l} ó punkt*w -- za filot}Ografię naukową opublikowaną w danym roku rv ramach

ptlziomu lI Załącz,nlka dr: konrnnikaru MNSW z dnia 18 stycz"nia 201 9 r, w sprawie

wykazu wydawnictw publikujących recenzowane m§nografi e naukowe;

3} 4punk$za:
a} monografię naukową clprrblikowaną w danym roku w ramach poziomu I

żałącznik* dn }łornunikału MN§Vf e dnia l8 stycznia ża19 r, w sprawie wykazu
wydaw,n iclr.v pub l ikrlj ących reł: snzowene lxono grafi * naukorve;

b) artykuł naukowy r:pł"lbliki;rvany rv danynr roku lv czasopiśmi* punktor,vanym,

któremu przyznano w Załączniku do komunikatrt MNSS/ z dnia 3 i lipca 2aI9 r,

od l00 do 200 pkt;

3) 2 punkty za:

a) arykuł naukowy oprlblik*:rvany lv danyrn rł:ku w czasopiśmie punklowanym,

którernu ptzyz.n€.nl 70 pkt,

b) razćział w monografii naukowcj opublikowanej w danym roku z poziomu II

Załącznika do kr:munikatu MN§W r, dnia l8 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu
wyd awnictw publikrij ących recenzow ane mol]o grafi e niłukowe;

4) 1 prrnkt za:

;ł) artykuł naukorvy opublikowany *, danym roku w czasopiśmie punktolvanl,m,

któremu przyznana 40 pkt.

?, W przypadku współautors§va pub}ikacji każdemu z autorów prą-znaje §ię

prnpr:rcjonalnie taki1 czgść liceby punktów, joką dyscyplirra n&ukolva, rio której

zaliczr:ny został pracownik. mou§ zaliczyć w ramach ewaluacji jakości badań

nau}<owych.

3, Funkty za osiągnięcia w rrłmach elziałalności naukolvej (pubiikacjei, ptzyznaje się za
4 na"jwyżej punktowane osiągnięcia danego pracownika w danym roku,

§5

1V ramach ocęny ef*któw finansowych badań naukowyclr i prac rozwojowych, pod
warunkiem związku merytorycznog§ z badaniami naukowymi lub pracami
rozw.ojowrymi prłrwadzł:nymi w ranrach dyscypliny naukowej nauki prawne lub prawo
kanoniczne, prr4zaaje się 1 pkt za:

1} 25 0a0 zł sunry środkólv finansowych przyznanych Kt_lL w danym rolctl na
realizację projektów obejmujących badania naukowe lub prace rozwojov,re,
jtransowanych w trybie konkurscllvympw-?,z- inslytucje zagranicztre lub organizacje
międzynarodt:we, lub ze śrorlków, o których lnowa w art. 365 pkt 9, 1 1 i 12 ustawy
* Prił"wo o szkclnictwi* wyżsr,rym i nauce, jak te* prdektów finansowanych w
rarnach Narodowego Frogramu Rozwoju Humanistyki, w przypadku projektórv
rulizawanych samodziel.nie przez KLlL albo projektór,v reatrizowanych przez grupę
podmiłrtÓw, króĄ liderem jest albo był K1JL albo inny podmiat nalcżący dcl

sy§tćmu szkolnictw,a wyższego i nauki;
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?} 15 000 zł sumy środków finansclwyeh priryznanych KUL w danym roku na

realizację pĄektów, obejmujących badania nankowe lub prace rozwojowe,
finansowanych w trybi* konkursowyrn przez insrytucje zagraniczne lub organizacje
międzynarrrrlowe, lub ze śrł:dków, o których ntowa w art. 365 pkt 9, 11 i 12 u§tawy

- Prawo o szkclnictrvie wyżsrym i nauce, jak te* projektów finansowanych w.

