
Zarządzenie nr 54 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 27 kwietnia 2022 r.  

w sprawie zasad podziału subwencji badawczej dla jednostek Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie w roku 2022 

 
Na podstawie art. 23 ust. 1- 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U 2018 

r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 132 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 

grudnia 2021 r.  zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Kwoty subwencji przypadające na dyscypliny nauki reprezentowane przez 

pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie określa Rektor,  

z uwzględnieniem liczby N dla danej dyscypliny nauki oraz wskaźnika 

kosztochłonności badań. 

2. Kosztochłonność dyscyplin nieocenianych w ewaluacji ustala się na poziomie 1,0.   

3. Z wyliczonej kwoty subwencji (netto) dla dyscypliny wydziela się i przekazuje do 

dyspozycji dziekana Wydziału rezerwę w wysokości 10%, przeznaczoną na wsparcie 

działalności badawczej jednostek wydziału w danym roku kalendarzowym. 

4. Środki na dofinansowanie działalności badawczej jednostki z rezerwy mogą być 

przyznane przez Dziekana na pisemny wniosek kierownika tematu badawczego, po  

wcześniejszym zaopiniowaniu przez przewodniczącego Rady Dyscypliny, w której 

prowadzone są badania naukowe, których dotyczy wniosek.  

5. Rezerwa powinna zostać wydana w terminie do 31.10. roku, w którym została 

przyznana. Środki niewykorzystane w tym terminie przechodzą do Rezerwy Rektora.  

§ 2 

1. Z kwoty subwencji netto przyznanej dla dyscypliny wydziela się 40% kwoty dla 

poszczególnych jednostek uczelni, których pracownicy prowadzą badania  

w dyscyplinie. 

2. Podział wydzielonej kwoty na poszczególne jednostki uczelni jest proporcjonalny  

i obliczony na podstawie liczby N w jednostce wg stanu na 31 grudnia roku 

poprzedzającego podział subwencji badawczej. 

§ 3 

1. Kwota subwencji zmiennej (Sz) w dyscyplinie wynosi 60% kwoty subwencji 

przydzielonej dyscyplinie na działalność badawczą.  

2. Kwotę subwencji zmiennej określa się na poszczególne jednostki uczelni na podstawie 

liczby punktów uzyskanych przez jednostki w poprzednich dwóch latach z dorobku 
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publikacyjnego, praw ochronnych oraz pozyskanych środków ze źródeł innych niż 

fundusze uczelni wg wzoru: 

Sz = (Pjd + Po + Pk + Pz) · kp       

Pjd – Punkty za publikacje naukowe, w tym monografie i rozdziały w monografiach, 

pracowników jednostki zgłoszone przez kierownika jednostki do dyscypliny. 

Uwzględnia się punktację publikacji naukowych wg danych z Bazy Publikacji 

Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Po – Punkty za prawa ochronne: patenty, wzory użytkowe, odmiany roślin uzyskane przez 

pracowników jednostki i przypisane przez kierownika jednostki do dyscypliny 

potwierdzone przez Dyrektora Centrum Transferu Technologii wg załącznika nr 1. 

Punktacja praw ochronnych zgodna z ostatnim rozporządzeniem dotyczącym ewaluacji 

dyscyplin naukowych. 

Pk – kwota środków finansowych przyznanych uczelni przez instytucje zewnętrzne na 

projekty inne niż infrastrukturalne i dydaktyczne, których kierownikiem jest pracownik 

jednostki i przypisana przez kierownika jednostki do dyscypliny potwierdzona przez 

Kierownika Działu Nauki wg załącznika nr 2. Punkty za projekty uzależnione od kwoty 

przyznanych środków: 

20 pkt. za projekt o wartości do 50 tys. PLN, 

40 pkt. za projekt o wartości od 50 do 100 tys. PLN, 

70 pkt. za projekt o wartości od 100 do 250 tys. PLN, 

100 pkt. za projekt o wartości od 250 do 500 tys. PLN, 

140 pkt. za projekt o wartości od 500 do 1 mln PLN, 

200 pkt. za projekt o wartości pow. 1 mln PLN. 

Pz – punkty za przychód z badań zleconych pozyskany przez pracowników jednostki  

i przypisany przez kierownika jednostki do dyscypliny potwierdzone przez Dyrektora 

Centrum Transferu Technologii lub Kierownika Działu Nauki wg załącznika nr 3. Za 

każde 5 000 zł przychodu brutto 2 pkt. 

kp – kwota przypadająca na 1 punkt w dyscyplinie obliczana jako iloraz zmiennej subwencji 

badawczej dyscypliny i sumy punktów z dorobku publikacyjnego, uzyskanych praw 

ochronnych oraz pozyskanych środków ze źródeł innych niż fundusze uczelni 

zgłoszonych przez kierowników jednostek uczelni, w których zatrudnieni są pracownicy 

zaliczani do N w danej dyscyplinie. 
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§ 4 

1. Kierownik jednostki przypisuje publikacje pracowników opublikowane  

w czasopismach z wykazu MEiN do dyscyplin naukowych reprezentowanych przez 

autorów publikacji będących pracownikami jednostki. 

2. Każda jednostka podaje całkowitą punktację za publikacje naukowe, monografie  

i rozdziały w monografiach, jeśli autorem/współautorem publikacji jest pracownik 

tej jednostki.  

3. Publikacja pracownika reprezentującego dwie dyscypliny może zostać zgłoszona 

przez kierownika jednostki tylko do jednej dyscypliny.  

4. W przypadku współautorstwa innych pracowników jednostki, kierownik może 

zgłosić publikację do dwóch dyscyplin wskazując, który pracownik reprezentuje, 

którą dyscyplinę w tej publikacji.  

5. Kierownik jednostki do wyliczenia subwencji wykazuje publikacje o najwyższej 

liczbie punktów zgodnie z załącznikiem nr 4. 

6. Liczba publikacji naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach zgłaszanych 

do dyscypliny przez kierownika jednostki do obliczania subwencji badawczej nie 

może przekroczyć 3N z dwóch ostatnich lat, gdzie N to suma udziałów pracowników 

jednostki w dyscyplinie w dniu 31 grudnia roku poprzedzającego przydział 

subwencji. 

7. Publikacje jednego pracownika (autor lub współautor) wchodzące w jednostce do 3N 

nie mogą stanowić więcej niż 50% zgłoszonych publikacji z wyjątkiem jednostek,  

w których w dyscyplinie liczba N < 2. 

8. Rada Dyscypliny w formie uchwały może przyjąć inne kryteria wykazywania 

publikacji do wyliczenia subwencji w danej dyscyplinie, jednak nie niższe od 

podanych  w § 4 ust. 6 i 7. 

§ 5 

1. Subwencję badawczą dla jednostek uczelni z dyscyplin nauki, których liczba N < 12  

(tworzących grupę badawczą zgodnie z Zarządzeniem Nr 132 Rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie systemu zarządzania 

finansami Uczelni w roku 2022) oblicza się na takich samych zasadach jak dla 

dyscyplin ocenianych z tym, że przy obliczaniu subwencji zmiennej dla jednostek 

uczelni uwzględnia się tylko punkty za publikacje naukowe, w tym monografie  

i rozdziały w monografiach zgodnie z załącznikiem nr 4. 
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2. Dorobek publikacyjny jednostki wykazany w załącznikach nr 4 dla dyscyplin nauki 

reprezentowanych przez pracowników jednostki jest potwierdzany przez 

upoważnionego pracownika Biblioteki Głównej.  

 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r. 

 

                REKTOR 

 /-/ PROF. DR HAB. KRZYSZTOF KOWALCZYK       


