
Dz.U.05.161.1359 
 
ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI1) 
 

z dnia 4 sierpnia 2005 r. 
 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na 
nauk� 
 

(Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2005 r.) 
 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 pa�dziernika 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, 
poz. 727) zarz�dza si�, co nast�puje: 
 

Rozdział 1 
 
Przepisy ogólne 
 

§ 1. Rozporz�dzenie okre�la kryteria i tryb przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk�, przeznaczanych na cele okre�lone w art. 8-14 ustawy z dnia 8 
pa�dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki. 
 

§ 2. U�yte w rozporz�dzeniu okre�lenia oznaczaj�: 
  1)  ustawa - ustaw� z dnia 8 pa�dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki; 
  2)  Minister - ministra wła�ciwego do spraw nauki; 
  3)  ministerstwo - urz�d obsługuj�cy Ministra; 
  4)  zespół - zespół specjalistyczny lub interdyscyplinarny powołany na podstawie 

art. 30 ust. 1 i 2 ustawy; 
  5)  zespół roboczy - zespół powołany na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy. 

 
§ 3. 1. Przy przyznawaniu �rodków finansowych na nauk� uwzgl�dnia si� kryteria, o 

których mowa w art. 4 ustawy, oraz kryteria okre�lone w rozporz�dzeniu. 
2. Do przyznawania i rozliczania �rodków finansowych pochodz�cych z innych 

�ródeł ni� bud�et pa�stwa stosuje si� kryteria i tryb przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych okre�lony w rozporz�dzeniu, z uwzgl�dnieniem celu i sposobu 
wydatkowania wskazanego przez podmiot przekazuj�cy te �rodki lub okre�lonego w 
przepisach odr�bnych. 
 

§ 4. 1. Realizacja zada� okre�lonych w art. 7 ust. 1 pkt 2-7 ustawy mo�e by� 
dofinansowywana ze �rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz ze 
�rodków mechanizmów finansowych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 



2. Wnioski o dofinansowanie ze �rodków funduszy strukturalnych, powoduj�ce 
skutki finansowe dla tej cz��ci bud�etu pa�stwa, której dysponentem jest Minister, przed 
ich zło�eniem do wła�ciwych instytucji okre�lonych w przepisach odr�bnych, wymagaj� 
akceptacji Ministra. 

3. Minister, w ramach �rodków finansowych ustalonych w bud�ecie pa�stwa na 
nauk�, wyodr�bnia w planie finansowym �rodki finansowe na współfinansowanie, o 
którym mowa w ust. 1 i 2. 
 

§ 5. 1. W przypadku współfinansowania realizacji zada�, o których mowa w § 4 ust. 
1, wraz z wnioskiem o finansowanie ze �rodków finansowych na nauk�, sporz�dzonym 
według wzoru stanowi�cego odpowiedni zał�cznik do rozporz�dzenia, składa si� 
wniosek o dofinansowanie ze �rodków funduszy strukturalnych sporz�dzony zgodnie z 
wymaganiami okre�lonymi w przepisach odr�bnych. 

2. Wniosek o finansowanie ze �rodków finansowych na nauk�, o którym mowa w 
ust. 1, rozpatruje si� z uwzgl�dnieniem kryteriów i trybu okre�lonych w rozporz�dzeniu, 
a zło�ony równocze�nie wniosek o dofinansowanie ze �rodków funduszy strukturalnych 
rozpatruje si� z uwzgl�dnieniem kryteriów i trybu okre�lonych w przepisach odr�bnych. 

3. Dokumentacja dotycz�ca wniosków rekomendowanych do dofinansowania ze 
�rodków funduszy strukturalnych jest przekazywana do rozpatrzenia przez wła�ciwe 
instytucje, zgodnie z procedur� obiegu dokumentów dotycz�cych �rodków funduszy 
strukturalnych, okre�lon� w przepisach odr�bnych. 

4. Przekazywanie �rodków finansowych i ich rozliczanie oraz sporz�dzanie ocen 
raportów i sprawozda� dokonywane jest z uwzgl�dnieniem przepisów odr�bnych. 
 

§ 6. 1. Przyznanie �rodków finansowych, o których mowa w § 1, nast�puje na 
podstawie wniosku zło�onego w ministerstwie, sporz�dzonego według wzoru 
stanowi�cego odpowiedni zał�cznik do rozporz�dzenia. Wysoko�� przyznanych 
�rodków finansowych nie mo�e by� wy�sza od okre�lonej we wniosku. 

2. Do rozpatrzenia lub do post�powania konkursowego s� kierowane wył�cznie 
wnioski kompletne, spełniaj�ce wymagania formalne okre�lone w rozporz�dzeniu. 
Wnioski niekompletne zwraca si� wnioskodawcy wraz z zawiadomieniem o przyczynach 
zwrotu i o mo�liwo�ci uzupełnienia wniosku w terminie nie dłu�szym ni� 14 dni. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotycz�ce wniosków stosuje si� odpowiednio do ofert na 
wykonanie projektów zamawianych. 

4. Ocena wniosku dotycz�cego przyznania �rodków finansowych sporz�dzana jest 
przez komisj� Rady Nauki na podstawie oceny dokonanej przez zespół roboczy lub 
zespół i powinna zawiera� propozycj� dotycz�c� wysoko�ci przyznawanych �rodków 
finansowych lub odmowy ich przyznania oraz uzasadnienie tej propozycji. 

5. W przypadku wniosków o przyznanie �rodków finansowych z zakresu bada� 
dotycz�cych obronno�ci i bezpiecze�stwa, zespołem wła�ciwym do przygotowania 
projektów oceny jest zespół powoływany na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. 
 

§ 7. 1. Przy przyznawaniu �rodków finansowych jednostkom naukowym uwzgl�dnia 
si� ocen� dotychczasowej działalno�ci tych jednostek okre�lon� za pomoc� kategorii 
jednostki naukowej w skali od 1 do 5. 



2. Oceny jednostki naukowej dokonuje si� raz na 4 lata na podstawie informacji 
zawartych w corocznie składanych ankietach jednostki naukowej, sporz�dzanych 
według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia. 

3. Przy ocenie jednostki naukowej uwzgl�dnia si� nast�puj�ce kryteria: 
  1)  w zakresie aktywno�ci jednostki naukowej: 

a)    rozwój kadry naukowej, 
b)    posiadanie uprawnie� do nadawania stopni naukowych, 
c)    posiadanie laboratoriów z akredytacj� Polskiego Centrum Akredytacji lub inn� 
równorz�dn�, posiadanie systemów jako�ci, 
d)    liczb� zrealizowanych projektów badawczych, projektów celowych oraz 
projektów obj�tych programami mi�dzynarodowymi, 
e)    szczególne osi�gni�cia, w tym nagrody i wyró�nienia; 

  2)  w zakresie wyników działalno�ci naukowej: 
a)    publikacje recenzowane autorstwa pracowników jednostki naukowej, 
b)    monografie naukowe i podr�czniki akademickie autorstwa pracowników 
jednostki naukowej; 

  3)  w zakresie zastosowa� praktycznych wyników bada� naukowych i prac 
rozwojowych: 
a)    nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, usługi i metody, 
b)    wdro�enia, 
c)    patenty, prawa ochronne na wzory u�ytkowe. 
4. Ocena jednostki ma charakter parametryczny i jest dokonywana przy 

uwzgl�dnieniu: 
  1)  liczby punktów przypisanych poszczególnym rodzajom aktywno�ci jednostki 

naukowej, wyników działalno�ci naukowej oraz zastosowa� praktycznych wyników 
bada� naukowych i prac rozwojowych; 

  2)  liczby punktów przypisanych wybranym czasopismom, których wykaz jest 
ogłaszany w formie komunikatu w dzienniku urz�dowym Ministra oraz na stronie 
internetowej ministerstwa; 

  3)  najwa�niejszych publikacji i monografii z okresu ostatnich 4 lat - ich liczba nie mo�e 
by� wi�ksza ni� 2 N, gdzie N jest liczb� osób zatrudnionych w jednostce przy 
prowadzeniu bada� naukowych lub prac rozwojowych. 
5. Oceny jednostki naukowej dokonuje si� odr�bnie dla zakresów oceny 

okre�lonych w ust. 3, na karcie oceny jednostki naukowej, której wzór jest okre�lony w 
zał�czniku nr 2 do rozporz�dzenia. 
 

§ 8. 1. Komisja Bada� na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki dokonuje oceny 
wszystkich jednostek naukowych w zakresie wyników działalno�ci naukowej. 

2. Komisja Bada� na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki dokonuje oceny 
wszystkich jednostek naukowych w zakresie zastosowa� praktycznych wykonanych 
bada� naukowych i prac rozwojowych. 

3. Wła�ciwa komisja Rady Nauki, wskazana na podstawie § 14 ust. 1, dokonuje 
oceny jednostek naukowych w zakresie aktywno�ci jednostki naukowej oraz dokonuje 
ł�cznej oceny jednostek naukowych na podstawie oceny własnej oraz oceny otrzymanej 
od drugiej komisji. 

4. Wyniki oceny, w odniesieniu do poszczególnych jej zakresów okre�lonych w ust. 
3, przedstawia si� za pomoc� wska�ników efektywno�ci, rozumianych jako stosunek 



liczby punktów uzyskanych przez jednostk� naukow� do liczby osób uczestnicz�cych w 
badaniach naukowych lub pracach rozwojowych prowadzonych w tej jednostce. 

5. Minister, po zasi�gni�ciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-
Technicznej Rady Nauki, ustala: 
  1)  grupy jednostek jednorodnych ze wzgl�du na dziedzin� lub dziedziny bada�; 
  2)  wagi ocen dla poszczególnych zakresów ocen okre�lonych w ust. 3 w odniesieniu 

do grup jednostek jednorodnych. 
6. Kategori� jednostki naukowej ustala si� na podstawie ko�cowego wska�nika 

efektywno�ci jednostki wyliczonego w karcie oceny jednostki naukowej, 
uwzgl�dniaj�cego warto�ci wag ustalonych na podstawie ust. 5 pkt 2 dla grup jednostek 
jednorodnych. 

7. Minister zatwierdza kategori� jednostki naukowej ustalon� przez wła�ciw� 
komisj� Rady Nauki lub zarz�dza dokonanie dodatkowej oceny jednostki w jej siedzibie 
przez zespół powołany w tym celu. 

8. Wyniki dodatkowej oceny przekazywane s� wła�ciwej komisji Rady Nauki w celu 
sporz�dzenia ponownej oceny danej jednostki naukowej. 

9. Dla nowo utworzonej jednostki naukowej Minister ustala kategori� 3 do czasu 
dokonania oceny tej jednostki zgodnie z przepisami rozporz�dzenia. 

10. Dla jednostki naukowej utworzonej w wyniku poł�czenia jednostek naukowych 
Minister ustala kategori� najwy�sz� z ustalonych dla jednostek podlegaj�cych ł�czeniu. 

11. Jednostki naukowe utworzone w wyniku podziału jednostki naukowej zachowuj� 
kategori� ustalon� dla jednostki podlegaj�cej podziałowi. 
 

§ 9. 1. Jednostka naukowa lub inny podmiot otrzymuj�cy �rodki finansowe na nauk� 
składa informacje, raporty i sprawozdania z wykonywanych bada� naukowych, prac 
rozwojowych oraz realizacji innych zada�, w terminach i formie okre�lonych w 
rozporz�dzeniu. 

2. Niezło�enie w terminie informacji, raportów i sprawozda�, o których mowa w ust. 
1, lub niespełnienie wymaga� okre�lonych w rozporz�dzeniu stanowi podstaw� do 
wstrzymania przez Ministra dalszego finansowania, a tak�e mo�e spowodowa� 
odst�pienie od umowy, z ��daniem zwrotu �rodków finansowych przez podmiot, 
któremu przekazano te �rodki. 

3. Jednostka naukowa lub inny podmiot otrzymuj�cy �rodki finansowe ponosi 
odpowiedzialno�� za prawidłowe wydatkowanie tych �rodków zgodnie z decyzj� lub 
umow�. 

4. W przypadku stwierdzenia przez wła�ciwe organy kontroli na podstawie 
odr�bnych przepisów, �e przekazana informacja, raport lub sprawozdanie nie zostały 
sporz�dzone prawidłowo lub s� nierzetelne, Minister mo�e zarz�dzi� wznowienie 
post�powania dotycz�cego oceny wykonania i rozliczenia finansowanych zada�. 

5. �rodki finansowe nieprawidłowo wykorzystane podlegaj� zwrotowi na rachunek 
bankowy ministerstwa wraz z odsetkami, naliczonymi w odniesieniu do �rodków 
finansowych przekazanych w formie dotacji zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, a w odniesieniu do �rodków finansowych przekazanych na podstawie 
umów, zgodnie z warunkami okre�lonymi w tych umowach. 
 

§ 10. 1. Do kosztów bada� naukowych lub prac rozwojowych, prowadzonych w 
ramach finansowania działalno�ci statutowej, projektów badawczych, projektów 



celowych, uczestnictwa w mi�dzynarodowych programach badawczych oraz programów 
lub przedsi�wzi�� okre�lonych przez Ministra, mog� by� wliczone koszty zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do �rodków trwałych zgodnie z 
odr�bnymi przepisami, je�eli aparatura ta jest niezb�dna do wykonywania okre�lonych 
zada� zwi�zanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi 
uj�tymi w planie zadaniowym jednostki. 

2. Przy finansowaniu bada� przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych 
w ramach projektów celowych podlegaj�cych przepisom o pomocy publicznej stosuje si� 
przepisy rozporz�dzenia wydanego na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy. 
 
Rozdział 2 
 
Finansowanie działalno�ci statutowej jednostek naukowych 
 

§ 11. 1. Minister, w ramach �rodków finansowych przeznaczonych na finansowanie 
działalno�ci statutowej, wyodr�bnia w planie finansowym �rodki na: 

  1)  podstawow� działalno�� statutow�; 
  2)  utrzymanie specjalnych urz�dze� badawczych; 
  3)  badania własne prowadzone przez szkoły wy�sze; 
  4)  badania wspólne prowadzone przez sieci naukowe. 

2. Dotacje na finansowanie działalno�ci, o której mowa w ust. 1, s� przyznawane na 
cały rok w odr�bnych decyzjach Ministra, a �rodki finansowe s� przekazywane 
jednostkom naukowym, szkołom wy�szym lub jednostkom naukowym reprezentuj�cym 
sieci naukowe - w ratach. 
 

§ 12. 1. Jednostka naukowa ubiegaj�ca si� o przyznanie dotacji na podstawow� 
działalno�� statutow�, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzaj�cego rok, w 
którym ma by� przyznana dotacja, przesyła: 
  1)  wniosek o przyznanie dotacji, sporz�dzony w dwóch egzemplarzach, według wzoru 

stanowi�cego zał�cznik nr 3 do rozporz�dzenia; 
  2)  wypełnion� ankiet� jednostki naukowej, sporz�dzon� według wzoru stanowi�cego 

zał�cznik nr 1 do rozporz�dzenia, oraz jej wersj� elektroniczn� w wymaganym 
formacie, na adres wskazany przez ministerstwo. 

2. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, przesyła 
dodatkowo wraz z wnioskiem: 

  1)  odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S�dowego - wydany w 
okresie 3 miesi�cy poprzedzaj�cych zło�enie wniosku; 

  2)  w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego - umow� 
lub statut spółki; 

  3)  kopi� sprawozdania finansowego za rok poprzedzaj�cy rok zło�enia wniosku; 
  4)  za�wiadczenia uzyskane z wła�ciwego urz�du skarbowego o niezaleganiu z 

wpłatami z tytułu nale�no�ci bud�etowych; 
  5)  za�wiadczenia uzyskane z Zakładu Ubezpiecze� Społecznych o niezaleganiu z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 
3. Do wniosku o przyznanie dotacji na podstawow� działalno�� statutow� doł�cza 

si� opini�: 
  1)  wła�ciwego ministra sprawuj�cego nadzór nad jednostk� badawczo-rozwojow�; 



  2)  Prezesa Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do placówki naukowej Polskiej 
Akademii Nauk; 

  3)  rektora szkoły wy�szej w odniesieniu do podstawowych jednostek organizacyjnych 
tej szkoły. 
4. Opinia powinna zawiera�: 

  1)  wskazanie zada� badawczych, które według organu opiniodawczego powinny by� 
realizowane przez jednostk� naukow� w zwi�zku z: 
a)    programami rozwoju okre�lonych dziedzin nauki, gospodarki i �ycia 
społecznego, 
b)    wykonywaniem zada� badawczych pa�stwowego instytutu badawczego 
okre�lonych w akcie dotycz�cym jego działalno�ci; 

  2)  uzasadnienie celowo�ci realizacji wskazanych zada� badawczych. 
5. Przepisu ust. 3 nie stosuje si� do jednostek naukowych okre�lonych w art. 2 pkt 9 

lit. d, f i g ustawy. 
 

§ 13. 1. Przy przyznawaniu dotacji na podstawow� działalno�� statutow� 
uwzgl�dnia si�: 
  1)  ocen� wniosku o przyznanie dotacji; 
  2)  ocen� jednostki sporz�dzon� na podstawie § 7; 
  3)  informacje zawarte w aktualnej ankiecie jednostki naukowej. 

2. Ocena wniosku o przyznanie dotacji dokonywana jest na podstawie analizy: 
  1)  zada� badawczych, kontynuowanych i nowych, planowanych do wykonania przez 

jednostk� naukow� z uwzgl�dnieniem opinii, o której mowa w § 12 ust. 3; 
  2)  warunków wykonania zada� badawczych, z uwzgl�dnieniem planowanych kosztów 

zakupu aparatury naukowo-badawczej oraz kosztów współpracy naukowej; 
  3)  struktury wydatków planowanych na cele okre�lone w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy; 
  4)  kosztów wykonania zada� badawczych: 

a)    kontynuowanych i nowych, planowanych do sfinansowania w roku, którego 
dotyczy wniosek, 
b)    poniesionych w roku poprzedzaj�cym rok zło�enia wniosku; 

  5)  innych kosztów funkcjonowania jednostki naukowej. 
3. Oceny wniosku o przyznanie dotacji dokonuje si� z uwzgl�dnieniem 

nast�puj�cych kryteriów: 
  1)  w zakresie nowych zada� badawczych: 

a)    nowoczesno�� i oryginalno�� nowych zada� badawczych, 
b)    przydatno�� społeczna i gospodarcza, w tym dla wzrostu innowacyjno�ci i 
konkurencyjno�ci gospodarki, 
c)    przydatno�� dla potrzeb edukacyjnych, 
d)    zasadno�� zakupu aparatury naukowo-badawczej do realizacji okre�lonego 
zadania badawczego, 
e)    zasadno�� współpracy mi�dzynarodowej zwi�zanej z realizacj� okre�lonego 
zadania badawczego, w tym planowanej do zgłoszenia do programu lub protokołu 
wykonawczego do umowy mi�dzyrz�dowej; 

  2)  w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania �rodków finansowych: 
a)    efektywno�� działalno�ci jednostki naukowej okre�lona na podstawie oceny 
parametrycznej jednostki, 



b)    skuteczno�� pozyskiwania �rodków finansowych poza dotacj� na podstawow� 
działalno�� statutow� okre�lona na podstawie ankiety jednostki naukowej. 

 
§ 14. 1. Minister, po zasi�gni�ciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-

Technicznej Rady Nauki, wskazuje, która komisja jest wła�ciwa dla poszczególnych 
jednostek naukowych lub wnioski których jednostek powinny by� oceniane przez obie 
komisje. 

2. Minister, po zasi�gni�ciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-
Technicznej Rady Nauki: 
  1)  wyodr�bnia, w celu dokonania podziału �rodków finansowych na podstawow� 

działalno�� statutow�, rodzaje jednostek naukowych jednorodne ze wzgl�du na 
dziedzin� nauki lub grup� dyscyplin naukowych albo status prawny; 

  2)  dokonuje podziału �rodków finansowych okre�lonych w planie finansowym na 
finansowanie podstawowej działalno�ci statutowej pomi�dzy rodzaje jednostek 
naukowych, o których mowa w pkt 1, maj�c na uwadze cele polityki naukowej, 
naukowo-technicznej i innowacyjnej pa�stwa, z wydzieleniem �rodków finansowych 
niezb�dnych do uwzgl�dnienia wniosków zespołu odwoławczego. 

3. Zespoły robocze powołane na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy sporz�dzaj� 
projekty ocen z uwzgl�dnieniem ustale�, o których mowa w ust. 2: 

  1)  nowych zada� badawczych z uwzgl�dnieniem kryteriów, o których mowa w § 13 
ust. 3 pkt 1; ocena zawiera propozycje wysoko�ci �rodków finansowych na 
finansowanie nowych zada� badawczych dla poszczególnych jednostek naukowych 
wchodz�cych w skład grup jednorodnych; 

  2)  wykorzystania uprzednio przyznanej dotacji na podstawow� działalno�� statutow� z 
uwzgl�dnieniem wska�nika efektywno�ci; ocena zawiera propozycje wysoko�ci 
�rodków finansowych na kontynuowan� działalno�� badawcz� i jest iloczynem 
ubiegłorocznej dotacji i wska�nika wzgl�dnej efektywno�ci jednostki naukowej w 
ramach grupy jednorodnej; 

  3)  pozyskiwania �rodków finansowych na działalno�� badawcz�, poza dotacj� na 
działalno�� statutow�, z uwzgl�dnieniem wska�nika skuteczno�ci pozyskiwania 
tych �rodków b�d�cego wzgl�dnym udziałem przychodów jednostki naukowej ze 
sprzeda�y wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych w sumie przychodów 
(z wył�czeniem dotacji na działalno�� statutow�) jednostek wchodz�cych w skład 
grupy jednorodnej; ocena zawiera propozycje wysoko�ci �rodków finansowych na 
wspieranie działalno�ci jednostki w pozyskiwaniu �rodków finansowych innych ni� 
dotacja na działalno�� statutow�. Wysoko�� tych �rodków okre�la si� na podstawie 
wska�nika skuteczno�ci i kwoty do podziału pomi�dzy jednostki naukowe pozostałej 
z uwzgl�dnienia wysoko�ci �rodków finansowych okre�lonych w pkt 1 i 2 w kwocie 
ustalonej na podstawie ust. 2 pkt 2. 
4. Wnioski jednostek naukowych o przyznanie dotacji na podstawow� działalno�� 

statutow� s� oceniane przez komisje Rady Nauki na podstawie projektów oceny 
przygotowanych przez zespoły robocze. 
 

§ 15. 1. Dotacja na utrzymanie specjalnego urz�dzenia badawczego, w tym w 
zakresie infrastruktury informatycznej nauki, mo�e by� przeznaczona wył�cznie na 
bie��ce koszty utrzymania urz�dzenia w gotowo�ci do prowadzenia bada� naukowych 
lub prac rozwojowych albo �wiadczenia usług na rzecz tych bada� lub prac, z 



wył�czeniem kosztów zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej oraz 
kosztów prac prowadzonych z wykorzystaniem tego urz�dzenia. 

2. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urz�dzenia 
badawczego, sporz�dzony w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowi�cego 
zał�cznik nr 4 do rozporz�dzenia, mo�e zło�y� jednostka naukowa odpowiedzialna za 
utrzymanie tego urz�dzenia, w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzaj�cego rok 
przyznania dotacji. 

3. Do wniosku doł�cza si� kopi� porozumienia zawartego pomi�dzy jednostkami 
naukowymi wspólnie wykorzystuj�cymi specjalne urz�dzenie badawcze lub regulamin 
ustalaj�cy zasady korzystania z tego urz�dzenia, wydany przez jednostk� 
odpowiedzialn� za jego utrzymanie. 

4. Wniosek o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urz�dzenia 
badawczego rozpatruje si�, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  znaczenie dla rozwoju okre�lonej dziedziny bada� naukowych lub prac 

rozwojowych albo dla rozwoju nauki; 
  2)  zakres i stopie� wykorzystania do realizacji bada� naukowych lub prac 

rozwojowych, a tak�e liczebno�� i poziom naukowy �rodowiska naukowego 
wykorzystuj�cego to urz�dzenie; 

  3)  zakres i udział współpracy krajowej i mi�dzynarodowej w wykorzystaniu tego 
urz�dzenia. 
5. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urz�dzenia 

badawczego sporz�dzana jest przez wła�ciw� komisj� Rady Nauki na podstawie 
projektu oceny przygotowanego przez zespół roboczy. 
 

§ 16. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne szkół wy�szych, 
sporz�dzony według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 5 do rozporz�dzenia, składa w 
terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzaj�cego rok przyznania dotacji: 
  1)  minister sprawuj�cy nadzór nad szkoł� wy�sz� - w przypadku pa�stwowych szkół 

wy�szych; 
  2)  minister wła�ciwy do spraw szkolnictwa wy�szego - w przypadku niepa�stwowych 

szkół wy�szych. 
2. Do wniosku doł�cza si� uzasadnienie zawieraj�ce informacje o sposobach 

podziału �rodków finansowych na badania własne pomi�dzy szkoły wy�sze, a w 
szczególno�ci dotycz�ce kierunków rozwoju kadr naukowych i priorytetów badawczych 
zwi�zanych z rozwojem specjalno�ci naukowych w poszczególnych szkołach wy�szych. 

3. Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne szkół wy�szych jest oceniany z 
uwzgl�dnieniem kryteriów: 
  1)  zgodno�ci rozwoju kadr naukowych i specjalno�ci naukowych w szkole wy�szej z 

priorytetami wynikaj�cymi z polityki naukowej i naukowo-technicznej; 
  2)  wykorzystania przez szkoł� wy�sz� dotacji na badania własne w roku 

poprzedzaj�cym rok zło�enia wniosku. 
4. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na badania własne sporz�dzana jest przez 

wła�ciw� komisj� Rady Nauki na podstawie projektu oceny przygotowanej przez zespół. 
 

§ 17. 1. Dotacja na badania wspólne sieci naukowej jest przeznaczona na: 



  1)  koordynacj� współpracy jednostek naukowych tworz�cych sie� naukow�, zwi�zanej 
z prowadzonymi przez nie w ramach działalno�ci statutowej badaniami naukowymi 
lub pracami rozwojowymi; 

  2)  finansowanie wspólnych bada� naukowych lub prac rozwojowych, uzupełniaj�cych 
w stosunku do zada� wykonywanych w ramach działalno�ci statutowej jednostek 
naukowych tworz�cych sie� naukow�, niezb�dnych do rozwoju specjalno�ci 
naukowej tej sieci; 

  3)  tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania sieci naukowej. 
2. Wniosek o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej sporz�dza si� 

według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 6 do rozporz�dzenia. Wniosek składa 
jednostka naukowa wskazana w umowie dotycz�cej utworzenia sieci, reprezentuj�ca 
sie� naukow�, w terminie do dnia 30 wrze�nia roku poprzedzaj�cego rok przyznania 
dotacji. 

3. Do wniosku doł�cza si� informacj� o: 
  1)  celach działania sieci naukowej; 
  2)  sposobach przyst�powania do sieci oraz uczestnictwa w jej pracach; 
  3)  sposobie zarz�dzania działalno�ci� sieci. 

4. Wniosek o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej rozpatruje si�, 
uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  kategorie jednostek naukowych tworz�cych sie� naukow�; 
  2)  zgodno�� specjalno�ci naukowej sieci naukowej z badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi prowadzonymi w ramach działalno�ci statutowej jednostek tworz�cych 
sie�; 

  3)  nowoczesno�� specjalno�ci rozwijanej przez sie� naukow�; 
  4)  przydatno�� specjalno�ci rozwijanej przez sie� naukow� dla nauki, społecze�stwa i 

gospodarki. 
5. Ocena wniosku o przyznanie dotacji na badania wspólne sieci naukowej 

dokonywana jest przez wła�ciw� komisj� Rady Nauki na podstawie propozycji 
przedstawionych przez zespół roboczy. 
 

§ 18. 1. Jednostka naukowa otrzymuj�ca dotacj� na finansowanie podstawowej 
działalno�ci statutowej składa rozliczenie dotacji oraz informacj� roczn� o 
merytorycznych wynikach działalno�ci statutowej w roku poprzedzaj�cym rok zło�enia 
wniosku. 

2. Rozliczenie i informacj� sporz�dza si� według wzoru stanowi�cego cz��� D w 
zał�czniku nr 3 do rozporz�dzenia i składa si� ł�cznie z wnioskiem o finansowanie 
podstawowej działalno�ci statutowej. 

3. Jednostka naukowa, która otrzymała dotacj� na działalno�� statutow�, lecz: 
  1)  nie ubiega si� o przyznanie takiej dotacji w roku nast�pnym - przedstawia 

rozliczenie otrzymanej dotacji w terminie do dnia 15 marca roku nast�pnego; 
  2)  podlega likwidacji lub przekształceniu własno�ciowemu - przedstawia rozliczenie 

otrzymanej dotacji do dnia zako�czenia likwidacji lub przekształcenia. 
 

§ 19. 1. Jednostka naukowa otrzymuj�ca dotacj� na utrzymanie specjalnego 
urz�dzenia badawczego składa rozliczenie wraz z informacj� roczn� o wykorzystaniu tej 
dotacji w roku poprzedzaj�cym rok zło�enia wniosku, w tym na rzecz innych zada� ni� 
badania naukowe lub prace rozwojowe, je�li takie wykorzystanie wyst�puje. 



2. Rozliczenie i informacj� sporz�dza si� według wzoru stanowi�cego cz��� C w 
zał�czniku nr 4 do rozporz�dzenia i składa si� ł�cznie z wnioskiem o finansowanie 
utrzymania specjalnego urz�dzenia badawczego. 

3. W przypadku zako�czenia zada� zwi�zanych z utrzymaniem specjalnego 
urz�dzenia badawczego jednostka naukowa przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji i 
informacj�, o których mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 marca nast�pnego roku. 
 

§ 20. 1. Wła�ciwy minister, a w odniesieniu do niepa�stwowych szkół wy�szych 
minister wła�ciwy do spraw szkolnictwa wy�szego, przedstawia informacj� zbiorcz� o 
realizacji celów osi�gni�tych przez szkoły wy�sze w wyniku wykorzystania dotacji na 
badania własne w roku poprzedzaj�cym rok zło�enia wniosku, sporz�dzon� według 
wzoru stanowi�cego cz��� C w zał�czniku nr 5 do rozporz�dzenia. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, składa si� ł�cznie z wnioskiem o 
finansowanie bada� własnych. 
 

§ 21. 1. Jednostka naukowa reprezentuj�ca sie� naukow� składa informacj� roczn� 
o wykorzystaniu dotacji przyznanej na badania wspólne tej sieci w roku poprzedzaj�cym 
rok zło�enia wniosku, sporz�dzon� według wzoru stanowi�cego cz��� D zał�cznika nr 6 
do rozporz�dzenia. Informacj� składa si� ł�cznie z wnioskiem o finansowanie bada� 
wspólnych sieci naukowej. 

2. W przypadku rozwi�zania umowy o utworzeniu sieci naukowej jednostka 
naukowa reprezentuj�ca sie� naukow� przedstawia rozliczenie otrzymanej dotacji w 
terminie 60 dni od dnia rozwi�zania tej umowy. 
 
Rozdział 3 
 
Finansowanie inwestycji słu��cych potrzebom bada� naukowych lub prac 
rozwojowych 
 

§ 22. 1. Minister, w ramach �rodków finansowych przeznaczonych na inwestycje, 
mo�e wyodr�bni� w planie finansowym �rodki na: 
  1)  inwestycje budowlane i zakup obiektów budowlanych; 
  2)  zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do �rodków 

trwałych zgodnie z odr�bnymi przepisami, a tak�e zakup warto�ci niematerialnych i 
prawnych o warto�ci pocz�tkowej przekraczaj�cej kwot� ustalon� dla �rodka 
trwałego w odr�bnych przepisach, zwane dalej "inwestycjami aparaturowymi"; 

  3)  rozbudow� infrastruktury informatycznej nauki. 
2. W ramach �rodków finansowych, o których mowa w ust. 1, mog� by� 

dofinansowywane inwestycje podejmowane na podstawie umów mi�dzynarodowych. 
3. W przypadku gdy inwestycja ma by� wykorzystywana równie� do innych zada� 

ni� badania naukowe lub prace rozwojowe, ze �rodków finansowych na nauk� 
finansowana jest wył�cznie ta cz��� kosztów inwestycji, która słu�y potrzebom bada� 
naukowych lub prac rozwojowych. 
 

§ 23. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj� składa jednostka naukowa, a w 
przypadku inwestycji podejmowanej przez konsorcjum naukowe - jednostka naukowa 
upowa�niona do wyst�powania w imieniu tego konsorcjum. 



2. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj� obejmuj�c� rozbudow� infrastruktury 
informatycznej nauki, słu��c� prowadzeniu w sposób ci�gły bada� naukowych i prac 
rozwojowych w szkole wy�szej, składa jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 
lit. a ustawy. 

3. Wniosek składa si� w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 czerwca roku 
poprzedzaj�cego rok, w którym ma by� przyznana dotacja. Termin ten nie dotyczy 
wniosków o finansowanie inwestycji ze �rodków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 
2. 

4. W przypadku uzasadnionym zdarzeniem niezale�nym od jednostki naukowej, 
powoduj�cym zakłócenie jej działalno�ci, a zwłaszcza uszkodzenie lub unieruchomienie 
urz�dze� albo zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek mo�e by� 
zło�ony bez zachowania terminu okre�lonego w ust. 3. 

5. Do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycj� podejmowan� przez konsorcjum 
naukowe doł�cza si� informacj� o: 
  1)  sposobie finansowania kosztów utrzymania i u�ytkowania przedmiotu inwestycji; 
  2)  sposobie wspólnego u�ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasadach dost�pu do 

niej jednostek naukowych niewchodz�cych w skład konsorcjum naukowego. 
6. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, do wniosku o 

przyznanie dotacji na inwestycj� doł�cza dokumenty wymienione w § 12 ust. 2. 
7. W przypadku inwestycji podejmowanych na podstawie umów mi�dzynarodowych 

do wniosku o przyznanie dotacji ze �rodków finansowych na nauk� doł�cza si� kopi� tej 
umowy. 
 

§ 24. 1. Jednostka naukowa ubiegaj�ca si� o przyznanie dotacji na inwestycj� 
budowlan� lub na zakup obiektów budowlanych składa w ministerstwie: 
  1)  wniosek o przyznanie dotacji sporz�dzony według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 

7 do rozporz�dzenia; 
  2)  kopi� pozwolenia na budow� lub pozwolenia konserwatora zabytków, je�eli 

wymaga tego charakter inwestycji; 
  3)  opini� dysponenta innej cz��ci bud�etu pa�stwa ni� �rodki finansowe na nauk�, 

je�eli inwestycja ma by� dofinansowywana równie� ze �rodków finansowych 
ustalonych w tej cz��ci; 

  4)  inne dokumenty �wiadcz�ce o przygotowaniu inwestora do podj�cia inwestycji; 
  5)  dokument potwierdzaj�cy prawo jednostki do dysponowania nieruchomo�ci� na cel 

budowlany. 
2. Ocen� wniosku o przyznanie dotacji na inwestycj� budowlan� sporz�dza si�, 

uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  priorytetowy charakter bada� naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych 

przez jednostk�; 
  2)  kategori� jednostki naukowej; 
  3)  zasadno�� planowanego zakresu rzeczowego inwestycji; 
  4)  zakres dofinansowania inwestycji z innych �ródeł ni� dotacja ze �rodków 

finansowych ustalonych w bud�ecie pa�stwa na nauk�, w szczególno�ci gdy 
przewidywane jest wykorzystanie inwestycji do realizacji innych zada� ni� badania 
naukowe lub prace rozwojowe; 

  5)  przygotowanie jednostki naukowej do realizacji inwestycji i u�ytkowania przedmiotu 
inwestycji. 



 
§ 25. 1. Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj� aparaturow� sporz�dza si� 

według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 8 do rozporz�dzenia. 
2. Do wniosku o przyznanie dotacji doł�cza si� o�wiadczenie jednostki o 

zapewnieniu pomieszcze� i warunków wła�ciwego u�ytkowania aparatury. 
3. Ocen� wniosku o przyznanie dotacji na inwestycj� aparaturow� sporz�dza si�, 

uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  posiadanie przez jednostk� naukow� lub konsorcjum naukowe programu bada�, do 

realizacji którego niezb�dna jest aparatura planowana do zakupu lub wytworzenia; 
  2)  potwierdzenie, �e koszt zakupu lub wytworzenia aparatury stanowi znacz�c� cz��� 

kosztów statutowej działalno�ci jednostki naukowej lub konsorcjum naukowego; 
  3)  zasi�g u�ytkowania aparatury (ogólnokrajowy, �rodowiskowy, jednostkowy) i 

przewidywany okres jej wykorzystywania; 
  4)  kategori� jednostki naukowej; 
  5)  przygotowanie jednostki naukowej do zapewnienia warunków wła�ciwego 

u�ytkowania aparatury; 
  6)  udział w finansowaniu inwestycji �rodków finansowych pochodz�cych z innych 

�ródeł ni� �rodki ustalone w bud�ecie pa�stwa na nauk�, w szczególno�ci w 
przypadkach, gdy przewidywane jest wykorzystanie aparatury do innych zada� ni� 
badania naukowe i prace rozwojowe. 

