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REGULAMIN  

przyznawania i rozliczania dotacji na finansowanie prac badawczych   

służących rozwojowi młodych naukowców i doktorantów (RMN) 

w Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 

 

I. ZASADY OGÓLNE 

1. Wnioski mogą składać asystenci, adiunkci oraz doktoranci WCY, którzy nie ukończyli 35 

roku życia.  

2. Wnioski należy składać do Prodziekana WCY ds. naukowych. 

3. Asystent może ubiegać się o finansowanie 5 razy, ale nie dłużej niż do 9 roku pracy  

na stanowisku asystenta, jeśli spełnia następujące warunki:  

1) Uzyskał co najmniej 4 punkty za publikacje w czasopismach z listy MNiSW  

za dwa ostatnie lata przed rokiem wnioskowania. 

2) Deklaruje we wniosku uzyskanie co najmniej 5 punktów (wg listy czasopism MNiSW)  

za publikacje wynikające z realizacji projektu. 

3) Uzyskał rozliczenie finansowe i pozytywną ocenę merytoryczną pracy RMN,  

jeśli realizował tego typu pracę w latach poprzedzających złożenie wniosku oraz spełnił 

swoje publikacyjne deklaracje z prac RMN zakończonych co najmniej rok wcześniej. 

4) Temat pracy RMN uzgodnił z dyrektorem instytutu, którego jest pracownikiem. 

5) Złożył wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

4. Adiunkt może ubiegać się o finansowanie 8 razy, ale nie dłużej niż do 12 roku pracy  

na stanowisku adiunkta, jeśli spełnia następujące warunki:  

1) Uzyskał co najmniej 8 punktów za publikacje w czasopismach z listy MNiSW za dwa 

ostatnie lata przed rokiem wnioskowania. 

2) Deklaruje we wniosku uzyskanie co najmniej 5 punktów (wg listy czasopism  MNiSW)  

za publikacje wynikające z realizacji projektu. 

3) Uzyskał rozliczenie finansowe i pozytywną ocenę merytoryczną pracy RMN,  

jeśli realizował tego typu pracę w latach poprzedzających złożenie wniosku oraz spełnił 

swoje publikacyjne deklaracje z prac RMN zakończonych, co najmniej rok wcześniej. 

4) Temat pracy RMN uzgodnił  z dyrektorem instytutu, którego jest pracownikiem. 

5) Złożył wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

5. Doktorant może ubiegać się o finansowanie w czasie trwania studiów doktoranckich, jeśli 

spełnia następujące warunki: 

1) Terminowo realizuje program studiów doktoranckich. 

2) Uzyskał co najmniej 4 punkty za publikacje w czasopismach z listy MNiSW za dwa 

ostatnie lata przed rokiem wnioskowania. 

3) Deklaruje we wniosku uzyskanie co najmniej 5 punktów (wg listy czasopism MNiSW)  

za publikacje wynikające z realizacji projektu. 

4) Uzyskał rozliczenie finansowe i pozytywną ocenę merytoryczną pracy RMN, jeśli 

realizował tego typu pracę w latach poprzedzających złożenie wniosku, oraz spełnił swoje 

publikacyjne deklaracje z prac RMN zakończonych co najmniej rok wcześniej. 

5) Temat pracy RMN uzgodnił z dyrektorem instytutu, w którym zatrudniony jest jego 

opiekun  naukowy. 

6) Złożył wniosek na formularzu, stanowiącym załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, 

uzyskując tam opinię swojego opiekuna naukowego. 

6. Doktorant studiujący na  I roku studiów doktoranckich oraz asystent w pierwszym roku swojej 

pracy nie muszą  spełniać warunku określonego odpowiednio w  ust. 5 pkt. 2) i ust. 3 pkt. 1). 

Osoba aplikująca o pracę RMN  może skorzystać z warunku określonego w tym ust. tylko 

jeden raz.   



 

II. TRYB PRZYZNAWANIA DOTACJI 

1. Przyznawanie dotacji na finansowanie prac badawczych RMN odbywa się w trybie 

konkursowym. 

2. Komisja Rady Wydziału ds. nauki ocenia złożone wnioski  

3. Podział dotacji następuje według następujących kryteriów: 

 
 lp Nazwa kryterium oceny Wynik oceny 

1 Czy proponowany projekt dotyczy 

badań naukowych? 

TAK/NIE 

2 Czy koszty projektu są 

uzasadnione? 

