
         Załącznik do uchwały nr319/II/2022 
Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika  

z dnia 22.03.2022  r. 
 

Regulamin 

konkursu grantów wewnętrznych w roku 2022 wspierających prowadzenie działalności 

naukowej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika  

 

1) Celem Konkursu jest rozwój badań prowadzonych przez naukowców zatrudnionych w 

Politechnice Warszawskiej, które będą skutkowały wymiernymi i nowatorskimi efektami 

osiągniętymi w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika i elektrotechnika (zwanej 

dalej w skrócie AEE). Przedmiotem konkursu jest finansowanie projektów, w wyniku 

których: powstaną wysokopunktowane publikacje naukowe wydane lub przyjęte do druku w 

czasopismach lub wydawnictwach znajdujących się w wykazach MNiSW lub zostanie 

złożony wniosek na konkurs grantowy do zewnętrznych instytucji finansujących. 

2) Granty przeznaczone są na projekty indywidualne lub zespołowe.  

3) Granty są przyznawane na okres do 31 grudnia 2023 roku, przy czym przewidziane są dwa 

rodzaje grantów - umownie nazywane grantami typu A i grantami typu B. Ich maksymalna 

wysokość wynosi 50.000 zł dla grantów typu A oraz 25.000 zł dla grantów typu B. 

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu o granty na 

badania dyscypliny AEE. 

4) Kierownikiem projektu indywidualnego albo projektu zespołowego, zwanego dalej 

„kierownikiem pracy”, może być pracownik Politechniki Warszawskiej spełniający łącznie 

następujące warunki:  

a. jest zatrudniony w grupie pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych, w 

wymiarze co najmniej 0,5 etatu na okres co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 roku; 

b. zadeklarował przynależność do dyscypliny AEE w co najmniej 50%; 

c. złożył oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do zaliczenia do liczby 

pracowników prowadzących działalność naukową (liczby N) w dyscyplinie naukowej 

AEE, 

d. nie był kierownikiem grantu wewnętrznego RND AEE w poprzednich edycjach albo był 

kierownikiem grantu wewnętrznego RND AEE w poprzednich edycjach, ale grant został 

już zakończony, rozliczony, a wszystkie zadeklarowane we wniosku do tego grantu 

wskaźniki zostały osiągnięte w 100%. 

5) Członkami zespołu wykonującego projekt mogą być następujące osoby: 

a. pracownicy Politechniki Warszawskiej; 

b. doktoranci i studenci Politechniki Warszawskiej. 

6) Udział wynagrodzeń dla osób, o których mowa w pkt. 5b nie może przekraczać 50% kwoty 

wynagrodzeń ogółem. 

7) W konkursie preferowane będą wnioski o granty, w efekcie których zostaną osiągnięte 

następujące cele: 

a. publikacja artykułów w renomowanych czasopismach międzynarodowych (w 

szczególności w wysoko punktowanych czasopismach typu open access), 

opublikowanych lub przyjętych do publikacji w okresie do 6 miesięcy po terminie 

zakończeniu projektu, w czasopismach przypisanych do dyscypliny AEE i 

wymienionych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

wykazu czasopism naukowych o punktacji wynoszącej co najmniej 100 pkt.; 

b. publikacja monografii naukowych, których autorami lub współautorami są wykonawcy 

projektu, merytorycznie związanych z dyscypliną AEE, opublikowanych lub przyjętych 

do publikacji w okresie do 6 miesięcy po terminie zakończenia projektu, w 

wydawnictwach wymienionych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie 

naukowe, o punktacji wynoszącej co najmniej 80 pkt.; 



c. złożenie zgłoszeń patentowych; 

d. złożenie wniosku o grant międzynarodowy lub krajowy i uzyskanie co najmniej 

akceptacji formalnej; 

e. ustanowienie lub wzmocnienie, potwierdzonych np. wspólnymi publikacjami lub 

wspólnym wystąpieniem grantowym, kontaktów międzynarodowych lub krajowych, w 

tym wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami Politechniki Warszawskiej 

uprawiającymi dyscyplinę AEE. 