 
§ 26. 1. Jednostka naukowa ubiegaj�ca si� o przyznanie dotacji na rozbudow� 

infrastruktury informatycznej nauki, w zale�no�ci od charakteru inwestycji, składa: 
  1)  wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj� budowlan� zwi�zan� z rozbudow� 

infrastruktury informatycznej nauki, sporz�dzony według wzoru stanowi�cego 
zał�cznik nr 7 do rozporz�dzenia, albo 

  2)  wniosek o przyznanie dotacji na inwestycj� aparaturow� zwi�zan� z rozbudow� 
infrastruktury informatycznej nauki, sporz�dzony według wzoru stanowi�cego 
zał�cznik nr 9 do rozporz�dzenia. 

2. Ocen� wniosku o przyznanie dotacji na rozbudow� infrastruktury 
informatycznej nauki sporz�dza si�, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 

  1)  zasadno�� planowanego zakresu rzeczowego inwestycji i planowanych nakładów; 
  2)  planowany zakres wykorzystania inwestycji po jej zako�czeniu dla potrzeb bada� 

naukowych lub prac rozwojowych oraz do innych celów; 
  3)  stopie� dotychczasowego wykorzystania infrastruktury sieciowej lub 

specjalizowanej dla potrzeb bada� naukowych i prac rozwojowych; 
  4)  zakres dofinansowania inwestycji z innych �ródeł ni� dotacja, w tym udział �rodków 

własnych. 
 

§ 27. 1. Wniosek jednostki naukowej o przyznanie dotacji na inwestycje jest 
oceniany przez komisj� Rady Nauki wła�ciw� ze wzgl�du na zakres działalno�ci tej 
jednostki. 

2. Komisje Rady Nauki sporz�dzaj� oceny wniosków o przyznanie dotacji na 
inwestycje, w formie list rankingowych, odr�bnie dla inwestycji budowlanych i 
dotycz�cych zakupu obiektów budowlanych, inwestycji aparaturowych oraz inwestycji 
dotycz�cych infrastruktury informatycznej nauki. 



3. Wnioski o przyznanie dotacji na inwestycj� realizowan� przez jednostki naukowe 
lub konsorcja naukowe, dla których wła�ciwe s� obie komisje Rady Nauki, mog� by� 
skierowane do oceny przez powołany w tym celu zespół. Zespół przedstawia ocen� 
komisji Rady Nauki - wskazanej przez Ministra. 
 

§ 28. 1. Warunkiem przekazania jednostce naukowej dotacji na inwestycj� jest 
zło�enie przez ni� harmonogramu płatno�ci wynikaj�cego z terminów płatno�ci 
okre�lonych w umowie zawartej przez jednostk� naukow� z wykonawc� inwestycji, w 
terminie 6 miesi�cy od dnia otrzymania decyzji. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, mo�e by� przedłu�ony na udokumentowany 
wniosek jednostki, je�eli wymaga tego procedura przetargowa. 

3. Odsetki uzyskane od dotacji przekazanych na inwestycj� mog� by� 
przeznaczone wył�cznie na finansowanie realizacji zada� obj�tych t� dotacj�. 
 

§ 29. 1. Jednostka naukowa, która otrzymała dotacj� na inwestycj�, składa raport 
roczny według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 10 do rozporz�dzenia, w terminie do 
dnia 30 marca nast�pnego roku, nie wcze�niej jednak ni� po upływie 6 miesi�cy od dnia 
rozpocz�cia realizacji inwestycji. 

2. Jednostka naukowa w terminie 60 dni od dnia zako�czenia inwestycji dokonuje 
rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu ko�cowego 
sporz�dzonego dla inwestycji budowlanej według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 11 
do rozporz�dzenia, a dla inwestycji aparaturowej - według wzoru stanowi�cego 
zał�cznik nr 12 do rozporz�dzenia. 

3. Raport ko�cowy z realizacji inwestycji dotycz�cej rozbudowy infrastruktury 
informatycznej nauki sporz�dza si� według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 11 lub 12 
do rozporz�dzenia, w zale�no�ci od charakteru inwestycji. 

4. Do raportu doł�cza si� kopi� dokumentu stwierdzaj�cego przyj�cie inwestycji na 
stan �rodków trwałych, a w przypadku inwestycji budowlanych równie� kopi� protokołu 
odbioru ko�cowego inwestycji, potwierdzone za zgodno�� z oryginałem. 

5. Po zako�czeniu realizacji inwestycji niewykorzystane �rodki z dotacji i z odsetek 
od dotacji podlegaj� zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa. 
 
Rozdział 4 
 
Finansowanie projektów badawczych 
 

§ 30. 1. Minister, w ramach �rodków finansowych przeznaczonych na projekty 
badawcze, wyodr�bnia w planie finansowym �rodki na: 
  1)  projekty zamawiane; 
  2)  projekty własne, w tym projekty habilitacyjne; 
  3)  projekty rozwojowe; 
  4)  projekty promotorskie; 
  5)  projekty specjalne. 

2. Minister dokonuje podziału �rodków finansowych, o których mowa w ust. 1, po 
zasi�gni�ciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Rady Nauki. 
 



§ 31. 1. Projekty badawcze kwalifikowane s� do finansowania na podstawie 
wyników przeprowadzonego konkursu wniosków lub ofert. Okres od zamkni�cia 
konkursu do podj�cia decyzji o finansowaniu nie powinien by� dłu�szy ni� 6 miesi�cy. 

2. Konkurs dotycz�cy projektów zamawianych i projektów specjalnych mo�e by� 
rozstrzygni�ty tak�e wówczas, gdy zło�ono jedn� ofert� lub jeden wniosek. Oferta taka 
lub wniosek jest oceniany w sposób okre�lony w rozporz�dzeniu - bez prowadzenia 
dalszej procedury konkursowej. 

3. Jednostka naukowa nieotrzymuj�ca dotacji na działalno�� statutow� składa wraz 
z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego informacje dotycz�ce: 
  1)  bada� naukowych i prac rozwojowych zrealizowanych w ostatnich dwóch latach 

przed zło�eniem wniosku, wraz z wykazem publikacji pracowników jednostki oraz 
wykazem patentów, wdro�e� lub innych zastosowa� wyników bada�; 

  2)  aparatury naukowo-badawczej i innego wyposa�enia umo�liwiaj�cego prowadzenie 
bada� naukowych lub prac rozwojowych. 
4. Jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. g ustawy, poza informacjami 

wymienionymi w ust. 3 składa dokumenty okre�lone w § 12 ust. 2. 
5. W przypadku projektów badawczych zwi�zanych z konieczno�ci� wykonania 

do�wiadcze� na zwierz�tach do post�powania konkursowego mog� by� przyj�te 
wył�cznie wnioski, do których doł�czono zgod� wła�ciwej komisji etycznej, wymagan� 
na podstawie przepisów o do�wiadczeniach na zwierz�tach. 

6. W przypadku projektów badawczych dotycz�cych prowadzenia bada� nad 
gatunkami ro�lin, zwierz�t i grzybów obj�tych ochron� gatunkow� lub na obszarach 
obj�tych ochron� do post�powania konkursowego mog� by� przyj�te wył�cznie wnioski, 
do których doł�czono zgod� lub zezwolenie wymagane na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody. 

7. W przypadku projektów badawczych zwi�zanych z prowadzeniem bada� nad 
organizmami genetycznie zmodyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów do 
wniosku doł�cza si� o�wiadczenie kierownika jednostki naukowej, w której ma by� 
realizowany projekt, o posiadaniu zgody wymaganej na podstawie przepisów o 
organizmach genetycznie zmodyfikowanych. 
 

§ 32. 1. Zakres tematyczny projektów zamawianych obejmuje: 
  1)  tematyk� wybran� spo�ród priorytetowych kierunków bada� naukowych lub prac 

rozwojowych okre�lonych w krajowym programie ramowym, o którym mowa w art. 
10 ust. 2 ustawy; 

  2)  tematyk� bada� naukowych lub prac rozwojowych ustalon� w programie 
wieloletnim ustanowionym zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
2. Minister powołuje zespół do okre�lania tytułów projektów zamawianych w ramach 

zakresu tematycznego, o którym mowa w ust. 1, oraz warunków realizacji tych 
projektów. 
 

§ 33. 1. Minister ogłasza publicznie w dzienniku o zasi�gu ogólnokrajowym oraz na 
stronach internetowych ministerstwa konkursy na realizacj� projektów zamawianych. 

2. Ogłoszenie o konkursie na realizacj� projektu zamawianego zawiera: tytuł 
projektu, zakres tematyczny, okres realizacji projektu, termin składania ofert oraz inne 
warunki uczestniczenia w konkursie, w szczególno�ci dotycz�ce zarz�dzania realizacj� 
projektu zamawianego. 



3. W przypadku projektów zamawianych z zakresu obronno�ci pa�stwa konkursy 
na realizacj� projektów zamawianych mog� by� ogłaszane jako konkursy zamkni�te. 
 

§ 34. 1. Ofert� na wykonanie projektu zamawianego, sporz�dzon� według wzoru 
stanowi�cego zał�cznik nr 13 do rozporz�dzenia, składa w czterech egzemplarzach 
jednostka naukowa, jednostka naukowa reprezentuj�ca sie� naukow� lub jednostka 
naukowa reprezentuj�ca konsorcjum naukowe. 

2. Ofert� na wykonanie projektu zamawianego ocenia si�, uwzgl�dniaj�c 
nast�puj�ce kryteria: 
  1)  warto�� merytoryczn�; 
  2)  zgodno�� oferty z tematyk� i warunkami zamówienia; 
  3)  kompleksowo�� rozwi�zania problemów obj�tych projektem; 
  4)  zasadno�� planowanych kosztów realizacji projektu; 
  5)  zakres współpracy z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi; 
  6)  dost�p do laboratoriów wyposa�onych w nowoczesn� aparatur�; 
  7)  mo�liwo�� uzyskania wyników, które stan� si� podstaw� do zastosowa� 

praktycznych; 
  8)  mo�liwo�� dofinansowania prac ze �rodków finansowych pochodz�cych z innych 

�ródeł ni� �rodki finansowe ustalone w bud�ecie pa�stwa na nauk�. 
3. Ofert� na wykonanie projektu zamawianego ukierunkowanego na zastosowania 

praktyczne ocenia si�, uwzgl�dniaj�c kryteria, o których mowa w ust. 2, oraz 
nast�puj�ce kryteria: 
  1)  przydatno�� do wdra�ania technologii, które mog� przyczyni� si� do wzrostu 

konkurencyjno�ci wyspecjalizowanych gał�zi gospodarki krajowej lub których 
rozwój na �wiecie jest obecnie najszybszy i przynosi najwi�ksze efekty 
ekonomiczne; 

  2)  realno�� zastosowania uzyskanych wyników w praktyce gospodarczej lub 
społecznej. 

 
§ 35. 1. Oceny ofert na wykonanie projektu zamawianego sporz�dza komisja Rady 

Nauki, wła�ciwa ze wzgl�du na charakter projektu zamawianego. 
2. Oferty o finansowanie projektu zamawianego kierowane s� do opiniowania do 

trzech recenzentów. Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upowa�niony 
przez przewodnicz�cego komisji lub w przypadku projektów z zakresu obronno�ci i 
bezpiecze�stwa - członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. 

3. Przewodnicz�cy komisji Rady Nauki powołuje zespół roboczy do sporz�dzenia 
projektu oceny zło�onych ofert, a w uzasadnionych przypadkach zwraca si� do Ministra 
o powołanie w tym celu zespołu. 

4. Zespół roboczy lub zespół dokonuje analizy opinii recenzentów i przedstawia 
komisji Rady Nauki wnioski w sprawie zakwalifikowania do realizacji: 
  1)  poszczególnych projektów obj�tych ofertami, je�li projekt zamawiany dotyczy 

okre�lonych tematów badawczych; 
  2)  projektu zamawianego okre�lonego w ogłoszeniu, proponuj�c jednocze�nie 

jednostk� naukow� kieruj�c� realizacj� całego projektu i jednostki naukowe b�d�ce 
wykonawcami poszczególnych zada� obj�tych tym projektem. 



5. Komisja Rady Nauki sporz�dza oceny ofert dotycz�cych realizacji projektu 
zamawianego na podstawie wniosków zespołu roboczego lub zespołu i przekazuje 
oceny Ministrowi. 

6. Zmiana zakresu tematycznego projektu zamawianego w trakcie jego realizacji 
mo�e by� dokonana z inicjatywy Ministra lub jednostki naukowej kieruj�cej realizacj� 
projektu, po stwierdzeniu takiej potrzeby przez zespół, o którym mowa w § 32 ust. 2. Do 
wykonania zmienionej cz��ci projektu zamawianego stosuje si� przepisy § 33-35. 
 

§ 36. 1. Projekt własny obejmuje badania podstawowe z okre�lonej dyscypliny 
naukowej lub interdyscyplinarne, w tym prowadzone w celu przygotowania rozprawy 
habilitacyjnej. 

2. Do post�powania konkursowego przyjmuje si� wył�cznie projekty własne 
zawieraj�ce sposób rozwi�zania przedstawionego problemu, które nie zawieraj� fazy 
studiów słu��cych opracowaniu koncepcji przyszłych bada�. 

3. Konkursy o finansowanie projektów własnych s� zamykane dwa razy w roku, w 
dniu 31 stycznia i w dniu 31 lipca. 
 

§ 37. 1. Wniosek o finansowanie projektu własnego sporz�dza si� w czterech 
egzemplarzach, według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 14 do rozporz�dzenia; 
wniosek sporz�dza si� tak�e w j�zyku angielskim, je�eli wnioskodawca uwa�a za 
wskazane dokonanie oceny tego wniosku przez recenzenta zagranicznego lub gdy w 
toku oceny wniosku stwierdzono potrzeb� uzyskania opinii recenzenta zagranicznego. 

2. Wniosek o finansowanie projektu własnego składa kierownik projektu za zgod� 
kierownika jednostki naukowej, w której ma by� realizowany projekt. 

3. Kierownik projektu własnego przyj�tego do realizacji dysponuje �rodkami 
finansowymi przekazanymi jednostce naukowej na realizacj� projektu zgodnie z umow�, 
z tym �e jego dyspozycje s� wykonywane po uzyskaniu zgody kierownika jednostki 
naukowej. 

4. Kierownik jednostki naukowej, wyra�aj�c zgod�, o której mowa w ust. 2, w 
przypadku przyj�cia projektu do realizacji, zobowi�zuje si� do: 
  1)  wł�czenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki; 
  2)  udost�pnienia pomieszcze�, aparatury i obsługi administracyjnej; 
  3)  zatrudnienia osób niezb�dnych do realizacji projektu w formie zatrudnienia 

uzgodnionej z kierownikiem projektu i wła�ciwymi wykonawcami; 
  4)  sprawowania nadzoru nad realizacj� projektu i prawidłowym wydatkowaniem 

przyznanych �rodków finansowych; 
  5)  składania wraz z kierownikiem projektu raportów z realizacji projektu; 
  6)  niezwłocznego powiadamiania Ministra o stwierdzonych nieprawidłowo�ciach w 

realizacji projektu. 
 

§ 38. 1. Wnioski o finansowanie projektów własnych ocenia Komisja Bada� na 
Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki. Przewodnicz�cy Komisji powołuje zespoły robocze 
do sporz�dzenia ocen projektów dotycz�cych okre�lonych dziedzin nauki. 

2. Wniosek o finansowanie projektu własnego ocenia si�, uwzgl�dniaj�c 
nast�puj�ce kryteria: 
  1)  warto�� naukow� projektu; 
  2)  poprawno�� przyj�tych metod badawczych; 



  3)  zasadno�� planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu bada�, w tym 
zakupów aparatury naukowo-badawczej; 

  4)  mo�liwo�� wykonania projektu, w tym dorobek naukowy i kwalifikacje wykonawców 
oraz wyposa�enie jednostki naukowej; 

  5)  prawidłowo�� wywi�zywania si� kierownika projektu i jednostki naukowej z zada� 
realizowanych uprzednio ze �rodków finansowych na nauk�; 

  6)  w odniesieniu do projektu maj�cego na celu przygotowanie rozprawy habilitacyjnej - 
dorobek naukowy wykonawcy projektu powstały w okresie od uzyskania stopnia 
naukowego doktora. 

 
§ 39. 1. Wniosek o finansowanie projektu własnego kierowany jest do opiniowania 

do trzech recenzentów. Je�eli wniosek skierowano do recenzenta zagranicznego, 
opiniowaniu przez tego recenzenta podlega wył�cznie zawarto�� merytoryczna wniosku. 

2. Wnioski przesyłane s� do recenzentów z okre�lonych dziedzin nauki i dyscyplin 
naukowych, z uwzgl�dnieniem zgodno�ci przedmiotu wniosku ze specjalno�ci� 
naukow� recenzenta. Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upowa�niony 
przez przewodnicz�cego komisji lub w przypadku projektów z zakresu obronno�ci i 
bezpiecze�stwa - członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. 

3. Wniosek nie mo�e by� recenzowany przez osob�, która ma by� wykonawc� 
projektu lub jest zatrudniona w tej samej jednostce naukowej co wnioskodawca. 

4. Recenzent ocenia przesłane do niego wnioski w skali od 1 do 10 punktów. 
5. Warunkiem dalszego rozpatrywania wniosku jest uzyskanie opinii o projekcie od 

co najmniej dwóch recenzentów. 
6. Sporz�dzenie listy rankingowej wniosków z okre�lonej dyscypliny naukowej lub 

grupy dyscyplin naukowych nast�puje w wyniku uzgodnienia ocen poszczególnych 
projektów badawczych dokonanego na posiedzeniu recenzentów, któremu 
przewodniczy wła�ciwy członek komisji Rady Nauki. Je�eli nie dokonano uzgodnienia 
oceny okre�lonego projektu własnego, wniosek dotycz�cy tego projektu, wraz ze 
sporz�dzonymi ju� recenzjami, kieruje si� do czwartego recenzenta w celu uzyskania 
dodatkowej opinii, któr� przedstawia si� wła�ciwemu zespołowi roboczemu. 

7. Komisja Bada� na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki sporz�dza oceny projektów 
własnych na podstawie list rankingowych z okre�lonych dziedzin nauki lub grup 
dyscyplin naukowych sporz�dzonych przez zespoły robocze i przedstawia Ministrowi 
wnioski w sprawie zakwalifikowania do realizacji projektów własnych obj�tych tymi 
listami rankingowymi. 

8. Minister, po zasi�gni�ciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i Naukowo-
Technicznej Rady Nauki, ustala podział �rodków finansowych przeznaczonych w planie 
finansowym na finansowanie projektów własnych - pomi�dzy dziedziny nauki lub grupy 
dyscyplin naukowych. 
 

§ 40. 1. Projekt rozwojowy obejmuje badania stosowane lub prace rozwojowe 
ukierunkowane na zastosowanie w praktyce. 

2. Do post�powania konkursowego przyjmuje si� projekty rozwojowe, których 
planowanym rezultatem jest okre�lone zastosowanie uzyskanych wyników w praktyce 
gospodarczej lub społecznej. 

3. Konkursy o finansowanie projektów rozwojowych s� zamykane dwa razy w roku, 
w dniu 31 maja i w dniu 30 listopada. 



 
§ 41. 1. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego składa kierownik projektu 

wraz z kierownikiem jednostki naukowej, w której ma by� realizowany projekt. Wniosek 
sporz�dza si� w czterech egzemplarzach, według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 15 
do rozporz�dzenia. 

2. Wniosek o finansowanie projektu rozwojowego ocenia Komisja Bada� na Rzecz 
Rozwoju Gospodarki Rady Nauki. Przewodnicz�cy Komisji powołuje zespoły robocze do 
sporz�dzenia ocen projektów dotycz�cych okre�lonych działów gospodarki. 

3. Wniosek ocenia si�, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  nowoczesno�� proponowanych rozwi�za� w porównaniu do aktualnego stanu 

wiedzy w zakresie obj�tym projektem; 
  2)  społeczn� lub gospodarcz� u�yteczno�� planowanych wyników projektu; 
  3)  mo�liwo�� wdro�enia lub innego zastosowania wyników projektu; 
  4)  mo�liwo�� wykorzystania wyników projektu przez wi�cej ni� jeden podmiot; 
  5)  zasadno�� planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu projektu; 
  6)  prawidłowo�� i ocen� wywi�zywania si� kierownika projektu i jednostki naukowej z 

realizowanych uprzednio zada� finansowanych ze �rodków finansowych na nauk�. 
4. Do oceny wniosków o finansowanie projektów rozwojowych stosuje si� 

odpowiednio przepisy § 39. 
 

§ 42. 1. Informacje o wynikach projektów rozwojowych s� udost�pniane publicznie 
w formie wykazu tematów, wraz z ich syntetycznymi opisami. Raport ko�cowy z 
wykonania projektu rozwojowego udost�pnia si� podmiotom gospodarczym 
zainteresowanym wdro�eniem tego projektu, na ich wniosek. 

2. Podmiot gospodarczy wyst�puj�cy z wnioskiem o udost�pnienie raportu 
ko�cowego z wykonania projektu rozwojowego do wniosku doł�cza dokumenty, o 
których mowa w § 54 ust. 4. 
 

§ 43. 1. Projekt promotorski, maj�cy na celu przygotowanie przez doktoranta 
rozprawy doktorskiej, obejmuje badania naukowe z okre�lonej dyscypliny naukowej. 

2. Do post�powania konkursowego mog� by� przyj�te wył�cznie projekty 
promotorskie, do których doł�czono: 
  1)  udokumentowane potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego przez wykonawc� 

projektu; 
  2)  o�wiadczenie, �e w skład zespołu wykonawców poza doktorantem i promotorem 

wchodzi tylko personel pomocniczy; 
  3)  o�wiadczenie, �e promotor nie uczestniczy w kosztach projektu. 

3. Konkursy o finansowanie projektów promotorskich s� zamykane dwa razy w 
roku, w dniu 31 stycznia i w dniu 31 lipca. 
 

§ 44. 1. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego składa promotor rozprawy 
doktorskiej wraz z kierownikiem jednostki naukowej, w której ma by� realizowany 
projekt. Wniosek sporz�dza si� w czterech egzemplarzach, według wzoru stanowi�cego 
zał�cznik nr 14 do rozporz�dzenia. 

2. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego ocenia Komisja Bada� na 
Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  oryginalno�� zadania naukowego b�d�cego przedmiotem projektu; 



  2)  prawidłowo�� przyj�tego sposobu rozwi�zania postawionego problemu; 
  3)  dorobek naukowy doktoranta; 
  4)  kwalifikacje i do�wiadczenie promotora w zakresie danej dyscypliny naukowej; 
  5)  zasadno�� planowanych kosztów. 
 

§ 45. 1. Wniosek o finansowanie projektu promotorskiego kieruje si� do opiniowania 
do dwóch recenzentów. 

2. Do oceny wniosków o finansowanie projektów promotorskich stosuje si� 
odpowiednio przepisy § 39 ust. 2-8. 
 

§ 46. 1. Projekt specjalny obejmuje badania naukowe lub prace rozwojowe b�d�ce 
cz��ci� mi�dzynarodowego programu - niepodlegaj�ce współfinansowaniu z 
zagranicznych �rodków finansowych. 

2. Wniosek o finansowanie projektu specjalnego składa kierownik jednostki 
naukowej, w której ma by� realizowany projekt, w imieniu tej jednostki lub w imieniu 
grupy jednostek organizacyjnych podejmuj�cych współprac� w ramach programu 
mi�dzynarodowego, wraz z kierownikiem projektu. 

3. Wniosek o finansowanie projektu specjalnego, sporz�dzony według wzoru 
stanowi�cego zał�cznik nr 16 do rozporz�dzenia, składa si� w ci�gu całego roku, w 
czterech egzemplarzach, z tym �e wnioski wywołuj�ce skutki finansowe w danym roku 
składa si� nie pó�niej ni� do dnia 30 wrze�nia. 

4. Do wniosku o finansowanie projektu specjalnego powinny by� doł�czone: 
  1)  informacje o programie mi�dzynarodowym, którego cz��� stanowi projekt; 
  2)  informacje o partnerach krajowych i zagranicznych uczestnicz�cych w realizacji 

projektu. 
 

§ 47. 1. Wniosek o finansowanie projektu specjalnego ocenia si�, uwzgl�dniaj�c 
odpowiednio kryteria okre�lone w § 38 ust. 2 lub § 41 ust. 3, a ponadto: 
  1)  korzy�ci dla krajowej nauki i gospodarki; 
  2)  znaczenie dla rozwoju mi�dzynarodowej współpracy w zakresie nauki i techniki; 
  3)  mo�liwo�� praktycznego wykorzystania w kraju wyników bada� naukowych lub prac 

rozwojowych osi�gni�tych przez wykonawców projektu. 
2. Do oceny projektów specjalnych stosuje si� odpowiednio przepisy § 35 ust. 1-3 i 

5. 
3. �rodki finansowe na realizacj� projektu specjalnego mog� by� przyznane 

jednostce naukowej po udokumentowaniu udziału w programie mi�dzynarodowym. 
 

§ 48. 1. Na podstawie list rankingowych lub sporz�dzonych ocen Minister 
podejmuje decyzje o finansowaniu projektów badawczych lub o odmowie przyznania 
�rodków finansowych. 

2. Decyzj� Ministra w sprawie przyznania lub odmowy przyznania �rodków 
finansowych na realizacj� projektu badawczego dor�cza si� wła�ciwej jednostce 
naukowej i kierownikowi projektu. 

3. Kierownik projektu mo�e wyst�pi� o udost�pnienie tre�ci recenzji. 
4. Projekt umowy o wykonanie projektu badawczego podpisany przez kierownika 

jednostki naukowej i głównego ksi�gowego tej jednostki oraz kierownika projektu składa 
si� w ministerstwie w terminie nie dłu�szym ni� 3 miesi�ce od dnia otrzymania decyzji o 



przyznaniu �rodków finansowych. Niedotrzymanie tego terminu traktuje si� jako 
rezygnacj� jednostki naukowej z zawarcia umowy o finansowanie projektu badawczego. 
 

§ 49. 1. �rodki finansowe na finansowanie projektu badawczego s� przekazywane 
jednostce naukowej, w której realizowany jest projekt, na podstawie zawartej umowy, 
okre�laj�cej warunki realizacji, finansowania i rozliczania projektu oraz sprawowania 
nadzoru przez kierownika jednostki naukowej nad jego realizacj�. 

2. W przypadku projektu zamawianego �rodki finansowe s� przekazywane 
jednostce naukowej kieruj�cej realizacj� projektu, zgodnie z harmonogramem prac 
okre�lonym w umowie lub w ratach kwartalnych. Warunkiem przekazania kolejnej raty 
jest przyj�cie rozliczenia nie mniej ni� 80 % poprzednich rat według zada�, na 
podstawie zło�onych faktur lub dokumentów równorz�dnych. 

3. Realizacja projektu badawczego nie mo�e trwa� dłu�ej ni� 3 lata. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach okres ten mo�e by� przedłu�ony do 5 lat. 

4. Zmiana warunków realizacji projektu badawczego okre�lonych w umowie mo�e 
by� dokonana na wniosek jednostki naukowej, w której jest realizowany projekt, zło�ony 
nie pó�niej ni� 3 miesi�ce przed terminem zako�czenia realizacji projektu okre�lonego w 
umowie. 

5. Nie uwa�a si� za zmian� warunków realizacji projektu badawczego zwi�kszenia 
lub zmniejszenia �rodków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu lub 
harmonogramu nie wi�cej ni� o 15 %, je�eli zwi�kszeniu nie ulega wysoko�� �rodków 
finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu, ani w kolejnych latach jego 
realizacji. 

6. Wniosek o zmian� zakresu merytorycznego projektu badawczego jest oceniany 
przez zespół roboczy lub zespół oceniaj�cy wniosek o finansowanie tego projektu. 

7. Wniosek dotycz�cy zwi�kszenia wysoko�ci �rodków finansowych na realizacj� 
projektu badawczego jest oceniany przez komisj� Rady Nauki na podstawie oceny 
zespołu roboczego lub zespołu oceniaj�cego wniosek o finansowanie tego projektu. 
 

§ 50. 1. Jednostka naukowa, której zostały przekazane �rodki finansowe na 
realizacj� projektu badawczego, wraz z kierownikiem projektu składa raporty roczne i 
raport ko�cowy, sporz�dzane według wzorów stanowi�cych zał�czniki do 
rozporz�dzenia: 
  1)  nr 17 - w odniesieniu do projektów zamawianych; 
  2)  nr 18 - w odniesieniu do projektów własnych i promotorskich; 
  3)  nr 19 - w odniesieniu do projektów rozwojowych; 
  4)  nr 20 - w odniesieniu do projektów specjalnych. 

2. Raport roczny składa si� w terminie do dnia 31 marca nast�pnego roku, nie 
wcze�niej jednak ni� po upływie 6 miesi�cy od dnia rozpocz�cia realizacji projektu 
badawczego okre�lonego w umowie. 

3. Raport ko�cowy składa si� w terminie 60 dni od dnia zako�czenia realizacji 
projektu badawczego okre�lonego w umowie. 

4. Do raportu ko�cowego doł�cza si� udokumentowane potwierdzenia wydania lub 
zło�enia do druku publikacji, zaprezentowania referatu na konferencji, zgłoszenia 
patentu lub wzoru u�ytkowego, przekazania wyników bada� naukowych lub prac 
rozwojowych do zastosowania lub innego wykorzystania w praktyce społecznej lub 
gospodarczej. 



 
§ 51. 1. Raport roczny z realizacji projektu badawczego podlega sprawdzeniu przez 

wła�ciwe komórki organizacyjne ministerstwa pod wzgl�dem zgodno�ci wykonania 
projektu z doł�czonym do umowy kosztorysem i harmonogramem prac. 

2. W przypadku wyst�pienia znacznych odst�pstw od kosztorysu i harmonogramu 
prac raport roczny jest oceniany przez zespół roboczy lub zespół oceniaj�cy wniosek o 
finansowanie projektu badawczego. 

3. Ocena, o której mowa w ust. 2, powinna zawiera� wnioski dotycz�ce: 
  1)  kontynuacji finansowania; 
  2)  wstrzymania lub zmniejszenia dalszego finansowania; 
  3)  odst�pienia od umowy oraz ewentualnego zastosowania kar umownych. 
 

§ 52. 1. Raport ko�cowy z realizacji projektu badawczego jest oceniany przez 
zespół roboczy lub zespół oceniaj�cy wniosek o finansowanie projektu badawczego, na 
podstawie opinii recenzenta lub ekspertyzy. 

2. Przy ocenie raportu ko�cowego z realizacji projektu badawczego uwzgl�dnia si� 
nast�puj�ce kryteria, odpowiednio do rodzaju projektu: 
  1)  zgodno�� zakresu merytorycznego wykonanej pracy z umow�; 
  2)  sposób analizy wyników bada�; 
  3)  warto�� naukow� wyników projektu i ich znaczenie dla rozwoju nauki; 
  4)  społeczn� lub gospodarcz� u�yteczno�� wyników projektu; 
  5)  prawidłowo�� wydatkowania �rodków finansowych na realizacj� projektu i 

zasadno�� wydatków w stosunku do uzyskanych wyników; 
  6)  rodzaj i miejsce prezentacji lub upowszechnienia wyników bada�, w tym w 

szczególno�ci: 
a)    monografie, publikacje, referaty na konferencjach, prezentacje multimedialne, 
b)    rozprawy doktorskie lub habilitacyjne, 
c)    zgłoszenia wynalazków lub wzorów u�ytkowych, 
d)    przekazanie do wdro�enia lub innego wykorzystania w praktyce. 
3. Ocena raportu ko�cowego z realizacji projektu badawczego powinna zawiera� 

wnioski o uznanie umowy za: 
  1)  wykonan�; 
  2)  wykonan�, z wezwaniem do zwrotu �rodków finansowych wykorzystanych 

nieprawidłowo oraz z ewentualnym wezwaniem do zapłacenia kar umownych; 
  3)  niewykonan� w cało�ci lub w cz��ci, z równoczesnym wezwaniem do zwrotu 

�rodków finansowych wykorzystanych nieprawidłowo oraz z ewentualnym 
wezwaniem do zapłacenia kar umownych. 
4. Po zako�czeniu realizacji projektu badawczego niewykorzystane �rodki 

finansowe podlegaj� zwrotowi na rachunek bankowy ministerstwa. 
5. Wykonanie zada� badawczych okre�lonych w opisie projektu i uzyskanie 

rezultatów negatywnych nie stanowi okoliczno�ci uzasadniaj�cej uznanie umowy za 
niewykonan�. 

6. Raport ko�cowy z realizacji projektu promotorskiego jest oceniany po 
przedstawieniu dwóch recenzji pracy doktorskiej. W przypadku braku recenzji pracy 
doktorskiej w uzasadnionych przypadkach raport ko�cowy jest oceniany na podstawie 
przepisów ust. 1-3 i 5. 



7. Na podstawie oceny raportu ko�cowego z realizacji projektu badawczego 
dokonuje si� rozliczenia umowy. Rozliczenie podlega zatwierdzeniu przez Ministra. 
 
Rozdział 5 
 
Finansowanie projektów celowych 
 

§ 53. 1. Projekt celowy dotyczy realizacji przedsi�wzi�cia technicznego, 
technologicznego lub organizacyjnego, obejmuj�cego - odpowiednio do przedmiotu 
projektu - badania stosowane, prace rozwojowe, badania przemysłowe lub badania 
przedkonkurencyjne. 

2. Dofinansowanie ze �rodków finansowych na nauk� bada� stosowanych i prac 
rozwojowych obj�tych projektem celowym mo�e stanowi� nie wi�cej ni� 70 % ł�cznych 
nakładów na te badania. 

3. Dofinansowanie ze �rodków finansowych na nauk� bada� przemysłowych i 
bada� przedkonkurencyjnych obj�tych projektem celowym nie mo�e przekracza� 
maksymalnej intensywno�ci pomocy publicznej okre�lonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 16 ust. 2 ustawy. 

4. Do bada� przemysłowych lub bada� przedkonkurencyjnych obj�tych projektem 
celowym stosuje si� przepisy o pomocy publicznej. 

5. Działalno�� wdro�eniowa i inwestycyjna zwi�zana z realizacj� projektu celowego 
jest finansowana w cało�ci ze �rodków finansowych wnioskodawcy. 
 

§ 54. 1. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego składa si� w ci�gu całego 
roku, w czterech egzemplarzach, według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 21 do 
rozporz�dzenia. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego mo�e zło�y�, z inicjatywy własnej, 
ministrów albo organów samorz�du województwa: 
  1)  przedsi�biorca lub grupa przedsi�biorców, w której imieniu wyst�puje 

przedsi�biorca wskazany w porozumieniu o utworzeniu grupy przedsi�biorców, 
  2)  Dyrektor Generalny Lasów Pa�stwowych, w imieniu pa�stwowych jednostek 

organizacyjnych le�nictwa niemaj�cych osobowo�ci prawnej, 
  3)  jednostka organizacyjna reprezentuj�ca konsorcjum naukowe wskazana w umowie 

o utworzeniu konsorcjum, 
  4)  jednostka naukowa 

- je�eli posiadaj� zdolno�� do bezpo�redniego zastosowania w praktyce wyników 
projektu. 
3. Wnioskodawca projektu celowego składa wniosek samodzielnie albo wspólnie z 

jednostk� naukow�, w której b�d� w cało�ci lub w cz��ci realizowane badania lub prace, 
o których mowa w § 53 ust. 1. 