TAK/NIE 

3 Liczba punktów za publikacje w 

ostatnich dwóch latach 

Suma punktów za publikacje liczona 

wg listy MNiSW 

 

Wnioski nie spełniające kryterium nr 1 zostają wykluczone z konkursu. Wnioski nie 

spełniające kryterium nr 2 zostają skierowane do poprawienia kosztorysu i po poprawieniu 

poddane ponownej ocenie. Kryterium nr 3 ustala kolejność w rankingu osób ubiegających 

się o grant RMN. 

Dotacje przydzielane są kolejnym w rankingu osobom i kwoty dotacji dla prac RMN  

są zgodne z kosztami zweryfikowanymi z kryterium 2. Jeśli nie można już przydzielić 

kolejnej osobie kwoty przez nią wnioskowanej, to pozostałe środki finansowe (resztę 

finansów z dotacji MNiSW) dla prac RMN rozdziela się osobom, które otrzymały dotację, 

proporcjonalnie do uzyskanych przez nich kwot.  

Jeśli przydzielone zostały kwoty wszystkim ubiegającym się o dotacje i pozostała reszta 

dotacji MNiSW, to jest ona również rozdzielana pomiędzy osoby, które otrzymały dotację, 

proporcjonalnie do uzyskanych przez nich kwot. 

4. Komisja ustala, na podstawie przyjętych zasad, zestaw wniosków proponowanych przez nią 

do finansowania oraz sporządza ranking na podstawie przyjętego algorytmu obliczenia 

wysokości dotacji.  

5. Jeśli osoba wnioskująca pełniła funkcję opiekuna studentów biorących udział  

w konkursie o zasięgu międzynarodowym lub ogólnokrajowym o charakterze  

naukowo-badawczym (w roku poprzedzającym złożenie wniosku), finansowanie może ulec 

podwyższeniu, w stosunku do kwoty uzyskanej w konkursie, o kwotę ustaloną w danym 

roku przez dziekana – na wniosek zainteresowanego. Suma kwot wnioskowanych jest 

zdejmowana z dotacji konkursowej do podziału, a zgodnie z w/w algorytmem jest dzielona 

kwota pozostająca po odjęciu tej sumy. 

6. Decyzję o przyznaniu dotacji RMN podejmuje dziekan w oparciu o ocenę i propozycjach 

Komisji. 

7. Po otrzymaniu decyzji w sprawie finansowania RMN kierownik pracy,  

w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od przekazania decyzji do instytutu,  z którego 

dyrektorem uzgodnił temat (niedotrzymanie terminu spowoduje brak finansowania pracy), 

sporządza wniosek według załącznika nr 3 do „Zasad prowadzenia projektów badawczych, 

prac rozwojowych,  badań naukowych oraz inwestycji służących potrzebom badań 

naukowych w WAT” (stanowiących załącznik do Zarządzenia Rektora WAT 

Nr 29/RKR/2014 z dnia 2 grudnia  2014 r.). Jeśli wniosek nie zostanie złożony, to Komisja 

ponownie przelicza podział całej dotacji między pozostałych uczestników konkursu. 

8. W przypadku zmiany zapisów zawartych we wniosku o finansowanie pracy RMN 

kierownik pracy sporządza aneks. Sporządzenie aneksu nie jest wymagane, jeżeli środki 

finansowe określone w poszczególnych pozycjach kosztorysu ulegają zmianie nie więcej 

niż o 15%, bez zwiększania ogólnych środków finansowych przyznanych na realizację 

pracy w roku budżetowym. 

 

 

 



III. ROZLICZENIE PRAC RMN 

1. Kierownik pracy RMN sporządza raport roczny lub końcowy zgodnie z wzorami 

stanowiącymi załączniki nr 4 lub 5 do „Zasad prowadzenia projektów badawczych, prac 

rozwojowych,  badań naukowych oraz inwestycji służących potrzebom badań naukowych  

w WAT” (stanowiących załącznik do Zarządzenia Rektora WAT Nr 29/RKR/2014  

z dnia 2 grudnia  2014 r.).    

2. Komisja Rady Wydziału ds. nauki ocenia realizację prac RMN na podstawie złożonych 

raportów. 

3. Komisja sporządza protokół oceny prac RMN, który zatwierdza dziekan.   

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Odpowiedni kalendarz wnioskowania i rozliczania prac RMN opracowuje  

corocznie i wdraża prodziekan WCY ds. naukowych. 

2.  Każdego roku, po otrzymaniu dotacji RMN, dziekan określa minimalny poziom 

finansowania prac RMN. Okres planowania realizacji pracy RMN nie może być dłuższy  

niż jeden rok. 

