
Zarządzenie Nr 12/2021 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

z dnia 27 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki  

 

Na podstawie art. 365 pkt 2 lit. a w związku z art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 28 ust. 4 pkt 

33 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2019 roku zarządza się, 

co następuje: 

 

§ 1 

Niniejsze Zarządzenie określa przeznaczenie, zasady podziału i wydatkowania pochodzących 

z subwencji środków finansowych przeznaczonych na: 

1) granty wewnętrzne na działalność statutową (zwane dalej „grantami wewnętrznymi DS”) 

w ramach jednostek organizacyjnych; 

2) granty wewnętrzne dla początkujących naukowców (zwane dalej „grantami wewnętrznymi 

PB”); 

3) granty innowacyjne dla doświadczonych naukowców (zwane dalej „grantami 

innowacyjnymi”); 

4) granty wewnętrzne realizowane z wykorzystaniem Rezonansu Magnetycznego 7T 

w Centrum Ecotech-Complex (zwane dalej „grantami 7T”); 

5) koszty utrzymania infrastruktury badawczej. 

6) zakupy inwestycyjne związane z zakupem lub wytworzeniem aparatury badawczej 

o wartości powyżej 100 000 zł; 

7) rezerwę Prorektora ds. Nauki w wysokości 10% wartości środków, o których mowa w pkt 

od 1 do 5. 

 

§ 2 

Zasady podziału środków finansowych 

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne cele określone w § 1 określa 

corocznie Prorektor ds. Nauki: 

1) środki na granty wewnętrzne DS są przyznawane zgodnie z procedurą konkursową, której 

tryb i zasady określa Załącznik Nr 1; 

2) środki na granty wewnętrzne dla początkujących naukowców PB są przyznawane zgodnie 

z procedurą konkursową, której tryb i zasady określa Załącznik Nr 2; 

3) środki na granty innowacyjne są przyznawane zgodnie z procedurą konkursową, której tryb 

i zasady określa Załącznik Nr 3; 

4) środki na granty wewnętrzne z wykorzystaniem Rezonansu Magnetycznego 7T są 

przyznawane zgodnie z procedurą konkursową, której tryb i zasady określa Załącznik Nr 4; 

5) środki na utrzymanie infrastruktury badawczej wydatkowane są w drodze składania 

zapotrzebowania w systemie Egeria; 

6) środki na zakupy inwestycyjne związane z zakupem lub wytworzeniem aparatury badawczej 

o wartości powyżej 100 000 zł są przyznawane zgodnie z Zarządzeniem Nr 198/2020 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie 

zasad planowania zakupu wysokospecjalistycznej aparatury wraz z niezbędnymi do jej 

funkcjonowania składnikami majątkowymi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 

2. Rezerwa Prorektora ds. Nauki przeznaczona jest na realizację zadań należących do jego 

kompetencji niewyodrębnionych i nieprzewidzianych w § 1. 

3. Indywidualne Wnioski o przyznanie środków z Rezerwy składane są do Prorektora ds. Nauki 

wraz z uzasadnieniem. 

 



§ 3 

Zasady wydatkowania środków finansowych 

 

Środki z subwencji wydatkowane są zgodnie z procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie, 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności: 

1) ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i wydanych na jej podstawie aktach 

wykonawczych, 

2) ustawą Prawo zamówień publicznych, 

3) ustawą o finansach publicznych 

oraz postanowieniami zawartymi w załącznikach do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Zasady monitorowania finansowej realizacji grantów 

 

1. Po zakończeniu II i III kwartału danego roku, Dział Wewnętrznego Systemu Finasowania Nauki 

dokonuje przeglądu realizacji grantów i przedkłada do Prorektora ds. Nauki informację na temat 

wykorzystania środków, a w przypadku niezadawalających postępów występuje do kierowników 

zadań badawczych o złożenie wyjaśnień i przedstawienie planu dalszej realizacji grantów. 

2. W przypadku braku skuteczności działań naprawczych Prorektor ds. Nauki może dokonać 

pomniejszenia przyznanych środków. 

3. Środki finansowe niezadysponowane przez kierowników grantów do 30 września danego roku, 

pomniejszają wartość grantu i zasilają rezerwę Prorektora ds. Nauki. 

 

§ 5 

Terminy składania wniosków na rok 2021 zostaną wskazane Komunikatem Prorektora ds. Nauki. 

 

§6 

Traci moc Zarządzenie Nr 134/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

16 listopada 2017 roku w sprawie trybu finansowania i rozliczania zadań badawczych w ramach 

dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na finansowanie 

działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań 

z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów 

doktoranckich oraz Zarządzenie Nr 35/2017 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 

13 kwietnia 2017 roku w sprawie trybu konkursowego na zadania badawcze finansowane ze 

środków dotacji celowej, służące rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów 

doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 Rektor 

 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

 

 Prof. dr hab. Wojciech Załuska 