ramach Naradowego Programu Rr:zrvoju Hurxanistyki. rv pr:rypadku projektórv

realizowanyxh prz,ez. grupę pcldnriotów, do której należy KUL, której liderem j*st

albo był podmiot ni*naleźący tlo syslemu szkolnicnva wyższego i nauki;
3) l0 000 r.ł sumy prrychodów osiągniętych w danym roku przez KUl alŁro KUL

Creative §p. z o.$. rv ram*ch komercjalizacji wyników baclań naukowych lub prac
razwojowych lrtb kn*w-hłw związ,anego z tynri wynikarni albo usług badarvczych
świłdcłcinych na zle*enie pł:dmieitów nienależących do sy§te,nu szkolnictwa
wyzsż:ego i nauki.

ż. W przlpadku efęktów finansorvych badań naukowych i prac rozwojowych będących
wl,nikiem prac u§społowl,c}t pri y"tllińe punkty podlegają podziałowi w stosuŃu
pro§entowym wskazanym plzez, k i erownika proj ektu.

3" Punkty za osiągnięcia w rama{h kryterium efektów finansowych badań naukowych i
prac r<rrivr:jolvych priryznaje się za efekty osiągnięte itj. środki finansowe przyznane)
pTzez pracłwnika w danym roku kalenrlarzoivym.

§6
1. w* ramaclr oc€ny działalności łrganizacyjnej przyzriaje się:

1} 3 prrnkty za:

a) człtlnkostwo w komisji uniwcrsyteckiej lrrb senackiej,
t i przygotowsnie dokumenlacji nowego kiarunku strrdiów.
c) pełnienie funkcji ruęcznikadyscyplinamego,
d) pełnienie ftlnkcji redaktora nacaeinego czasopisnra z akbalnegcl wykazu

czasopism MNiSW,
e) pełnienie filnkcji pełnomocnika Dzjekana Wydziału,
ł pełnienic funkcji srkretarza Rady instlłtltu,
g) przygoiowanie raporłu w procesie akredltacji kierunku luŁl ewaluacji

dyscypliny,
h} kięrowanię konsorcjami narrkowynri lub naukowo-preemysłowynri lub

sieciami naukor.vymi.
2) ż punkty za,-

a) członkost,"vo w komisji rłydziałowej,
b) uczestnictr.vo u, komitecie organizacyjrrym kont'erencji międzynarodowej

(grupującej co najmniej g prelegentówż w tym co najmniej 30% prclegentów
afiliowanych w. ziłgranicznych ośrodkach na*kowych),

c) pnrygctowanie clr:kumentacji nowego kierunku sfudiórv podyplonorł,ych,
d) członkostwo w komitęcie redakcyjnym lub rarizis naukowej/programowej

czasopisma naukowcgo z akrualnego rvykazu czasopism MNisw,

l,



§} ivylóżnienie w kłlnkursie na r:iljlepszego dydaktyka organizowany*r przez

§amorząd §tudentów,
3) i punkt za:

t) wykonyu,anie funkcji seketarza kat*dry;

b} pełnienie funkcji opiekuna sfudenta z IT§,
c:) pełnienie fu nkcj i Kuratora koła naukowego/organizacj i studenckiej,
d} pełnienie fuakc"ii r,vydziałowego koordynatclrg tubelskiego Festil,valu Nauki,
eJ pełnienie funkcji trpiekuna kłła naukowego,
f} pełnienie funkcji opiekuna roku,
g) członkclstwa w kornitecie organizałyjnyrn konkursu organizow*negl przez

Wydział,
h) prowadzenir profili }Vydziafu na porralach społecznościowych i platfbnrrach

edukacyjnych,
i) pełnienie funkeji koardynatora programu Erasmu§* orez prolvadzęnię szkoĘ

leftiej, koordynację pragramów z Funduszu Wyszeliradzkiego, progrenrł.}

CEEPU§,
j} w,drożenie i ko*rdynowanie fllnkcjrrnolvania systemów infoł:matyczłych

funkcjonujących na Wydziale,
k} ucz*stnicfrvo w komjtecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji

naukor.vej (grupującej co najmniej 9 prelegentów. z co najmniej 5 ośrodków
naukowych},