4. Do wniosku doł�cza si�: 
  1)  odpis uzyskany w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru S�dowego albo 

dokument potwierdzaj�cy prowadzenie działalno�ci gospodarczej - wydany w 
okresie 3 miesi�cy poprzedzaj�cych zło�enie wniosku; 

  2)  w przypadku spółek handlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicznego - umow� 
lub statut spółki; 



  3)  za�wiadczenie uzyskane z banku, w którym jest prowadzony rachunek bie��cy 
podmiotu, o posiadaniu przez zleceniodawc� �rodków finansowych w wysoko�ci 
niezb�dnej do realizacji projektu lub o jego zdolno�ci kredytowej; 

  4)  kopi� sprawozdania finansowego za kwartał poprzedzaj�cy kwartał, w którym 
zło�ono wniosek, oraz za rok poprzedzaj�cy rok zło�enia wniosku, a w przypadku 
wnioskodawców niezobowi�zanych do sporz�dzania rocznych sprawozda� 
finansowych - kopi� rachunku wyników działalno�ci gospodarczej za rok 
poprzedzaj�cy rok zło�enia wniosku; 

  5)  za�wiadczenia uzyskane z wła�ciwego urz�du skarbowego o niezaleganiu przez 
podmiot z wpłatami z tytułu nale�no�ci bud�etowych; 

  6)  za�wiadczenia uzyskane z Zakładu Ubezpiecze� Społecznych o niezaleganiu przez 
podmiot z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

  7)  informacj� o wysoko�ci uzyskanej pomocy publicznej, sporz�dzonej na podstawie 
przepisów o post�powaniu w sprawach pomocy publicznej. 
5. Do wniosku składanego przez konsorcjum naukowe lub grup� przedsi�biorców 

doł�cza si� informacj� o podmiotach tworz�cych konsorcjum naukowe lub grup� 
przedsi�biorców oraz o podziale zada� zwi�zanych z realizacj� projektu celowego 
pomi�dzy członków konsorcjum lub przedsi�biorców tworz�cych grup�, a tak�e o 
sposobie finansowania tych zada�. 
 

§ 55. 1. Projekty celowe kwalifikowane s� do dofinansowania na podstawie 
wyników oceny zło�onych wniosków. 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego rozpatruje si�, uwzgl�dniaj�c 
odpowiednio nast�puj�ce kryteria: 
  1)  innowacyjno�� przedsi�wzi�cia; 
  2)  zapotrzebowanie na wynik projektu celowego; 
  3)  konkurencyjno�� wyniku projektu celowego, zwłaszcza w skali mi�dzynarodowej; 
  4)  wpływ na rynek pracy; 
  5)  znaczenie dla rozwoju regionalnego; 
  6)  zasadno�� planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu 

przedsi�wzi�cia; 
  7)  mo�liwo�� wykonywania bada� i wdro�enia wyników projektu celowego; 
  8)  efektywno�� ekonomiczn� przedsi�wzi�cia; 
  9)  prawidłowo�� i ocen� wywi�zywania si� wnioskodawcy projektu z realizowanych 

uprzednio zada� finansowanych ze �rodków finansowych na nauk�. 
 

§ 56. 1. Wniosek o dofinansowanie projektu celowego jest opiniowany przez dwóch 
recenzentów wła�ciwych merytorycznie ze wzgl�du na zakres prac obj�tych projektem. 
Recenzentów wyznacza członek komisji Rady Nauki upowa�niony przez 
przewodnicz�cego komisji lub w przypadku projektów z zakresu obronno�ci i 
bezpiecze�stwa - członek zespołu powołanego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy. 

2. Do recenzentów kierowany jest wniosek sprawdzony pod wzgl�dem finansowo-
ekonomicznym oraz w zakresie zgodno�ci udzielenia pomocy z przepisami o pomocy 
publicznej. 

3. Oceny wniosków o dofinansowanie projektów celowych sporz�dza Komisja 
Bada� na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki. 



4. Przewodnicz�cy Komisji powołuje zespoły robocze do przygotowania projektów 
list rankingowych tych wniosków, odpowiednio do dziedzin nauki zwi�zanych z 
okre�lonymi działami gospodarki lub w uzasadnionych przypadkach wyst�puje do 
Ministra o powołanie zespołu. Zespół roboczy lub zespół dokonuje oceny wniosku z 
uwzgl�dnieniem opinii recenzentów. 

5. Komisja Bada� na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki przedstawia 
Ministrowi propozycje dotycz�ce przyznania okre�lonych �rodków finansowych na 
dofinansowanie projektów celowych lub odmowy przyznania �rodków finansowych wraz 
z uzasadnieniem tych propozycji. 
 

§ 57. 1. Minister zawiadamia wnioskodawc� o zakwalifikowaniu projektu celowego 
do dofinansowania, zobowi�zuj�c go do dostarczenia, w terminie nie dłu�szym ni� 30 
dni od dnia dor�czenia zawiadomienia: 
  1)  dokumentów aktualizuj�cych dane zawarte we wniosku; 
  2)  projektu umowy o wykonanie projektu celowego  

albo wydaje decyzj� o odmowie przyznania �rodków finansowych na 
dofinansowanie projektu celowego. 
2. Minister podejmuje decyzj� o dofinansowaniu projektu celowego na podstawie 

oceny dokumentów, o których mowa w ust. 1. Decyzja Ministra stanowi podstaw� do 
zawarcia umowy o realizacj� projektu celowego. 

3. Niedostarczenie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 1, traktuje si� 
jako rezygnacj� z zawarcia umowy o wykonanie projektu celowego. 
 

§ 58. 1. Okres realizacji projektu celowego nie powinien przekracza� 3 lat; w 
uzasadnionych przypadkach okres ten mo�e by� przedłu�ony za zgod� Ministra, nie 
dłu�ej jednak ni� do 5 lat. 

2. Zmiana warunków realizacji projektu celowego okre�lonych w umowie o 
wykonanie projektu mo�e by� dokonana wył�cznie na wniosek podmiotu składaj�cego 
wniosek o dofinansowanie projektu celowego, w terminie nie krótszym ni� 3 miesi�ce 
przed dniem zako�czenia projektu okre�lonym w umowie. 

3. Wniosek o zmian� zakresu merytorycznego jest oceniany przez zespół roboczy 
lub zespół oceniaj�cy wniosek o dofinansowanie projektu celowego. 

4. Wniosek dotycz�cy zmian wysoko�ci �rodków przyznanych na realizacj� prac 
obj�tych projektem celowym, o których mowa w § 53 ust. 1, jest oceniany przez Komisj� 
Bada� na Rzecz Rozwoju Gospodarki Rady Nauki na podstawie oceny zespołu 
roboczego lub zespołu oceniaj�cego wniosek o dofinansowanie projektu. 
 

§ 59. 1. �rodki finansowe na realizacj� prac obj�tych projektem celowym, o których 
mowa w § 53 ust. 1, s� przekazywane na rachunek bankowy, odpowiednio: 
wnioskodawcy - na podstawie zło�onych faktur lub dokumentów równowa�nych, albo 
jednostki naukowej, zgodnie z warunkami płatno�ci i z harmonogramem prac 
okre�lonym w umowie, lub w ratach kwartalnych. 

2. Warunkiem przekazania kolejnej raty przyznanych �rodków finansowych jest 
przyj�cie rozliczenia nie mniej ni� 80 % poprzednich rat, na podstawie zło�onych faktur 
lub dokumentów równowa�nych potwierdzonych przez wła�ciwe komórki organizacyjne 
ministerstwa. 



3. Faktury lub dokumenty równowa�ne przedstawiane przez jednostk� naukow� 
b�d�c� wykonawc� projektu celowego wymagaj� potwierdzenia przez wnioskodawc�. 

4. Faktury lub dokumenty równowa�ne przeznaczone do realizacji w danym roku 
bud�etowym powinny by� zło�one w ministerstwie do dnia 15 listopada. 
 

§ 60. 1. Wnioskodawca projektu celowego składa raporty roczne z realizacji 
projektu celowego, sporz�dzane według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 22 do 
rozporz�dzenia, w terminie do dnia 31 marca, nie wcze�niej jednak ni� po upływie 6 
miesi�cy od dnia zawarcia umowy. 

2. Raport ko�cowy, sporz�dzony według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 23 do 
rozporz�dzenia, składa si� w terminie 60 dni od dnia zako�czenia realizacji projektu 
celowego okre�lonego w umowie. 

3. Wnioskodawca projektu celowego jest obowi�zany do przedło�enia informacji o 
wykorzystaniu wyników projektu celowego, w tym o korzy�ciach społecznych i efektach 
gospodarczych prac wdro�eniowych po upływie roku od dnia uznania umowy za 
wykonan�, według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 24 do rozporz�dzenia. 

4. Raport ko�cowy z realizacji projektu celowego jest oceniany z uwzgl�dnieniem 
nast�puj�cych kryteriów: 
  1)  zakresu wykonania zada� i wdro�enia przedmiotu projektu celowego; 
  2)  efektów gospodarczych i korzy�ci społecznych osi�gni�tych w wyniku wykonania 

projektu celowego lub przewidywanych do osi�gni�cia w ci�gu roku od dnia 
zako�czenia projektu, w stosunku do przedstawionych we wniosku o 
dofinansowanie projektu; 

  3)  uzyskanych zamówie� krajowych lub kontraktów eksportowych. 
5. Do oceny raportów rocznych stosuje si� odpowiednio przepisy § 51. 
6. Do oceny raportów ko�cowych i rozliczania umów o realizacj� projektów 

celowych stosuje si� odpowiednio przepisy § 52 ust. 1, 3 i 7. 
 
Rozdział 6 
 
Finansowanie współpracy naukowej z zagranic� 
 

§ 61. Minister, w ramach �rodków finansowych przeznaczonych na finansowanie 
współpracy naukowej z zagranic�, wyodr�bnia w planie finansowym �rodki na: 
  1)  uczestnictwo w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych 

współfinansowanych z zagranicznych �rodków finansowych niepodlegaj�cych 
zwrotowi, realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej lub innych 
mi�dzynarodowych programów badawczych, zwanych dalej "programami 
mi�dzynarodowymi"; 

  2)  działalno�� wspomagaj�c� uczestnictwo w programach, o których mowa w pkt 1; 
  3)  opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji mi�dzynarodowych, 

wynikaj�cych z zawartych umów mi�dzynarodowych w zwi�zku z udziałem strony 
polskiej w pracach tych instytucji lub organizacji, z wył�czeniem składek osób 
fizycznych. 

 



§ 62. 1. Wniosek o przyznanie �rodków finansowych na uczestnictwo w programie 
mi�dzynarodowym mo�e zło�y� jednostka naukowa uczestnicz�ca w realizacji takiego 
programu. 

2. Wniosek powinien dotyczy� planowanego okresu realizacji projektu w ramach 
programu mi�dzynarodowego. 

3. Wnioski składa si� w ci�gu całego roku, z tym �e wnioski dotycz�ce realizacji 
zada� wywołuj�cych skutki finansowe w danym roku składa si� nie pó�niej ni� do dnia 
30 wrze�nia tego roku. 

4. Wniosek sporz�dza si� według wzoru okre�lonego w zał�czniku nr 26 do 
rozporz�dzenia. 

5. Do wniosku doł�cza si�: 
  1)  kopi� kontraktu lub umowy wraz z aneksem zawieraj�cym informacje dotycz�ce 

podziału �rodków finansowych pomi�dzy jednostki naukowe uczestnicz�ce w 
realizacji projektu; 

  2)  wykaz uczestników współrealizuj�cych program. 
 

§ 63. 1. Wnioski o przyznanie �rodków finansowych na uczestnictwo w programie 
mi�dzynarodowym s� kwalifikowane do finansowania na podstawie ocen i decyzji 
instytucji lub organizacji mi�dzynarodowych, wła�ciwych do oceny wniosków o 
współfinansowanie programów mi�dzynarodowych z zagranicznych �rodków 
finansowych niepodlegaj�cych zwrotowi, w których jest reprezentowana strona polska. 

2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednostki naukowej w programie 
mi�dzynarodowym ze �rodków finansowych na nauk� nie mo�e by� wi�ksze ni� 60 % 
kosztów ponoszonych na ten cel przez jednostk� ze �rodków krajowych i nie wi�ksze 
ni� wysoko�� dofinansowania realizacji projektu ze �rodków zagranicznych. 

3. Wniosek o dofinansowanie rozpatruje si�, uwzgl�dniaj�c nast�puj�ce kryteria: 
  1)  znaczenie bada� naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju okre�lonych 

dziedzin nauki w kraju; 
  2)  uzyskanie dost�pu do wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych wspólnie 

osi�gni�tych przez uczestników programu, w tym mo�liwo�ci praktycznego 
wykorzystania w kraju pozyskanej wiedzy, umiej�tno�ci lub technologii; 

  3)  kategori� jednostki naukowej. 
4. Wnioski s� oceniane przez zespół, który przedstawia wła�ciwej komisji Rady 

Nauki propozycje wysoko�ci dofinansowania. 
5. Minister na podstawie oceny wła�ciwej komisji Rady Nauki podejmuje decyzje o 

dofinansowaniu uczestnictwa jednostek naukowych w programie mi�dzynarodowym. 
 

§ 64. 1. Wniosek o przyznanie �rodków finansowych na działalno�� wspomagaj�c� 
uczestnictwo w programach mi�dzynarodowych mo�e zło�y� uprawniony podmiot 
krajowy. 

2. Wniosek sporz�dzony według wzoru okre�lonego w zał�czniku nr 27 do 
rozporz�dzenia składa si� w terminie do dnia 31 stycznia roku, w którym planowane jest 
rozpocz�cie realizacji programu mi�dzynarodowego. 

3. Wnioski o finansowanie działalno�ci wspomagaj�cej uczestnictwo w programach 
mi�dzynarodowych s� oceniane przy uwzgl�dnieniu nast�puj�cych kryteriów: 



  1)  przygotowanie merytoryczne, w tym kwalifikacje i liczebno�� kadry oraz 
do�wiadczenie w prowadzeniu prac o charakterze organizacyjnym, szkoleniowym i 
marketingowym; 

  2)  posiadane wyposa�enie techniczne wła�ciwe do tworzenia, przetwarzania i 
upowszechniania informacji dotycz�cych programów mi�dzynarodowych i ich 
realizacji. 
4. Do oceny wniosków o finansowanie działalno�ci wspomagaj�cej uczestnictwo w 

programach mi�dzynarodowych stosuje si� tryb okre�lony w § 63 ust. 4 i 5. 
 

§ 65. 1. �rodki finansowe s� przekazywane: 
  1)  jednostce naukowej - na uczestnictwo w programie mi�dzynarodowym; 
  2)  jednostce naukowej lub innemu uprawnionemu podmiotowi - na działalno�� 

wspomagaj�c� uczestnictwo w tych programach, na podstawie umowy okre�laj�cej 
warunki przekazywania tych �rodków i ich rozliczania. 
2. Umowa na dofinansowanie uczestnictwa w programie mi�dzynarodowym jest 

zawierana na cały okres uczestnictwa jednostki naukowej w realizacji projektu w ramach 
programu. 

3. Umowa o dofinansowanie działalno�ci wspomagaj�cej uczestnictwo w programie 
jest zawierana na okres trwania programu mi�dzynarodowego. Wysoko�� 
dofinansowania w kolejnych latach jest okre�lana w drodze odr�bnych decyzji, na 
podstawie zło�onego wniosku. 

4. Zmiana warunków umowy mo�e by� dokonana na wniosek jednostki naukowej 
lub innego uprawnionego podmiotu, zło�ony nie pó�niej ni� 3 miesi�ce przez terminem 
zako�czenia umowy. 

5. Nie uwa�a si� za zmian� warunków umowy zwi�kszenia lub zmniejszenia nie 
wi�cej ni� o 15 % �rodków finansowych w poszczególnych pozycjach kosztorysu, bez 
zwi�kszenia wysoko�ci �rodków finansowych przyznanych na dofinansowanie realizacji 
projektu i bez zmiany wysoko�ci �rodków finansowych w poszczególnych latach. 

6. Wniosek o zmian� warunków umowy jest oceniany w trybie okre�lonym w § 63 
ust. 4. 
 

§ 66. 1. Raporty roczne i raport ko�cowy z realizacji zadania okre�lonego w § 65 
ust. 1 pkt 1 sporz�dza si� według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 28 do 
rozporz�dzenia. 

2. Do raportów ko�cowych doł�cza si� kopie sprawozda� zaakceptowanych przez 
instytucje lub organizacje mi�dzynarodowe, o których mowa w § 63 ust. 1. 

3. Raport roczny składa si� do dnia 31 marca nast�pnego roku, nie wcze�niej 
jednak ni� po upływie 6 miesi�cy od dnia zawarcia umowy. 

4. Do oceny raportów rocznych stosuje si� przepisy § 51. 
5. Raport ko�cowy składa si� niezwłocznie po otrzymaniu sprawozdania 

ko�cowego zaakceptowanego przez instytucj� lub organizacj� mi�dzynarodow�. 
6. Raport ko�cowy jest oceniany przez zespół na podstawie ocen instytucji lub 

organizacji mi�dzynarodowych. 
7. Do rozliczenia umowy stosuje si� odpowiednio przepisy § 52 ust. 3 i 7. 

 
§ 67. 1. Raport roczny z wykonania umowy o dofinansowanie działalno�ci 

wspomagaj�cej uczestnictwo w programie mi�dzynarodowym, sporz�dzony według 



wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 29 do rozporz�dzenia, składa si� wraz z wnioskiem o 
dofinansowanie w kolejnym roku działalno�ci. 

2. Do oceny raportów rocznych stosuje si� przepisy § 51. 
3. Raport ko�cowy oceniany jest przez zespół z uwzgl�dnieniem nast�puj�cych 

kryteriów: 
  1)  zgodno�� zakresu wykonanej pracy z umow�; 
  2)  prawidłowo�� wydatkowania �rodków finansowych na realizacj� zadania. 

4. Do rozliczenia umowy stosuje si� odpowiednio przepisy § 52 ust. 3 i 7. 
 

§ 68. 1. Wniosek o przyznanie �rodków finansowych na opłacenie składki na rzecz 
instytucji naukowej lub organizacji mi�dzynarodowej składa jednostka naukowa lub inny 
uprawniony podmiot krajowy, w dwóch egzemplarzach, w terminie do dnia 30 wrze�nia 
roku poprzedzaj�cego rok, którego dotyczy wniosek, według wzoru stanowi�cego 
zał�cznik nr 25 do rozporz�dzenia. 

2. Przyznanie lub odmowa przyznania �rodków finansowych nast�puje po 
dokonaniu oceny wniosku oraz doł�czonych do wniosku informacji o wynikach realizacji 
zada� wynikaj�cych z członkostwa w instytucji lub organizacji mi�dzynarodowej w 
poprzednim roku. 

3. Przy ocenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzgl�dnia si� nast�puj�ce 
kryteria: 
  1)  naukowy charakter i mi�dzynarodowe znaczenie instytucji lub organizacji, której 

dotyczy wniosek, a tak�e zgodno�� jej działa� z priorytetami polityki naukowej i 
naukowo-technicznej pa�stwa; 

  2)  merytoryczn� ocen� wnioskodawcy; 
  3)  korzy�ci strony polskiej wynikaj�ce z członkostwa. 
 

§ 69. Do oceny wniosków o przyznanie �rodków finansowych na opłacenie składki 
na rzecz instytucji lub organizacji mi�dzynarodowej stosuje si� tryb okre�lony w § 63 
ust. 4 i 5. 
 

§ 70. 1. Jednostka naukowa lub inny uprawniony podmiot krajowy, który otrzymał 
�rodki finansowe na opłacanie składki na rzecz instytucji lub organizacji 
mi�dzynarodowej, składa rozliczenie finansowe w terminie 15 dni od dnia dokonania 
płatno�ci oraz w tym samym terminie zwraca niewykorzystane �rodki finansowe. 

2. Brak zwrotu �rodków finansowych w terminie, o którym mowa w ust. 1, powoduje 
naliczenie odsetek ustawowych od dnia dokonania płatno�ci do dnia ich zwrotu. 
 
Rozdział 7 
 
Finansowanie działalno�ci wspomagaj�cej badania 
 

§ 71. Działalno�� wspomagaj�ca badania obejmuje: 
  1)  wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen naukowych; 
  2)  tworzenie, przechowywanie, przetwarzanie, udost�pnianie i upowszechnianie 

informacji naukowych lub naukowo-technicznych, a w szczególno�ci: 
a)    działalno�� wydawnicz�, 
b)    opracowywanie zasobów naukowych bibliotek oraz informacji bibliotecznej, 



c)    udost�pnianie na rzecz nauki informacji sporz�dzanych na podstawie zasobów 
muzealnych lub archiwalnych, 
d)    tworzenie lub zakup oraz utrzymywanie baz danych o zasi�gu regionalnym lub 
krajowym, w szczególno�ci baz wł�czonych do naukowych sieci komputerowych, 
e)    zakupy oprogramowania lub komputerowych no�ników informacji; 

  3)  upowszechnianie, promocj� i popularyzacj� osi�gni�� naukowych lub naukowo-
technicznych, a w szczególno�ci: 
a)    organizowanie konferencji, wystaw, targów, konkursów i przedsi�wzi�� 
promocyjnych, 
b)    prenumerat� czasopism naukowych lub popularyzuj�cych nauk�, 
c)    informacj� i popularyzacj� nauki w �rodkach masowego przekazu, 
d)    przedsi�wzi�cia szkoleniowe wspomagaj�ce prowadzenie bada� naukowych 
lub prac rozwojowych; 

  4)  promowanie przedsi�wzi�� innowacyjnych prowadzonych z wykorzystaniem wyników 
bada� naukowych lub prac rozwojowych. 
 

§ 72. Minister, w ramach �rodków finansowych przeznaczonych na działalno�� 
wspomagaj�c� badania, wyodr�bnia w planie finansowym �rodki na: 
  1)  realizacj� zada� wynikaj�cych z potrzeb własnych ministrów kieruj�cych działami 

administracji rz�dowej, kierowników centralnych organów administracji rz�dowej 
oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk; 

  2)  realizacj� zada� podmiotów działaj�cych na rzecz nauki; 
  3)  realizacj� zada� wynikaj�cych z potrzeb własnych Ministra; 
  4)  finansowanie nagród Ministra za wybitne osi�gni�cia naukowe lub naukowo-

techniczne. 
 

§ 73. 1. Wnioski o finansowanie zada�, o których mowa w § 72 pkt 1 i 2, 
sporz�dzone według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 30 do rozporz�dzenia, składa si� 
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzaj�cego rok, którego dotyczy wniosek, w 
dwóch egzemplarzach. 

2. W przypadku zadania o szczególnym znaczeniu, niemo�liwego do zaplanowania 
w terminie okre�lonym w ust. 1, do rozpatrzenia mo�e by� skierowany wniosek zło�ony 
bez zachowania tego terminu. 

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, mog� dotyczy� zada� zaplanowanych do 
realizacji w okresie nie dłu�szym ni� dwa lata. 
 

§ 74. 1. Przy wyborze zada� finansowanych w ramach działalno�ci wspomagaj�cej 
badania uwzgl�dnia si� nast�puj�ce kryteria: 
  1)  znaczenie przewidywanych wyników zada� dla rozwoju nauki i gospodarki, dla 

post�pu technicznego i społecznego oraz dla poprawy bezpiecze�stwa 
publicznego; 

  2)  ocen� merytoryczn� mo�liwo�ci wykonania zada�; 
  3)  zasadno�� planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zada�; 
  4)  prawidłowo�� wywi�zania si� wnioskodawcy z podejmowanych uprzednio zada� 

finansowanych ze �rodków finansowych na nauk�. 
2. Przy rozpatrywaniu wniosków dotycz�cych działalno�ci wydawniczej 

uwzgl�dnia si� kryteria okre�lone w ust. 1, a ponadto: 



  1)  warto�� merytoryczn� publikacji; 
  2)  efektywno�� działania proponowanego wydawcy, w tym terminowo��, jako�� prac i 

racjonalno�� kosztów; 
  3)  analiz� kosztorysu wydawniczego; 
  4)  mo�liwo�� i zasadno�� finansowania publikacji z innych �ródeł. 

3. Przy rozpatrywaniu wniosków dotycz�cych zasobów naukowych bibliotek 
uwzgl�dnia si� kryterium dost�pno�ci tych zasobów dla u�ytkowników spoza jednostki 
prowadz�cej bibliotek�. 

4. Wnioski o przyznanie �rodków finansowych na realizacj� zada�, o których mowa 
w § 72, opiniowane s� przez zespół, który przedstawia wła�ciwej komisji Rady Nauki 
propozycje finansowania zada�. 
 

§ 75. 1. Zadania wynikaj�ce z potrzeb własnych Ministra obejmuj� działalno�� 
okre�lon� w § 71, w tym dotycz�c�: 
  1)  realizacji programów radiowych lub telewizyjnych prezentuj�cych: 

a)    osi�gni�cia naukowe i naukowo-techniczne szczególnie wa�ne dla rozwoju 
nauki lub gospodarki, 
b)    sylwetki wybitnych uczonych polskich, 
c)    aktualnie rozwi�zywane problemy naukowe; 

  2)  udziału jednostek naukowych w targach, wystawach krajowych i zagranicznych lub 
w konferencjach maj�cych na celu promocj� nauki polskiej; 

  3)  organizowania festiwali nauki; 
  4)  organizowania imprez promuj�cych nauk� polsk� za granic�; 
  5)  działa� promuj�cych nauk� adresowanych do młodzie�y. 

2. Wniosek o finansowanie zada�, o których mowa w ust. 1, sporz�dzony według 
wzoru okre�lonego w zał�czniku nr 30 do rozporz�dzenia, mo�e zło�y�: 
  1)  jednostka organizacyjna reprezentuj�ca jednostki naukowe, je�eli przedsi�wzi�cie 

jest ich wspóln� inicjatyw�, 
  2)  uprawniony podmiot krajowy posiadaj�cy kompetencje i do�wiadczenie w 

organizacji okre�lonych przedsi�wzi�� promocyjnych 
w terminie nie krótszym ni� 3 miesi�ce przed terminem rozpocz�cia realizacji 
zadania. 
3. Do wniosku doł�cza si�: 

  1)  informacje o przedsi�wzi�ciu oraz harmonogram jego realizacji; 
  2)  wykaz jednostek uczestnicz�cych w realizacji zadania; 
  3)  preliminarz wydatków. 
 

§ 76. 1. Nagrody Ministra za wybitne osi�gni�cia naukowe lub naukowo-techniczne 
s� przyznawane corocznie, po jednej nagrodzie w nast�puj�cych kategoriach bada� 
naukowych lub prac rozwojowych: 
  1)  podstawowych bada� naukowych; 
  2)  bada� na rzecz rozwoju społecze�stwa; 
  3)  bada� na rzecz rozwoju gospodarki. 

2. Kandydatów do nagrody mog� zgłasza�: 
  1)  rady naukowe lub rady wydziałów działaj�ce w jednostkach naukowych; 
  2)  stowarzyszenia naukowe o zasi�gu krajowym, reprezentowane przez ich organy 

statutowe; 



  3)  pozarz�dowe organizacje gospodarcze lub społeczne o zasi�gu krajowym, 
reprezentowane przez ich organy statutowe. 
3. Wniosek o przyznanie nagrody Ministra za wybitne osi�gni�cia naukowe lub 

naukowo-techniczne, sporz�dzony według wzoru okre�lonego w zał�czniku nr 31 do 
rozporz�dzenia, składa si� w terminie do dnia 15 grudnia. 

4. Do wniosku o nagrod� Ministra doł�cza si�: 
  1)  �yciorys kandydata do nagrody; 
  2)  zgod� kandydata na udział w konkursie; 
  3)  wykaz najwa�niejszych publikacji naukowych; 
  4)  opini� zgłaszaj�cego do nagrody dotycz�c� osi�gni�� naukowych kandydata; 
  5)  co najmniej 3 rekomendacje uznanych uczonych reprezentuj�cych t� sam� 

dziedzin� nauki co kandydat; 
  6)  zgod� kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych. 

5. Oceny wniosków dokonuje powołany przez Ministra w tym celu zespół, który przy 
ocenie uwzgl�dnia odpowiednio do kategorii nagrody nast�puj�ce kryteria: 
  1)  oryginalno�� osi�gni�cia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny 

naukowej; 
  2)  u�yteczno�� wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju 

społecznego kraju; 
  3)  znaczenie wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju 

okre�lonego działu gospodarki. 
6. Zespół w terminie nie dłu�szym ni� 3 miesi�ce przedstawia Ministrowi nie wi�cej 

ni� trzy nominacje do nagrody w ka�dej kategorii wraz z uzasadnieniem nominacji. 
7. Minister mo�e nie przyzna� nagrody w danej kategorii w danym roku, albo 

spo�ród wniosków nominowanych, a nienagrodzonych w danym roku, wybra� wniosek 
do rozpatrzenia w roku nast�pnym. 

8. Minister zawiadamia osoby nominowane o terminie i miejscu uroczystego 
wr�czenia nagród. 
 

§ 77. 1. �rodki finansowe na zadania własne organów administracji rz�dowej i 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk s� przekazywane na podstawie decyzji Ministra. 

2. �rodki finansowe na realizacj� zada� obj�tych działalno�ci� wspomagaj�c� 
badania, o których mowa w § 72 pkt 2 i 3, s� przekazywane podmiotom działaj�cym na 
rzecz nauki i innym uprawnionym podmiotom na podstawie umowy okre�laj�cej warunki 
przekazywania tych �rodków i ich rozliczania. 

3. Zmiana warunków umowy mo�e by� dokonana na wniosek wła�ciwego podmiotu 
działaj�cego na rzecz nauki lub innego uprawnionego podmiotu, zło�ony nie pó�niej ni� 
trzy miesi�ce przed terminem zako�czenia umowy. 

4. Wniosek o zmian� warunków umowy jest oceniany przez zespół oceniaj�cy 
wniosek o finansowanie zada� obj�tych działalno�ci� wspomagaj�c� badania. 
 

§ 78. 1. Organy administracji rz�dowej, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz 
podmioty działaj�ce na rzecz nauki, otrzymuj�ce �rodki finansowe na realizacj� zada� 
obj�tych działalno�ci� wspomagaj�c� badania, składaj� w dwóch egzemplarzach raport 
z realizacji zada�, sporz�dzony według wzoru okre�lonego w zał�czniku nr 32 do 
rozporz�dzenia: 
  1)  roczny - w terminie do dnia 30 marca; 



  2)  ko�cowy - w terminie 60 dni od dnia zako�czenia umowy. 
2. Raporty, o których mowa w ust. 1, rozpatrywane s� w takim samym trybie jak 

ocena wniosków. 
3. Przy ocenie raportów, o których mowa w ust. 1, uwzgl�dnia si� nast�puj�ce 

kryteria: 
  1)  jako�� wykonania zada�; 
  2)  zgodno�� z zakresem rzeczowym i harmonogramem prac; 
  3)  prawidłowo�� wydatkowania �rodków finansowych. 

4. Do rozliczenia umowy stosuje si� odpowiednio przepisy § 52 ust. 3 i 7. 
 
Rozdział 8 
 
Finansowanie programów lub przedsi�wzi�� okre�lanych przez Ministra 
 

§ 79. 1. Programy lub przedsi�wzi�cia obejmuj�ce działania, o których mowa w art. 
14 ust. 1 ustawy, Minister okre�la po zasi�gni�ciu opinii Komitetu Polityki Naukowej i 
Naukowo-Technicznej Rady Nauki. 

2. Programy lub przedsi�wzi�cia okre�lone przez Ministra mog� by� realizowane 
we współdziałaniu z innymi wła�ciwymi ministrami lub Prezesem Polskiej Akademii 
Nauk, na podstawie porozumienia. 

3. Programy lub przedsi�wzi�cia okre�lone przez Ministra mog� by� przedstawiane 
Radzie Ministrów do ustanowienia jako programy wieloletnie, w trybie okre�lonym w 
przepisach o finansach publicznych. 
 

§ 80. Programy lub przedsi�wzi�cia okre�lone przez Ministra powinny zawiera�: 
  1)  cel i planowane efekty; 
  2)  porównanie stanu wyj�ciowego i docelowego; 
  3)  proponowane rozwi�zania systemowe; 
  4)  zało�enia wykonawcze dotycz�ce: 

a)    organizacji i zasad zarz�dzania realizacj� programu lub przedsi�wzi�cia, 
b)    harmonogramu realizacji, 
c)    finansowania ze �rodków finansowych na nauk� oraz z innych �ródeł. 

 
§ 81. 1. Przy opiniowaniu programów lub przedsi�wzi�� okre�lonych przez Ministra 

uwzgl�dnia si� nast�puj�ce kryteria: 
  1)  znaczenie programu dla �rodowiska naukowego; 
  2)  efektywno�� planowanych rozwi�za� systemowych; 
  3)  mo�liwo�ci wykonania zada� okre�lonych w programie; 
  4)  zasadno�� planowanych kosztów w stosunku do zakresu zada� okre�lonych w 

programie. 
2. W odniesieniu do programów i przedsi�wzi��, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 

1 i 2 ustawy, uwzgl�dnia si� nast�puj�ce kryteria: 
  1)  korzy�ci dla nauki i gospodarki wynikaj�ce z przeprowadzonej restrukturyzacji 

instytucjonalnej lub zadaniowej jednostek naukowych; 
  2)  sposób i zakres działania jednostek organizacyjnych po�rednicz�cych pomi�dzy 

nauk� i gospodark�, zwłaszcza na rzecz transferu nowych technologii. 



3. Programy i przedsi�wzi�cia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy, 
powinny dotyczy�: 
  1)  osób posiadaj�cych stopie� naukowy doktora w dziedzinach nauki uznanych za 

priorytetowe w zało�eniach polityki naukowej pa�stwa; 
  2)  osób powracaj�cych do kraju po zako�czeniu działalno�ci naukowej w ramach 

kontraktów, sta�y lub stypendiów zagranicznych; 
  3)  sposobów przygotowania kadry naukowej do współpracy mi�dzynarodowej. 

4. Programy lub przedsi�wzi�cia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy, 
powinny dotyczy� w szczególno�ci sposobów i �rodków zapewnienia �rodowisku 
naukowemu dost�pno�ci do zasobów wiedzy w postaci cyfrowej, a tak�e wspierania 
komercjalizacji wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych. 
 

§ 82. 1. Informacje dotycz�ce programów i przedsi�wzi�� okre�lonych przez 
Ministra oraz zało�e� wykonawczych tych programów lub przedsi�wzi�� ogłaszane s� w 
biuletynie wydawanym przez Ministra. 

2. Wniosek o przyznanie �rodków finansowych na uczestniczenie w programie lub 
przedsi�wzi�ciu sporz�dza si� według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 33 do 
rozporz�dzenia i składa si� w dwóch egzemplarzach w terminie: 
  1)  30 czerwca i 30 listopada - na uczestniczenie w programie; 
  2)  nie pó�niej ni� 2 miesi�ce - od dnia ogłoszenia przedsi�wzi�cia. 

3. Wnioski oceniane s� przez powołany w tym celu zespół. Zespół przedstawia 
Ministrowi propozycje finansowania poszczególnych zada� obj�tych programem w 
ramach �rodków finansowych, o których mowa w § 80 pkt 4 lit. c. 

4. �rodki finansowe na realizacj� zada� s� przekazywane jednostce naukowej lub 
innemu uprawnionemu podmiotowi na podstawie umowy, okre�laj�cej warunki realizacji, 
finansowania i rozliczenia wykonania zada�. 
 

§ 83. 1. Minister ustanawia corocznie stypendia naukowe dla wybitnych młodych 
naukowców, które przyznaje w drodze konkursu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego składa kierownik wła�ciwej 
jednostki naukowej w terminie do dnia 31 marca danego roku, według wzoru 
stanowi�cego zał�cznik nr 34 do rozporz�dzenia. 

3. Do oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Minister powołuje 
zespół. 

4. Przy przyznawaniu stypendiów uwzgl�dnia si� nast�puj�ce kryteria: 
  1)  wyró�niaj�cy si� poziom prowadzonych bada� naukowych; 
  2)  dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyró�nienia. 

5. W przypadku zaprzestania działalno�ci naukowej przez stypendyst� w okresie 
pobierania stypendium, podlega ono zwrotowi. 

6. �rodki finansowe na wypłat� stypendium s� przekazywane jednostce naukowej 
zatrudniaj�cej stypendyst�, na podstawie umowy. 

7. Stypendia s� wypłacane przez jednostk� naukow� na podstawie umowy zawartej 
ze stypendyst�. 
 
Rozdział 9 
 



Sposób umarzania, odraczania spłaty i rozkładania na raty nale�no�ci 
finansowych 
 

§ 84. 1. Nale�no�ci finansowe wynikaj�ce z rozliczenia dotacji lub umów 
cywilnoprawnych mog� by� umorzone w cało�ci lub w cz��ci, je�eli wyst�pi jedna z 
nast�puj�cych przesłanek: 
  1)  dłu�nik b�d�cy osob� prawn� został wykre�lony z wła�ciwego rejestru, a 

odpowiedzialno�� za długi nie przeszła na osoby trzecie; 
  2)  dłu�nik b�d�cy osob� fizyczn� zmarł; 
  3)  zachodzi uzasadnione przypuszczenie, �e w post�powaniu egzekucyjnym nie 

uzyska si� kwoty wy�szej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale�no�ci lub 
post�powanie egzekucyjne okazało si� nieskuteczne; 

  4)  zostały zastosowane umorzenia w ramach zawartego układu z wierzycielami 
dłu�nika; 

  5)  s�d oddalił wniosek o ogłoszenie upadło�ci dłu�nika lub umorzył post�powanie 
upadło�ciowe. 
2. Nale�no�ci finansowe wynikaj�ce z rozliczenia dotacji lub umów cywilno-

prawnych mog� by� umorzone w cało�ci lub cz��ci bez zaistnienia przesłanek, o 
których mowa w ust. 1, je�eli: 
  1)  wyst�piła nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych, której strony nie mogły 

przewidzie� w dniu otrzymania dotacji lub zawierania umowy, z powodu której 
zapłata nale�no�ci przez dłu�nika groziłaby znacznym pogorszeniem jego sytuacji 
ekonomicznej; 

  2)  wyst�piły wa�ne okoliczno�ci losowe niezale�ne od dłu�nika; 
  3)  jest to uzasadnione ryzykiem naukowym wynikaj�cym z charakteru wykonywanych 

bada�. 
 

