
 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 7/2021 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0102-1/21 

PROREKTORA DS. NAUKI I KADR 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 13 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej 

na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2021 roku  

 

 Na podstawie § 29 ust. 1 i 5 Statutu KUL oraz art. 365 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo       

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Z wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego (dalej: 

subwencja na cele naukowe) w kwocie 6 000 000,00 zł finansowane będą następujące zadania: 

1) utrzymanie potencjału naukowego i infrastruktury naukowo-badawczej – 2 800 000,00 zł; 

2) prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach – 1 712 040,00 zł; 

3) prowadzenie ogólnouniwersyteckiej działalności naukowej – 1 487 960 zł. 

2. Środki określone w ust. 1 pkt. 2 są przekazywane do dyspozycji dyrektorów instytutów decyzją 

prorektora właściwego ds. nauki z uwzględnieniem podziału na dyscypliny oraz zadania określone          

w § 3. Zasady podziału określa prorektor właściwy ds. nauki. 

 

§ 2 

Środki na utrzymanie potencjału naukowego i infrastruktury naukowo-badawczej, określone w § 1 ust. 1 

pkt 1, zostaną przeznaczona na: 

1) dostęp do baz danych i import czasopism zagranicznych w kwocie 1 400 000,00 zł; 

2) utrzymanie czasopism naukowych w kwocie 1 000 000,00 zł; 

3) utrzymanie laboratoriów i aparatury Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych w kwocie        

400 000,00 zł. 

 

§ 3 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach, określone w § 1 ust. 1 pkt 2, zostaną 

przeznaczone na: 

1) finansowanie nowych konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych, organizowanych na 



 

 

podstawie regulaminu określonego przez prorektora właściwego ds. nauki w kwocie 500 000 zł; 

2) finansowanie rozstrzygniętych konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych (kontynuacja), 

zorganizowanych na podstawie regulaminu określonego przez prorektora właściwego ds. nauki                 

w kwocie 637 840 zł; 

3) rezerwy dyrektorów instytutów z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb pracowników 

dyscyplin parametryzowanych i nieparametryzowanych  na podstawie regulaminu określonego przez 

prorektora właściwego ds. nauki w kwocie 574 200,00 zł. 

 

§ 4 

Środki na prowadzenie ogólnouniwersyteckiej działalności naukowej, określone w § 1 ust. 1 pkt 3, zostaną 

przeznaczone na: 

1) finansowanie ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych dla: 

a) grantów prestiżowych z komponentem międzynarodowym  w kwocie 250 000,00 zł; 

b) grantów komercjalizacyjnych w kwocie 100 000,00 zł; 

2) finansowanie rozstrzygniętych ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych (kontynuacja), 

zorganizowanych na podstawie regulaminu określonego przez prorektora właściwego ds. nauki                 

w kwocie 298 714,48 zł; 

3)  finansowanie wydania gotowych publikacji naukowych rozstrzygniętych na podstawie regulaminu 

grantów publikacyjnych określonego przez prorektora właściwego ds. nauki w kwocie 700 000,00 zł; 

4) rezerwę prorektora właściwego ds. nauki wspierającą działalność naukową pracowników nieujętą           

w innych strumieniach finansowania w tym na zabezpieczenie wkładów własnych do składanych 

projektów oraz na wsparcie działań dla których w ustalonych strumieniach finansowania zabrakło 

środków w kwocie 139 245,52 zł. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

 

Prorektor ds. nauki i kadr: 

s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 


