
 

1 
 

 

Załącznik nr 2  
 
 
 

KONKURS FUGA 3 
ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE  

KRAJOWEGO STAŻU PO UZYSKANIU STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA 
 

realizowanego przez osobę rozpoczynającą karierę naukową1 
w jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 

r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) 
 
 

 
Informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku. Wersja drukowana obejmuje jedynie 
sekcje:  

A: pkt 2, pkt 11 
B: pkt 1, pkt 2, pkt 62 
D.1: pkt 1, pkt 3  
G. 

 
A. DANE JEDNOSTKI NAUKOWEJ3  

 

1. Status jednostki naukowej. 
2. Nazwa i adres (nr tel., fax., e-mail, www). 

3. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy. 
4. NIP, REGON. 
5. Status organizacyjny podmiotu. 
6. Podmiot sprawujący nadzór. 
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profili działalności. 

8. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? 
9. Czy podmiot otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? 
10. Kierownik podmiotu. 
11. Kwestionariusz pomocy de minimis. 

 
 
 

                                                   
1
 W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski osób rozpoczynających karierę naukową, które nie wcześniej niż  

5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania naukowe uzyskały 
stopień naukowy doktora (w latach 2009 – 2013). Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin 
składania wniosków w konkursie tj. 17 marca 2014 r. 
2
 Wyłącznie planowane nakłady ogółem. 

3
 Należy podać dane jednostki naukowej będącej miejscem realizacji przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego. 

Staże podoktorskie można odbywać w prowadzących w sposób ciągły badania naukowe:  
a)  podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów uczelni, 
b) jednostkach naukowych Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.), 
c) instytutach badawczych,  
d) międzynarodowych instytutach naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, działających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
- niewnioskujących o pomoc de minimis. 
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B. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Tematyka badań naukowych realizowanych podczas stażu podoktorskiego (maks. 500 
znaków). 

2. Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać maks. 1). 
3. Pomocnicze określenia identyfikujące (maks. 3, w tym przynajmniej jedno, w którym 

składany jest wniosek). 

4. Czy badania przewidziane we wniosku są realizowane we współpracy 
międzynarodowej?4  (w przypadku odpowiedzi twierdzącej: proszę wybrać państwo/a, 
którego/ych dotyczy współpraca).  

5. Planowany okres stażu podoktorskiego (w miesiącach). 
6. Planowane nakłady w zł, w tym ogółem i na pierwszy rok odbywania stażu 

podoktorskiego. 
7. Termin rozpoczęcia stażu.  

 

C. INFORMACJA O JEDNOSTCE NAUKOWEJ, W KTÓREJ BĘDZIE REALIZOWANY 
STAŻ PODOKTORSKI  

1.  Kategoria jednostki naukowej. 
2.  Charakterystyka jednostki naukowej.  

(zasadność wyboru ośrodka, odpowiednie wsparcie naukowe i kompetencyjne, 
osiągnięcia naukowe ośrodka w dziedzinie, w której będą realizowane planowane 
badania naukowej, wpływ odbycia stażu na dalszą karierę naukową wnioskodawcy: 
możliwość zatrudnienia w jednostce, w której będzie realizowany staż, możliwość 
nawiązania współpracy z podmiotami spoza dotychczasowego ośrodka/środowiska 
naukowego, możliwość publikacji w czasopismach/wydawnictwach wyższej rangi, 
możliwość uczestnictwa w projektach badawczych) 

C1. UZASADNIENIE SPEŁNIENIA KRYTERIUM BADAŃ PODSTAWOWYCH PRZEZ 
PLANOWANE DO REALIZACJI PODCZAS STAŻU PODOKTORSKIEGO BADANIA 
NAUKOWE (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). 

C2. CZY WNIOSEK SKŁADANY JEST PO RAZ PIERWSZY W NARODOWYM CENTRUM 
NAUKI? 

Jeżeli zaznaczono „NIE”, należy podać nr rejestracyjny poprzedniego wniosku, wymienić, 
jakie były zarzuty recenzentów, co zostało zmienione we wniosku, zamieścić odpowiedzi 
wnioskodawcy na uwagi ekspertów i recenzentów (maks. 10 tys. znaków ze spacjami) 

 

D. INFORMACJA O OSOBIE UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STAŻ PODOKTORSKI ORAZ JEJ 
OPIEKUNIE NAUKOWYM 

 
D.1. DANE OSOBOWE  
 

1. Imię i nazwisko, tytuł zawodowy/stopień naukowy. 
2. PESEL/data urodzenia5. 
3. Adres zamieszkania, nr tel., nr faksu, e-mail. 

                                                   
4
 Za współpracę międzynarodową  uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych 

instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:  
a) uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych; 
b) upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą; 
c) realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji 
badawczych; 
d) współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych. 
5
 Należy podać w przypadku obcokrajowców nieposiadających PESEL. 
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4. Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska. 
5. Charakter udziału. 
6. Czy w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku wnioskodawca lub opiekun naukowy 

korzystali z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego 
udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy? (w przypadku 
odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę miesięcy urlopu) 

 
 
D.2. ANKIETY DOROBKU NAUKOWEGO WNIOSKODAWCY I OPIEKUNA NAUKOWEGO  

 

I. Ankieta dorobku naukowego wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko. 
2. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 

specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego). 