§ 85. 1. Umorzenia nale�no�ci finansowej w cało�ci lub w cz��ci, odroczenia 
terminu spłaty lub rozło�enia na raty Minister mo�e dokona� na uzasadniony wniosek 
dłu�nika lub z urz�du. 

2. Spłata nale�no�ci finansowej odroczonej lub rozło�onej na raty nast�puje na 
podstawie umowy zawartej z dłu�nikiem. 
 
Rozdział 10 
 
Przepisy przej�ciowe i ko�cowe 
 

§ 86. 1. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu wniosków i ofert dotycz�cych 
przyznania �rodków finansowych na cele okre�lone w art. 7 ust. 1 pkt 1-6 ustawy, 
zło�onych przed dniem wej�cia w �ycie rozporz�dzenia według wzorów 
dotychczasowych, oceny i opinie sporz�dza si� z uwzgl�dnieniem kryteriów oraz w 
trybie okre�lonym w rozporz�dzeniu. 

2. Jednostki naukowe, które zło�yły wnioski o przyznanie dotacji na działalno�� 
statutow� na rok 2006 według wzoru dotychczasowego, w terminie 6 tygodni od dnia 
wej�cia w �ycie rozporz�dzenia składaj� informacje uzupełniaj�ce zawarte w zał�czniku 
do rozporz�dzenia: 
  1)  nr 1 - w ust. 9, 15 i 16; 



  2)  nr 3 - w cz��ci B i w cz��ci C ust. 4-8. 
 

§ 87. 1. Przy rozliczaniu �rodków finansowych przekazanych wnioskodawcom 
przed dniem wej�cia w �ycie rozporz�dzenia na podstawie decyzji Przewodnicz�cego 
Komitetu Bada� Naukowych lub Ministra albo na podstawie zawartej umowy, stosuje si� 
kryteria okre�lone w przepisach dotychczasowych. 

2. Przy rozliczaniu �rodków finansowych, o których mowa w ust. 1, stosuje si� 
wzory odpowiednich raportów rocznych i raportów ko�cowych okre�lone w przepisach 
dotychczasowych lub w zał�cznikach do rozporz�dzenia. 
 

§ 88. W pierwszym konkursie o finansowanie projektów własnych i projektów 
promotorskich zamykanym po dniu wej�cia w �ycie rozporz�dzenia, do rozpatrzenia i 
zakwalifikowania kieruje si� wnioski sporz�dzone według wzoru okre�lonego w 
przepisach dotychczasowych lub według wzoru stanowi�cego zał�cznik nr 14 do 
rozporz�dzenia. 
 

§ 89. Traci moc rozporz�dzenie Przewodnicz�cego Komitetu Bada� Naukowych z 
dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych ustalanych w bud�ecie pa�stwa na nauk� (Dz. U. Nr 146, poz. 1642 oraz z 
2004 r. Nr 66, poz. 615). 
 

§ 90. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
________ 

1)  Minister Nauki i Informatyzacji kieruje działem administracji rz�dowej - nauka, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz�dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. 
U. Nr 134, poz. 1431). 
 
ZAŁ�CZNIKI 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 1 
 

WZÓR 
 
ANKIETA JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
za rok ......... 
 
-------------------------------------------------------------- 
 

  1.  INFORMACJE O JEDNOSTCE NAUKOWEJ 
Pełna nazwa jednostki 
Nazwa skrócona 
REGON 
Data zało�enia 
Ulica 
Nr domu 
Kod pocztowy - człon pierwszy 
Kod pocztowy - człon drugi 
Miejscowo�� 



Telefon 
Fax 
E-mail 
Rodzaj jednostki -   (niepotrzebne skre�li�) podstawowa jednostka organizacyjna szkoły wy�szej placówka 
naukowa Polskiej Akademii Nauk, jednostka badawczo-rozwojowa, mi�dzynarodowy instytut naukowy 
utworzony na podstawie odr�bnych przepisów, jednostka organizacyjna posiadaj�ca status jednostki 
badawczo-rozwojowej, inna jednostka naukowa (w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 
pa�dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki) 
Kategoria jednostki 
Dyscypliny naukowe 
Polska Klasyfikacja Działalno�ci1) 
Dla jednostek organizacyjnych szkół wy�szych - jednostka nadrz�dna 
Nazwa jednostki nadrz�dnej 
REGON jednostki nadrz�dnej 
Organ sprawuj�cy nadzór nad jednostk� (je�eli dotyczy) 

  2.  INFORMACJE O KIEROWNIKU JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
Nazwisko i imi� 
Stanowisko słu�bowe 
Telefon słu�bowy 
E-mail 

  3.  ZATRUDNIENIE W DZIAŁALNO�CI B+R (BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE) 
Liczba osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (w tym liczba kobiet) i w przeliczeniu na 
ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy EPC2) 
Ogółem: 
w tym osoby: 
-              z tytułem naukowym profesora i tytułem profesora w zakresie sztuki 
-              ze stopniem naukowym doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki 
-              ze stopniem naukowym doktora i doktora w zakresie sztuki 
-              pozostałe z wykształceniem wy�szym 
-              z wykształceniem �rednim 
-              z wykształceniem podstawowym 

  4.  ZATRUDNIENIE POZA DZIAŁALNO�CI� B+R 
Ogółem liczba osób (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) 

  5.  WARUNKI LOKALOWE 
Powierzchnia terenu własnego3) [ha] 
Powierzchnia u�ytkowanego terenu stanowi�cego własno�� innych podmiotów [ha] 
Powierzchnia terenu przekazanego do u�ytkowania innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [ha] 
Powierzchnia pomieszcze� 
-     b�d�cych własno�ci� jednostki3) [m2] 
-     wynajmowanych od innych podmiotów [m2] 
-     wynajmowanych innym podmiotom w celu uzyskania przychodów [m2] 

  6.  DANE O BAZIE BIBLIOTECZNEJ4) 
Liczba woluminów ksi��ek 
Liczba woluminów czasopism 
w tym: 
-         prenumerowanych krajowych 
-         prenumerowanych zagranicznych 

  7.  UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH 
Liczba uprawnie� do nadawania stopni naukowych doktora 
Liczba uprawnie� do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego 
Opis zakresów nadawanych stopni naukowych doktora 
Opis zakresów nadawanych stopni naukowych doktora habilitowanego 
Liczba stopni naukowych doktora uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników jednostki (w tym przez 
kobiety) 
Liczba stopni naukowych doktora habilitowanego uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników 
jednostki (w tym przez kobiety) 



Liczba tytułów naukowych profesora uzyskanych w ostatnim roku przez pracowników jednostki (w tym 
przez kobiety) 

  8.  DANE LICZBOWE O PUBLIKACJACH I MONOGRAFIACH 
Liczba publikacji ogółem: 
w tym: 
-         w recenzowanych czasopismach zagranicznych 
-         w recenzowanych czasopismach polskich o zasi�gu co najmniej krajowym 
-         w czasopismach z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej 
-         w recenzowanych czasopismach krajowych o zasi�gu lokalnym 
Liczba ogółem monografii naukowych i podr�czników akademickich autorstwa, współautorstwa lub pod 
redakcj� pracowników jednostki: 
w tym: 
-         autorstwo monografii lub podr�cznika akademickiego w j�zyku angielskim lub innym 
-         autorstwo rozdziału w monografii lub podr�czniku akademickim w j�zyku angielskim lub innym 
-         autorstwo monografii lub podr�cznika akademickiego w j�zyku polskim 
-         autorstwo rozdziału w monografii lub podr�czniku akademickim w j�zyku polskim 
-         redakcja monografii lub podr�cznika akademickiego 

  9.  WYKAZ PUBLIKACJI I MONOGRAFII 
(Wykaz obejmuje wył�cznie publikacje punktowane w czasopismach obj�tych list� ogłoszon� w formie 
komunikatu w dzienniku urz�dowym Ministra i zamieszczon� afiliacj� jednostki naukowej, której dotyczy 
ankieta) 
Czasopismo/Wydawca monografii 
Tytuł 
Autor (Autorzy) 
Rok, tom, str. 

  10. WYDAWNICTWA WŁASNE 
Tytuł 
J�zyk 
Nakład 
Typ (P- periodyczne, Z- zwarte) 

  11. CZŁONKOSTWO Z WYBORU W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH I KOMITETACH REDAKCYJNYCH 
CZASOPISM NAUKOWYCH O ZASI	GU �WIATOWYM 
Nazwisko i imi� 
Nazwa organizacji/Nazwa czasopisma 
Rodzaj organizacji (M- mi�dzynarodowa organizacja naukowa, N- Polska Akademia Nauk, U- Polska 
Akademia Umiej�tno�ci i inne) 
Rok wyboru 

  12. UDZIAŁ W MI	DZYNARODOWYCH PROGRAMACH NAUKOWYCH 
Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) kontraktów w ramach projektów lub akcji Programu 
Ramowego Unii Europejskiej, zrealizowanych z udziałem jednostki lub z udziałem pracowników jednostki, 
dla których jest ona podstawowym miejscem pracy 
Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostk� kontraktów na 
koordynowanie projektów w Programie Ramowym Unii Europejskiej 
Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostk� kontraktów w 
ramach innych programów Unii Europejskiej 
Liczba i wykaz (nazwa, symbol, numer ewidencyjny) zrealizowanych przez jednostk� kontraktów w 
ramach programów spoza Unii Europejskiej 

  13. UDZIAŁ W SIECIACH NAUKOWYCH LUB KONSORCJACH NAUKOWYCH 
Liczba sieci naukowych, w których uczestniczy jednostka 
-     opis specjalno�ci naukowej sieci, wykaz jednostek naukowych tworz�cych sie� naukow� 
Liczba konsorcjów naukowych, w których skład wchodzi jednostka naukowa 
-     nazwa konsorcjum, zakres działania konsorcjum, wykaz jednostek wchodz�cych w skład konsorcjum 

  14. KONFERENCJE NAUKOWE 
Liczba i nazwy konferencji mi�dzynarodowych zorganizowanych przez jednostk� 
Liczba i tytuły referatów zagranicznych przedstawionych na konferencjach mi�dzynarodowych 
zorganizowanych przez jednostk� 



Liczba i nazwy konferencji krajowych zorganizowanych przez jednostk� 
Liczba i tytuły referatów plenarnych na konferencjach mi�dzynarodowych wygłoszonych przez 
pracowników jednostki na zaproszenie 

  15. ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE, PROJEKTY CELOWE, UMOWY Z INNYMI PODMIOTAMI 
Liczba zrealizowanych projektów badawczych i projektów celowych finansowanych lub dofinansowanych 
ze �rodków finansowych na nauk� 
Liczba i wykaz rozliczonych projektów badawczych 
Liczba i wykaz rozliczonych projektów celowych ogółem: 
w tym: 
-                 o udziale wnioskodawcy powy�ej 500 tys. zł 
-                 o udziale wnioskodawcy od 200 tys. zł do 500 tys. zł 
-                 o udziale wnioskodawcy poni�ej 200 tys. zł 
Liczba i wykaz zrealizowanych i zako�czonych osi�gni�ciem celu umów o warto�ci powy�ej 50 tys. zł, na 
opracowanie nowych technologii, materiałów, wyrobów, systemów i usług zawartych z innymi podmiotami 
Liczba i wykaz umów zawartych z innymi podmiotami na stałe lub wieloletnie �wiadczenie usług 
badawczych 

  16. PATENTY I WDRO
ENIA 
Liczba i wykaz uzyskanych patentów mi�dzynarodowych 
Liczba i wykaz uzyskanych patentów krajowych 
Liczba i wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory u�ytkowe 
Liczba i wykaz wdro�e� - udokumentowanych i wykorzystanych poza jednostk� wyników bada� 
naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w jednostce 
Opis wdro�enia zawieraj�cy: 
-         tytuł przedsi�wzi�cia 
-         słowa kluczowe okre�laj�ce zakres zrealizowanych prac B+R 
-         jednostka wdra�aj�ca wyniki prac B+R 
-         forma prawna przekazania wyników prac B+R (umowa sprzeda�y, o realizacj� projektu celowego, 
przekazania, u�yczenia) 
-         wycena warto�ci przekazanych wyników bada� 
-         opis efektów praktycznych, gospodarczych lub społecznych, uzyskanych poza jednostk� 
Liczba sprzedanych licencji, know-how itp. ogółem: 
w tym: 
-         o opłacie licencyjnej powy�ej 1 mln zł 
-         o opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł 
-         o opłacie licencyjnej poni�ej 500 tys. zł 

  17. NAGRODY I WYRÓ
NIENIA 
Wykaz nagród krajowych i zagranicznych za działalno�� naukow� (w tym: Prezesa Rady Ministrów, 
Ministra Nauki i Informatyzacji, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. 
Marii Skłodowskiej-Curie, inne) 
Wykaz nagród i wyró�nie� za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R (w tym: Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Informatyzacji, nagrody innych ministrów, krajowych izb 
gospodarczych, medale i wyró�nienia na targach krajowych i zagranicznych, inne) 

  18. DANE FINANSOWE DOTYCZ�CE DZIAŁALNO�CI B+R 
Nakłady na działalno�� B+R faktycznie poniesione ogółem (wraz z amortyzacj� �rodków trwałych) 
Nakłady bie��ce na działalno�� B+R, ogółem: 
w tym: 
-            badania podstawowe 
-            badania stosowane 
-            prace rozwojowe 
Nakłady inwestycyjne, ogółem: 
w tym: 
-            nakłady inwestycyjne na aparatur� naukowo-badawcz� 
-            nakłady inwestycyjne na budynki, budowle i grunty 
	ródła finansowania inwestycji: 
-     �rodki własne (fundusz jednostki) 
-     �rodki z bud�etu pa�stwa, ogółem: 



w tym �rodki finansowe na nauk� 
-     inne �ródła, ogółem 

  19. PRZYCHODY OGÓŁEM 
Przychody w zakresie działalno�ci B+R ogółem: 
w tym: 
1)          przychody ze �rodków finansowych na nauk�, ogółem: 
-             w tym: 
-               dotacja na finansowanie podstawowej działalno�ci statutowej 
-               dotacja na badania własne 
-               dotacja na utrzymanie specjalnego urz�dzenia badawczego 
-               dotacja na badania wspólne sieci naukowej 
2)          przychody ze �rodków ustalonych w innych cz��ciach bud�etu pa�stwa ni� �rodki finansowe na 
nauk�, ogółem 
3)          przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami ze sprzeda�y wyników prac B+R 
wykonanych w jednostce bez udziału �rodków finansowych na nauk�, ogółem: 
-             w tym przychody ze �ródeł zagranicznych 
4)          przychody z tytułu umów zawartych z innymi podmiotami na wykonanie w jednostce prac B+R 
bez udziału �rodków finansowych na nauk�, zako�czonych w roku obj�tym ankiet� osi�gni�ciem 
zakładanego celu (podaje si� ł�cznie przychody ze wszystkich lat realizacji zako�czonej umowy, nie 
podaje si� przychodów z umowy niezako�czonej w roku obj�tym ankiet�), ogółem: 
-             w tym przychody ze �ródeł zagranicznych 
Inne przychody ogółem: 
-     w tym przychody z wydzielonej działalno�ci gospodarczej 

  20. �RODKI TRWAŁE 
Warto�� brutto �rodków trwałych na koniec roku 
Warto�� brutto aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do �rodków trwałych na koniec roku 
Umorzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do �rodków trwałych 

  21. LABORATORIA BADAWCZE POSIADAJ�CE AKREDYTACJ	 POLSKIEGO CENTRUM 
AKREDYTACJI LUB INN� RÓWNORZ	DN�, SYSTEMY JAKO�CI 
Nazwa laboratorium 
Profil działalno�ci 
Jednostka akredytuj�ca 
Liczba procedur i ich zakres 
Liczba i opis wdro�onych mi�dzynarodowych systemów jako�ci, przyj�tych w Unii Europejskiej 

  22. APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA ZAKUPIONA W ROKU, KTÓREGO DOTYCZY ANKIETA, I 
WARTO�� JEDNOSTKOWA ZAKUPU (BRUTTO), JE
ELI WYNOSI POWY
EJ 500.000 ZŁ 
Nazwa urz�dzenia 
Typ wyposa�enia (1 - urz�dzenie samodzielne, 2 - element stanowiska badawczego, 3 - wyposa�enie 
laboratorium) 
Nazwa wg u�ytkownika 
Typ urz�dzenia 
Producent 
Rok produkcji 
Warto�� brutto 
Warto�� umorzenia 
	ródła zakupu (1 - �rodki własne, 2 - dotacja na podstawow� działalno�� statutow�, 3 - projekt badawczy, 
4 - projekt celowy, 5 - inne, 6 - dotacja na inwestycj� ze �rodków na nauk�) 
Opis innych �ródeł zakupu 
Opis danych technicznych 
Opis zastosowania 
Uwagi 
Nazwa laboratorium u�ytkuj�cego aparatur� 

  23. INFORMACJA O NAJWA
NIEJSZYM OSI�GNI	CIU JEDNOSTKI W OKRESIE CZTERECH LAT OD 
OSTATNIEJ OCENY 
Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporz�dzenie ankiety 
Nazwisko 



Imi� 
Telefon 
Fax 
E-mail 
Jednostka wypełniaj�ca ankiet� jest zobowi�zana do przechowywania pełnej dokumentacji 
potwierdzaj�cej podane informacje. Dokumentacj� t� nale�y przedstawi� na ka�de ��danie organu 
kontroluj�cego działalno�� jednostki. W przypadku zło�enia ankiety: 
-     w terminie innym ni� okre�lony w rozporz�dzeniu Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 
sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na 
nauk� 
-     sporz�dzonej nieprawidłowo lub przedstawiaj�cej informacje nierzetelne 
zastosowanie maj� przepisy § 9 ust. 2 i 4 tego rozporz�dzenia 
 

1)  Klasyfikacja jednostki okre�lona na podstawie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) 

2)  Liczb� osób zatrudnionych w pracach B+R nale�y poda� w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz w 
przeliczeniu na ekwiwalenty pełnego wymiaru czasu pracy EPC 
EPC (ekwiwalent pełnego wymiaru czasu pracy) - s� to jednostki przeliczeniowe słu��ce do ustalenia 
faktycznego zatrudnienia przy realizacji prac B+R. Konieczno�� wprowadzenia tego miernika wynika z 
faktu, �e wiele osób zwi�zanych z działalno�ci� B+R cz��� swojego czasu pracy przeznacza na zaj�cia 
inne ni� zwi�zane z realizacj� prac B+R, np. na zaj�cia dydaktyczne, prace administracyjne, a cz��� osób 
pracuje w wymiarze mniejszym ni� pełny wymiar czasu pracy lub pracuje w danej jednostce niepełny rok 
Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy oznacza jeden osoborok po�wi�cony wył�cznie na działalno�� 
B+R Zatrudnienie w działalno�ci B+R w ekwiwalentach pełnego wymiaru czasu pracy nale�y ustali� na 
podstawie proporcji czasu przepracowanego przez poszczególnych pracowników w ci�gu roku 
sprawozdawczego przy realizacji prac B+R do pełnego wymiaru czasu pracy obowi�zuj�cego na danym 
stanowisku zgodnie z wytycznymi Głównego Urz�du Statystycznego zamieszczonymi w obja�nieniach do 
formularza PNT-01 lub PNT-01/s 

3)  Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wy�szych podaj� u�ytkowan� powierzchni� terenu oraz 
u�ytkowan� powierzchni� pomieszcze� 

4)  Podstawowe jednostki organizacyjne szkół wy�szych podaj� dane dotycz�ce własnej bazy bibliotecznej (np. 
wydziałowej) 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 2 
 

WZÓR 
 
KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ 
 
Zespół roboczy Komisji Bada� na Rzecz ......... 
  
NAZWA 
JEDNOSTKI 

......................................................... 

......................................................... 
I.  AKTYWNO�� JEDNOSTKI NAUKOWEJ 

1.     Kadry 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

Stopnie naukowe, tytuły naukowe 
1.a Stopie� naukowy doktora uzyskany przez pracownika jednostki - 8 pkt   
1.b Stopie� doktora habilitowanego uzyskany przez pracownika jednostki - 18 pkt   
1.c Tytuł profesora uzyskany przez pracownika jednostki - 30 pkt   
Uprawnienie do nadawania stopni naukowych 
1.d Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora - 5 pkt za ka�de uprawnienie   
1.e Uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego - 10 pkt za   



ka�de uprawnienie 
  RAZEM   
2.     Systemy jako�ci, akredytacja laboratoriów 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

2.a Wdro�enie procedury mi�dzynarodowego systemu jako�ci - 20 pkt   

2.b Posiadanie laboratorium z akredytacj� Polskiego Centrum Akredytacji lub inn� 
równorz�dn� - 20 pkt   

  RAZEM   
3.     Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych i projektów celowych 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

Zrealizowane projekty badawcze 
3.a Projekt badawczy własny - 10 pkt   
3.b Projekt zamawiany - 30 pkt   
Zrealizowane projekty celowe 
3.c Projekt celowy o udziale wnioskodawcy powy�ej 500 tys. zł - 30 pkt   
3.d Projekt celowy o udziale wnioskodawcy od 200 tys. zł do 500 tys. zł - 20 pkt   
3.e Projekt celowy o udziale wnioskodawcy poni�ej 200 tys. zł - 10 pkt   

3.f Zrealizowany kontrakt mi�dzynarodowy finansowany ze �rodków zagranicznych - 
20 pkt   

  RAZEM   
4.     Szczególne osi�gni�cia jednostki 
  
Lp. Nazwa parametru Liczba punktów 
Aktywno�� jednostki w skali mi�dzynarodowej 
4.a Nagroda lub wyró�nienie mi�dzynarodowe - od 30 pkt do 80 pkt   
Nagrody lub wyró�nienia krajowe o szczególnym znaczeniu 
4.b Nagroda krajowa za działalno�� naukow�1) - 50 pkt   
4.c Nagroda lub wyró�nienie za zastosowanie praktyczne wyników prac B+R2) - 50 pkt   
  RAZEM   
  Ł�czna liczba punktów (1+2+3+4) ............................ 
  Liczba osób zatrudnionych w działalno�ci B+R (�rednia 
  arytmetyczna z ostatnich czterech ocenianych lat) .......... 
  EFEKTYWNO�� I (EI) = Ł�czna liczba punktów/Liczba osób ..... 
 
  Podpis przewodnicz�cego zespołu roboczego Komisji Bada� na 
  Rzecz Rozwoju 
 
  ........................            Data .................  
 

II. WYNIKI DZIAŁALNO�CI NAUKOWEJ 
5.     Publikacje recenzowane3) 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

5.a Publikacja w czasopi�mie wyró�nionym z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji 
Naukowej   

5.b 
Publikacja w czasopi�mie recenzowanym o zasi�gu co najmniej krajowym w dziedzinie, 
dla której narz�dziem opisu jest j�zyk etniczny, a przedmiotem badania s� teksty kultury 
w tym j�zyku tworzone 

  



5.c Publikacja w innym recenzowanym czasopi�mie zagranicznym lub czasopi�mie polskim 
o zasi�gu co najmniej krajowym   

5.d Publikacja w recenzowanym czasopi�mie krajowym o zasi�gu lokalnym   
  RAZEM   
6.     Monografie naukowe, podr�czniki akademickie 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

6.a Autorstwo monografii lub podr�cznika akademickiego w j�zyku angielskim - od 12 
pkt do 24 pkt   

6.b Autorstwo rozdziału w monografii lub podr�czniku akademickim w j�zyku 
angielskim - do 12 pkt   

6.c Autorstwo monografii lub podr�cznika akademickiego w j�zyku polskim lub innym 
nieangielskim - od 6 pkt do 20 pkt   

6.d Autorstwo rozdziału w monografii lub podr�czniku akademickim w j�zyku polskim 
lub innym nieangielskim - do 6 pkt   

6.e Redakcja monografii lub podr�cznika akademickiego - od 5 pkt do 10 pkt   
  RAZEM   
  Ł�czna liczba punktów (5+6) ................................ 
  Liczba osób zatrudnionych w działalno�ci B+R ............... 
  EFEKTYWNO�� II (EII) = Ł�czna liczba punktów/Liczba osób ... 
 
...Podpis przewodnicz�cego zespołu roboczego Komisji Bada� na 
  Rzecz Rozwoju Nauki 
  .........................           Data ................ 
 

III.ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE 
7.     Nowe technologie, materiały, wyroby, systemy, metody i usługi (poza projektami celowymi) 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

7.a Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R o warto�ci powy�ej 50 
tys. zł, zako�czona osi�gni�ciem celu - 30 pkt   

7.b Umowa zawarta z innym podmiotem na stałe lub wieloletnie �wiadczenie usług 
badawczych - 10 pkt   

  RAZEM   
8.     Opatentowane wynalazki, prawa ochronne na wzory u�ytkowe 
  
Lp. Nazwa parametru Liczba punktów 
8.a Uzyskany patent krajowy - 50 pkt   
8.b Uzyskany patent mi�dzynarodowy - 70 pkt   
8.c Uzyskane prawo ochronne na wzór u�ytkowy - 10 pkt   
  RAZEM   
9.     Wdro�enia 
  

Lp. Nazwa parametru Liczba 
punktów 

Wdro�enie wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot wdra�aj�cy lub u�ytkuj�cy wyrób 

9.a Za �rednioroczne przychody z wdro�enia tych produktów lub technologii powy�ej 
10 mln zł - 150 pkt   

9.b Za �rednioroczne przychody z wdro�enia tych produktów lub technologii od 5 do 10 
mln zł - 100 pkt   

9.c Za �rednioroczne przychody z wdro�enia tych produktów lub technologii od 1 do 5   



mln zł - 80 pkt 
Sprzeda� licencji, know-how itp. 
9.d Licencja o opłacie licencyjnej powy�ej 1 mln zł - 100 pkt   
9.e Licencja o opłacie licencyjnej od 500 tys. zł do 1 mln zł - 80 pkt   
9.f Licencja o opłacie licencyjnej poni�ej 500 tys. zł - 60 pkt   
  RAZEM   
  Ł�czna liczba punktów (7+8+9) .............................. 
  Liczba osób zatrudnionych w działalno�ci B+R ............... 
  EFEKTYWNO�� III (EIII) = Ł�czna liczba punktów/Liczba osób  
  ........ 
  Podpis przewodnicz�cego zespołu roboczego Komisji Bada� na 
  Rzecz Rozwoju Gospodarki 
  .........................           Data ................ 
 
Efektywno�� wzgl�dna I = Efektywno�� I/Maksymalna efektywno�� I w grupie jednorodnej jednostek 
naukowych......... 
Efektywno�� wzgl�dna II= Efektywno�� II/Maksymalna efektywno�� II w grupie jednorodnej jednostek 
naukowych......... 
Efektywno�� wzgl�dna III= Efektywno�� III/Maksymalna efektywno�� III w grupie jednorodnej jednostek 
naukowych......... 
Waga I (W I), Waga II (W II),Waga III (W III) - wagi dla grup jednostek jednorodnych, okre�lone przez Ministra 
na podstawie § 8 ust. 5 pkt 2 rozporz�dzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na nauk� 
 
Ko�cowy wska�nik efektywno�ci jednostki naukowej = Suma iloczynów efektywno�ci wzgl�dnych 

i wag (E = EI x WI + EII x WII + EIII x WIII) 
  
  PROPONOWANA KATEGORIA   
Podpis przewodnicz�cego Komisji Bada� na Rzecz Rozwoju 
 
...........................            Data ................ 
 

1)  Dotyczy nagród Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Informatyzacji, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk im. Marii Skłodowskiej-Curie - zgodnie z ust. 17 ankiety jednostki 
naukowej 

2)  Dotyczy nagród Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Informatyzacji, nagród innych 
ministrów, krajowych izb gospodarczych, medali i wyró�nie� na targach krajowych i zagranicznych - 
zgodnie z ust. 17 ankiety jednostki naukowej 

3)  Publikacje i monografie liczone s� z wag� 1, je�li 50 % lub wi�cej autorów jest zatrudnionych w ocenianej 
jednostce, w innym przypadku waga ta jest równa ułamkowi liczby autorów. 
Liczba punktów za publikacje okre�lana jest na podstawie liczby punktów przypisanych wybranym 
czasopismom, których wykaz jest ogłaszany w formie komunikatu w dzienniku urz�dowym Ministra oraz 
na stronie internetowej ministerstwa 
 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 3 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na podstawow� działalno�� statutow� na rok ....... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, Wypełnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 



  telefon, fax, e-mail, www 

2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny wniosku 
3. NIP, REGON Data zło�enia 
4. Nazwa banku, nr rachunku   

B.  WYSOKO�� DOTACJI 
 
1. Wnioskowana kwota dotacji (zł) ............... (słownie .... 
  ............................... zł) na rok ......... 
2. Informacja o planowanej strukturze dotacji na podstawow� 
  działalno�� statutow� 
  
    Plan na rok ....... 

  
Lp. 

  
Tre�� 

  
ogółem 
(zł) 

w tym do obj�cia dotacj� ze 
�rodków finansowych na 
nauk� 
(zł)  

1 2 3 4 
1 Prowadzenie bada� naukowych i prac rozwojowych     

2 
Zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej 
niezb�dnej do wykonania zada� badawczych 
przedstawionych we wniosku 

    

3 Współpraca naukowa krajowa zwi�zana z wykonaniem 
zada� badawczych przedstawionych we wniosku     

4 Współpraca naukowa z zagranic� zwi�zana z wykonaniem 
zada� badawczych przedstawionych we wniosku     

5 Koszty działalno�ci wspomagaj�cej badania     

6 Koszty utrzymania jednostki, z wył�czeniem kosztów 
zwi�zanych z działalno�ci� inn� ni� wymieniona w lp. 1-4     

7 Razem z dotacji     
8 Z innych �ródeł ni� dotacja     
9 Razem (7 + 8)      

C.  INFORMACJA O GŁÓWNYCH KIERUNKACH PRAC JEDNOSTKI 
1.  Informacja o powi�zaniu przewidzianych do finansowania zada� z: 

1)     rozwojem dyscypliny naukowej lub dyscyplin naukowych, b�d�cych przedmiotem działalno�ci 
statutowej jednostki, 
2)     potrzebami społecznymi, w tym okre�lonymi w programach rozwoju społecznego kraju, 
3)     potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie wy�szym, 
4)     mi�dzynarodowymi programami bada� naukowych i działalno�ci badawczo-rozwojowej, 
5)     programami zrównowa�onego rozwoju kraju i regionów, 
6)     podniesieniem innowacyjno�ci i konkurencyjno�ci krajowej gospodarki 

2.  Informacja o zawartych i realizowanych przez jednostk� umowach dotycz�cych wykonania zada� 
badawczych na rzecz podmiotów krajowych lub zagranicznych 

3.  Informacja o umowach zawartych z innymi podmiotami o stałe lub wieloletnie �wiadczenie na ich rzecz usług 
badawczych 

4.  Zadania badawcze przewidziane do finansowania z dotacji w roku ....... 
  
      w tym koszty: 

Lp. Zadanie 
badawcze 

Przewidywany 
koszt do 
finansowania z 
dotacji 
(zł) 

zakupu lub 
wytworzenia 
aparatury 
naukowo-
badawczej 
(zł) 

współpracy 
naukowej 
krajowej 
(zł) 

współpracy 
naukowej z 
zagranic� (zł) 

działalno�ci 
wspomagaj�cej 
badania 
(zł) 

utrzymania 
jednostki 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 



  Kontynuowane             
                
  Nowe             
                
  Razem             

5   Uzasadnienie podj�cia nowych zada� badawczych 
6   Uzasadnienie kontynuowania prowadzonych dotychczas zada� badawczych 
7   Uzasadnienie tematyki badawczej planowanej do wprowadzenia do programów lub protokołów 

wykonawczych do umów mi�dzyrz�dowych 
8   Uzasadnienie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 

 
D.  INFORMACJA ROCZNA O MERYTORYCZNYCH I FINANSOWYCH WYNIKACH DZIAŁALNO�CI 

STATUTOWEJ JEDNOSTKI W ROKU POPRZEDZAJ�CYM ROK ZŁO
ENIA WNIOSKU 
1.  Zadania zrealizowane w roku poprzedzaj�cym rok zło�enia wniosku 

  

    
Poniesione 
koszty 
(zł) 

Koszty obj�te dotacj� poniesione na: 

Lp. Zadanie 
badawcze 

  
ogółem 
(zł) 

  
w tym 
obj�te 
dotacj� 
(zł) 

zakup lub 
wytworzenie 
aparatury 
naukowo-
badawczej 
(zł) 

współprac� 
naukow� 
krajow� 
(zł) 

współprac� 
naukow� z 
zagranic� 
(zł) 

działalno�� 
wspomagaj�c� 
badania 
(zł) 

utrzymanie 
jednostki 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
                  
                  
                  
  Razem               

2.  Syntetyczny opis zrealizowanych zada� badawczych obj�tych planem zadaniowo-finansowym z roku 
poprzedzaj�cego rok zło�enia wniosku z wyszczególnieniem najwa�niejszych osi�gni�� naukowych i 
zastosowa� praktycznych 

3.  Informacja o upowszechnianiu i popularyzacji wyników działalno�ci jednostki 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

UWAGA: 
Do wniosku doł�cza si�: 

1)  opini� ministra sprawuj�cego nadzór nad jednostk� badawczo-rozwojow� 
2)  opini� Prezesa Polskiej Akademii Nauk w odniesieniu do placówki naukowej Polskiej Akademii Nauk 
3)  opini� rektora szkoły wy�szej w odniesieniu do podstawowych jednostek organizacyjnych szkoły 

 
ZAŁ�CZNIK Nr 4 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na utrzymanie specjalnego urz�dzenia badawczego 
w roku ..... 
 
   ........................................................... 
            (nazwa specjalnego urz�dzenia badawczego) 



 
A.  DANE WNIOSKODAWCY 

  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej 
  odpowiedzialnej za utrzymanie 
urz�dzenia, 
  telefon, fax, e-mail, www 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 
Nr rejestracyjny wniosku 

2. Kierownik jednostki Data zło�enia 
3. NIP, REGON    
4. Nazwa banku, nr rachunku   

B.  WYSOKO�� DOTACJI I INFORMACJA O SPECJALNYM URZ�DZENIU BADAWCZYM 
1.  Wnioskowana kwota dotacji: ...... (słownie .........) 
2.  Informacja o rodzaju bie��cych kosztów i ich wysoko�ci, na które ma by� przeznaczona wnioskowana 

dotacja 
3.  Informacja o specjalnym urz�dzeniu badawczym i badaniach naukowych lub pracach rozwojowych 

planowanych do wykonywania z wykorzystaniem tego urz�dzenia: 
1)     zwi�zła charakterystyka urz�dzenia, w tym jego wyj�tkowo�ci w skali kraju, oraz znaczenie dla 
rozwoju okre�lonej dziedziny bada� naukowych lub prac rozwojowych albo dla rozwoju nauki 
2)     zakres i stopie� wykorzystania urz�dzenia do realizacji bada� naukowych lub prac rozwojowych, a 
tak�e liczebno�� i poziom naukowy wykorzystuj�cego je �rodowiska naukowego 
3)     okre�lenie najwa�niejszych bada� naukowych lub prac rozwojowych planowanych do wykonania z 
wykorzystaniem urz�dzenia 
4)     zakres i udział współpracy mi�dzynarodowej w wykorzystaniu urz�dzenia 
5)     inne dane uzasadniaj�ce konieczno�� udzielenia wnioskowanej dotacji 
 

C.  INFORMACJA O WYKORZYSTANIU SPECJALNEGO URZ�DZENIA BADAWCZEGO W ROKU 
POPRZEDZAJ�CYM ROK ZŁO
ENIA WNIOSKU 

1.  Najwa�niejsze badania naukowe i prace rozwojowe wykonane z wykorzystaniem urz�dzenia: 
1)     wykaz wykonanych zada�, ze wskazaniem jednostek naukowych lub zespołów naukowych 
(krajowych, zagranicznych), które je wykonały 
2)     opis najwa�niejszych wyników bada� naukowych i prac rozwojowych 

2.  Informacja o zakresie i stopniu wykorzystania urz�dzenia do wykonywania zada� innych ni� badania 
naukowe i prace rozwojowe 

3.  Informacja o bie��cych kosztach utrzymania urz�dzenia i �ródłach ich finansowania w roku ....... 
  
  
Lp. 

