
Regulamin 
podziału dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników 

studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej 
 

Rozdział 1 
 

Przepisy ogólne 
 

§1 
 

Regulamin określa zasady podziału dotacji na finansowanie działalności polegającej na 
prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej zwanym dalej "Wydziałem". 
 

§2 
 
Podstawę prawną dofinansowania, o którym mowa w §1 stanowi Ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r., nr 96, poz. 615) oraz rozporządzenie 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie 
działalności statutowej (Dz. U. z 2010 r., nr 218, poz. 1438). 
 

§3 
 
Określenie młody naukowiec oznacza osobę prowadzącą działalność naukową, która nie 
ukończyła 35. roku życia. 
 

§4 
 

Finansowanie działalności, o której mowa w §1 obejmuje zadania badawcze związane z: 
- rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, 
- rozwojem specjalności naukowych ujętych w planie zadaniowym Wydziału. 
 

 
Rozdział 2 

 
Tryb składania i rozpatrywania wniosków 

 
§5 
 

Dotację, o której mowa w §1 jest może uzyskać osoba, która jest: 
- młodym naukowcem, który spełnia w roku składania wniosku wymagania określone w §3, 
- uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych w Wydziale w roku składania wniosku. 
 

§6 
 

1.Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji, o której mowa w §1 jest złożenie wniosku 
indywidualnego w trybie i terminie wskazanym przez Prodziekana ds. Nauki Wydziału. 
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2. Wniosek o którym mowa w pkt. 1 powinien zawierać: 
- wykaz planowanych do realizacji zadań badawczych, ujętych w planie zadaniowym 
Wydziału, w tym związanych z: 

1) rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich; 
2) rozwojem specjalności naukowych w Wydziale, w tym określenie, jakich specjalności.  

 - uzasadnienie podjęcia zadania badawczego. 
 

§7 
 

1. Osoby, które uzyskały dotację zobowiązane są do złożenia raportu z wykonanego zadania 
badawczego w trybie i terminie wskazanym przez Prodziekana ds. Nauki Wydziału. 
 
2. Raport powinien zawierać: 
- syntetyczny opis zrealizowanych zadań badawczych objętych dotacją ze wskazaniem 
najważniejszych osiągnięć naukowych i zastosowań praktycznych, 
- informację o poniesionych kosztach związanych ze zrealizowanymi zadaniami badawczymi. 
 

§8. 
 
Wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. Nauki Wydziału pod przewodnictwem 
Prodziekana ds. Nauki Wydziału zwana dalej "Komisją". 
 

 
Rozdział 3 

 
Kryteria konkursowe podziału dotacji 

 
§9 
 

1.Komisja sprawdza zasadność wniosków oraz czy spełnione są wymagania formalne podane 
w §5 i §6. 
 
2. Komisja ustala ranking wniosków, którego podstawą jest średnia arytmetyczna punktów LP 
za działalność naukową i wdrożeniową uzyskanych przez wnioskodawcę (wnioskodawców) 
w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania dotacji, obliczanych zgodnie z Uchwałą 
Senatu Politechniki Lubelskiej w sprawie określenia kryteriów ocen nauczycieli 
akademickich oraz trybu ich dokonywania w Politechnice Lubelskiej.   
 
3. W przypadku młodych pracowników pracujących tylko jeden pełny rok poprzedzający rok 
przyznania dotacji, do rankingu uwzględnia się liczbę punktów LP uzyskanych w tymże roku. 
 
4. Komisja ustala minimalną liczbę punktów LPmin uprawniających do finansowania 
wniosków, uzyskanych przez wnioskodawców. Minimalna liczba punktów ustalana jest 
niezależnie w dwóch grupach: 
- związanych z rozwojem naukowym młodych naukowców oraz uczestników studiów 
doktoranckich; 
- rozwojem specjalności naukowych w Wydziale. 
 
5. Uzyskanie minimalnej liczby punktów nie jest wymagane od studentów drugiego i 
trzeciego roku studiów doktoranckich oraz pracowników nowozatrudnionych. 
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§10 

 
1. Finansowaniem mogą być objęte tylko wnioski, których wnioskodawcy uzyskali liczbę 
punktów co najmniej równą określonemu przez Komisję minimum LPmin, a także wnioski 
złożone przez młodych pracowników nowozatrudnionych oraz studentów drugiego i trzeciego 
roku studiów doktoranckich.  
 
2. Wysokość finansowania WF składa się z kwoty bazowej KB oraz kwoty uzależnionej od 
liczby punktów LP za działalność naukową i wdrożeniową obliczonych zgodnie z §9 pkt. 2 i 
3, według zależności: 
 

WF=KB+LP∙kj 
 
gdzie: 
WF - wysokość finansowania, 
KB - kwota bazowa, 
LP - liczba punktów uzyskanych przez wnioskodawcę, 
kj - kwota jednostkowa odpowiadająca jednemu punktowi. 
 
 
3. Kwotę bazową KB określa Komisja w zależności od liczby grantobiorców oraz wysokości 
przyznanej dotacji. 
 
4. Kwota jednostkowa odpowiadająca jednemu punktowi kj obliczana jest na podstawie 
zależności: 
 

kj=(DM-LW∙KB)/LP 
 
gdzie: 
kj - kwota jednostkowa odpowiadająca jednemu punktowi, 
DM - całkowita kwota przyznanej dotacji ministerialnej, 
LW - liczba wniosków zakwalifikowanych do finansowania, 
KB - kwota bazowa określona przez Komisję, 
LP - liczba punktów uzyskanych przez wnioskodawców, których wnioski zakwalifikowano 
do finansowania. 
 

§11 
 

Komisja przygotowuje listę wniosków zakwalifikowanych do finansowania wraz z 
propozycją wysokości finansowania i przedstawia ją Dziekanowi Wydziału, który podejmuje 
ostateczną decyzję o finansowaniu zadań badawczych. 
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