3. Środki finansowe przyznane na realizację prac RMN są obciążane kosztami wydziałowymi 

pośrednimi ustalonymi corocznie przez Radę Wydziału. 

4. W publikacjach, o których mowa w punktach I. 3, 2), I. 4, 2) oraz I. 5, 2), osoba realizująca 

pracę badawczą musi podać wyłącznie afiliację WCY WAT. 

5. Kierownik pracy RMN nie może jednocześnie realizować więcej niż jedną pracę RMN. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zał. nr 1 do Regulamin przyznawania  i rozliczania dotacji na finansowanie prac 

badawczych  służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów 

doktoranckich (RMN) w Wydziale  Cybernetyki WAT 

 

WNIOSEK  

o finansowanie RMN - pracy  służącej rozwojowi młodego naukowca 
 

ADIUNKTA ASYSTENTA DOKTORANTA * 
  

         * niewłaściwe skreślić, pozostawić tylko jeden z powyższych przypadków 

 
 

A. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZĄCE WNIOSKUJĄCEGO 

1. Wnioskujący:   

1) Instytut, w którym zatrudniony jest wnioskujący (lub którego jest doktorantem): 

…………………………………………………………………………………….…….   

2) Tytuł zaw./ stopień naukowy, imię i nazwisko: 

…..………………………………………………………………………………….….. 

3) Dane biograficzne: 

 Rok urodzenia: …………………………………………………….……….......... 

 Rok uzyskania tytułu zaw./ stopnia doktora: ………...……..………………….  

 Liczba lat pracy na stanowisku/ rok studiów (dot. doktorantów): ……………...… 

 

2. Publikacje:  

1) Ogólna liczba publikacji w czasopismach z wykazu MNiSW, których jest autorem lub 

współautorem: ….…………….. . 

2) Wykaz zawierający monografie, rozdziały w monografiach, artykuły w czasopismach 

punktowane zgodnie z zasadami określonymi przez MNiSW opublikowanych w ciągu 

2 lat poprzedzającym złożenie wniosku (dane publikacji, w tym tytuł, nazwa 

wydawnictwa, rok wydania i liczba punktów wg zasad określonych przez MNiSW): 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

  

3. Informacja o realizacji RMN w latach poprzedzających złożenie wniosku: 

1) Liczba dotychczas przyznanych projektów RMN: 

……………………………………………. 

2) Rozliczenie merytoryczne i finansowe poprzedniej projektów RMN (o ile taka była 

realizowana):  tak /  nie /  RMN dotąd nie był realizowany * 
 

* niewłaściwe  skreślić  

 

4. Informacja o pełnieniu funkcji opiekuna studentów biorących udział  

w konkursie o zasięgu międzynarodowym, ogólnokrajowym (w roku poprzedzającym 

złożenie wniosku): 

……………………………………………………………………………………………… 

 

B.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁASZANEJ PRACY BADAWCZEJ 

1. Temat pracy: ………………………………………………………… 

2. Wysokość wnioskowanej kwoty:  …………………………………… 

3. Opis pracy i informacja o oczekiwanych wynikach: 

1) Cel naukowy pracy (uzasadnienie merytoryczne, nie więcej niż 300 słów) 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Co będzie wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu  (zakładany sposób 

przekazu i upowszechniania wyników) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 



4. Przewidywane zakupy aparatury n-b: 

………………………………………………………………………………….. 

5. Planowany udział w konferencjach: 

……………………………………………………………………………………………… 

6. Oświadczenie: 

Deklaruję uzyskanie co najmniej 5 punktów (wg liczby punktów przyznanych według  

zasad określonych przez MNiSW) za publikacje wynikające z realizacji projektu. 
 
Uwaga: w tym miejscu można dopisać prośbę o zwiększenie finansowania (o ile o takie się zabiega) na podstawie 

podanej informacji o pełnieniu funkcji opiekuna studentów biorących udział w konkursie o zasięgu 

międzynarodowym lub ogólnokrajowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinia opiekuna naukowego (w przypadku doktorantów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.  OPINIE PRZEŁOŻONYCH 
 (celowość podjętej tematyki, realność osiągnięcia celu pracy, potrzeba ewentualnych zakupów itp.)  

……………………………………………………………………………………………… 

 
                         

 

 

 

 
 

 
 

 

Wnioskujący 

 

 

......................... 
(podpis) 

Dyrektor Instytutu  

 

 

.................................................... 
(podpis) 