  
Tre�� 

Wykonanie w roku poprzedzaj�cym rok 
zło�enia wniosku 

    ogółem (zł) w tym obj�te dotacj� (zł) 
1 2 3 4 
1 Koszty bezpo�rednie ogółem     
  w tym:     
  1) wynagrodzenia z pochodnymi     
  2) materiały i przedmioty nietrwałe     
  3) naprawy i konserwacja     
  4) usługi obce     
  5) inne     

2 Koszty po�rednie 
w tym amortyzacja 

    

3 Koszty ogółem (1+2)     

4 
Przychody ogółem 
w tym ze �wiadczenia usług z 
wykorzystaniem urz�dzenia 

    

5 Wysoko�� niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego     
D.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 



Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

UWAGA: 
Do wniosku doł�cza si� kopi� porozumienia zawartego pomi�dzy jednostkami naukowymi wspólnie 
wykorzystuj�cymi specjalne urz�dzenie badawcze lub regulamin ustalaj�cy zasady korzystania z 
urz�dzenia, wydany przez jednostk� odpowiedzialn� za utrzymanie urz�dzenia 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 5 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na finansowanie bada� własnych szkół wy�szych w roku ....... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  

  
1. Wła�ciwy Minister 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
Nr rejestracyjny wniosku 
Data zło�enia wniosku 

B.  WYSOKO�� DOTACJI 
Wnioskowana kwota dotacji ........ zł (słownie ....... zł) 
1.  Główne cele do osi�gni�cia zgodnie z zaproponowanym podziałem wnioskowanej dotacji pomi�dzy szkoły 

wy�sze 
2.  Podział dotacji mi�dzy poszczególne szkoły wy�sze 

 
C.  INFORMACJA ZBIORCZA O REALIZACJI CELÓW FINANSOWANYCH ZE �RODKÓW NA BADANIA 

WŁASNE W ROKU POPRZEDZAJ�CYM ROK ZŁO
ENIA WNIOSKU 
1.  Informacja o realizacji celów zwi�zanych z: 

1)     rozwojem naukowym młodej kadry 
2)     rozwojem specjalno�ci naukowych w szkole wy�szej, w tym okre�lenie, w jakich specjalno�ciach i w 
jakich szkołach 

2.  Liczba uzyskanych: 
1)     stopni naukowych doktora i doktora w zakresie sztuki 
2)     stopni naukowych doktora habilitowanego i doktora habilitowanego w zakresie sztuki 
3)     tytułów naukowych profesora i tytułów profesora w zakresie sztuki 

3.  Liczba młodych pracowników naukowych uczestnicz�cych w badaniach 
 

D.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� ministerstwa Minister 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

UWAGA: 
Do wniosku doł�cza si� uzasadnienie zawieraj�ce informacje o sposobach podziału �rodków finansowych 
pomi�dzy szkoły wy�sze, w szczególno�ci dotycz�ce kierunków rozwoju kadr naukowych i priorytetów 
badawczych zwi�zanych z rozwojem specjalno�ci naukowych w poszczególnych szkołach 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 6 
 

WZÓR 
 



WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na finansowanie bada� wspólnych sieci naukowej w roku ....... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej 
  reprezentuj�cej sie� naukow�, telefon, 
fax, 
  e-mail, www 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 

2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny wniosku  
3. NIP, REGON Data zło�enia wniosku 
4. Nazwa banku, nr rachunku   

B.  WYSOKO�� DOTACJI NA BADANIA WSPÓLNE SIECI NAUKOWEJ 
 

1. Wnioskowana kwota dotacji ....... zł (słownie .............. 
  ............................. zł), w tym na: 
  1) koordynacj� współpracy jednostek naukowych tworz�cych 
     sie� naukow� ............... zł 
     (słownie ........................................... zł) 
  2) podejmowane wspólnie badania naukowe lub prace rozwojowe 
     uzupełniaj�ce w stosunku do zada� wykonywanych w ramach 
     działalno�ci statutowej jednostek tworz�cych sie� 
     naukow�, niezb�dne do rozwoju specjalno�ci sieci ..... zł 
     (słownie ............................................ zł) 
  3) tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie 
     działania sieci naukowej .......... zł (słownie ......... 
     ..................................................... zł) 

 
C.  UZASADNIENIE 
1.  Główne cele, jakie zamierza osi�gn�� sie� naukowa w wyniku realizacji bada� naukowych lub prac 

rozwojowych finansowanych z dotacji 
2.  Wykaz wspólnie realizowanych bada� naukowych lub prac rozwojowych uzupełniaj�cych lub 

komplementarnych w stosunku do zada� wykonywanych w ramach działalno�ci statutowej jednostek 
tworz�cych sie� naukow�, niezb�dnych do rozwoju specjalno�ci sieci 

3.  Podział dotacji na poszczególne jednostki naukowe tworz�ce sie� naukow� 
4.  Uzasadnienia podziału �rodków finansowych pomi�dzy jednostki naukowe tworz�ce sie� naukow� 

 
D.  INFORMACJA ZBIORCZA O REALIZACJI I WYKORZYSTANIU �RODKÓW NA BADANIA WSPÓLNE 

SIECI NAUKOWEJ W ROKU POPRZEDZAJ�CYM ROK ZŁO
ENIA WNIOSKU 
1.  Opis wyników działalno�ci zwi�zanej z: 

1)     realizowanymi wspólnie badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi uzupełniaj�cymi lub 
komplementarnymi w stosunku do zada� wykonywanych w ramach działalno�ci statutowej jednostek 
tworz�cych sie� naukow� 
2)     rozwojem specjalno�ci naukowych sieci naukowej 
3)     rozwojem bada� w nowoczesnych kierunkach badawczych realizowanych w ramach specjalno�ci 
sieci naukowej 
4)     rozwojem naukowym młodej kadry 

2.  Liczba młodych pracowników naukowych (magistrów i doktorów) uczestnicz�cych w badaniach 
3.  Liczba uzyskanych: 

1)     stopni naukowych doktora 
2)     stopni naukowych doktora habilitowanego 
3)     patentów, wdro�e� 
b�d�cych wynikiem realizacji zada� badawczych finansowanych z dotacji na badania wspólne 

4.  Informacja o poniesionych kosztach ogółem 
w tym na: 
1)     koordynacj� współpracy jednostek naukowych tworz�cych sie� naukow� 



2)     podejmowane wspólnie badania naukowe lub prace rozwojowe 
3)     tworzenie i upowszechnianie informacji w zakresie działania sieci naukowej 
4)     inne 

5.  Informacja o wysoko�ci niewykorzystanej dotacji według stanu na dzie� 31 grudnia 
 

E.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki 
reprezentuj�cej sie� 

Kierownik jednostki 
reprezentuj�cej sie� naukow� 

  
data 

  
podpis i piecz�� 

 
Kierownicy jednostek 
tworz�cych sie� naukow� 
  
podpis i piecz�� 

UWAGA: 
Do wniosku doł�cza si�: 
1)  kopi� umowy zawartej pomi�dzy jednostkami naukowymi tworz�cymi sie� naukow� 
2)  o�wiadczenie, �e realizowane przez sie� naukow� zadania nie były dofinansowywane z innych �rodków 

finansowych na nauk� ni� dotacja na badania wspólne 
 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 7 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na inwestycj� budowlan� w roku ..... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, 
telefon, 
  fax, e-mail, www 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 

2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny wniosku  
3. NIP, REGON Data zło�enia 
4. Nazwa banku, nr rachunku   
  

  Wniosek dotyczy inwestycji: 
  

  Kontynuowanej   Nowej   
B.  DANE OGÓLNE 

1.     Nazwa i lokalizacja inwestycji 
2.     Okres realizacji inwestycji 
data rozpocz�cia ......... data zako�czenia ......... 
3.     Wnioskowana kwota dotacji celowej ........ zł 
(słownie ......... zł) 
 

C.  OPIS INWESTYCJI 
1.     Informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji, w tym o jej zakresie rzeczowym 
2.     Uzasadnienie celowo�ci inwestycji 
3.     Okre�lenie bada� naukowych lub prac rozwojowych, którym b�dzie słu�y� inwestycja 
4.     Okre�lenie innych zada�, którym b�dzie słu�y� inwestycja 



5.     Planowany stopie� wykorzystania inwestycji po jej zako�czeniu dla potrzeb bada� naukowych lub 
prac rozwojowych oraz innych potrzeb statutowych jednostki 
6.     Kopia pozwolenia na budow� oraz pozwolenia konserwatora zabytków, je�eli wymaga tego charakter 
inwestycji 
7.     Kopia dokumentu stwierdzaj�cego prawo jednostki naukowej do dysponowania nieruchomo�ci� na 
cel budowlany (z wyj�tkiem inwestycji o charakterze zakupu obiektu budowlanego) 
8.     Inne dokumenty �wiadcz�ce o przygotowaniu inwestora do podj�cia inwestycji 
 

D.  W PRZYPADKU INWESTYCJI REALIZOWANEJ PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE 
Wskazanie jednostki naukowej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej oraz 
wskazanie jednostki lub jednostek, które przejm� przedmiot inwestycji na stan �rodków trwałych 
Odpisy lub potwierdzone kopie umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego oraz dokumentów 
okre�laj�cych: 
1)     sposób finansowania kosztów utrzymania i u�ytkowania przedmiotu inwestycji 
2)     sposób wspólnego u�ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady dost�pu do niej jednostek 
naukowych niewchodz�cych w skład konsorcjum 
 

E.  WARTO�� KOSZTORYSOWA I STRUKTURA NAKŁADÓW 
Data zatwierdzenia warto�ci kosztorysowej ......... 
  
      w tym: 

Lp. Wyszczególnienie Warto�� 
kosztorysowa*) 

roboty budowlano-
monta�owe 

zakupy maszyn 
i urz�dze� 

pierwsze 
wyposa�enie 

1 2 3 4 5 6 
1 Nakłady ogółem         

2 
w tym 
poniesione w 
latach ........ 

        

3 planowane na lata .....         
  w tym w roku ..........         

*)  Wg projektu budowlanego lub kosztorysu z dnia .......... 
 

F.  RÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI (ZŁ) 
  
    Nakłady w tym: 

Lp. Wyszczególnienie inwestycyjne 
ogółem   planowane nakłady 

w roku 

      
(4 + 8) 

nakłady dotychczas 
poniesione ... ... ... razem (kol. 

5+6+7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Ogółem (lp. 2-6)              
2 �rodki własne             

3 Kredyt lub po�yczka obj�ta por�czeniem 
lub gwarancj� Skarbu Pa�stwa             

4 Dotacja celowa ze �rodków ustalonych w 
bud�ecie pa�stwa na nauk�             

5 Dotacja celowa z innych cz��ci 
bud�etowych             

6 �rodki z innych �ródeł ni� dotacje celowe             
G.  HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI 

  

Lp. Etapy realizacji Planowane 
nakłady (zł) 

Planowany termin 
realizacji 

1 2 3 4 



1 Przygotowanie inwestycji do realizacji - etap poprzedzaj�cy 
rozpocz�cie robót budowlanych     

2 Rozpocz�cie robót budowlanych     
3 Stan surowy zamkni�ty     
4 Stan wyko�czeniowo-wyposa�eniowy     
5 Oddanie inwestycji do u�ytkowania     

H.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

I.  OPINIA DYSPONENTA INNEJ CZ	�CI BUD
ETU PA�STWA NI
 �RODKI FINANSOWE NA NAUK	 W 
PRZYPADKU DOFINANSOWANIA PRZEZ NIEGO INWESTYCJI (CZ	�� F WIERSZ 5) 
  
Data Podpis i piecz�� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 8 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na inwestycj� aparaturow� w roku .... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, 
telefon, 
  fax, e-mail, www 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 

2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny wniosku  
3. NIP, REGON Data zło�enia 
4. Nazwa banku, nr rachunku   

B.  DANE OGÓLNE 
1.  Nazwa i lokalizacja inwestycji 
2.  Zakładany termin realizacji inwestycji 
3.  Wnioskowana kwota dotacji celowej ......... zł 

(słownie ......... zł) 
 

C.  OPIS INWESTYCJI 
1.  Planowany zakres rzeczowy inwestycji 

  
Lp. Nazwa aparatury naukowo-badawczej Liczba Planowane nakłady (zł) 
1 2 3 4 
        
        

2.  Informacja o programie bada�, do realizacji którego niezb�dna jest aparatura planowana do zakupu lub 
wytworzenia 

3.  Zasi�g u�ytkowania aparatury (ogólnokrajowy, �rodowiskowy, jednostkowy) i szacowany okres 
wykorzystania 

4.  Przygotowanie jednostki do zapewnienia warunków wła�ciwego u�ytkowania aparatury 
5.  Inne dokumenty dotycz�ce inwestycji doł�czone do wniosku 

 
D.  NAKŁADY ORAZ RÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 

  



Lp. Wyszczególnienie Planowane nakłady (zł)  
1 2 3 
1 Ogółem (lp. 2-6)    
2 �rodki własne   
3 Kredyt lub po�yczka   
4 Dotacja celowa ze �rodków ustalonych w bud�ecie pa�stwa na nauk�   
5 Dotacja celowa z innych cz��ci bud�etowych (z których)   
6 �rodki z innych �ródeł ni� dotacje celowe   

E.  W PRZYPADKU INWESTYCJI REALIZOWANEJ PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE 
1.  Wskazanie jednostki naukowej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej oraz 

wskazanie jednostki lub jednostek, które przejm� przedmiot inwestycji na stan �rodków trwałych 
2.  Odpisy lub potwierdzone kopie umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego oraz dokumentów 

okre�laj�cych: 
1)     sposób finansowania kosztów utrzymania i u�ytkowania przedmiotu inwestycji 
2)     sposób wspólnego u�ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady dost�pu do niej jednostek 
naukowych niewchodz�cych w skład konsorcjum 
 

F.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

 
ZAŁ�CZNIK Nr 9 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie dotacji na inwestycj� z zakresu infrastruktury informatycznej w roku ..... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, 
telefon, 
  fax, e-mail, www 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 

2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny wniosku 
3. NIP, REGON Data zło�enia 
4. Nazwa banku, nr rachunku   

Wniosek dotyczy inwestycji o zasi�gu: 
  
  A.   krajowym B.   regionalnym C.   lokalnym 

B.  DANE OGÓLNE 
Nazwa i lokalizacja inwestycji 
1.  Zakładany termin realizacji inwestycji 
2.  Wnioskowana kwota dotacji celowej ......... zł 

(słownie ......... zł) 
3.  Planowany udział �rodków własnych ......... 
4.  Opis stanu aktualnego infrastruktury informatycznej jednostki: 

1)     rok rozpocz�cia budowy sieci (data ostatniej modernizacji, rozbudowy) 
2)     przepustowo�� i rodzaj ł�cza internetowego, rok rozpocz�cia eksploatacji 
3)     przepustowo�� i rodzaj sieci lokalnej, rok rozpocz�cia eksploatacji 
4)     serwery (www, plików, pocztowe, obliczeniowe, inne - ogólna specyfikacja, rok rozpocz�cia 
eksploatacji) 



5)     ilo�� stacji roboczych z dost�pem do sieci (�redni wiek) 
6)     posiadane zabezpieczenia sieciowe (sprz�towe, programowe) 
7)     wykorzystywane oprogramowanie sieciowe 
8)     inne wa�ne informacje 
W przypadku inwestycji dotycz�cych wyposa�enia centrów Komputerów Du�ej Mocy Obliczeniowej poda� 
posiadane zasoby 

5.  Informacje o zatrudnieniu w jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy: 
1)     liczba pracowników zatrudnionych w jednostce, ogółem 
2)     liczba pracowników z tytułem naukowym lub stopniem naukowym 
3)     liczba pracowników posiadaj�cych stały dost�p do sieci (internetu) 
4)     liczba pracowników z tytułem naukowym lub stopniem naukowym posiadaj�cych stały dost�p do 
sieci (internetu) 
5)     liczba pracowników zatrudnionych do obsługi sieci i serwerów 
 

C.  OPIS INWESTYCJI 
1.  Planowany zakres rzeczowy inwestycji 

  
Lp. Przedmiot inwestycji Liczba Planowane nakłady (zł) 
1 2 3 4 
        
        
        

2.  Informacja o przedmiocie i przeznaczeniu inwestycji, w tym jej zakres rzeczowy (charakterystyka sprz�tu z 
przykładow� konfiguracj�) 

3.  Uzasadnienie celowo�ci inwestycji 
4.  Okre�lenie bada� naukowych lub prac rozwojowych, którym b�dzie słu�y� inwestycja, w tym w ramach 

współpracy mi�dzynarodowej 
5.  O�wiadczenie o zapewnieniu pomieszcze� i warunków oraz �rodków własnych do wła�ciwego u�ytkowania 

przedmiotu inwestycji 
6.  Informacje o mo�liwo�ci i planach udost�pniania przedmiotu inwestycji innym u�ytkownikom, a tak�e o 

przewidywanym jej wykorzystywaniu do realizacji zada� innych ni� badania naukowe lub prace rozwojowe 
7.  Zakładany wst�pnie harmonogram płatno�ci z dotacji celowej ze �rodków ustalonych w bud�ecie pa�stwa 

na nauk� 
 

D.  NAKŁADY ORAZ RÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 
  
Lp. Wyszczególnienie Planowane nakłady (zł)  
1 2 3 
1 Ogółem (lp. 2-6)    
2 �rodki własne   
3 Kredyt lub po�yczka   
4 Dotacja celowa ze �rodków ustalonych w bud�ecie pa�stwa na nauk�   
5 Dotacja celowa z innych cz��ci bud�etowych (z których)   
6 �rodki z innych �ródeł ni� dotacje celowe   

E.  W PRZYPADKU INWESTYCJI REALIZOWANEJ PRZEZ KONSORCJUM NAUKOWE 
1.  Wskazanie jednostki naukowej odpowiedzialnej za wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej oraz 

wskazanie jednostki lub jednostek, które przejm� przedmiot inwestycji na stan �rodków trwałych 
2.  Odpisy lub potwierdzone kopie umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego oraz dokumentów 

okre�laj�cych: 
1)     sposób finansowania kosztów utrzymania i u�ytkowania przedmiotu inwestycji 
2)     sposób wspólnego u�ytkowania przedmiotu inwestycji oraz zasady dost�pu do niej jednostek 
naukowych niewchodz�cych w skład konsorcjum 
 

F.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 



Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

 
ZAŁ�CZNIK Nr 10 
 

WZÓR 
 
RAPORT ROCZNY 
z wykorzystania dotacji na inwestycj� budowlan�/aparaturow�*)  
w roku ..... 
 

A.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej składaj�cej raport, 
  telefon, fax, e-mail, www 

2. Kierownik jednostki 
3. NIP, REGON 
4. Nr decyzji Ministra 
5. Nr wniosku i nazwa zadania inwestycyjnego 
6. Wysoko�� przyznanej dotacji 

B.  ROZLICZENIE FINANSOWE (zł) 
  

    Koszty poniesione w roku ..... 
Stan �rodków 
na rachunku 
bankowym 

Zobowi�zania z 
roku ...... 

Warto�� 
kosztorysowa 
ogółem**) 

Koszty ogółem 
poniesione 
przed rokiem 
obj�tym 
raportem 

  
ogółem 
(4-6) 

ze �rodków z 
dotacji 
celowej: 
1) 
pozostaj�cych 
na 
  rachunku z 
roku 
  poprzedniego 

  
�rodki 
własne 

  
inne 
�rodki 

na dzie� 
31.12. ... r. 
1) z 
dotacji 
  celowej 
2) z 
odsetek 
od 

pozostaj�ce do 
uregulowania z 
dotacji w roku 
nast�pnym 

      

2) 
przekazanych w 
  roku obj�tym 
  raportem 

      dotacji   

      3) z odsetek         
1 2 3 4 5 6 7 8 
      1)     1)   
      2)     2)   
      3)         

C.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE RAPORTU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

________ 
*)  Niepotrzebne skre�li� 



**) Dla inwestycji budowlanych 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 11 
 

WZÓR 
 
RAPORT KO�COWY 
i rozliczenie finansowe z zako�czonej inwestycji budowlanej 
 

A.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej składaj�cej raport, 
  telefon, fax, e-mail, www 

2. Kierownik jednostki 
3. NIP, REGON 
4. Nr decyzji Ministra 
5. Nr wniosku i nazwa zadania inwestycyjnego 
6. Wysoko�� przyznanej dotacji 

B.  OPIS INWESTYCJI 
Opis zako�czonej inwestycji, jej charakterystyka techniczna 
 

C.  ROZLICZENIE FINANSOWE (zł) 
  
Warto�� 
kosztorysowa 
wg wniosku 

Termin 
zako�czenia 
inwestycji 

  
Planowane nakłady 

  
Poniesione koszty 

�rodki 
niewykorzystane 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ogółem 

  
planowany 

  
ogółem 

w tym z 
dotacji ze 
�rodków 
ustalonych 
w bud�ecie 
pa�stwa na 
nauk� 

  
ogółem 

w tym z 
dotacji ze 
�rodków 
ustalonych 
w bud�ecie 
pa�stwa na 
nauk� 

w tym z 
innych 
�ródeł ni� 
dotacja ze 
�rodków 
ustalonych w 
bud�ecie 
pa�stwa na 
nauk� 

1) z 
dotacji ze 
  �rodków 
  
ustalonych 
w 
  bud�ecie 
  pa�stwa 
na 
  nauk� 
2) z 
odsetek od 
  dotacji 

w tym: faktyczny w tym:   w tym: w tym 
odsetki     

1) roboty 
budowlano-
monta�owe 

  
1) roboty 
budowlano-
monta�owe 

  
1) roboty 
budowlano-
monta�owe 

od dotacji     

2) zakupy   2) zakupy   2) zakupy       
3) inne   3) inne   3) inne       
W przypadku zmian w stosunku do wniosku nale�y omówi� przyczyny 
 

D.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE RAPORTU 
 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 



  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

UWAGA: 
Do raportu doł�cza si�: 

1)  kopi� dokumentu (OT) stwierdzaj�cego przyj�cie inwestycji na stan �rodków trwałych, potwierdzon� za 
zgodno�� z oryginałem 

2)  kopi� protokołu odbioru ko�cowego inwestycji 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 12 
 

WZÓR 
 
RAPORT KO�COWY 
i rozliczenie finansowe z zako�czonej inwestycji aparaturowej 
 

A.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej składaj�cej raport 
  telefon, fax, e-mail, www 

2. Kierownik jednostki 
3. NIP, REGON 
4. Nr decyzji Ministra 
5. Nr wniosku i nazwa zadania inwestycyjnego 
6. Wysoko�� przyznanej dotacji 

B.  OPIS INWESTYCJI 
1.  Opis zako�czonej inwestycji, jej charakterystyka techniczna 
2.  Opis planowanych bada� naukowych lub prac rozwojowych i innych zada� jednostki, których potrzebom 

b�dzie słu�y� inwestycja w okresie nast�pnych co najmniej 3 lat 
 

C.  ROZLICZENIE FINANSOWE (zł) 
  

  
Nazwa zadania -
aparatury naukowo-
badawczej (sztuki)  

  
Nr pozycji 
we 
wniosku 

  
Warto�� 
pocz�tkowa 
wg OT 

  
Nr OT 
potwierdzaj�cy 
przyj�cie na stan 
�rodków trwałych 

	ródła sfinansowania 
inwestycji 
aparaturowej (z kol. 
3) 
1) dotacja ze 
�rodków 
  ustalonych w 
  bud�ecie 
pa�stwa na 
  nauk� 
2) odsetki od 
dotacji 
3) �rodki 
własne (inne)  

�rodki 
niewykorzystane 
1) z dotacji 
ze 
  �rodków 
ustalonych 
  w bud�ecie 
pa�stwa 
  na nauk� 
2) z odsetek 
od 
  dotacji 

1 2 3 4 5 6 
Ogółem           
Wyszczególnienie           
 
  
Piecz�� jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki Rektor 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

UWAGA: 



Do raportu doł�cza si� kopi� dokumentu stwierdzaj�cego przyj�cie inwestycji na stan �rodków trwałych, 
potwierdzon� za zgodno�� z oryginałem 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 13 
 

WZÓR 
 
Oferta 
 
na wykonanie projektu badawczego zamawianego nr ............... 
 
pt.: .......................................................... 
    .......................................................... 
 

A.  DANE OFERENTA 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, 
telefon, 
  fax, e-mail, www */ 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 

2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny wniosku 
3. NIP, REGON Data wpłyni�cia oferty 
4. Nazwa banku, nr rachunku   

*/  Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) planowanej jako miejsce realizacji projektu 
 

B.  INFORMACJE OGÓLNE 
  
    Cz��ciowa 

Charakter oferty  
(niepotrzebne skre�li�) 

Kompleksowa 

Numery zada� 
obj�tych 
ofert� 
(wg ogłoszenia) 
  

Tytuł oferty 
(tytuł powinien w pełni charakteryzowa� 
zawarto�� wniosku - maks. liczba znaków ze 
spacjami - 250) 

  

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa 
(zgodnie z wykazem dziedzin i dyscyplin) 

  

Planowany okres realizacji 
projektu (w miesi�cach)    

Liczba 
wykonawców 
projektu 

  

Słowa kluczowe 
  
Planowane nakłady w zł Ogółem Pierwszy rok 

realizacji projektu 
      
Streszczenie projektu 
Na odr�bnej stronie, maks. 1 strona A 4, w nagłówku streszczenia nale�y poda� tytuł projektu i nazw� 
jednostki naukowej. Streszczenie mo�e by� upowszechnione przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji po 
zakwalifikowaniu projektu do finansowania 
 

C.  INFORMACJE O OFERENCIE1) 
1.  Informacje o osi�gni�ciach jednostki w zakresie tematyki projektu: 

1)     wykaz najwa�niejszych osi�gni�� naukowych i zastosowa� praktycznych (w tym: publikacje, 
wdro�enia, patenty, know-how itp. z ostatnich 4 lat) 



2)     informacje o prowadzonej współpracy z krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi 
2.  Jednostki wykonuj�ce wspólnie projekt zamawiany - nale�y poda� nazw� jednostki, adres oraz informacje 

okre�lone w ust. 1 (dla wszystkich jednostek współpracuj�cych) 
3.  Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu i najwa�niejszych wykonawców projektu (na odr�bnych 

stronach dla ka�dego z wykonawców): 
1)     imi� i nazwisko 
2)     adres zamieszkania, adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail, PESEL - dotyczy wył�cznie 
kierownika projektu 
3)     miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska 
4)     charakter udziału w realizacji projektu (kierownik lub wykonawca) 
5)     przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wy�szej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalno��, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego: 
-             magistra 
-             doktora 
-             doktora habilitowanego 
-             profesora 
6)     informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku (wykaz 
najwa�niejszych publikacji - maks. 10 pozycji, poda� miejsce i dat� publikacji; opracowane nowe 
technologie; najwa�niejsze osi�gni�cia poznawcze i zastosowania praktyczne) 
7)     wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane projekty 
badawcze i celowe finansowane ze �rodków finansowych na nauk� - numery projektów, miejsce realizacji 
oraz charakter udziału przy realizacji projektu 
8)     do�wiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic� (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, 
jednostka deleguj�ca) 
9)     najwa�niejsze mi�dzynarodowe i krajowe wyró�nienia wynikaj�ce z prowadzenia bada� naukowych 
lub prac rozwojowych (rodzaj wyró�nienia, miejsce i data) 

O�wiadczenie 
Przyjmuj� warunki udziału w konkursie projektów badawczych, okre�lone w przepisach w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na nauk�, oraz wyra�am zgod� na 
zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i 
Informatyzacji oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.) 
 
  
Miejscowo�� i data Podpis osoby, której dotyczy ankieta 

D.  OPIS CELÓW, METODYKI BADA� ORAZ CHARAKTERYSTYKA OCZEKIWANYCH WYNIKÓW (maks. 
do 10 stron standardowego maszynopisu) 

1.  Cel: 
1)     planowany efekt ko�cowy realizacji bada� naukowych lub prac rozwojowych obj�tych projektem 
2)     charakterystyka przewidywanej formy wyniku ko�cowego 

2.  Opis bada� naukowych i prac rozwojowych, jakie zamierza si� podj�� w celu realizacji projektu 
zamawianego 

3.  Metodyka bada� - jak oferent zamierza rozwi�za� postawione zadania i na czym b�dzie polega� analiza i 
opracowanie wyników bada� 

4.  Opis i charakterystyka oczekiwanych wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych na tle dorobku 
polskiego i �wiatowego w dziedzinie i dyscyplinie naukowej obj�tej projektem zamawianym, porównanie 
wyniku ko�cowego do obecnego stanu wiedzy lub stosowanych rozwi�za�, odniesienie do norm 
mi�dzynarodowych oraz analogicznych rozwi�za� krajowych i zagranicznych (zwłaszcza w Unii 
Europejskiej) 

5.  Sposób przekazywania, upowszechnienia i wykorzystania wyników projektu, ze szczególnym 
uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci zastosowania praktycznego 

6.  Wykaz najwa�niejszej literatury dotycz�cej problematyki wniosku (maks. 25 pozycji) 
 

E.  HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU ZAMAWIANEGO LUB JEGO WYODR	BNIONEJ CZ	�CI 
1.  Podział zada� badawczych na etapy oraz pomi�dzy jednostki naukowe lub zespoły badawcze 
  



  
Nr 
etapu 

  
Lp. 
zadania 

  
Nazwa zadania 
badawczego*/ 

  
Rodzaj zadania 
badawczego**/ 

Jednostka 
realizuj�ca 
zadanie 

Termin 
rozpocz�cia 
-------------- 

Przewidywane 
koszty  
(zł) 

          zako�czenia***/ 
zadania   

1 2 3   4 5 6 
  
  

            

RAZEM (zł)   
*/   Nie s� zadaniami badawczymi czynno�ci techniczne słu��ce wykonaniu zadania, np. zakup aparatury i 
materiałów, opracowanie raportów 
**/  Poda� odpowiedni symbol: badania podstawowe - P, badania stosowane - S, prace rozwojowe - R 
***/ Poda� liczb� miesi�cy liczonych od faktycznego terminu rozpocz�cia projektu 
 

2.  Uzasadnienie podziału zada� na etapy oraz pomi�dzy jednostki lub zespoły badawcze, w tym zespoły 
zagraniczne, z przedstawieniem potencjału kadrowego i aparatury naukowo-badawczej mo�liwej do 
udost�pnienia przy realizacji tych zada� 

3.  Informacja o sposobie kierowania realizacj� projektu zamawianego 
4.  Informacja o przewidywanych wdro�eniach wyników bada�, w tym w formie projektów celowych 

 
F.  KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO ZAMAWIANEGO2) 
1.  Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bie��cych (zł) 
  

Lp. Tre�� Planowane koszty w roku 
    ... ... ... ... Razem 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Koszty bezpo�rednie           

  w tym: 
 1) wynagrodzenia z pochodnymi 

          

  

 2) inne koszty realizacji 
    projektu  
    (ł�cznie z kosztem zakupu  
    lub wytworzenia aparatury 
    naukowo-badawczej) 

          

2 Koszty po�rednie 
w tym koszty koordynacji 

          

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków finansowych na nauk� (1+2)           
4 Koszty ogółem finansowane z innych �ródeł ni� �rodki finansowe na nauk�           
5 Koszty ogółem (3+4)           

2.  Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu 
1)     Wynagrodzenia 
Liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu 
Liczba osobomiesi�cy ogółem 
w tym: 
-           kierownika projektu: 
-           wykonawców projektu: 
2)     Opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
(poda� nazw� zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesi�c zakupu lub wytworzenia 
liczony od rozpocz�cia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie) 
3)     Inne koszty bezpo�rednie 
(wymieni� rodzaj kosztów, wysoko�� oraz ich powi�zanie z planem zada� projektu) 
 

G.  O�WIADCZENIA I PODPISY3) 
1.  O�wiadczam, �e zapoznałem si� z ofert� o finansowanie projektu badawczego zamawianego pt.: 



................ 
2.  O�wiadczam, �e w jednostce naukowej istniej� warunki zapewniaj�ce nale�yte wykonanie projektu 

badawczego zamawianego i w przypadku przyj�cia oferty na wykonanie projektu badawczego 
zamawianego do finansowania jednostka zobowi�zuje si� do: 
-     wł�czenia projektu do planu zadaniowego jednostki 
-     udost�pnienia pomieszcze�, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej 
-     zatrudnienia osób niezb�dnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z kierownikiem 
projektu i wła�ciwymi wykonawcami formy zatrudnienia (mianowanie, umowa o prac�, umowa o dzieło, 
umowa zlecenia) 
-     sprawowania nadzoru nad realizacj� projektu i prawidłowo�ci� wydatkowania �rodków finansowych 

3.  O�wiadczam, �e jednostka nie mo�e zapewni� dost�pu do urz�dze� wymienionych w wykazie aparatury w 
cz��ci F ust. 2 pkt 2 

4.  O�wiadczam, �e projekt obejmuje badania4): 
1)     wymagaj�ce przeprowadzania do�wiadcze� na zwierz�tach4) 
2)     nad gatunkami chronionymi lub na obszarach obj�tych ochron�4) 
3)     nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów4) 

5.  O�wiadaczam, �e do oferty doł�czono dokumenty okre�lone w § 31 ust. 5, 6, 74) rozporz�dzenia Ministra 
Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania 
�rodków finansowych na nauk� 

6.  O�wiadczam, �e zgodnie z moj� wiedz� przygotowana oferta o wykonanie projektu badawczego 
zamawianego nie narusza praw osób trzecich 
 

H.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 

 
Ofert� sporz�dzono (miejscowo��, data) 

 
  
Piecz�� jednostki Kierownik jednostki (Rektor/Dyrektor) Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 
  
data 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis i piecz�� 

  
podpis 

 
________ 
1)  W przypadku oferty składanej przez jednostk� naukow�, która nie otrzymuje dotacji na działalno�� 

statutow�, do oferty doł�cza si� dokumenty wymienione w § 31 ust. 3 i 4 rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 

2)  Kosztorys nale�y wykona� dla całego projektu zamawianego i dla cz��ci wykonywanych wspólnie przez 
jednostki naukowe lub zespoły badawcze 

3)  Dotyczy jednostki wykonuj�cej projekt i jednostek współwykonuj�cych projekt 
4)  Niepotrzebne skre�li� 

 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 14 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 

o finansowanie projektu badawczego 
  
własnego habilitacyjnego promotorskiego 1) 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Kierownik projektu (imi�, 
nazwisko,  

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 



  tytuł lub stopie� naukowy, 
adres do  
  korespondencji, tel., e-
mail) 
2. Nazwa i adres jednostki 
naukowej,  
  telefon, fax, e-mail, www */ 
3. Kierownik jednoostki  
4. NIP, REGON  
5. Nazwa banku, nr rachunku 

  
Nr rejestracyjny wniosku 
  
Data wpłyni�cia wniosku 

*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) planowanej jako miejsce realizacji projektu 
 

B.  INFORMACJE OGÓLNE 
  
Tytuł projektu 
(tytuł powinien w pełni charakteryzowa� 
zawarto�� wniosku - maks. liczba znaków ze 
spacjami - 250) 

  

Dyscyplina naukowa 
(zgodnie z wykazem dziedzin i dyscyplin) 

  

Planowany okres realizacji projektu (w miesi�cach)   Liczba wykonawców 
projektu   

Słowa kluczowe: 

  
Planowane nakłady w zł: Ogółem 

Pierwszy rok 
realizacji 
projektu 

    
  

  

Streszczenie projektu 
Na odr�bnej stronie, maks. 1 strona A 4, w nagłówku streszczenia nale�y poda� tytuł projektu i nazw� 
jednostki naukowej. Streszczenie mo�e by� upowszechnione przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji po 
zakwalifikowaniu projektu do finansowania 
 

C.  INFORMACJE O WYKONAWCACH 
Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu i najwa�niejszych wykonawców projektu (na odr�bnych 
stronach dla ka�dego z wykonawców): 
1)     imi� i nazwisko 
2)     adres zamieszkania, adres do korespondencji, fax, e-mail, PESEL - wył�cznie dla kierownika 
projektu 
3)     miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska 
4)     charakter udziału w realizacji projektu (kierownik lub wykonawca) 
5)     przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wy�szej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalno��, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego: 
-           magistra 
-           doktora 
-           doktora habilitowanego 
-           profesora 
6)     informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat 2) przed zgłoszeniem wniosku 
(maksimum 10 pozycji, poda� miejsce i dat� publikacji; opracowane nowe technologie; najwa�niejsze 
osi�gni�cia poznawcze i zastosowania praktyczne) 
7)     wykonane w okresie ostatnich 4 lat 2) przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane projekty 
badawcze i celowe finansowane ze �rodków finansowych na nauk� - numery projektów, miejsce realizacji 
oraz charakter udziału przy realizacji projektu 



8)     do�wiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic� (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, 
jednostka deleguj�ca) 
9)     najwa�niejsze mi�dzynarodowe i krajowe wyró�nienia wynikaj�ce z prowadzenia bada� naukowych 
lub prac rozwojowych (rodzaj wyró�nienia, miejsce i data) 
 
O�wiadczenie 
Przyjmuj� warunki udziału w konkursie projektów badawczych, okre�lone w przepisach w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na nauk�, oraz wyra�am zgod� na 
zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i 
Informatyzacji oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.) 
 
