
 

 

M O N I T O R  
 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 
 

 

 

Poz. 178/2019 

 

ZARZĄDZENIE ROP-0102-4/19 

PROREKTORA DS. NAUKI I KSZTAŁCENIA 

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II 

 

z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

 

w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na 

utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2019 roku  

 

 Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu KUL w związku z § 3 pkt 7 zarządzenia nr ROP-0101-110/17 

Rektora KUL z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL (Monitor KUL 

poz. 541 ze zm.) oraz art. 365 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

(Dz. U. poz. 1668, 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 4 580 560,00 zł finansowane będą następujące zadania: 

1) utrzymanie potencjału naukowego i infrastruktury naukowo-badawczej – 1 580 560,00 zł; 

2) prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności 

naukowej – 2 100 000,00 zł; 

3) prowadzenie ogólnouniwersyteckiej działalności naukowej – 750 000,00 zł; 

4) nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe – 150 000,00 zł. 

2. Środkami określonymi w ust. 1 pkt 1, 3, 4 dysponuje prorektor właściwy ds. nauki. 

3. Prorektor właściwy ds. nauki jest uprawniony do dokonywania przesunięć środków finansowych między 

zadaniami określonymi w ust. 1 pkt 1, 3, 4 wraz z podzadaniami. 

4. Środki określone w ust. 1 pkt 2 są przekazywane do dyspozycji dziekanów wydziałów 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 1 000 000,00 zł; 

2) utrzymanie czasopism naukowych w kwocie 250 000,00 zł; 

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

180 560,00 zł; 



 

 

4) finansowanie kosztów wydania publikacji awansowych w kwocie 150 000,00 zł. 

 

§ 3 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności 

naukowej, określone w § 1 ust. 1 pkt 2, zostaną przeznaczone na: 

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

regulaminu określonego przez prorektora właściwego ds. nauki w kwocie 1 260 000 zł; 

2) finansowanie zadań badawczych w kwocie 420 000,00 zł (środki przyznane dyscyplinom są dzielone 

przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów odnoszących się do rezultatów pracy naukowej z roku 

poprzedniego); 

3) rezerwy dziekanów wydziałów w kwocie 420 000,00 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 interdyscyplinarnych  w kwocie 250 000,00 zł; 

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

c) grantów przygotowujących do komercjalizacji lub wdrożenia w kwocie 100 000,00 zł; 

d) grantów na przygotowanie i złożenie projektu naukowego do międzynarodowych instytucji 

grantodawczych w kwocie 50 000,00 zł; 

e) dyscyplin nie podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej w kwocie 175 000,00 zł; 

2) rezerwę prorektora właściwego ds. nauki wspierającą działalność naukową pracowników nie ujętą          

w innych strumieniach finansowania w kwocie 75 000,00 zł. 

 

§ 5 

Środki na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, określone w § 1 ust. 1 pkt 4, zostaną przeznaczone na: 

1) opublikowanie w 2019 r. artykułu naukowego w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym (min. 

100 pkt w wykazie ogłaszanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego); 

2) opublikowanie w 2019 r. monografii naukowej, rozdziału w monografii lub redakcję monografii 

w wydawnictwie z II poziomu wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

ogłaszanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

§ 6 

Środki niewykorzystane z dotacji określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 87): 

1) przekazuje się do dyspozycji wydziałów na prowadzenie działalności naukowej w kwocie 1 678 981,92 

zł: 

a) Wydział Teologii – 425 185,42 zł; 

b) Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – 249 647,95 zł; 

c) Wydział Filozofii – 140 894,97 zł; 

d) Wydział Nauk Humanistycznych – 503 042,42 zł; 

e) Wydział Nauk Społecznych – 252 193,07 zł; 

f) Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku – 72 890,59 zł; 

g) Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli – 35 127,50 zł; 



 

 

2) ustanawia się rezerwę prorektora właściwego ds. nauki w kwocie 503 557,99 zł.  

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r. 

 

 

Prorektor ds. nauki i kształcenia: 

dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL 

 

 

 

Rektor KUL: 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński 