1) przygotowanie i przeprowadzęnie szkcllęri, praktyk zarłodorłych, wykładów,
wamzlatólv r.v ranrach pronracji Uniwersytehr lub Wydziafu,

m} uczrstrriclwo w komisji powłrłanej dcl przeprowadzenia czynności
w postępowaniu o nadłnio stopnia naukowego doktora lub doktora
habilirowan§go, ó ile nie jest to powiązane z otrzymanićm wynagro dzenla,

n) pfzygo{olvanie w,izyty i wykładów w KUL pracownika z innego ośrcldka
naukorvego.

2. Kryteria,októrychmow&wust, 1pkt tr lit,aoraztit. c)-f),pkt2lit.a)clraz lit.d),
ł takze pkt 3 lit. e) * i) tlwzględnia się, jcżnli pracclrłnik pełnił daną funkcję przez cCI

najnrniej 6 n:iesięcy w danym raku,

§7
Na poelstawie danych przekazanycb przez adrninistrację Wydziału I w szłircgólności
§ekretariat ds. procesu narikcwego Instytutrr Nauk Prawnych i },rrstytutu Prarva
Kanonicznego, a takze przezl)ział Krajowych Projektów Naukowych, Dział Projektów
Międzynarodowych, Dział Komercjalizacji Wiedzy oraz Dział Spraw Pracowniczych,
Komisja dokonrrje ustalenia:
l ) liczby punktów prz,ypisanych każdernu pracownikowi w ramach poszczególnych

kryteriów;
2) wartości kł,otowej jednego punktu w ramach poszczególnych kryteriów,

wY'nikającej z podziału częśri kwaty pr7.ę?-naczłnej lv ramach Programu na cJane

l
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kryterium przez ogólną iiczbę punktów }vsuy§tkich pracclwników w ramach danego
kryterium;

3) wstgpnego wyliczenia środków, które przypadają na każdego uprarrłnionego
pracarvnik* , z zaslrzeżenie m, że kwota ta nie moźe być niższa niż żaa złotych;

4) ostatecznego wyliczenia środkór.r,, które prrypadają na danegr: pracownika,
z zastrzeżeniem, że §unls, i<wot prrypadających pierwclnił na pracorvnikólv,
nieprzekraczających 2a8 zł, j*st ilzielclna na pozostaĘch pracownikórł,
proporcjonalnie dr: w§tępnego wyliczenia przypadających na nich Środków"

?. Kornisja nie odpowiarJa za akrualność danych przekaeywanyrh ła pośrednictw*m

"tg*nd, a których mowa w u§t, 1, \ł'razie rvąfi:liwr:ści Komisja tnoze rvnioskować
ł prze"dłłżłnie przez pracownika stosclwnych wyjaśnień lub dolarnrentów,

3. Obsfugę adrninistracyjną Kt:misji zapewni* §ekretarz Wydziału.

§8
Przygr:towane na podstawie ustaleń Kcrmisji, r: których §]owa w § 7, inclyrvirlualnę wnioski
ł: przyznanię środkórv w ramach programu AkĘrwnej Po}ityki Płacowej zawierające imię
i nazwisko pracownika, kr.r,otę r:k,re§loną w wynikrr zastosowanegłr algorytmu, a takźe
uzasadnienie, Dziekan kieruje dr: Rektora KUL za pośrednictr.vem Działu Sprarv
Pracowniczych.

§9
l. }iiniejszy Regulamin wchodzi rv zycie z dnism jego podpisania, po zaopiniowan1v przez

Radę lnstytulu Nauk Prawnych i Radę Instytulu Prawa Kanonicmggo KtJL.

2, W PrzryPadku znliany Regulaminu łqyb akreślony w § 9 ust. l sttlsuje się odpowiednio.


