
 
                                                                                                                     2011-05-10 
Wydział Mechaniczny 
Energetyki i Lotnictwa PW 

Warunki wydziałowego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na 
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, 
służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich 

finansowanych w wydziałowym trybie konkursowym w 2011 

§ 1 

Wnioski o przydział środków finansowych na prowadzenie badań naukowych lub prac 
rozwojowych oraz zadań z nimi związanych mogą być składane przez młodych pracowników 
nauki zatrudnionych na Wydziale oraz uczestników studiów doktoranckich. Przez „młodych 
pracowników nauki” rozumie się pracowników, którzy do chwili składania wniosków nie 
ukończyli 35-go roku życia, oraz doktorantów - uczestników stacjonarnych studiów 
doktoranckich. 

§ 2 

Wnioski o przydział środków finansowych składane są w Biurze Dziekana w terminie do 
końca maja 2011r. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 14 
czerwca 2011r.  

§ 3 

Przyznane środki mogą być wydatkowane na badania naukowe połączone  z 
przygotowaniem publikacji do  uznanych czasopism: budowę lub modernizację stanowiska 
badawczego, zakup aparatury, zakup materiałów i literatury fachowej, udział w szkoleniach i 
konferencjach naukowych oraz realizację pracy doktorskiej  (młodzi pracownicy z otwartym 
przewodem doktorskim). Przedmiotem wniosku może być też stypendium doktoranckie 
(uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich).   

§ 4 

Osoba ubiegająca się o dotację powinna wypełnić wniosek podany  w załączniku nr 3 do 
zarządzenia Rektora  PW nr 21/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku , do wniosku należy 
dołączyć wymienione niżej dokumenty: 

 wykaz posiadanych publikacji,  
 informacje o czasopiśmie, do którego zostanie przygotowany artykuł, 
 informacje o konferencji lub  szkoleniu, jeśli tego dotyczy wniosek. 

                                                                         § 5 

Wniosek o dotację  powinien uzyskać wstępną akceptację kierownika zakładu 

                                                                    § 6 

Osoba ubiegająca się o stypendium powinna wypełnić wniosek podany  w załączniku nr 4 do 
zarządzenia Rektora  PW nr 21/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku 



                                                                      § 7 

Stypendium doktoranckie jest komplementarne w stosunku do innych otrzymywanych 
stypendiów, wynosi  ono nie więcej niż 1200 zł/miesiąc i jest wypłacane przez 6 miesięcy od 
lipca  do  grudnia   2011r .  

§ 8 

Analizę merytoryczną wniosków przeprowadza Wydziałowa Komisja ds. Nauki.  

§ 9 

Komisja zastrzega sobie prawo  zmiany wysokości  przyznanych kwot w  stosunku do 
wnioskowanych. Zmiana następuje na podstawie oceny merytorycznej wniosku i podlega 
ona akceptacji wnioskodawcy. 

                                                                    § 10 

Komisja przedkłada Dziekanowi wybrane projekty do finansowania, wraz z propozycją  
wysokości środków finansowych. Dziekan akceptuje wybrane projekty do realizacji 

                                                                     § 11 

Środki finansowe  projektu  nie mogą być przeznaczone na wypłaty w ramach umów cywilno-
prawnych dla pracowników Politechniki Warszawskiej   

                                                                     § 12 

Środki przyznawane są do  dnia 31.12.2011 roku, jest to data  zakończenia projektu. 

§ 13 

Warunkiem rozliczenia projektu  dziekańskiego jest: przedłożenie a) sprawozdania 
merytorycznego – w tym kopii przygotowanych publikacji, b) sprawozdania finansowego,  
oraz   innych wymaganych dokumentów  (patrz § 16) 

  § 14 

Warunkiem rozliczenia stypendium doktoranckiego jest przedłożenie sprawozdania 
merytorycznego charakteryzującego postęp prac nad doktoratem w okresie pobierania 
stypendium  .   

 § 15 

 

Termin złożenia   dokumentów (patrz § 13 oraz § 14) wymaganych do rozliczenia  pracy  nie  

przekracza dwu tygodni od  daty zakończenia projektu.  

§ 16 

Pozostałe nie wyszczególnione kwestie, w tym  regulamin konkursu na stypendia dla  
uczestników studiów doktoranckich, oraz szczegółowe warunki odbioru i oceny projektów 
regulowane  są zarządzeniem  Rektora PW  21/2011 z dn.28 kwietnia 2011 wraz z 
załącznikami 