Miejscowo�� i data                      Podpis osoby, której dotyczy ankieta 
 

D.  OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO, METODYKA BADA� ORAZ CHARAKTERYSTYKA 
OCZEKIWANYCH WYNIKÓW 
(maks. do 10 stron standardowego maszynopisu) 

1.  Cel naukowy projektu ( jaki problem naukowy wnioskodawca podejmuje si� rozwi�za�, co jest jego istot�, 
dokładna charakterystyka efektu ko�cowego) 

2.  Znaczenie projektu (co uzasadnia podj�cie tego problemu w kraju, jakie przesłanki skłaniaj� wnioskodawc� 
do podj�cia proponowanego tematu, dlaczego projekt zdaniem autora powinien by� finansowany, 
znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju 
cywilizacyjnego, czy w przypadku pozytywnych wyników b�d� one mogły znale�� praktyczne 
zastosowanie) 

3.  Istniej�cy stan wiedzy w zakresie tematu bada� (jaki oryginalny wkład wniesie rozwi�zanie postawionego 
problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej w kraju i na �wiecie, czy w kraju i na �wiecie jest to 
problem nowy czy kontynuowany i w jakim zakresie weryfikuje utarte pogl�dy i dotychczasowy stan 
wiedzy) 

4.  Metodyka bada� (co stanowi podstaw� naukowego warsztatu wnioskodawcy i jak zamierza rozwi�za� 
postawiony problem, na czym b�dzie polega� analiza i opracowanie wyników bada�, jakie urz�dzenia 
[aparatura] zostan� wykorzystane w badaniach, czy wnioskodawca ma do nich bezpo�redni dost�p i 
umiej�tno�� obsługi) 

5.  Wymierny, udokumentowany efekt podj�tego problemu (zakładany sposób przekazu i upowszechnienia 
wyników - publikacje naukowe oraz referaty na konferencjach w kraju i za granic�, monografie naukowe, 
rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nowe metody i urz�dzenia badawcze) 

6.  Wykaz najwa�niejszej literatury dotycz�cej problematyki wniosku (maks. 25 pozycji) 
 

E.  HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO - PLAN ZADA� 
  

Lp. Nazwa zadania badawczego 

Termin  
rozpocz�cia  
--------------- 
zako�czenia*/  
zadania 

Przewidywane koszty 
(zł) 

1 2 3 4 
  
  

      

  
  

      

  
  

      

RAZEM   
  

*/ Poda� liczb� miesi�cy liczonych od faktycznego terminu rozpocz�cia projektu 
 



UWAGA: 
Nie s� zadaniami badawczymi czynno�ci techniczne słu��ce wykonaniu zadania, np. zakup aparatury i 
materiałów, opracowanie raportów 
 

F.  KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO 
1.  Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bie��cych (zł) 

  

Lp. Tre�� Planowane koszty w 
roku 

    ... ... ... ... Razem 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Koszty bezpo�rednie           

   w tym: 
 1/ wynagrodzenia z pochodnymi 

          

  

 2/ inne koszty realizacji  
    projektu  
    (ł�cznie z kosztem 
    zakupu lub wytworzenia  
    aparatury naukowo-badawczej) 

          

2 Koszty po�rednie           

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków finansowych na nauk� 
(1+2)           

4 Koszty ogółem finansowane z innych �ródeł ni� �rodki finansowe 
na nauk�           

5 Koszty ogółem (3+4)           
2.  Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu 

1)     Wynagrodzenia z pochodnymi 
Liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu 
Liczba osobomiesi�cy 
ogółem: 
kierownika projektu: 
wykonawców projektu: 
2)     Opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
(poda� nazw� zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesi�c zakupu lub wytworzenia, 
liczony od rozpocz�cia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie) 
3)     Uzasadnienie wysoko�ci planowanych innych kosztów realizacji projektu 
(wymieni� rodzaj kosztów, wysoko�� oraz ich powi�zanie z planem zada� projektu) 
 

G.  O�WIADCZENIA I PODPISY 
1.  O�wiadczam, �e zapoznałem si� z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego pt.: 

................................ 
2.  W przypadku przyj�cia projektu badawczego do finansowania jednostka zobowi�zuje si� do: 

-     wł�czenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki 
-     udost�pnienia pomieszcze�, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej 
-     zatrudnienia pracowników niezb�dnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z 
kierownikiem projektu i wła�ciwymi wykonawcami formy zatrudnienia (mianowanie, umowa o prac�, 
umowa o dzieło, umowa zlecenia) 
-     sprawowania nadzoru nad realizacj� projektu i prawidłowo�ci� wydatkowania �rodków finansowych 

3.  O�wiadczam, �e jednostka nie mo�e zapewni� dost�pu do urz�dze� wymienionych w wykazie aparatury w 
cz��ci F ust. 2 pkt 2 

4.  O�wiadczam, �e projekt obejmuje badania1): 
1)     wymagaj�ce do�wiadcze� na zwierz�tach1) 
2)     nad gatunkami chronionymi lub na obszarach obj�tych ochron�1) 
3)     nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów1) 



Do wniosku doł�czono dokumenty okre�lone w § 31 ust. 5, 6 i 71) rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 
O�wiadczam, �e zgodnie z moj� wiedz� przygotowany wniosek o finansowanie projektu badawczego nie 
narusza praw osób trzecich 
 

H.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
Wniosek sporz�dzono (miejscowo��, data) 
  

Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny 
ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 

  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis 
UWAGI 

1.  W przypadku projektu promotorskiego nale�y doł�czy� dokumenty okre�lone w § 43 ust. 2 rozporz�dzenia 
Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i 
rozliczania �rodków finansowych na nauk� 

2.  W przypadku wniosku składanego przez jednostk� naukow�, która nie otrzymuje dotacji na działalno�� 
statutow�, do wniosku doł�cza si� dokumenty wymienione w § 31 ust. 3 i 4 rozporz�dzenia, o którym 
mowa w uwadze 1 
 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
2)  W przypadku projektu habilitacyjnego nale�y poda� informacje pozwalaj�ce na ocen� dorobku naukowego 

kierownika projektu powstałego w okresie od uzyskania stopnia naukowego doktora 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 15 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 

o finansowanie projektu badawczego rozwojowego 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki 
naukowej, telefon, 
  fax, e-mail, www */ 
2. Kierownik jednostki 
3. NIP, REGON 
4. Nazwa banku, nr rachunku 
5. Kierownik projektu (imi�, 
nazwisko, tytuł 
  lub stopie� naukowy, adres do  
  korespondencji, telefon, e-
mail) 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 
  
Nr rejestracyjny wniosku 
  
Data wpłyni�cia wniosku 

*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) planowanej jako miejsce realizacji projektu 
 

B.  INFORMACJE OGÓLNE 
  
Tytuł projektu   



(tytuł powinien w pełni charakteryzowa� 
zawarto�� wniosku - maks. liczba znaków ze 
spacjami - 250) 

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa 
(zgodnie z wykazem dziedzin i dyscyplin)   Dział gospodarki wg PKD   

Planowany okres realizacji projektu (w miesi�cach)   Liczba wykonawców 
projektu   

Słowa kluczowe 
  
Planowane nakłady w zł Ogółem Pierwszy rok 

realizacji projektu 

    
  

  

Streszczenie projektu 
Na odr�bnej stronie, maks. 1 strona A 4, w nagłówku streszczenia nale�y poda� tytuł projektu i nazw� 
jednostki naukowej. Streszczenie mo�e by� upowszechnione przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji po 
zakwalifikowaniu projektu do finansowania 
 

C.  INFORMACJE O WYKONAWCACH 
1.  Informacje o osi�gni�ciach jednostki 

1)     wykaz najwa�niejszych osi�gni�� naukowych i zastosowa� praktycznych (w tym: publikacje, 
wdro�enia, patenty, "know-how" itp. z ostatnich 4 lat) 
2)     wykaz najwa�niejszych mi�dzynarodowych i krajowych wyró�nie� wynikaj�cych z prowadzenia 
bada� naukowych lub prac rozwojowych (wykonawca, rodzaj wyró�nienia, miejsce i data) 

2.  Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu i najwa�niejszych wykonawców projektu (na odr�bnych 
stronach dla ka�dego z wykonawców) 
1)     imi� i nazwisko 
2)     adres do korespondencji, fax, e-mail, PESEL - wył�cznie dla kierownika projektu 
3)     miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska 
4)     charakter udziału w realizacji projektu (kierownik lub wykonawca) 
5)     przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wy�szej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalno��, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego: 
-           magistra 
-           doktora 
-           doktora habilitowanego 
-           profesora 
6)     informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku 
(wykaz najwa�niejszych publikacji - maksimum 10 pozycji, poda� miejsce i dat� publikacji; opracowane 
nowe technologie; najwa�niejsze osi�gni�cia poznawcze i zastosowania praktyczne) 
7)     wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane projekty 
badawcze i celowe finansowane ze �rodków finansowych na nauk� - numery projektów, miejsce realizacji 
oraz charakter udziału przy realizacji projektu 
8)     do�wiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic� 
9)     najwa�niejsze mi�dzynarodowe i krajowe wyró�nienia wynikaj�ce z prowadzenia bada� naukowych 
lub prac rozwojowych (rodzaj wyró�nienia, miejsce i data) 
 
O�wiadczenie 
Przyjmuj� warunki udziału w konkursie projektów badawczych, okre�lone w przepisach w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na nauk�, oraz wyra�am zgod� na 
zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i 
Informatyzacji oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.) 
 
Miejscowo�� i data                      Podpis osoby, której dotyczy ankieta 
 

D.  OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO ROZWOJOWEGO 



1.  Cel projektu 
1)     planowany efekt ko�cowy realizacji bada� stosowanych i prac rozwojowych obj�tych projektem 
2)     charakterystyka formy wyniku ko�cowego (dokumentacja techniczna, prototyp wyrobu, 
dokumentacja konstrukcyjna, inna forma - poda� jaka ) 

2.  Opis bada� stosowanych i prac rozwojowych obj�tych projektem 
1)     krótka charakterystyka niezb�dnych do wykonania zada� z uwzgl�dnieniem przyj�tej metodyki i 
stanu wiedzy w tematyce obj�tej projektem 
2)     okre�lenie udziału prac badawczych z obszaru zaawansowanych technologii 
3)     ocena szans na osi�gni�cie zało�onego celu, ocena istniej�cego ryzyka 

3.  Opis spodziewanych efektów oraz informacje o przewidywanym wdro�eniu wyników bada� 
1)     porównanie planowanego wyniku ko�cowego do obecnie stosowanych rozwi�za� w odniesieniu do 
norm mi�dzynarodowych oraz analogicznych rozwi�za� krajowych i zagranicznych (zwłaszcza w Unii 
Europejskiej) 
2)     informacja o powi�zaniu projektu z regionaln� strategi� innowacyjn�, krajowymi programami 
ramowymi lub programam rozwoju województw 
3)     okre�lenie, czy zrealizowanie projektu przyczyni si� do powstania przedsi�biorstw innowacyjnych, 
firm spin-off itp. 
4)     charakterystyka oczekiwanych wymiernych lub niewymiernych efektów, jakie mo�e przynie�� 
wdro�enie wyników projektu do praktyki gospodarczej lub społecznej 
5)     charakterystyka potencjalnych odbiorców zainteresowanych wdro�eniem wyników - czy wdro�enie 
przyczyni si� do rozwoju i wzrostu konkurencyjno�ci jednego przedsi�biorstwa, kilku przedsi�biorstw, 
danej bran�y 
6)     okre�lenie przewidywanego wpływu wdro�enia na stan �rodowiska naturalnego, bezpiecze�stwa 
publicznego, tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju społecze�stwa informacyjnego, z uwzgl�dnieniem 
zasad zrównowa�onego rozwoju 
7)     planowane przedsi�wzi�cia promocyjne 
8)     szacunkowy koszt wdro�enia wyników projektu do praktyki gospodarczej lub społecznej 
 

E.  HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO ROZWOJOWEGO - PLAN ZADA� 
  

  
  
Lp. 

  
Nazwa zadania badawczego lub pracy rozwojowej 

Termin  
rozpocz�cia  
--------------- 
zako�czenia*/  
zadania 

  
Przewidywane koszty 
(zł) 

1 2 3 4 
        
        
        
RAZEM   
*/ Poda� liczb� miesi�cy liczonych od terminu rozpocz�cia projektu 
 
UWAGA: 
Nie s� zadaniami badawczymi czynno�ci techniczne słu��ce wykonaniu zadania np. zakup aparatury i 
materiałów, opracowanie raportów 
 

F.  KOSZTORYS PROJEKTU BADAWCZEGO ROZWOJOWEGO 
1.  Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bie��cych (zł) 

  

Lp. Tre�� Planowane koszty w 
roku 

    ... ... ... ... Razem 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Koszty bezpo�rednie           
   w tym:           



 1/ wynagrodzenia z pochodnymi 

  

 2/ inne koszty realizacji  
    projektu  
    (ł�cznie z kosztem 
    zakupu lub wytworzenia  
    aparatury naukowo-badawczej) 

          

2 Koszty po�rednie           

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków finansowych na nauk� 
(1+2)           

4 Koszty ogółem finansowane z innych �ródeł ni� �rodki finansowe 
na nauk�           

5 Koszty ogółem (3+4)           
2.  Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu 

1)     Wynagrodzenia z pochodnymi 
Liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu: 
Liczba osobomiesi�cy 
ogółem: 
kierownika projektu: 
wykonawców projektu: 
2)     Opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, w tym instalacji 
do�wiadczalnych i prototypów 
(poda� nazw�, przewidywany koszt, planowany miesi�c zakupu lub wytworzenia liczony od rozpocz�cia 
realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie) 
3)     Uzasadnienie wysoko�ci planowanych innych kosztów realizacji projektu 
(wymieni� rodzaj kosztów, wysoko�� oraz ich powi�zanie z planem zada� projektu) 
 

G.  O�WIADCZENIA I PODPISY 
1.  O�wiadczam, �e zapoznałem si� z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego rozwojowego pt.: ......... 
2.  W przypadku przyj�cia projektu badawczego rozwojowego do finansowania jednostka zobowi�zuje si� do: 

-     wł�czenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki 
-     udost�pnienia lokalu, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej 
-     zatrudnienia osób niezb�dnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z kierownikiem 
projektu i wła�ciwymi wykonawcami formy zatrudnienia (mianowanie, umowa o prac�, umowa o dzieło, 
umowa zlecenia) 
-     sprawowania nadzoru nad realizacj� projektu i prawidłowo�ci� wydatkowania �rodków finansowych 
-     udost�pniania publicznie syntetycznego opisu uzyskanych wyników, zwłaszcza w sieci Internet 
-     udost�pniania na wniosek i na równych zasadach raportu ko�cowego z realizacji projektu 
rozwojowego podmiotom gospodarczym zainteresowanym wdro�eniem wyników projektu 

3.  O�wiadczam, �e jednostka nie mo�e zapewni� dost�pu do urz�dze� wymienionych w wykazie aparatury w 
cz��ci F ust. 2 pkt 2 

4.  O�wiadczam, �e projekt obejmuje badania1) 
1)           wymagaj�ce do�wiadcze� na zwierz�tach1) 
2)           nad gatunkami chronionymi lub na obszarach obj�tych ochron�1) 
3)           nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów1) 
Do wniosku doł�czono dokumenty okre�lone w § 31 ust. 5, 6 i 71) rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 

5.  O�wiadczam, �e zgodnie z moj� wiedz� przygotowany wniosek o finansowanie projektu badawczego 
rozwojowego nie narusza praw osób trzecich 
 

H.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
 
Wniosek sporz�dzono (miejscowo��, data) 
  



Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny 
ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 

  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis 
 
UWAGA: 
W przypadku wniosku składanego przez jednostk�, która nie otrzymuje dotacji na działalno�� statutow�, 
do wniosku doł�cza si� dokumenty wymienione w § 31 ust. 3 i 4 rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 
 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 16 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 

o finansowanie projektu badawczego specjalnego 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki 
naukowej, tel., 
  fax, e-mail, www */ 
2. Kierownik jednostki  
3. NIP, REGON  
4. Nazwa banku, nr rachunku 
5. Kierownik projektu (imi�, 
nazwisko, tytuł 
  lub stopie� naukowy, adres do  
  korespondencji, telefon, e-
mail) 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 
  
Nr rejestracyjny wniosku 
  
Data wpłyni�cia wniosku 

*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) planowanej jako miejsce realizacji projektu 
 

B.  INFORMACJE OGÓLNE 
  
Nazwa projektu mi�dzynarodowego, w ramach którego realizowany jest projekt         
Tytuł projektu 
(tytuł powinien w pełni charakteryzowa� zawarto�� 
wniosku - maks. liczba znaków ze spacjami - 250) 

        

Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa 
(zgodnie z wykazem dziedzin i dyscyplin) 

        

Planowany okres realizacji projektu (w miesi�cach):   Liczba wykonawców 
projektu   

Słowa kluczowe 
  

        

  Ogółem Pierwszy rok 
realizacji projektu 



Planowane nakłady w zł   
  

  
  

Streszczenie projektu 
Na odr�bnej stronie, maks. 1 strona A 4, w nagłówku streszczenia nale�y poda� tytuł projektu i nazw� 
jednostki naukowej. Streszczenie mo�e by� upowszechnione przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji po 
zakwalifikowaniu projektu do finansowania 
 

C.  INFORMACJE O WYKONAWCACH 
Ankieta dorobku naukowego kierownika projektu i najwa�niejszych wykonawców projektu (na odr�bnych 
stronach dla ka�dego z wykonawców): 
1)     imi� i nazwisko 
2)     adres zamieszkania, adres do korespondencji, fax, e-mail, PESEL - wył�cznie dla kierownika 
projektu 
3)     miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska 
4)     charakter udziału w realizacji projektu (kierownik lub wykonawca) 
5)     przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wy�szej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 
specjalno��, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego: 
-           magistra 
-           doktora 
-           doktora habilitowanego  
-           profesora 
6)     informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku 
(wykaz najwa�niejszych publikacji - maksimum 10 pozycji, poda� miejsce i dat� publikacji; opracowane 
nowe technologie; najwa�niejsze osi�gni�cia poznawcze i zastosowania praktyczne) 
7)     wykonane w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku i aktualnie realizowane projekty 
badawcze i celowe finansowane ze �rodków finansowych na nauk� - numery projektów, miejsce realizacji 
oraz charakter udziału przy realizacji projektu 
8)     do�wiadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granic� (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, 
jednostka deleguj�ca) 
9)     najwa�niejsze mi�dzynarodowe i krajowe wyró�nienia wynikaj�ce z prowadzenia bada� naukowych 
lub prac rozwojowych (rodzaj wyró�nienia, miejsce i data) 
 
O�wiadczenie 
Przyjmuj� warunki ubiegania si� o finansowanie projektu specjalnego, okre�lone w przepisach w sprawie 
kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na nauk�, oraz wyra�am zgod� na 
zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych Ministerstwa Nauki i 
Informatyzacji oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.) 
 
Miejscowo�� i data                      Podpis osoby, której dotyczy ankieta 
 

D.  INFORMACJE O PROJEKCIE SPECJALNYM 
1.  Informacje o programie mi�dzynarodowym, w ramach którego realizowany jest projekt (maks. 5 stron 

formatu A4) 
2.  Wykaz krajowych i zagranicznych uczestników programu 

  

  
Lp. 

  
Nazwa jednostki lub 
instytucji 

Adres jednostki 
(w tym kraj, telefon, fax, e-
mail) 

Koordynator ds. współpracy 
(imi� i nazwisko, telefon, fax, e-
mail) 

1 2 3 4 
  
  

      

  
  

      

3.  Informacje o zasadach uczestnictwa w programie mi�dzynarodowym 



4.  Uzasadnienie celowo�ci udziału w programie mi�dzynarodowym: 
1)     cel projektu i opis zada� do wykonania przez jednostk� 
2)     zakres współpracy z zagranicznymi uczestnikami programu 
3)     mo�liwo�� wykorzystania w kraju wyników bada� naukowych lub prac rozwojowych osi�gni�tych 
przez wykonawców projektu 
4)     mo�liwo�� pozyskania �rodków finansowych ze �ródeł pozabud�etowych 
 

E.  HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU SPECJALNEGO LUB JEGO WYODR	BNIONEJ CZ	�CI 
Podział zada� badawczych na etapy oraz pomi�dzy jednostki lub zespoły badawcze 
  

Nr 
etapu 

Lp. 
zadania 

Nazwa zadania 
badawczego 

Jednostka 
realizuj�ca zadanie 

Termin 
rozpocz�cia 
------------ 
zako�czenia*/ 
zadania 

Przewidywane 
koszty 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 
  
  
  

          

RAZEM (zł)   
*/ Nale�y poda� liczb� miesi�cy liczonych od faktycznego terminu rozpocz�cia projektu 
 
UWAGA: 
Nie s� zadaniami badawczymi czynno�ci techniczne słu��ce wykonaniu zadania np. zakup aparatury i 
materiałów, opracowanie raportów 
 

F.  KOSZTORYS PROJEKTU SPECJALNEGO1) 2) 
1.  Poszczególne pozycje kosztorysu w cenach bie��cych (zł) 

  

Lp. Tre�� Planowane koszty w 
roku 

    ... ... ... ... Razem 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Koszty bezpo�rednie           

   w tym: 
 1) wynagrodzenia z pochodnymi 

          

  

 2) inne koszty realizacji  
    projektu  
    (ł�cznie z kosztem 
    zakupu lub wytworzenia  
    aparatury naukowo-badawczej) 

          

2 Koszty po�rednie           

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków finansowych na nauk� 
(1+2)           

4 Koszty ogółem finansowane z innych �ródeł ni� �rodki finansowe 
na nauk�           

5 Koszty ogółem (3+4)           
2.  Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu 

1)     Wynagrodzenia z pochodnymi 
Liczba osób przewidzianych do udziału w realizacji projektu  
Liczba osobomiesi�cy: 
-           ogółem: 
-           kierownika projektu: 
-           wykonawców projektu: 



2)     Wykaz i opis planowanych zakupów lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
(poda� nazw� zakupu, planowany przewidywany koszt, planowany miesi�c zakupu lub wytworzenia 
liczony od rozpocz�cia realizacji projektu oraz merytoryczne uzasadnienie) 
3)     Uzasadnienie wysoko�ci planowanych innych kosztów realizacji projektu  
(wymieni� rodzaj kosztów, wysoko�� oraz ich powi�zanie z planem zada� projektu) 
 

G.  O�WIADCZENIA I PODPISY2) 
1.  O�wiadczam, �e zapoznałem si� z wnioskiem o finansowanie projektu specjalnego pt.: ......... 
2.  W przypadku przyj�cia projektu specjalnego do finansowania jednostka zobowi�zuje si� do: 

-     wł�czenia projektu do planu zadaniowo-finansowego jednostki 
-     udost�pnienia lokalu, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej 
-     zatrudnienia osób niezb�dnych do realizacji projektu na podstawie uzgodnionej z kierownikiem 
projektu i wła�ciwymi wykonawcami formy zatrudnienia (mianowanie, umowa o prac�, umowa o dzieło, 
umowa zlecenia) 
-     sprawowania nadzoru nad realizacj� projektu i prawidłowo�ci� wydatkowania �rodków finansowych 

3.  O�wiadczam, �e jednostka nie mo�e zapewni� dost�pu do urz�dze� wymienionych w wykazie aparatury w 
cz��ci F ust. 2 pkt 2 

4.  O�wiadczam, �e projekt obejmuje badania3): 
1)     wymagaj�ce do�wiadcze� na zwierz�tach3) 
2)     nad gatunkami chronionymi lub na obszarach obj�tych ochron�3) 
3)     nad organizmami genetycznie modyfikowanymi lub z zastosowaniem takich organizmów3) 
Do wniosku doł�czono dokumenty okre�lone w § 31 ust. 5, 6 i 73) rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 

5.  O�wiadczam, �e zgodnie z moj� wiedz� przygotowany wniosek o finansowanie projektu specjalnego nie 
narusza praw osób trzecich 
 

H.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
 
Wniosek sporz�dzono (miejscowo��, data) 
  

Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny 
ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 

  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis 
 
UWAGA 
W przypadku wniosku składanego przez jednostk�, która nie otrzymuje dotacji na działalno�� statutow�, 
do wniosku doł�cza si� dokumenty wymienione w § 31 ust. 3 i 4 rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 
 

1)  Kosztorys nale�y wykona� dla całego projektu specjalnego i dla cz��ci wykonywanych przez 
współwykonuj�ce jednostki 

2)  Dotyczy jednostki kieruj�cej projektem i jednostek współwykonuj�cych projekt  
3)  Niepotrzebne skre�li� 

 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 17 
 

WZÓR 



 
RAPORT ROCZNY / KO�COWY1) 

z realizacji projektu badawczego zamawianego 
 

1.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki*/ 
2. Kierownik jednostki 
3. Telefon, fax, e-mail, www 
4. NIP, REGON 
*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) b�d�cej miejscem realizacji projektu 
 

2.  INFORMACJE O PROJEKCIE 
  
Numer projektu badawczego zamawianego   
Numer umowy   
Tytuł projektu badawczego zamawianego   
Kierownik projektu  
(tytuł naukowy lub stopie� naukowy, imi� i nazwisko, telefon, 
fax, e-mail) 

  

Termin rozpocz�cia realizacji projektu   
Termin zako�czenia realizacji projektu   
Słowa kluczowe 
  

  

 
3.  Syntetyczny opis uzyskanych wyników, osi�gni�cia naukowe i zastosowania praktyczne 

(Tylko w raporcie ko�cowym - na odr�bnej stronie, maks. 2 strony formatu A4, w nagłówku opisu nale�y 
poda� numer projektu, tytuł projektu i nazw� jednostki naukowej. Tre�� i forma opisu do ewentualnej 
publikacji przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) 

4.  Sprawozdanie merytoryczne 
(Odr�bny zał�cznik do raportu ko�cowego) 

5.  Wykonane zadania badawcze według harmonogramu 
  

  
  
Lp. 

  
  
Nazwa zadania 
badawczego 

Wykonawca 
zadania 
(jednostka) 

Termin zako�czenia: 
planowany 
_____________ 
wykonanie 

Koszty  
  
planowane 
______________ 
poniesione 
(zł) 

1 2 3 4 5 
          
          
Opis wykonanych bada� naukowych i prac rozwojowych oraz uzyskanych wyników - w ramach 
poszczególnych zada� harmonogramu (opis w odr�bnym zał�czniku - tylko do raportu rocznego) 
 

6.  Wykaz prac przyj�tych do druku lub opublikowanych 
  

Lp. Tytuł 
publikacji Autorzy Wydawnictwo -nazwa, tom, 

rok, str. 

Data zło�enia do 
druku 
------------ 
Rok wydania 

Koszt 
wydania 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 
            



            
 

7.  Inne formy upowszechnienia wyników 
(informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji projektu - konferencje, sympozja, 
wdro�enia, patenty, Internet) 

8.  Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu 
  

Lp. Rok zakupu lub 
wytworzenia 

Nazwa 
aparatury 

Koszt aparatury 
(zł) 

Sposób 
zagospodarowania 

1 2 3 4 5 
Aparatura zakupiona 
1         
2         
Aparatura zakupiona RAZEM     
Aparatura wytworzona 
1         
2         
Aparatura wytworzona RAZEM     
 

9.  Ocena realizacji projektu przez jednostk� 
Czy projekt jest realizowany / został wykonany 1) zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy? 
  
TAK / NIE 
Je�li odpowied� NIE, nale�y przedstawi� powstałe odst�pstwa od umowy wraz z ich uzasadnieniem 
Opis i uzasadnienie rozbie�no�ci 
 

10. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (zł)2) 
  
  
Lp. 

  
Specyfikacja kosztów 

Kolejne lata od daty 
rozpocz�cia projektu Razem 

    planowane poniesione planowane poniesione 
1 2 3 4 5 6 
1 Koszty bezpo�rednie         

  w tym: 
1) wynagrodzenia z pochodnymi 

        

  

2) inne koszty realizacji  
  projektu  
(ł�cznie z kosztem zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej) 

        

2 Koszty po�rednie 
  w tym koszty koordynacji 

        

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków 
finansowych na nauk� (1+2)         

4 Koszty ogółem finansowane z innych �ródeł 
ni� �rodki finansowe na nauk�         

5 Koszty ogółem (3+4)         
Dokumentacja potwierdzaj�ca rozliczenie projektu zamawianego znajduje si� do wgl�du w  
(adres, osoba upowa�niona, telefon, e-mail): 
...................... 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu (imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)  
Raport sporz�dzono w dniu: 
  



Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 
  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis 
UWAGA: 
W kolejnych raportach nale�y przedstawi� dane oraz rozliczenie narastaj�co, z kolejnych lat od daty 
rozpocz�cia projektu 
 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
2)  Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych podpisane przez wła�ciwe osoby nale�y przedstawi� na 

odr�bnej stronie 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 18 
 

WZÓR 
 
RAPORT ROCZNY / KO�COWY 1) 

z realizacji projektu badawczego 
  
własnego habilitacyjnego promotorskiego 1) 

1.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej*/ 
2. Kierownik jednostki 
3. Telefon, fax, e-mail, www 
4. NIP, REGON 
*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) b�d�cej miejscem realizacji projektu 
 

2.  INFORMACJE O PROJEKCIE 
  
Numer projektu badawczego    
Numer umowy   
Tytuł projektu    
Kierownik projektu (tytuł naukowy lub stopie� naukowy, imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)   
Termin rozpocz�cia realizacji projektu   
Termin zako�czenia realizacji projektu   
Słowa kluczowe   
 

3.  Syntetyczny opis uzyskanych wyników 
(Tylko w raporcie ko�cowym - na odr�bnej stronie, maks. 1 strona formatu A4, w nagłówku opisu nale�y 
poda� numer projektu, tytuł projektu i nazw� jednostki naukowej. Tre�� i forma opisu do ewentualnej 
publikacji przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) 

4.  Sprawozdanie merytoryczne 
(Odr�bny zał�cznik do raportu ko�cowego; w przypadku projektu promotorskiego - rozprawa doktorska, 
habilitacyjnego - opublikowana rozprawa habilitacyjna) 

5.  Wykonane zadania badawcze według harmonogramu 
  

  
  
Lp. 

  
  
Nazwa zadania badawczego 

Termin zako�czenia: planowany 
_____________ 
wykonanie 

Koszty  
planowane 
______________ 
poniesione 



(zł) 
1 2 3 4 
  
  

      

  
  

      

      RAZEM   
Opis wykonanych bada� naukowych oraz uzyskanych wyników - w ramach poszczególnych zada� 
harmonogramu (opis w odr�bnym zał�czniku - tylko do raportu rocznego) 
 

6.  Wykaz prac przyj�tych do druku lub opublikowanych 
  

  
Lp. 

  
Tytuł 
publikacji 

  
Autorzy 

Wydawnictwo -nazwa, tom, rok, 
strona 

Data zło�enia do 
druku 
------------ 
rok wydania 

Koszt 
wydania 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 
  
  

          

7.  Inne formy upowszechnienia wyników 
Informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji projektu - konferencje, sympozja, 
patenty, Internet 

8.  Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu 
  

  
Lp. 

Rok zakupu lub 
wytworzenia 

  
Nazwa 
aparatury 

Koszt aparatury 
(zł) 

Sposób 
zagospodarowania 

1 2 3 4 5 
Aparatura zakupiona 
1         
2         
Aparatura zakupiona RAZEM     
Aparatura wytworzona 
1         
2         
Aparatura wytworzona RAZEM     

9.  Ocena realizacji projektu przez jednostk� naukow�, w której realizowany jest projekt. 
Czy projekt jest realizowany / został wykonany 1) zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy? 
  
TAK / NIE 
Je�li odpowied� NIE, nale�y przedstawi� powstałe odst�pstwa od umowy wraz z ich uzasadnieniem  
Opis i uzasadnienie rozbie�no�ci 
 

10. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (zł)2) 
  

Lp. Specyfikacja kosztów Kolejne lata od daty 
rozpocz�cia projektu Razem 

    planowane poniesione planowane poniesione 
1 2 3 4 5 6 
1 Koszty bezpo�rednie         

  w tym: 
1) wynagrodzenia z pochodnymi 

        

  2) inne koszty realizacji         



projektu 
(ł�cznie z kosztem zakupu 
aparatury naukowo-badawczej) 

2 Koszty po�rednie         

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków 
finansowych na nauk� (1+2)         

4 Koszty ogółem finansowane z innych 
�ródeł ni� �rodki finansowe na nauk�         

5 Koszty ogółem (3+4)         
Dokumentacja potwierdzaj�ca rozliczenie projektu badawczego własnego / promotorskiego / 
habilitacyjnego 1) znajduje si� do wgl�du w  
(adres, osoba upowa�niona, telefon, e-mail) 
...................... 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu (imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)  
Raport sporz�dzono w dniu: 
  
Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 
  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis 
UWAGA: 
W kolejnych raportach nale�y przedstawi� dane oraz rozliczenie narastaj�co, z kolejnych lat od daty 
rozpocz�cia projektu 
 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
2)  Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych podpisane przez wła�ciwe osoby nale�y przedstawi� na 

odr�bnej stronie 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 19 
 

WZÓR 
 
RAPORT ROCZNY / KO�COWY1) 

z realizacji projektu rozwojowego 
 

1.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, 
  telefon, fax, e-mail, www */ 

  

2. Kierownik jednostki   
3. Telefon, fax, e-mail, www   
4. NIP, REGON   
*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły) b�d�cej miejscem realizacji projektu 
 

2.  INFORMACJE O PROJEKCIE 
  
Numer projektu rozwojowego   
Numer umowy   
Tytuł projektu rozwojowego   
Kierownik projektu (tytuł naukowy lub stopie� naukowy, imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)   
Termin rozpocz�cia realizacji projektu   



Termin zako�czenia realizacji projektu   
Słowa kluczowe   

3.  Syntetyczny opis uzyskanych wyników w formie oferty dla przedsi�biorstw 
(Tylko w raporcie ko�cowym - na odr�bnej stronie, maks. 2 strony formatu A4, w nagłówku opisu nale�y 
poda� numer projektu, tytuł projektu i nazw� jednostki naukowej. Tre�� i forma opisu do ewentualnej 
publikacji przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) 

4.  Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych bada� stosowanych lub prac rozwojowych 
(Odr�bny zał�cznik do raportu ko�cowego) 

5.  Wykonane zadania badawcze według harmonogramu 
  

  
  
Lp. 

  
  
Nazwa zadania badawczego 

Termin zako�czenia: planowany 
-------------- 
wykonanie 

Koszty  
planowane 
______________ 
poniesione 
(zł) 

1 2 3 4 
  
  

      

  
  

      

6.  Opis wykonanych bada� stosowanych lub prac rozwojowych oraz uzyskanych wyników w ramach 
poszczególnych zada� harmonogramu (opis w odr�bnym zał�czniku - tylko do raportu rocznego) 

7.  Upowszechnianie wyników 
1)  Publikacje 

  

  
Lp. 

  
Tytuł 
publikacji 

  
Autorzy 

Wydawnictwo -nazwa, tom, 
rok, str. 

