
Zarządzenie Nr 55/2016/2017 

Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  

z dnia 15 maja 2017 r. 

 

w sprawie procedury zgłaszania przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

wniosków o finansowanie projektu badawczego  

Na podstawie art. 66 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.)  
 

Zarządzam, 

co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam procedurę zgłaszania przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

wniosków o finansowanie projektu badawczego ze środków Narodowego Centrum Nauki, 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, oraz innych 

podmiotów finansujących badania naukowe. 

§ 2 

1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego może w imieniu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego złożyć tylko Prorektor ds. Nauki lub upoważniona przez niego osoba po dokonaniu 

analizy wniosku przygotowanego przez pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, który jest 

autorem projektu badawczego i jest odpowiedzialny za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej. 

2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 składa do Prorektora ds. Nauki wewnętrzny wniosek w 

sprawie ubiegania się o finansowanie projektu poparty przez Dziekana, Dyrektora Instytutu lub 

Kierownika Zakładu lub Katedry, zgodnie ze wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Prorektor ds. Nauki: 

1) podejmuje ostateczną decyzję w przedmiocie możliwości ubiegania się o finansowanie projektu 

badawczego, 

2) analizuje składane przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wewnętrzne 

wnioski w sprawie ubiegania się o finansowanie projektu badawczego pod względem 

formalnym, 

3) może uzależnić złożenie wniosku od przedstawienia dodatkowych dokumentów lub udzielenia 

dodatkowych informacji, w szczególności w zakresie warunków realizacji, kosztów i sposobów 

finansowania danego projektu badawczego, 

4) może określić inny niż stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wzór wniosku, w 

zakresie umożliwienia ubiegania się o finansowanie danego projektu badawczego, jeżeli 

wymaga tego jego specyfika, w takim przypadku wzór wniosku jest zamieszczany na stronie 

internetowej uczelni, w podstronie Działu Nauki. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

               Rektor 

 

    prof. dr hab. Jacek Woźny 

 



Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 55/2016/2017 

Rektora UKW 

z dnia 15 maja 2017 r. 

 
  

Prof. dr hab. Jarosław Burczyk 

Prorektor ds. Nauki 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 

ul. Chodkiewicza 30 

85-064 Bydgoszcz 

 

Proszę o wystąpienie z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego do Narodowego 

Centrum Nauki / Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju / inne źródło finansowania
1
 

Rodzaj konkursu/programu/działania……………………………………………………………………. 

Tytuł wniosku:  …………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba składająca wniosek (stopień, imię i nazwisko):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jednostka organizacyjna składającego wniosek (wydział, instytut, zakład/katedra):  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczenie osoby składającej wniosek: 

Niniejszym oświadczam, że składany wniosek jest mojego autorstwa. Zapoznałem(am) się           

z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego oraz właściwym dla danego konkursu regulaminem 

Deklaruję gotowość realizacji projektu zgodnie z opisem wniosku i kosztorysem. Zobowiązuję się do 

terminowej realizacji projektu i sporządzenia sprawozdania końcowego z jego realizacji. 

 

Data: ……………………………     …………………………………………… 

(Podpis wnioskodawcy) 

 

Oświadczenia i podpisy 

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią wniosku o realizację projektu badawczego. 

Popieram wniosek o jego realizację w ramach: 

Katedry:……………………….……………………. 

Wydziału/Instytutu: ……………………………….. 

 

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

data, Kierownik Katedry         Dziekan/Dyrektor Instytutu     
          (data, pieczęć, podpis)                (data, pieczęć, podpis) 

 

                                                           
1 Wybrać właściwe dla projektu źródło finansowania 