8) Środki finansowe przyznane w ramach grantu mogą być wydatkowane na wynagrodzenia 

dla członków zespołu wykonawców, sfinansowanie wyjazdów związanych z prowadzeniem 

prac badawczych lub rozwojowych, w tym wyjazdów na konferencje naukowe, zakup usług, 

materiałów, aparatury, oprogramowania oraz niskocennych składników majątku - do kwoty 

łącznie 10.000 zł, oraz na publikację i rozpowszechnianie wyników badań. 

9) Koszty pośrednie wynoszą: ogólne (0%) oraz wydziałowe (20%).  

10) Na otrzymanie grantu nie ma wpływu fakt finansowania członków zespołu z innych źródeł, 

z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest wielokrotne finansowanie tych samych zadań 

badawczych ze środków pochodzących z różnych grantów. 

11) Wniosek o grant wewnętrzny wspierający prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie 

AEE, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, podpisany 

przez kierownika jednostki organizacyjnej, z której wywodzi się kierownik pracy oraz przez 

kierownika pracy, należy składać w sposób i w terminie podanym w ogłoszeniu o konkursie. 

Wniosek niekompletny lub złożony po terminie nie będzie rozpatrywany. 

12) Kryteria oceny wniosku stanowią: 

a. cel badawczy projektu, uzasadnienie merytoryczne, przewidywane osiągnięcia;  

b. znaczenie planowanych osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscypliny AEE; 

c. dorobek naukowy kierownika grantu / wnioskodawców udokumentowany publikacjami, 

patentami i udziałem w realizacji projektów badawczych lub prac rozwojowych; 

d. harmonogram pracy, struktura i zasadność kosztorysu. 

13) Wnioski są oceniane przez Zespół Konkursowy powołany przez Radę Naukową Dyscypliny 

AEE, która przedstawia Radzie listę rankingową wniosków wraz z rekomendacjami do 

finansowania. Decyzję o finansowaniu wniosków podejmuje Rada. 

14) Warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu jest podpisanie porozumienia, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Porozumienie podpisuje przewodniczący Rady 

Naukowej Dyscypliny AEE, kierownik pracy, pełnomocnik kwestora i kierownik jednostki, 

z której wywodzi się kierownik pracy. 

15) Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za rozliczenie finansowe i merytoryczne realizacji 

projektu jest jednostka zatrudniająca kierownika pracy. 

16) Realizacja projektu musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2023 roku. 

17) Podstawą rozliczenia grantu jest protokół oceny i odbioru grantu wewnętrznego, stanowiący 

załącznik nr 3 do Regulaminu, wypełniony przez kierownika pracy. Protokół powinien być 

sporządzony w czterech egzemplarzach i przekazany do sekretariatu Rady Naukowej 

Dyscypliny AEE w terminie 7 dni od daty zakończenia realizacji grantu. Do protokołu 

należy dołączyć krótki opis dokumentujący prace i osiągnięte rezultaty. 

18) Odbiór grantu dokonuje zespół powołany przez kierownika jednostki, o której mowa w pkt. 

15, zwany dalej „Zespołem odbierającym”. Co najmniej jeden członek Zespołu 

odbierającego jest wskazany przez przewodniczącego RND AEE. Zespół odbierający 

zamieszcza w protokole oceny i odbioru grantu wewnętrznego zwięzłą ocenę merytoryczną 

oraz decyzję o odbiorze lub odmowie odbioru wykonania pracy. Protokół oceny i odbioru 

grantu wewnętrznego podpisują członkowie Zespołu odbierającego oraz przewodniczący 

RND AEE. 

19) Negatywna ocena wykonania projektu wyklucza wykonawców z ubiegania się o granty 

Dyscypliny AEE w dwóch kolejnych edycjach. 



20) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje 

Przewodniczący RND AEE 
  

 