Data zło�enia do 
druku 
------------ 
Rok wydania 

Koszt 
wydania 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 
  
  

          

2)  Inne formy upowszechniania i popularyzacji wyników 
3)  Poda� sposób upowszechniania i udost�pniania wyników bada� stosowanych lub prac rozwojowych oraz 

raportu ko�cowego zainteresowanym podmiotom (adres, telefon, e-mail, osoba upowa�niona oraz adres 
strony www) 
 

8.  Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej (w tym instalacji do�wiadczalnych i 
prototypów) do realizacji projektu 
  

Lp. Rok zakupu lub wytworzenia Nazwa aparatury 
(instalacji do�wiadczalnej) 

Koszt 
(zł) Sposób zagospodarowania */ 

1 2 3 4 5 
Aparatura zakupiona 
1         
2         
Aparatura zakupiona RAZEM     
Aparatura wytworzona 
1         
2         
Aparatura wytworzona RAZEM     
*/    Dla instalacji do�wiadczalnych i prototypów okre�li� ich przydatno�� komercyjn� oraz poda� sposób 
wykorzystania po zako�czeniu projektu 
 



9.  Ocena realizacji projektu przez jednostk� naukow�, w której realizowany jest projekt 
Czy projekt jest realizowany / został wykonany 1) zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy? 
  
TAK / NIE 
Je�li odpowied� NIE, nale�y przedstawi� powstałe odst�pstwa od umowy wraz z ich uzasadnieniem 
Opis i uzasadnienie rozbie�no�ci 
 

10. Informacja o wykorzystaniu wyników w praktyce gospodarczej lub społecznej 
(poda� informacje o uzyskanych patentach, sprzedanych licencjach, przedsi�biorstwach 
zainteresowanych wdro�eniem wyników projektu, z którymi nawi�zano współprac� itp.) 
 

11. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (zł)2) 
  

Lp. Specyfikacja kosztów Kolejne lata od daty 
rozpocz�cia projektu Razem 

    planowane poniesione planowane poniesione 
1 2 3 4 5 6 
1 Koszty bezpo�rednie         

  w tym: 
1) wynagrodzenia z pochodnymi 

        

  

2) inne koszty realizacji 
projektu 
(ł�cznie z kosztem zakupu 
aparatury naukowo-badawczej) 

        

2 Koszty po�rednie         

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków 
finansowych na nauk� (1+2)         

4 Koszty ogółem finansowane z innych 
�ródeł ni� �rodki finansowe na nauk�         

5 Koszty ogółem (3+4)         
Dokumentacja potwierdzaj�ca rozliczenie projektu rozwojowego znajduje si� do wgl�du w  
(adres, osoba upowa�niona, telefon, e-mail) 
.................... 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu: (imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)  
Raport sporz�dzono w dniu: 
  
Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 
  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis 
UWAGA: 
W kolejnych raportach nale�y przedstawi� dane oraz rozliczenie narastaj�co, z kolejnych lat od daty 
rozpocz�cia projektu 
 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
2)  Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych podpisane przez wła�ciwe osoby nale�y przedstawi� na 

odr�bnej stronie 
 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 20 
 

WZÓR 



 
RAPORT ROCZNY / KO�COWY1) 

z realizacji projektu specjalnego 
 

1.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej*/ 
2. Kierownik jednostki 
3. Telefon, fax, e-mail, www 
4. NIP, REGON 
*/ Szkoły wy�sze podaj� informacje okre�lone w pkt 1 w odniesieniu do całej szkoły oraz jednostki 
podstawowej (zgodnie ze statutem szkoły), planowanej jako miejsce realizacji projektu 
 

2.  INFORMACJE O PROJEKCIE 
  
Numer projektu specjalnego   
Nazwa programu mi�dzynarodowego   
Numer umowy   
Tytuł projektu specjalnego   
Kierownik projektu (tytuł naukowy lub stopie� naukowy, imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)   
Termin rozpocz�cia realizacji projektu   
Termin zako�czenia realizacji projektu   
Słowa kluczowe   
 

3.  Syntetyczny opis uzyskanych wyników, osi�gni�cia naukowe i zastosowania praktyczne 
(Tylko w raporcie ko�cowym - na odr�bnej stronie, maks. 2 strony formatu A4, w nagłówku opisu nale�y 
poda� numer projektu, tytuł projektu i nazw� jednostki naukowej. Tre�� i forma opisu do ewentualnej 
publikacji przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) 
 

4.  Sprawozdanie merytoryczne 
(Odr�bny zał�cznik do raportu ko�cowego) 
 

5.  Wykonane zadania badawcze według harmonogramu 
  

  
  
Lp. 

  
  
Nazwa zadania 
badawczego 

Jednostka naukowa 
realizuj�ca zadanie 

Termin zako�czenia 
planowany 
_____________ 
wykonanie 

Koszty  
planowane 
______________ 
poniesione 
(zł) 

1 2 3 4 5 
  
  

        

  
  

        

       RAZEM   
Opis wykonanych bada� naukowych i prac rozwojowych oraz uzyskanych wyników - w ramach 
poszczególnych zada� harmonogramu (odr�bny zał�cznik - tylko do raportu rocznego) 

6.  Wykaz prac przyj�tych do druku lub opublikowanych 
  

  
Lp. 

  
Tytuł 
publikacji 

  
Autorzy 

Wydawnictwo -nazwa, tom, 
rok, str. 

Data zło�enia do 
druku 
------------ 
rok wydania 

Koszt 
wydania 
(zł) 

1 2 3 4 5 6 



  
  

          

 
7.  Inne formy upowszechnienia wyników 

(informacje o upowszechnianiu wyników uzyskanych w wyniku realizacji projektu - konferencje, sympozja, 
wdro�enia, patenty, Internet) 
 

8.  Wykaz aparatury naukowo-badawczej zakupionej lub wytworzonej do realizacji projektu 
  

Lp. Rok zakupu lub 
wytworzenia 

Nazwa 
aparatury 

Koszt aparatury 
(zł) 

Sposób 
zagospodarowania 

1 2 3 4 5 
Aparatura zakupiona 
1         
2         
Aparatura zakupiona RAZEM     
Aparatura wytworzona 
1         
2         
Aparatura wytworzona RAZEM     

9.  Ocena realizacji projektu przez jednostk� 
Czy projekt jest realizowany / został wykonany1) zgodnie z harmonogramem i kosztorysem umowy? 
  
TAK / NIE 
Je�li odpowied� NIE - nale�y przedstawi� powstałe odst�pstwa od umowy wraz z ich uzasadnieniem 
Opis i uzasadnienie rozbie�no�ci 
 

10. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PLANOWANYCH I PONIESIONYCH (zł)2) 
  
  
Lp. 

  
Specyfikacja kosztów 

Kolejne lata od daty 
rozpocz�cia projektu Razem 

    planowane poniesione planowane poniesione 
1 2 3 4 5 6 
1 Koszty bezpo�rednie         

  w tym: 
1) wynagrodzenia z pochodnymi 

        

  

2) inne koszty realizacji 
projektu 
(ł�cznie z kosztem zakupu lub 
wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej) 

        

2 Koszty po�rednie         

3 Koszty ogółem finansowane ze �rodków 
finansowych na nauk� (1+2)         

4 Koszty ogółem finansowane z innych �ródeł 
ni� �rodki finansowe na nauk�         

5 Koszty ogółem (3+4)         
Dokumentacja potwierdzaj�ca rozliczenie projektu specjalnego znajduje si� do wgl�du w  
(adres, osoba upowa�niona, telefon, fax, e-mail): 
............................................ 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie raportu (imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail)  
Raport sporz�dzono w dniu 
  



Piecz�� jednostki Kierownik jednostki Główny ksi�gowy/Kwestor Kierownik projektu 
  (Rektor/Dyrektor)     
        
        
        
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
UWAGA: 
W kolejnych raportach nale�y przedstawi� dane oraz rozliczenie narastaj�co, z kolejnych lat od daty 
rozpocz�cia projektu 
 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
2)  Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych podpisane przez wła�ciwe osoby nale�y przedstawi� na 

odr�bnej stronie 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 21 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 

o dofinansowanie projektu celowego 
 
Tytuł projektu celowego 
 

A.  DANE O WNIOSKODAWCY I WYKONAWCY 
  
1. Wnioskodawca projektu 
  Nazwa i adres, nr 
identyfikatora  
  terytorialnego1), województwo, 
status  
  prawny przedsi�biorcy2), NIP, 
REGON,  
  telefon, fax, e-mail 
  Wielko�� przedsi�biorcy3), 
podstawowa  
  klasa PKD4) 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 
  
Numer rejestracyjny wniosku 
  
Data zło�enia 

2. Wykonawca zada� badawczych 
  (bada� stosowanych, prac 
rozwojowych,  
  bada� przemysłowych, bada�  
  przedkonkurencyjnych) 
  Nazwa i adres jednostki, 
województwo, NIP, 
  REGON, telefon, fax, e-mail 

  

3. Kod NABS5)   
B.  INFORMACJE OGÓLNE 
1.  Planowane nakłady na realizacj� projektu ogółem 

-     w tym: 
  
    Nakłady 
Lp. Rodzaj zada� ogółem w tym ze �rodków finansowych na nauk� 
    (zł) (zł) % 
1 2 3 4 5 
1 Badania stosowane       



2 Prace rozwojowe       
3 Badania przemysłowe       
4 Badania przedkonkurencyjne       
5 Razem (lp. 1-4)       
6 Prace wdro�eniowo-inwestycyjne       

2.  Planowane terminy: 
1)     rozpocz�cia projektu 
2)     zako�czenia zada� badawczych (bada� stosowanych, przemysłowych, prac rozwojowych i bada� 
przedkonkurencyjnych) 
3)     zako�czenia projektu 

3.  Słowa kluczowe 
4.  Streszczenie projektu (maks. 250 słów) 

 
C.  OPIS PROJEKTU 

1.     Cel i charakterystyka przedsi�wzi�cia 
2.     Odniesienie przedmiotu wdro�enia do norm mi�dzynarodowych oraz do najlepszych w skali �wiata 
lub krajów Unii Europejskiej rozwi�za�, wyrobów lub technologii 
3.     Opis instalacji do�wiadczalnej, prototypu do�wiadczalnego, nowo zaprojektowanego wyrobu lub 
wykaz aparatury naukowo-badawczej przewidzianej do wykonania lub zakupu w celu realizacji zada� 
badawczych 
4.     Opis zada� badawczych (bada� stosowanych, prac rozwojowych, bada� przemysłowych, bada� 
przedkonkurencyjnych) 
1)           okre�lenie przewidywanego zakresu zada� badawczych z uwzgl�dnieniem stanu wiedzy w 
dziedzinie obj�tej tematyk� projektu 
2)           informacja o wykonanych w kraju pracach zwi�zanych z tematyk� przedsi�wzi�cia 
5.     Opis prac wdro�eniowo-inwestycyjnych 
1)           opis zada� wdro�eniowo-inwestycyjnych przedstawionych w harmonogramie projektu 
2)           uzasadnienie mo�liwo�ci i realno�ci wykonania tych zada� wraz z okre�leniem �ródeł ich 
finansowania 
3)           opis zaplecza materialno-technicznego wnioskodawcy 
6.     Wykaz podmiotów, które mog� by� zainteresowane wynikami projektu celowego. Wpływ wyniku 
projektu na rozwi�zanie okre�lonych problemów w skali przedsi�biorstwa lub przedsi�biorstw 
7.     Znaczenie projektu dla rozwoju regionalnego 
8.     Wpływ wyniku projektu na tworzenie nowych miejsc pracy - z uzasadnieniem 
9.     Sposób upowszechniania wyników, w tym sposób dost�pu do praw własno�ci intelektualnej 
b�d�cych wynikiem realizacji projektu 
 

D.  INFORMACJE O WNIOSKODAWCY PROJEKTU 
(wypełnia tylko wnioskodawca b�d�cy przedsi�biorc�, a w przypadku grupy przedsi�biorców lub 
konsorcjum naukowego - wszyscy uczestnicy) 
1.     Podstawowe informacje o prowadzonej przez wnioskodawc� działalno�ci gospodarczej, 
inwestycjach, �rodkach trwałych i zatrudnieniu 
1)           opis działalno�ci gospodarczej (maks. 250 słów) 
2)           warto�� brutto �rodków trwałych (zł) na dzie� ........ r. (wykazana w ksi�dze ewidencyjnej, 
słu��cej do ustalania odpisów amortyzacyjnych) ogółem 
-              w tym: 
a)                     maszyny 
b)                     urz�dzenia 
c)                     inne �rodki trwałe (wymieni�) 
3)           wysoko�� poniesionych nakładów na inwestycje w okresie ostatnich 3 lat poprzedzaj�cych rok 
zło�enia wniosku (zł) ogółem 
-              w tym: 
a)                     roboty budowlano-monta�owe 
b)                     zakupy maszyn, urz�dze�, narz�dzi 
c)                     inne (wymieni�) 



4)           liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w roku poprzedzaj�cym rok 
zło�enia wniosku ogółem 
-              w tym z wykształceniem wy�szym 
2.     Do wniosku nale�y doł�czy� dokumenty okre�lone w § 54 ust. 4 rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 
3.     Informacja - o�wiadczenie wnioskodawcy o wysoko�ci pomocy publicznej uzyskanej w okresie 
ostatnich 3 lat 
 

E.  INFORMACJE O WYKONAWCY BADA� STOSOWANYCH, PRAC ROZWOJOWYCH, BADA� 
PRZEMYSŁOWYCH, BADA� PRZEDKONKURENCYJNYCH z 3 lat poprzedzaj�cych rok zło�enia 
wniosku 
1.     Informacja o najwa�niejszych przedsi�wzi�ciach obejmuj�cych badania stosowane, prace 
rozwojowe, badania przemysłowe, badania przedkonkurencyjne oraz �ródłach finansowania tych 
przedsi�wzi�� 
2.     Informacja o najwa�niejszych osi�gni�ciach praktycznych (pracach wdro�onych) 
3.     Informacja o uzyskanych patentach, sprzeda�y licencji, know-how itp. 
4.     Informacja o aktualnie zło�onych innych wnioskach o finansowanie projektów celowych lub 
wnioskach i ofertach o finansowanie projektów badawczych zamawianych, rozwojowych i specjalnych 
 

F.  WYKONALNO�� I EFEKTYWNO�� PROJEKTU 
1.     Udokumentowany wynik bada� popytu (poda� sposób badania rynku) na przedmiot wdro�enia na 
rynku krajowym lub na rynkach zagranicznych (nale�y doł�czy� kopie listów intencyjnych lub innych 
dokumentów potwierdzaj�cych realno�� zbytu) oraz przewidywany udział w rynku krajowym, rynkach 
krajów Unii Europejskiej i innych krajów 
2.     Oczekiwane efekty ekonomiczne i społeczne wdro�enia wyników projektu w okresie nie dłu�szym ni� 
5 lat od realizacji projektu: 
1)           przewidywane efekty wymierne, wyra�one w zł 
2)           przewidywany okres zwrotu nakładów planowanych do poniesienia na realizacj� projektu 
3)           efekty niewymierne (np. ekologiczne) 
4)           efekty społeczne 
 

G.  WDRO
ENIE, ZASTOSOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU CELOWEGO 
1.     Wynik wdro�enia (zastosowania) projektu celowego: 
1)           przedmiot wdro�enia - klasyfikacja wg Europejskiej Klasyfikacji Działalno�ci 
2)           zakres wdro�enia (zastosowania) 
2.     Uzasadniona ekonomicznie wielko�� produkcji: 
1)           wielko�� produkcji 
2)           planowany rok jej uzyskania 
3.     Podstawowe parametry charakteryzuj�ce przedmiot wdro�enia: 
1)           warto�� parametrów produktu analogicznego lub zbli�onego do przedmiotu wdro�enia, 
dost�pnego na rynku w okresie składania wniosku 
2)           warto�� parametrów planowanych do uzyskania w wyniku wdro�enia 
4.     Liczba przewidywanych nowych miejsc pracy 
5.     Informacja o oddziaływaniu przedsi�wzi�cia na �rodowisko 
 

H.  KOSZTORYS - HARMONOGRAM WYKONANIA PROJEKTU CELOWEGO 
  
Lp.     Termin   W tym:     

  
Numer i 
tytuł 
zadania*) 

Nazwa 
wykonawcy 
zadania 

  
  
  
rozpocz�cia 

  
  
  
zako�czenia 

Ogółem 
nakłady na 
wykonanie 
zadania 
(zł) 
(7-9) 

wysoko�� 
dofinansowania 
kosztów bada� 
przemysłowych i 
bada� 
przedkonkurencyjnych 
kwalifikuj�cych si� do 

wysoko�� 
dofinansowania 
bada� 
stosowanych i 
prac 
rozwojowych 
(zł) 

�rodki własne 
wnioskodawcy 
(zł) 



obj�cia pomoc� 
publiczn�  
(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Badania stosowane           
                  
    Razem               
2 Prace rozwojowe           
                  
    Razem               
3 Badania przemysłowe           
                  
    Razem               
4 Badania przedkonkurencyjne         
                  
    Razem               

5 OGÓŁEM 
(1-4)               

6 Prace wdro�eniowo-inwestycyjne         
                  
    Razem               

7 
NAKŁADY 
OGÓŁEM 
(5+6) 

              

*)  Nale�y wyodr�bni� jako zadania wykonanie lub zakup przedmiotów, o których mowa w cz��ci C ust. 3. 
Zakres rzeczowy zadania i jego warto�� dotyczy tylko podmiotu, który realizuje dane zadanie 
 

I.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW BADA� STOSOWANYCH I PRAC ROZWOJOWYCH 
  

Lp. Rodzaj kosztów 
Planowane 
nakłady  
(zł) 

1 2 3 
1 Koszty bezpo�rednie   

  

w tym: 
1) wynagrodzenia z pochodnymi 
2) usługi 
3) inne koszty realizacji projektu (ł�cznie z 
kosztem 
  wykonania lub zakupu aparatury naukowo-
badawczej) 

  

2 Koszty po�rednie   
3 Koszty ogółem (1+2)   
J.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW KWALIFIKUJ�CYCH SI� DO OBJ�CIA POMOC� PUBLICZN� 
  

Lp. Rodzaj kosztów Planowane nakłady  
(zł) 

1 2 3 
BADANIA PRZEMYSŁOWE 
1 Wynagrodzenia z pochodnymi   
2 Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i innych urz�dze�   
3 Usługi   



4 Koszty ogólne   
5 Inne rodzaje kosztów   
6 RAZEM   
BADANIA PRZEDKONKURENCYJNE 
7 Wynagrodzenia z pochodnymi   
8 Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i innych urz�dze�   
9 Usługi   
10 Koszty ogólne   
11 Inne rodzaje kosztów   
12 RAZEM   
13 KOSZTY OGÓŁEM (6+12)   

K.  PLAN ZADANIOWY 
  
    Planowane nakłady w latach (zł) 
    rok ... rok ... rok ... 

Lp. 
Nr zadania wg 
kosztorysu -
harmonogramu 

ogółem �rodki własne 
wnioskodawcy 

dofinansowanie 
ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

ogółem �rodki własne 
wnioskodawcy 

dofinansowanie 
ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

ogółem �rodki własne 
wnioskodawcy 

dofinansowanie 
ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Badania stosowane             
                      
  Razem                   
2 Prace rozwojowe             
                      
  Razem                   
3 Badania przemysłowe             
                      
  Razem                   
4 Badania przedkonkurencyjne             
                      
  Razem                   
5 OGÓŁEM                   

L.  O�WIADCZENIE WNIOSKODAWCY 
W przypadku przyj�cia projektu celowego do dofinansowania, zobowi�zuj� si� do realizacji projektu 
zgodnie z przepisami w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków finansowych na 
nauk� oraz w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na badania przemysłowe i 
badania przedkonkurencyjne, zapewnienia własnych �rodków finansowych na realizacj� projektu oraz 
wykorzystania wyników bada� stosowanych, prac rozwojowych, bada� przemysłowych oraz bada� 
przedkonkurencyjnych przy realizacji prac wdro�eniowo-inwestycyjnych. 
O�wiadczam, �e informacje o wysoko�ci uzyskanej pomocy publicznej przedstawione w cz��ci D ust. 3 
wniosku s� zgodne z przepisami o pomocy publicznej. 
  
Piecz�� firmowa Kierownik Główny ksi�gowy 
      
      
      
data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 

Ł.  O�WIADCZENIE WYKONAWCY ZADA� BADAWCZYCH 
W przypadku przyj�cia projektu celowego do realizacji, zobowi�zuj� si� do wł�czenia bada� stosowanych, 
prac rozwojowych, bada� przemysłowych, prac rozwojowych i bada� przedkonkurencyjnych do planu 
zadaniowego jednostki. 



  

Piecz�� firmowa Kierownik jednostki 
Rektor/Dyrektor Główny ksi�gowy/Kwestor 

  
  
  
  

  

data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
 

1)  Nr identyfikatora i nazwa miejscowo�ci według rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w 
sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udost�pniania krajowego rejestru urz�dowego 
podziału terytorialnego kraju oraz zwi�zanych z tym obowi�zków organów administracji rz�dowej i 
jednostek samorz�du terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z pó�n. zm.). 

2)  Odpowiedni kod według instrukcji sporz�dzania sprawozdania kol. 7, stanowi�cej zał�cznik nr 1 do 
rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozda� o udzielonej pomocy 
publicznej oraz sprawozda� o zaległych nale�no�ciach przedsi�biorców z tytułu �wiadcze� na rzecz 
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014). 

3)  Przedsi�biorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz. 
U. Nr 173, poz. 1807, z pó�n. zm.); wielko�� - w rozumieniu rozporz�dzenia (WE) nr 364/2004 Komisji z 
dnia 25 lutego 2004 r. zmieniaj�cego rozporz�dzenie (WE) nr 70/2001 Komisji i rozszerzaj�cego jego 
zakres w celu wł�czenia pomocy dla bada� i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004). 

4)  Klasyfikacja jednostki okre�lona na podstawie rozporz�dzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w 
sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalno�ci (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727). 

5)  Kod NABS według decyzji nr 1609/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 22 lipca 2003 r. w 
sprawie sporz�dzania i rozwoju statystyki Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz. Urz. UE L 230 z 
16.09.2003). 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 22 
 

WZÓR 
 
RAPORT ROCZNY 
z realizacji projektu celowego w roku ..... 
 

  1.  Wnioskodawca i wykonawca zada� badawczych 
  
1. Wnioskodawca projektu, nazwa i adres, 
  NIP, REGON, telefon, fax, e-mail 
2. Wykonawca zada� badawczych, 
  nazwa i adres, NIP, REGON, telefon, 
  fax, e-mail 

  2.  Informacje o projekcie 
  
Numer projektu celowego   
Numer umowy   
Tytuł projektu   
Termin rozpocz�cia realizacji projektu celowego   
Termin zako�czenia realizacji projektu celowego   
Termin zako�czenia zada� badawczych   

  3.  Syntetyczny opis wykonanych zada� badawczych (bada� stosowanych, prac rozwojowych, bada� 
przemysłowych i bada� przedkonkurencyjnych) zgodnie z planem finansowym i harmonogramem. 
Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnych rozbie�no�ci mi�dzy umow�, a jej wykonaniem 
(merytoryczne i finansowe) 

  4.  Informacja o stanie przygotowa� do wdro�enia wyników projektu wraz z podaniem wysoko�ci własnych 
�rodków finansowych przeznaczonych na wykonanie zada� inwestycyjnych 



  5.  Informacja o wykonaniu lub zakupie prototypu do�wiadczalnego, instalacji do�wiadczalnej, aparatury 
naukowo-badawczej, w tym o wysoko�ci dofinansowania ze �rodków finansowych na nauk� 

  6.  Informacja o wysoko�ci planowanych nakładów finansowych i poniesionych kosztach w roku obj�tym 
raportem 

  7.  Rozliczenie wykonanych zada� badawczych 
  
      Nakłady planowane (zł) Koszty poniesione (zł) 

Lp. 
Nr 
zadania*) 

Tytuł 
zadania 

ogółem 

koszty 
kwalifikuj�ce 
si� do 
obj�cia 
pomoc� 
publiczn�**) 

dofinansowanie 
ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

ogółem 

koszty 
kwalifikuj�ce 
si� do 
obj�cia 
pomoc� 
publiczn�**) 

dofinansowanie 
ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 BADANIA STOSOWANE 
                  
                  
2 PRACE ROZWOJOWE 
                  
                  
3 BADANIA PRZEMYSŁOWE 
                  
                  
4 BADANIA PRZEDKONKURENCYJNE 
                  
                  
5 RAZEM               
*)   Nale�y poda� numer zadania według kosztorysu - harmonogramu okre�lonego w umowie. 
**)  Dotyczy bada� przemysłowych i bada� przedkonkurencyjnych. 
 

  8.  Zestawienie poniesionych kosztów na realizacj� bada� stosowanych i prac rozwojowych 
  

Lp. Rodzaj kosztów 
Poniesione koszty 
(zł) 

1 2 3 
1 Koszty bezpo�rednie   
  w tym:   
  1/ wynagrodzenia z pochodnymi   
  2/ usługi   

  

3/ inne koszty realizacji projektu 
  (ł�cznie z kosztem  wykonania lub zakupu 
aparatury 
  naukowo-badawczej) 

  

2 Koszty po�rednie   
3 Koszty ogółem (1+2)   
9. Zestawienie poniesionych kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc� publiczn� 
  

Lp. Rodzaj kosztów 
Poniesione koszty 
(zł) 

1 2 3 
BADANIA PRZEMYSŁOWE 
1 Wynagrodzenia z pochodnymi   
2 Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i   



innych urz�dze� 
3 Usługi   
4 Koszty ogólne   
5 Inne rodzaje kosztów   
6 RAZEM   
BADANIA PRZEDKONKURENCYJNE 
7 Wynagrodzenia z pochodnymi   

8 
Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i 
innych urz�dze� 

  

9 Usługi   
10 Koszty ogólne   
11 Inne rodzaje kosztów   
12 RAZEM   
13 KOSZTY OGÓŁEM (6+12)   

  10. Wykaz faktur dotycz�cych prac wykonanych w okresie obj�tym raportem - numer faktury i kwota 
  11. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporz�dzenie raportu 

Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
 
Raport sporz�dzono w dniu 
  
WNIOSKODAWCA 
  

    

 Piecz�� firmowa 
  

Kierownik Główny ksi�gowy 

data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
  
WYKONAWCA 
  

    

 Piecz�� 
firmowa 

Kierownik jednostki 
Rektor/Dyrektor 

Główny 
ksi�gowy/Kwestor 
  

data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 23 
 

WZÓR 
 
RAPORT KO�COWY 
z realizacji projektu celowego 
 

  1.  Wnioskodawca i wykonawca zada� badawczych 
  
1. Wnioskodawca projektu, nazwa i adres, 
  NIP, REGON, telefon, fax, e-mail 
2. Wykonawca zada� badawczych, nazwa 
  i adres, NIP, REGON, telefon, fax, e-mail 

  2.  Informacje o projekcie 
  
Numer projektu celowego     
Numer umowy     
Tytuł projektu     
  Wg umowy Wg wykonania 
Termin rozpocz�cia realizacji projektu celowego     



Termin zako�czenia zada� badawczych     
Termin zako�czenia realizacji projektu celowego     

  3.  Koszty poniesione na wykonanie projektu celowego: 
1)     koszty ogółem 
2)     koszty poniesione na realizacj� zada� badawczych ogółem 
w tym koszty: 
a)             bada� stosowanych 
b)             prac rozwojowych 
c)             bada� przemysłowych 
d)             bada� przedkonkurencyjnych 
3)     koszty prac wdro�eniowo-inwestycyjnych 

  4.  Sprawozdanie merytoryczne z realizacji wykonanych zada� badawczych (nale�y sporz�dzi� jako zał�cznik 
do raportu) 

  5.  Syntetyczny opis osi�gni�� praktycznych, przeznaczonych do ewentualnego upowszechniania przez 
ministerstwo (nale�y sporz�dzi� jako zał�cznik do raportu zawieraj�cy numer projektu, tytuł projektu i 
nazw� wykonawcy) 

  6.  Sprawozdanie z wdro�enia lub wykorzystania wyników zada� badawczych przez wnioskodawc� lub inne 
zainteresowane podmioty 

  7.  Rozliczenie wykonanych zada� badawczych 
  

      Planowane nakłady wg umowy 
Koszty realizacji umowy wg dokumentacji 
ksi�gowej 

Lp. 
Nr i  
tytuł 

zadania*) 

Termin 
zako�czenia 
wg umowy 
faktyczny 

ogółem 
�rodki 
własne 
wnioskodawcy 

koszty 
kwalifikuj�ce 
si� do 
obj�cia 
pomoc� 
publiczn�**) 

dofinansowanie 
ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

ogółem 
�rodki 
własne 
wnioskodawcy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 BADANIA STOSOWANE       
                  
  Razem               
2 PRACE ROZWOJOWE       
                  
  Razem               
3 BADANIA PRZEMYSŁOWE       
                  
  Razem               
4 BADANIA PRZEDKONKURENCYJNE     
                  
  Razem               

5 
OGÓŁEM 
(1+4) 

              

*)   Nale�y poda� numer zadania według kosztorysu - harmonogramu okre�lonego w umowie. 
**)  Dotyczy bada� przemysłowych i bada� przedkonkurencyjnych. 
 

  8.  Zestawienie poniesionych kosztów na realizacj� bada� stosowanych i prac rozwojowych 
  

Lp. Rodzaj kosztów 
Poniesione 

koszty  
(zł) 

1 2 3 
1 Koszty bezpo�rednie   
  w tym:   



  1/ wynagrodzenia z pochodnymi   
  2/ usługi   

  

3/ inne koszty realizacji projektu  
  (ł�cznie z kosztem wykonania lub zakupu 
aparatury  
  naukowo-badawczej) 

  

2 Koszty po�rednie   
3 Koszty ogółem (1+2)   

  9.  Zestawienie poniesionych kosztów kwalifikuj�cych si� do obj�cia pomoc� publiczn� 
  

Lp. Rodzaj kosztów 
Poniesione 

koszty  
(zł) 

1 2 3 
BADANIA PRZEMYSŁOWE 
1 Wynagrodzenia z pochodnymi   

2 
Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i innych 
urz�dze� 

  

3 Usługi   
4 Koszty ogólne   
5 Inne rodzaje kosztów   
6 RAZEM   
BADANIA PRZEDKONKURENCYJNE 
7 Wynagrodzenia z pochodnymi   

8 
Amortyzacja aparatury naukowo-badawczej i innych 
urz�dze� 

  

9 Usługi   
10 Koszty ogólne   
11 Inne rodzaje kosztów   
12 RAZEM   
13 KOSZTY OGÓŁEM (6+12)   

  10. Wykaz aparatury naukowo-badawczej wytworzonej lub zakupionej ze �rodków finansowych 
przewidzianych na realizacj� bada� stosowanych i prac rozwojowych 
  
Nr 
zadania 

Nazwa aparatury 
naukowo-badawczej 

Sposób zagospodarowania aparatury 
naukowo-badawczej 

1 2 3 
  
  

    

  11. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnego niepełnego i nieterminowego wykonania zada� 
badawczych 

  12. Opis prac wdro�eniowo-inwestycyjnych 
1)     przedmiot (przedmioty) wdro�enia 
2)     porównanie wykonania z zadaniami okre�lonymi we wniosku i w umowie 
3)     osi�gni�ta zdolno�� produkcyjna 
4)     uzyskana wielko�� i warto�� produkcji 
5)     uzyskane zamówienia, kontrakty eksportowe 
6)     wyró�nienia, nagrody, medale, certyfikaty, �wiadectwa kwalifikacyjne 

  13. Uzyskane warto�ci podstawowych parametrów przedmiotu wdro�enia 
  
Lp. Nazwa parametru Warto�� planowana Warto�� uzyskana 
1 2 3 4 
        



  
  14. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnego nieosi�gni�cia planowanych warto�ci 

podstawowych parametrów przedmiotu (przedmiotów) wdro�enia 
  15. Informacja o realizacji zada� wdro�eniowo-inwestycyjnych 

  
    Termin Koszty (zł) 

Nr 
zadania*) 

Nazwa 
zadania 

zako�czenia 
zadania wg 
umowy 

zako�czenia 
zadania wg 
wykonania 

nakłady 
planowane 

poniesione 
koszty 

1 2 3 4 5 6 
            
            

*)  Nale�y poda� numer zadania według kosztorysu - harmonogramu okre�lonego w umowie 
 

  16. Omówienie zakresu, przyczyn i skutków ewentualnego niepełnego lub nieterminowego wykonania zada� 
wdro�eniowo-inwestycyjnych 

  17. Opis efektów ekonomicznych lub społecznych uzyskanych w wyniku wdro�enia 
  18. Do raportu doł�cza si� kopie dokumentów potwierdzaj�cych wykonanie zada� (protokołów komisyjnego 

odbioru wykonanych prac, atestów, certyfikatów, �wiadectw homologacyjnych, wyników bada� 
laboratoryjnych, stanowiskowych, poligonowych, eksploatacyjnych, zamówie� na przedmioty wdro�enia) 

  19. Informacje o osobie odpowiedzialnej za sporz�dzenie raportu 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
 
Raport sporz�dzono w dniu 
  
WNIOSKODAWCA 
  
 Piecz�� firmowa        Kierownik              Główny ksi�gowy 
  
      data           podpis i piecz��          podpis i piecz�� 
  
WYKONAWCA 
  
 Piecz�� firmowa     Kierownik jednostki           Główny 
                       Rektor/Dyrektor         ksi�gowy/Kwestor 
  
      data           podpis i piecz��          podpis i piecz�� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 24 
 

WZÓR 
 
Informacja 
 

o wykorzystaniu wyników projektu celowego oraz o efektach społecznych i gospodarczych prac 
wdro�eniowych 

  
Wnioskodawca projektu 
(nazwa i adres, nr identyfikatora terytorialnego1), województwo, 
status prawny przedsi�biorcy2), NIP, REGON, telefon, fax, e-mail) 
Wielko�� przedsiebiorcy3) 

  

Wykonawca bada� stosowanych i prac rozwojowych 
(nazwa i adres jednostki, województwo, NIP, REGON, telefon, fax, e-
mail) 

  

Numer umowy   



Tytuł projektu   
  1.  Wysoko�� nakładów ogółem na realizacje projektu wraz z poniesionymi po zło�eniu raportu ko�cowego 
  2.  Czy projekt został wdro�ony w zakresie przewidzianym umowa 

(wypełni� w przypadku niepełnego wdro�enia w chwili sporz�dzania raportu ko�cowego, pod�� 
przyczyny) 

  3.  Czy efekt projektu jest nadal stosowany 
(je�li nie, nale�y pod�� przyczyn�) 

  4.  Warto�� sprzeda�y wyrobu powstałego w efekcie realizacji projektu 
(uzyskana w okresie 12 miesi�cy po rozliczeniu projektu - w zł) 

  5.  Spodziewana warto�� sprzeda�y wyrobu powstałego w efekcie realizacji (projektu 
(w okresie najbli�szych 12 miesi�cy, licz�c od dnia sporz�dzenia niniejszej informacji - w zł) 

  6.  Oszcz�dno�� energii, materiałów, robocizny itp. 
(uzyskana w okresie 12 miesi�cy po rozliczeniu projektu - w zł) 

  7.  Spodziewane oszcz�dno�ci energii, materiałów, robocizny itp. 
(w okresie najbli�szych 12 miesi�cy licz�c od dnia sporz�dzenia niniejszej informacji - w zł) 

  8.  Inne efekty społeczne i gospodarcze 
(np. wpływ na �rodowisko naturalne, liczba nowych miejsc pracy) 

  9.  Liczba uzyskanych patentów 
(w przypadku uzyskania patentów zagranicznych pod�� pa�stwo) 

  10. Uzyskane nagrody i wyró�nienia 
(Krajowe i zagraniczne wymieni�, jakie i przez kogo udzielone) 
 
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie informacji (imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail) 
 
Data .........                Podpis i piecz�� Dyrektora 
 
_________ 

1)  Nr identyfikatora i nazwa miejscowo�ci zgodnie z rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. 
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udost�pniania krajowego rejestru 
urz�dowego podziału terytorialnego kraju oraz zwi�zanych z tym obowi�zków organów administracji 
rz�dowej i jednostek samorz�du terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z pó�n. zm.) 

2)  Odpowiedni kod według instrukcji sporz�dzania sprawozdania kol. 7 zgodnie z rozporz�dzeniem Rady 
Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozda� o udzielonej pomocy publicznej oraz 
sprawozda� o zaległych nale�no�ciach przedsi�biorców z tytułu �wiadcze� na rzecz sektora finansów 
publicznych (Dz. U. Nr 196, poz. 2014) 

3)  Przedsi�biorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalno�ci gospodarczej (Dz.U. 
Nr 173, poz. 1807, z pó�n. zm.); wielko�� - w rozumieniu rozporz�dzenia (WE) nr 364/2004 Komisji z dnia 
25 lutego 2004 r. zmieniaj�cego rozporz�dzenie (WE) nr 70/2001 Komisji i rozszerzaj�cego jego zakres w 
celu wł�czenia pomocy dla bada� i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z 28.02.2004) 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 25 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie �rodków finansowych na opłacenie składki na rzecz instytucji lub organizacji 
mi�dzynarodowej na lata ......... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  

1. Nazwa i adres, telefon, fax, 
e-mail 
2. NIP, REGON 
3. Nazwa banku, nr rachunku 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 
Nr rejestracyjny 
Data zło�enia 
Nr w bazie danych 

B.  INFORMACJE OGÓLNE 



1.     Nazwa instytucji lub organizacji mi�dzynarodowej, na rzecz której jest opłacana składka 
2.     Informacja o instytucji lub organizacji mi�dzynarodowej i o jej działalno�ci 
3.     Podstawa prawna członkostwa1) 
4.     Wnioskowana kwota 
wysoko�� składki w walucie2) 
wysoko�� składki w zł ........ według tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego 
Nr ......, z dn. ..... - (kurs �redni) 
 

C.  UZASADNIENIE WNIOSKU 
1.     Okre�lenie celu i zakresu współpracy z instytucj� lub organizacj� mi�dzynarodow� 
2.     Korzy�ci strony polskiej wynikaj�ce z członkostwa w instytucji lub organizacji mi�dzynarodowej 
 

D.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  
    Kierownik jednostki Główny Ksi�gowy/Kwestor   

    Piecz�� firmowa 
  

     Podpis i piecz�� Podpis i piecz��      Data 
 
_________ 

1)  Nale�y doł�czy� kopi� dokumentu potwierdzaj�cego członkostwo. 
2)  Nale�y doł�czy� kopi� wezwania do zapłaty. 

 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 26 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie �rodków finansowych na uczestnictwo w programie mi�dzynarodowym w latach 
............... 
 
A.     DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres jednostki, telefon, 
fax, e-mail 
2. Kierownik jednostki 
3. NIP, REGON 
4. Nazwa banku, nr rachunku 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 

Nr rejestracyjny 
Data zło�enia 
Nr w bazie danych 

B.     INFORMACJE OGÓLNE 
  1.  Tytuł projektu w j�zyku polskim  

Tytuł projektu w j�zyku angielskim 
  2.  Planowany koszt realizacji projektu (zł) 
  3.  Planowany koszt udziału jednostki w projekcie (zł) 

w tym: 
1)     �rodki krajowe ogółem 
-           �rodki finansowe na nauk� 
-           �rodki własne 
2)     �rodki zagraniczne 

  4.  Nazwa programu mi�dzynarodowego, numer, akronim projektu oraz numer kontraktu 
  5.  Do wniosku nale�y doł�czy� kopi� dokumentu albo istotnej dla wniosku cz��ci dokumentu b�d�cego 

podstaw� udziału jednostki w realizacji projektu 
 
C.     OPIS PROJEKTU 



  1.  Informacje o projekcie, w którym uczestniczy jednostka 
  2.  Opis zada� przewidzianych do realizacji przez jednostk� w ramach projektu, z wyodr�bnieniem zada� 

finansowanych ze �rodków własnych jednostki 
  3.  Wykaz partnerów wspólnie realizuj�cych projekt 

 
D.     HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADA� 
  

Lp. 
Nazwa 
zadania 

Termin 
rozpocz�cia 
----------- 

Planowane koszty (zł) 

    
zako�czenia 
zadania 

ogółem - �rodki 
krajowe i 
zagraniczne 

�rodki 
własne 
jednostki 

�rodki 
finansowe na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 
            
RAZEM (zł)       
E.     INFORMACJA O RÓDŁACH FINANSOWANIA I KOSZTACH UDZIAŁU W PROJEKCIE (zł)*/ 
  
Lp.   Plan na ............... r. 

  Tre�� 
planowany 
koszt 
udziału   

�rodki 
zagraniczne 

�rodki krajowe 

    
jednostki w 
projekcie 

  
�rodki 
własne 

�rodki 
finansowe na 
nauk� 

Razem 
�rodki 
krajowe  
(5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Koszty 
bezpo�rednie 
ogółem 
w tym: 

          

  

1/ wynagrodzenia 
z pochodnymi 
2/ aparatura 
naukowo-badawcza 
3/ usługi obce 
4/ koszty 
podró�y 
słu�bowych 
5/ inne 

          

2 Koszty po�rednie           
3 Koszty ogółem           

*/  Tabel� nale�y wypełni� dla całego projektu oraz oddzielnie dla ka�dego roku kalendarzowego 
Warto�ci nale�y podawa� w zł według kursu Narodowego Banku Polskiego obowi�zuj�cego w dniu 
wypełniania wniosku 
 
F.     INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU - imi� i nazwisko, 
telefon, e-mail 
  

    Główny Ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki 
  

    piecz�� jednostki   data    podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 27 
 



WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie �rodków finansowych na działalno�� wspomagaj�c� uczestnictwo w programie 
mi�dzynarodowym 
 
A.     DANE WNIOSKODAWCY 
  
  Wypełnia Ministerstwo Nauki i Informatyzacji 
1. Nazwa i adres jednostki, telefon, fax, e-mail   
2. Kierownik jednostki Nr rejestracyjny 
3. NIP, REGON  Data zło�enia 
4. Nazwa banku, nr rachunku Nr w bazie danych 
B.     INFORMACJE OGÓLNE 

  1.  Nazwa programu mi�dzynarodowego 
  2.  Planowany koszt realizacji zada� w okresie trwania programu mi�dzynarodowego (zł) 

w tym: 
1)        �rodki finansowe na nauk� 
2)        �rodki własne 

  3.  Planowany koszt realizacji zada� w roku .... (zł) 
w tym: 
1)        �rodki finansowe na nauk� 
2)        �rodki własne 
 
C.     INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

  1)  informacja o uprawnionym podmiocie krajowym i składzie zespołu wykonuj�cego zadanie 
  2)  informacja o dotychczasowych do�wiadczeniach w uczestnictwie i organizowaniu współpracy 

mi�dzynarodowej 
  3)  opis zada� przewidzianych do realizacji 

 
D.     HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADA� 
  

Lp. 
Nazwa 
zadania 

Termin 
rozpocz�cia 
------------ 

Planowane koszty (zł) 

    
zako�czenia 
zadania 

ogółem 
w tym �rodki finansowe na 
nauk� 

1 2 3 4 5 
          
RAZEM (zł)     
E.     INFORMACJA O RÓDŁACH FINANSOWANIA I PLANOWANYCH KOSZTACH (zł) *) 
  
    Plan na ......... r. 

Lp. Tre�� 
planowany koszt 
realizacji 
zada� 

  
�rodki 
własne 

�rodki 
finansowe na 
nauk� 

1 2 3 4 5 

1 
Koszty bezpo�rednie ogółem 
w tym: 

      

  

1/ wynagrodzenia z 
pochodnymi 2/ aparatura 
naukowo-badawcza 3/ usługi 
obce 
4/ koszty podró�y słu�bowych 

      



5/ inne 
2 Koszty po�rednie       
3 Koszty ogółem       

*)  W przypadku wnioskowania w pierwszym roku programu mi�dzynarodowego, nale�y wypełni� dwie tabele: 
dla całego okresu trwania programu i dla pierwszego roku realizacji zada�, a nast�pnie po jednej na 
kolejne lata trwania programu 
 
F.     INFORMACJE O OSOBIE WYPEŁNIAJ�CEJ WNIOSEK - imi� i nazwisko, telefon, e-mail 
  

    Główny Ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki 
  

  piecz�� jednostki  data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 28 
 

WZÓR 
 
Raport roczny/ko�cowy1) 
z wykonania zada� dotycz�cych uczestnictwa w programie mi�dzynarodowym 
w roku .... 
 

A.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, telefon, fax, e-mail, www 
2. Tytuł, numer i akronim projektu 
3. Nr decyzji Ministra 
4. Nr umowy 

B.  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA ZADA� 
 

C.  ROZLICZENIE KOSZTÓW (zł) 
  

  
Lp. 

  
Tre�� 

Planowane koszty w 
okresie rozliczeniowym 
......... 

Poniesione koszty w 
okresie rozliczeniowym 
...... 

    
ogółem 
�rodki 
krajowe 

w tym �rodki 
finansowe na 
nauk� 

  
ogółem 

w tym �rodki 
finansowe na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 

1 
Koszty 
bezpo�rednie 
ogółem 

        

  

w tym: 
1/ wynagrodzenia 
z pochodnymi 
2/ aparatura 
naukowo-badawcza 
3/ usługi obce 
4/ koszty podró�y 
słu�bowych 
5/ inne 

        

2 Koszty po�rednie         
3 Koszty ogółem         

D.  INFORMACJA O WYSOKO�CI �RODKÓW Z ZAGRANICY 
 

E.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE RAPORTU 



Imi� i nazwisko, telefon, e-mail 
  

    Główny Ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki 
  

  piecz�� jednostki  data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
_________ 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 29 
 

WZÓR 
 
Raport roczny/ko�cowy1) 
z wykonania zada� dotycz�cych działalno�ci wspomagaj�cej uczestnictwo w programie 
mi�dzynarodowym w roku .... 
 

A.  DANE OGÓLNE 
  
1. Nazwa i adres jednostki naukowej, telefon, fax, e-mail, www 
2. Nazwa programu mi�dzynarodowego 
3. Nr decyzji Ministra 
4. Nr umowy 
 

B.  SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA ZADA� 
 

C.  ROZLICZENIE KOSZTÓW (zł) 
  
  
  

Lp. 

  
  

Tre�� 

Planowane koszty w 
okresie rozliczeniowym 
..................... 

Poniesione koszty w 
okresie rozliczeniowym 
...................... 

    
  

ogółem 

w tym �rodki 
finansowe na 
nauk� 

  
ogółem 

w tym �rodki 
finansowe na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 

1 

Koszty 
bezpo�rednie 
ogółem  
w tym: 
1/ 
wynagrodzenia z 
pochodnymi 

        

  

2/ usługi obce 
3/ koszty 
podró�y 
słu�bowych 
4/ inne 

        

2 
Koszty 
po�rednie 

        

3 Koszty ogółem         
D.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZYGOTOWANIE RAPORTU 

Imi� i nazwisko, telefon, e-mail 
  

    Główny Ksi�gowy/Kwestor Kierownik jednostki 
  



  piecz�� jednostki  data podpis i piecz�� podpis i piecz�� 
 
_________ 

1)  Niepotrzebne skre�li� 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 30 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o finansowanie działalno�ci wspomagaj�cej badania 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres wnioskodawcy, 
telefon, fax, e-mail, 
  www 
2. Kierownik 
3. NIP, REGON 
4. Nazwa banku, nr rachunku 

Wypełnia Ministerstwo Nauki i 
Informatyzacji 
Nr rejestracyjny wniosku 
Data zło�enia 

B.  PLANOWANE KOSZTY REALIZACJI ZADA� (zł) w ROKU ........... 
  
  

Lp. 
  

Rodzaj zada� 
Planowane koszty 
realizacji zada� 

    
  

ogółem 

w tym ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 
1 Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe     
2 Zadania wydawnicze     
3 Zadania z zakresu działalno�ci bibliotek     

4 
Udost�pnianie dla nauki zasobów muzealnych 
i archiwalnych 

    

5 Tworzenie i utrzymanie baz i banków danych     

6 
Prenumerata czasopism naukowych i 
popularyzuj�cych nauk� 

    

7 
Upowszechnianie osi�gni�� nauki 
(konferencje, kongresy, sympozja, konkursy 
i inne) 

    

8 
Informacja i popularyzacja nauki w 
�rodkach masowego przekazu 

    

9 
Szkolenia wspomagaj�ce badania naukowe lub 
prace rozwojowe 

    

10 
Promocja przedsi�wzi�� innowacyjnych 
prowadzonych z wykorzystaniem wyników 
bada� naukowych i prac rozwojowych 

    

11 Inne     
12 Razem (lp. 1-11)     

C.  OPIS MERYTORYCZNY PLANOWANYCH ZADA� 
w tym informacja o planowanych formach upowszechniania 
 

D.  EKSPERTYZY, OPINIE I OCENY NAUKOWE 
Wykaz zada� 
  



  
Tytuł ekspertyzy, 
opinii, oceny 
naukowej 

    Planowane koszty (zł) 

Lp. 
  

wykonawca 
Odbiorca 

Termin 
wykonania 

  
ogółem 

w tym ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 
            
            
            
            
  Planowane koszty razem     
Informacja o sposobie wyboru wykonawców zada� 
 

E.  ZADANIA WYDAWNICZE 
  1.  Zbiorcze zestawienie publikacji 

  

          
Planowane koszty 
(zł) 

  

  
Lp. 

  
Autor, 
tytuł 

Liczba 
arkuszy 
wydaw. 

Nakład 
(liczba 
egz.) 

Planowana 
cena 1 
egz.  
(zł) 

  
ogółem 

w tym ze 
�rodków 
finansowych 
na nauk� 

Proponowany 
wydawca 
termin 

realizacji 
1 2 3 4 5 6 7 8 
                
                
                
        Razem       

  2.  Kosztorys wydawniczy 
1)     Autor i nazwa instytucji, z któr� autor był zwi�zany, przygotowuj�c publikacj� 
2)     Tytuł 
3)     Cz�stotliwo�� ukazywania si� 
4)     Obj�to�� w arkuszach wydawniczych 
5)     w tym arkuszy wydawniczych tekstu naukowego (bez reklam, artykułów sponsorowanych itp.) 
6)     Nakład 
7)     Nr ISSN 
8)     Informacja o czasopi�mie (publikacji periodycznej): 
a)           czy czasopismo (periodyk) zawiera oryginalne i nigdzie wcze�niej niepublikowane wyniki 
naukowe? 
tak - nie 
b)           czy czasopismo (periodyk) słu�y wtórnemu upowszechnianiu istniej�cej wiedzy? tak - nie 
Przy odpowiedzi "tak" na obydwa pytania nale�y poda� orientacyjne proporcje procentowe pomi�dzy 
publikacjami odnosz�cymi si� do lit. a i b 
9)     Czy publikowane materiały s� wcze�niej recenzowane? tak - nie  
Je�eli "tak", to jaki procent nadsyłanych prac jest: 
a)           odrzucany 
b)           poprawiany po recenzjach 
10)    J�zyk publikacji: 
a)           polski tak - nie, 
b)           angielski tak - nie, 
c)           inne (poda�, jakie) 
d)           niektóre po polsku, a niektóre w obcym tak - nie 
(w jakich proporcjach?) 
11)    Czy artykuły polskoj�zyczne zawieraj� streszczenia angielskie? tak - nie 



12)    Inne wa�ne informacje (np. czy czasopismo jest indeksowane w Current Contents, Science Citation 
Index, jaki ma impact factor itp.) 
13)    Honorarium autorskie (zł) 
14)    Koszty redakcyjne: 
a)           opracowanie redakcyjne 
b)           redakcja techniczna, korekty 
c)           opracowanie graficzne 
d)           inne prace (wymieni�, jakie) 
15)    Razem koszty redakcyjne 
16)    Koszt przygotowalni: 
a)           skład tekstu 
b)           inne prace (wymieni�, jakie) 
17)    Koszty drukarskie: 
a)           druk 
b)           inne koszty (wymieni�, jakie) 
18)    Razem koszty przygotowalni i druku 
19)    Ogółem planowane koszty: 
a)           Planowany koszt 1 arkusza wydawniczego 
b)           Planowana cena 1 egzemplarza 
c)           Planowane przychody 
-              z prenumeraty zagranicznej 
-              z prenumeraty krajowej 
-              ze sprzeda�y bezpo�redniej 
-              z reklam 
-              inne (np. z opłat za publikacje, tzw. page charge) 

  3.  Do wniosku doł�cza si�: 
1)     w odniesieniu do publikacji periodycznych - poprzedni tom publikacji i dwie recenzje wydawnicze (nie 
rekomendacje) niezale�nych ekspertów odpowiedniej specjalno�ci (je�eli czasopismo było wcze�niej 
dofinansowywane - jedn� recenzj�) 
2)     w odniesieniu do publikacji zwartych - elektroniczn� wersj� publikacji przeznaczonej do druku oraz 
dwie recenzje (nie rekomendacje) niezale�nych ekspertów odpowiedniej specjalno�ci 
 

F.  OPRACOWANIE ZASOBÓW NAUKOWYCH BIBLIOTEK ORAZ INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ 
  1.  Wykaz zada� 

  

  
Nazwa 
zadania 

  Planowane koszty (zł) 

Lp. 
nazwa 
podmiotu 

Planowany termin 
realizacji 

ogółem 
w tym ze �rodków 
finansowych na nauk� 

1 2 3 4 5 
          
          
          
  Planowane koszty razem     

  2.  Charakterystyka biblioteki wg stanu na dzie� 31.12. .... r. 
Nazwa i adres biblioteki 
Rok zało�enia 

  3.  Zbiory 
1)     Stan zbiorów (zgodnie z wytycznymi GUS - formularz K-04) 
w tym - zbiorów specjalnych (wg kryteriów stosowanych w odniesieniu do Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego): ksi��ki ....; starodruki ....; r�kopisy ....; muzykalia ....; kartografia ....; ikonografia ....; 
dokumenty �ycia społecznego ....; mikrofilmy ....; audiowizualne ....; elektroniczne .... 
2)     Charakterystyka tematyczna zbiorów 
3)     Charakter zbiorów (unikatowy w skali regionu, kraju lub inny) 
4)     Aktualizacja zbiorów (termin ostatniej kontroli i selekcji) 



  4.  Udost�pnianie zbiorów 
1)     Dost�pno�� zbiorów (liczba i rodzaj u�ytkowników, ograniczenia w dost�pie, czytelnie, godziny 
udost�pniania) 
2)     Liczba wypo�ycze� w ci�gu roku 
w tym - mi�dzybibliotecznych 
3)     Wymiana w ci�gu roku (liczba kontrahentów i tytułów otrzymywanych) 

  5.  Komputeryzacja biblioteki 
1)     posiadane systemy/moduły 
2)     dost�p do sieci komputerowych (lokalnych lub/i rozległych): 
3)     udost�pnianie katalogów w Internecie: 
 

G.  KONFERENCJE NAUKOWE 
  1.  Wykaz zada� 

  

  Tytuł Miejsce Liczba uczestników 
Planowane koszty 
(zł) 

Lp. 

Organizator 
konferencji 
Przewodnicz�cy 
komitetu 
organizacyjnego 

  
termin 

konferencji 

  
krajowych 

  
zagranicznych 

  
ogółem 

w tym ze 
�rodków 
finansowych 
na nauk� 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
              
  Planowane koszty razem     

  2.  Konferencja naukowa 
1)     Tytuł konferencji 
2)     Planowany termin, czas trwania i miejsce 
3)     Organizator konferencji 
4)     Współorganizatorzy konferencji 
5)     Skład komitetu organizacyjnego 
6)     Zasi�g konferencji (np.: mi�dzynarodowa, ogólnopolska, regionalna) 
7)     Czy konferencja ma charakter cykliczny (tak/nie) 
8)     J�zyk konferencji 
9)     Przewidywana liczba uczestników ogółem    w tym zagranicznych 
10)    Wysoko�� opłaty konferencyjnej 
(bez kosztów podró�y, zamieszkania i wy�ywienia uczestników) 
pełna                  zł        ulgowa   zł 
11)    Opis merytoryczny konferencji, jej cel, proponowany program, przewidywana liczba referatów, 
zaproszeni wykładowcy 
12)    Przewidywana forma upowszechniania wyników konferencji 
13)    Zestawienie planowanych kosztów konferencji (zł): 
a)           koszty organizacyjne (wynaj�cie sal, sekretariat, korespondencja itp.) 
b)           koszt zaproszenia wykładowców 
c)           honoraria 
d)           opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych 
e)           inne koszty organizacyjne (wymieni�, jakie) 
f)           koszty ogółem 
14.    Planowane �ródła finansowania (zł) 
a)           �rodki własne Wnioskodawcy 
w tym oczekiwane wpływy z opłat konferencyjnych 
b)           �rodki współorganizatorów 
c)           inne �rodki (np. od sponsorów) 



d)           wnioskowane dofinansowanie ze �rodków finansowych na nauk� 
e)           ogółem (a-d) 
 

H.  INNE ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI 
1.     Nazwa zadania 
2.     Termin i miejsce realizacji 
3.     Opis merytoryczny zadania wraz z uzasadnieniem 
4.     Cele do osi�gni�cia, w tym formy i zasi�g upowszechniania wyników zadania 
5.     	ródła finansowania - �rodki ogółem (zł) 
w tym: 
1)             �rodki własne 
2)             inne �rodki 
3)             �rodki finansowe na nauk� 
6.     Informacja o sposobie wyboru wykonawców zada� 
7.     Inne informacje uznane za wa�ne dla oceny wniosku 
 

I.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE WNIOSKU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
  

  Główny ksi�gowy Kierownik 
  

Piecz�� firmowa Piecz�� i podpis  Piecz�� i podpis 
 
UWAGI: 

1.  W przypadku składania wniosku przez podmiot po raz pierwszy, nale�y przedło�y� dodatkowo dokumenty 
potwierdzaj�ce osobowo�� prawn�, kopi� statutu i informacj� o wcze�niejszych działaniach na rzecz 
nauki 

2.  W przypadku korzystania z pomocy publicznej podmiot składaj�cy wniosek obowi�zany jest poda� 
informacj� o wysoko�ci tej pomocy uzyskanej w okresie ostatnich 3 lat, zgodnie z przepisami o pomocy 
publicznej 

3.  W przypadku wniosku o finansowanie zada� planowanych do realizacji w okresie dwuletnim, nale�y poda� 
dla poszczególnych zada� etapy realizacji wraz z kosztami planowanymi na ka�dy rok osobno 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 31 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Informatyzacji w kategorii: 
  
Badania na 
rzecz rozwoju 
nauki 

Badania na rzecz 
rozwoju społecze�stwa 

Badania na rzecz 
rozwoju gospodarki 

*) 

*)  Niepotrzebne skre�li� 
 

A.  DANE KANDYDATA DO NAGRODY 
1.     Imi� i nazwisko, tytuł zawodowy, stopie� naukowy, tytuł naukowy 
2.     Adres zamieszkania, telefon, fax, e-mail 
3.     Miejsce pracy: nazwa instytucji, adres, telefon, fax, e-mail 
 

B.  DANE WNIOSKODAWCY 
1.     Nazwa i adres wnioskodawcy, telefon, fax, e-mail, www 
2.     Osoby reprezentuj�ce wnioskodawc�  
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
 

C.  INFORMACJE O OSI�GNI	CIU ZGŁOSZONYM DO NAGRODY 



1.     Okre�lenie tematyki bada� prowadzonych przez kandydata do nagrody 
2.     Opis osi�gni�cia 
3.     Informacje o dotychczas uzyskanych nagrodach lub wyró�nieniach za osi�gni�cie zgłoszone do 
nagrody 
 

D.  UZASADNIENIE WNIOSKU O PRZYZNANIE NAGRODY 
 

E.  INNE INFORMACJE WA
NE DLA OCENY WNIOSKU 
 
data  piecz�� i podpis(y) 
 
Do wniosku doł�cza si�: 

  1)  �yciorys kandydata do nagrody 
  2)  wykaz najwa�niejszych publikacji 
  3)  opini� wnioskodawcy dotycz�c� osi�gni�� kandydata 
  4)  co najmniej 3 rekomendacje uznanych uczonych reprezentuj�cych t� sam� dziedzin� nauki co kandydat 
  5)  zgod� kandydata na udział w konkursie 
  6)  zgod� kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych 

 
ZAŁ�CZNIK Nr 32 
 

WZÓR 
 
RAPORT 
z realizacji zada� finansowanych ze �rodków na działalno�� wspomagaj�c� badania w roku .... 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
  
1. Nazwa i adres wnioskodawcy, telefon, fax, e-
mail, www 
2. Kierownik 
3. NIP, REGON 
4. Nazwa banku, nr rachunku 

Nr umowy 
Nr decyzji 
Ministra 

B.  KOSZTY ZADA� ZREALIZOWANYCH W .... r. FINANSOWANYCH ZE �RODKÓW FINANSOWYCH NA 
NAUK	 
  

  
Lp. 

  
RODZAJ ZADA� 

Koszty zada� 
zrealizowanych  

(zł) 

    
  

ogółem 

w tym ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 
1 Ekspertyzy, opinie i oceny naukowe     
2 Zadania wydawnicze     
3 Zadania z zakresu działalno�ci bibliotek     

4 
Udost�pnianie dla nauki zasobów muzealnych 
i archiwalnych 

    

5 Tworzenie i utrzymanie baz i banków danych     

6 
Prenumerata czasopism naukowych i 
popularyzuj�cych nauk� 

    

7 
Organizowanie przedsi�wzi�� promocyjnych 
(konferencje, wystawy, targi, konkursy i 
inne) 

    

8 Informacja i popularyzacja nauki w     



�rodkach masowego przekazu 

9 
Szkolenia wspomagaj�ce badania naukowe lub 
prace rozwojowe 

    

10 
Promocja przedsi�wzi�� innowacyjnych 
prowadzonych z wykorzystaniem wyników 
bada� naukowych i prac rozwojowych 

    

11 Inne     
12 Razem (lp. 1-11)     

C.  OPIS MERYTORYCZNY ZREALIZOWANYCH ZADA� 
1.     Omówienie stanu wykonania zada� i ich zgodno�ci z planem i harmonogramem prac 
2.     Informacja o formach upowszechniania 
 

D.  ROZLICZENIE �RODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA EKSPERTYZY, OPINIE I OCENY 
NAUKOWE 
1.     Wykaz zada� 
  

  
Lp. 

Tytuł ekspertyzy, 
opinii, oceny 
naukowej 

  
  
  

Poniesione koszty (zł) 

  
  

wykonawca 
Odbiorca 

Termin 
wykonania 

  
ogółem 

w tym ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 
            
            
            
    Koszty razem     
2.     Informacja o sposobie wyboru wykonawców zada� 
3.     	ródła finansowania zada� (zł)  
�rodki finansowe ogółem  
w tym: 
1)           �rodki własne jednostki 
2)           �rodki finansowe na nauk� 
3)           inne �rodki (np. od sponsorów, współrealizatorów zada�) 
4.     �rodki finansowe na nauk� niewykorzystane  
wg stanu na dzie� 31 grudnia ... r. 
5.     Informacja opisowa do cz��ci finansowej 
1)           wyja�nienie ewentualnych rozbie�no�ci dotycz�cych nakładów planowanych i zrealizowanych 
2)           uzasadnienie ewentualnych rozbie�no�ci powstałych w toku wykonywania zada� pomi�dzy 
zakresem zada� lub harmonogramem okre�lonym w umowie 
 

E.  ROZLICZENIE �RODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA REALIZACJ	 ZADA� Z ZAKRESU 
DZIAŁALNO�CI WYDAWNICZEJ 
1.     Wykaz zada� 
  
  Tytuł       Poniesione koszty (zł) 

Lp. 
wydawca/ 
autor 

Liczba arkuszy 
wydawniczych 

Nakład 
Cena 1 
egz. 
(zł) 

  
ogółem 

w tym ze �rodków 
finansowych na 
nauk� 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
              
  Koszty razem     



2.     	ródła finansowania zada� (zł)  
�rodki ogółem  
w tym: 
1)           �rodki własne jednostki 
2)           �rodki finansowe na nauk� 
3)           inne �rodki (np. od sponsorów, współrealizatorów zada�) 
3.     �rodki finansowe na nauk� niewykorzystane  
wg stanu na dzie� 31 grudnia ... r. 
4.     Informacja opisowa do cz��ci finansowej 
1)           wyja�nienie ewentualnych rozbie�no�ci dotycz�cych nakładów planowanych i zrealizowanych 
2)           uzasadnienie ewentualnych rozbie�no�ci powstałych w toku wykonywania zada� pomi�dzy 
zakresem zada� lub harmonogramem okre�lonym w umowie 
 

F.  ROZLICZENIE �RODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA OPRACOWANIE ZASOBÓW 
NAUKOWYCH BIBLIOTEK ORAZ INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ 
1.     Wykaz zada� 
  
  Nazwa zadania Koszty (zł) 
Lp. Nazwa jednostki ogółem w tym ze �rodków finansowych na nauk� 
1 2 3 4 
        
  Koszty razem     
2.     	ródła finansowania zada� (zł)  
�rodki ogółem  
w tym: 
1)           �rodki własne jednostki 
2)           �rodki finansowe na nauk� 
3)           inne �rodki (np. od sponsorów, współrealizatorów zada�) 
3.     �rodki finansowe na nauk� niewykorzystane  
wg stanu na dzie� 31 grudnia ..... r. 
4.     Informacja opisowa do cz��ci finansowej 
1)           wyja�nienie ewentualnych rozbie�no�ci dotycz�cych nakładów planowanych i zrealizowanych 
2)           uzasadnienie ewentualnych rozbie�no�ci powstałych w toku wykonywania zada� pomi�dzy 
zakresem zada� lub harmonogramem okre�lonym w umowie 
 

G.  ROZLICZENIE �RODKÓW FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA KONFERENCJE NAUKOWE 
1.     Wykaz zada� 
  
  Tytuł Miejsce Liczba uczestników Koszty w (zł) 

Lp. 

Organizator 
konferencji 
Przewodnicz�cy 
komitetu 
organizacyjnego 

  
termin 

konferencji 

  
krajowych 

  
zagranicznych 

  
ogółem 

w tym ze 
�rodków 
finansowych 
na nauk� 

1 2 3 4 5 6 7 
              
              
  Koszty razem     
2.     	ródła finansowania zada� (zł) 
�rodki finansowe ogółem 
w tym: 
1)           �rodki własne jednostki 
2)           �rodki finansowe na nauk� 
3)           inne �rodki (np. od sponsorów, współrealizatorów zada�) 
3.     �rodki finansowe na nauk� niewykorzystane 



wg stanu na dzie� 31 grudnia ..... r. 
4.     Informacja opisowa do cz��ci finansowej 
1)           wyja�nienie ewentualnych rozbie�no�ci dotycz�cych nakładów planowanych i zrealizowanych 
2)           uzasadnienie ewentualnych rozbie�no�ci powstałych w toku wykonywania zada� pomi�dzy 
zakresem zada� lub harmonogramem okre�lonym w umowie 
 

H.  INNE ZADANIA 
1.     Nazwa zadania 
2.     Termin i miejsce realizacji 
3.     Opis zadania z uzasadnieniem merytorycznym 
4.     Cele osi�gni�te, w tym formy i zasi�g upowszechniania wyników zadania 
5.     	ródła finansowania - �rodki ogółem (zł) 
w tym: 
1)             �rodki własne 
2)             inne �rodki 
3)             �rodki finansowe na nauk� 
6.     Informacja o sposobie wyboru wykonawców zada� 
7.     Inne informacje uznane za wa�ne dla oceny raportu 
 

I.  INFORMACJE O OSOBIE ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZ�DZENIE RAPORTU 
Imi� i nazwisko, telefon, fax, e-mail 
Miejscowo��, data 
  

  Główny ksi�gowy Kierownik 
  

Piecz�� firmowa Piecz�� i podpis Piecz�� i podpis 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 33 
 

WZÓR 
 
WNIOSEK 
o przyznanie �rodków finansowych na uczestnictwo w programie lub przedsi�wzi�ciu okre�lonym 
przez Ministra 
 

A.  DANE WNIOSKODAWCY 
1.     Nazwa i adres wnioskodawcy, telefon, fax, e-mail, www 
2.     Kierownik jednostki 
3.     NIP, REGON 
4.     Nazwa banku, nr rachunku 
 

B.  INFORMACJE OGÓLNE 
1.     Tytuł programu lub przedsi�wzi�cia 
2.     Numery zada� obj�tych wnioskiem - według ogłoszenia 
3.     Planowany okres realizacji zada� 
4.     Planowane nakłady ogółem 
w tym: 
1)             �rodki własne 
2)             �rodki finansowe na nauk� 
3)             �rodki finansowe pochodz�ce z innych �ródeł ni� �rodki finansowe na nauk� 
 

C.  INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
(wypełnia tylko uprawniony podmiot nieb�d�cy jednostk� naukow� otrzymuj�c� dotacj� na podstawow� 
działalno�� statutow�) 
1.     Podstawowe informacje o prowadzonej działalno�ci 



2.     Liczba osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w roku poprzedzaj�cym rok zło�enia 
wniosku - ogółem ....., w tym z wykształceniem wy�szym ..... 
3.     Do wniosku nale�y doł�czy� dokumenty okre�lone w § 54 ust. 4 rozporz�dzenia Ministra Nauki i 
Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania �rodków 
finansowych na nauk� 
 

D.  OPIS ZADA� I OCZEKIWANYCH EFEKTÓW ICH REALIZACJI 
(dotyczy poszczególnych zada� wymienionych w cz��ci B ust. 2) 
1.          Diagnoza stanu zwi�zanego z przedmiotem zadania 
2.          Cel, jaki zamierza si� osi�gn�� dzi�ki realizacji zadania 
3.          Sposób realizacji zadania, w tym informacje o osobach lub podmiotach uczestnicz�cych w 
realizacji zadania oraz o sposobie ich wyboru 
4.          Oczekiwane efekty realizacji zadania 
 

E.  HARMONOGRAM WYKONYWANIA ZADA� 
  
      Planowane koszty (zł) 

Lp. 
Nazwa 
zadania 

Termin 
rozpocz�cia 
----------- 
zako�czenia 

zadania 

ogółem 
�rodki 
własne 
jednostki 

�rodki finansowe 
pochodz�ce ze �rodków 
finansowych na nauk� 

1 2 3 4 5 6 
            
            
RAZEM (zł)       

F.  KOSZTORYS (zł) 
  
    Plan na ............... r. 
Lp. Tre��   w tym: 

    

planowany koszt 
udziału jednostki w 
programie lub 
przedsi�wzi�ciu 

  
�rodki 
własne 

�rodki finansowe 
pochodz�ce ze 
�rodków 
finansowych na 
nauk� 

�rodki 
finansowe 
pochodz�ce z 
innych 	ródeł 

1 2 3 4 5 6 

1 

Koszty 
bezpo�rednie 
ogółem  
w tym: 

        

  

1/ 
wynagrodzenia 
z pochodnymi 
2/ aparatura 
naukowo-
badawcza 
3/ usługi obce 
4/ koszty 
podró�y 
słu�bowych 
5/ inne 

        

2 
Koszty 
po�rednie 

        

3 Koszty ogółem         
 



UWAGA: 
Tabel� nale�y wypełni� dla całego okresu uczestnictwa w programie oraz oddzielnie dla ka�dego roku 
kalendarzowego 
  
Kierownik jednostki Główny Ksi�gowy/Kwestor   

    Piecz�� firmowa 
  

Podpis i piecz�� Podpis i piecz�� Data 
 
ZAŁ�CZNIK Nr 34 
 

WZÓR 
 
Wniosek o przyznanie stypendium naukowego 
 

  1.  JEDNOSTKA NAUKOWA ZGŁASZAJ
CA WNIOSEK 
  
Nazwa i adres jednostki, telefon, fax, e-mail, www 
(dla szkół wy�szych nale�y poda� tak�e jednostk� podstawow� 
zgodnie ze statutem szkoły, wraz z jej adresem) 

  

Telefon, fax, e-mail, www   
NIP, REGON   

  2.  INFORMACJE O KANDYDACIE 
  
Kandydat 
imi� 
nazwisko 
nazwisko panie�skie 
imiona rodziców 
tytuł zawodowy 
stopie� naukowy 

  
data urodzenia 
  
nr dowodu 
osobistego 

Adres zamieszkania 
ulica 
miejscowo�� 
kod 

telefon 
tel. kom. 
e-mail 

Adres do korespondencji (je�eli jest inny ni� 
powy�ej) 
ulica 
miejscowo�� 
kod 

  
  
telefon kontaktowy 

  3.  Okres, na który proponuje si� przyzna� stypendium naukowe (nie dłu�szy ni� 3 lata) 
  4.  Proponowana miesi�czna wysoko�� stypendium naukowego 
  5.  Informacje o pracy zawodowej, miejscach zatrudnienia i zajmowanych stanowiskach 
  6.  Przebieg pracy naukowej: nazwa szkoły wy�szej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, data 

uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorz�dnego stopnia naukowego 
  7.  Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa reprezentowana przez kandydata oraz tematyka bada� naukowych 

lub prac rozwojowych 
  8.  Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku (maks. 5 pozycji, 

poda� miejsce i dat� publikacji, udział przy realizacji projektów badawczych) 
  9.  Do�wiadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granic� (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, 

jednostka deleguj�ca) 
  10. Opinia o kandydacie oraz inne informacje przydatne przy rozpatrywaniu wniosku 

 
Miejscowo�� i data  Podpis i piecz�� kierownika jednostki naukowej 
 



O�wiadczenie kandydata 
Wyra�am zgod� na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku w zbiorze danych 
Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó�n. zm.) 
 
  Podpis kandydata 
 
UWAGA: 
Do wniosku mo�e by� doł�czona opinia o kandydacie sporz�dzona przez jego opiekuna naukowego 