3. Wykaz wszystkich publikacji6, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub 
wydawnictwach naukowych (podać miejsce i datę publikacji, aktualny pięcioletni „impact 
factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji; łączną liczbą cytowań 
wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H wg Web of 
Science – nie dotyczy HS). 

4. Kierowanie lub udział w projektach badawczych oraz ich wyniki (tytuły i numery 
projektów, źródła finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji 
projektu, wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji każdego z 
projektów oddzielnie). 

5. Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą (państwo, instytucja, rodzaj 
pobytu, okres pobytu). 

6. Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań 
naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data). 

7. Otrzymane stypendia i nagrody. 

II. Ankieta dorobku opiekuna naukowego wnioskodawcy 

1. Imię i nazwisko. 
2. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, 

specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu 
naukowego). 

3. Informacje o dorobku: 
 

dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) 
 
a) do 10 najważniejszych prac6 opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat7 przed 

zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz 
monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism 
i liczbę cytowań poszczególnych publikacji); 

b) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz 
indeks H (wg Web of Science), 

 
 
 

                                                   
6
 Tytuły prac w oryginalnym języku publikacji. 

7
 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego 

urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu 
rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy. 
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dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne)  
 
a) do 10 najważniejszych prac6 opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed 

zgłoszeniem wniosku w ocenie, których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, 
m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR oraz zasięg krajowy lub światowy 
monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” 
czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji); 

b) tam, gdzie to możliwe, podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych 
publikacji bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub 
Publish or Perish), 
 

i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film  
 

do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu 
międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, 
nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola 
pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub 
krajowym festiwalu zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne 
międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego. 
 

E. PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ BADAŃ NAUKOWYCH 

(rodzaj wydatku, przewidywany koszt w złotówkach; wprowadzone kwoty powinny być 

zaokrąglone do pełnych złotówek) 

 

F. FORMY FINANSOWANIA STAŻU PODOKTORSKIEGO 
(wynagrodzenie dla wnioskodawcy brutto8; środki na realizację badań naukowych9; środki dla 
jednostki na zorganizowanie stanowiska pracy10; wsparcie łączne finansowania stażu 
podoktorskiego) 

 
1. Czas trwania stażu (w miesiącach): …………; termin rozpoczęcia stażu (rok i miesiąc)…… 
 
 
 

                                                   
8
 Na zatrudnienie wnioskodawcy, na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce 
odbycia stażu, przyznawane jest zryczałtowana kwota w wysokości: 

 9 000 zł miesięcznie w okresie od 1 do12 miesiąca trwania stażu; 

 10 000 zł miesięcznie w okresie od 13 do 24 miesiąca trwania stażu; 

 11 000 zł miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu. 
9
 W ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka naukowa otrzymuje środki finansowe na wykonywanie 

przez wnioskodawcę badań naukowych (w tym na pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencjach, zakupu książek, 
odczynników i materiałów, drobnego sprzętu komputerowego, laboratoryjnego i biurowego, na usługi obce, itp.,  
z wyłączeniem możliwości pobierania z tych środków przez wnioskodawcę dodatkowego wynagrodzenia) w kwocie: 

a) nieprzekraczającej 24 tys. zł dla paneli HS; 
b) nieprzekraczającej 72 tys. zł dla paneli ST i NZ, 

na każde pełne 12 miesięcy odbywania przez wnioskodawcę stażu podoktorskiego. 
10

 Jednostka naukowa, na zorganizowanie stanowiska pracy, w tym udostępnienie pomieszczeń, aparatury  
i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej, otrzymuje środki w kwocie 1000 zł brutto miesięcznie przez cały 
czas trwania stażu wnioskodawcy. 
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G. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 
1. Oświadczam, że nie występuję jako kierownik we wniosku złożonym w innych konkursach 

Narodowego Centrum Nauki lub projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki 
realizowanym w trakcie trwania stażu podoktorskiego. 
 

2. Oświadczam, że w przypadku wystąpienia do Narodowego Centrum Nauki, po otrzymaniu 
stażu z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w charakterze kierownika 
projektu, zobowiązuję się do rezygnacji na okres odbywania stażu podoktorskiego, 
z wynagrodzenia w planowanym projekcie badawczym. 

 
3. Oświadczam, że odbywam/ukończyłam/em studia III stopnia w jednostce naukowej ….11 

 
4. Oświadczam, że stopień doktora nauk …. został mi nadany przez….. uchwałą z dnia… 12 

 
5. Oświadczam, że stan zaawansowania mojej rozprawy doktorskiej … pozwala na 

uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ... do dnia…..13. 
 

6. Oświadczam, że jednostka naukowa, wskazana jako miejsce planowanego stażu 
podoktorskiego, spełnia warunki określone w uchwale zawierającej informacje o 
warunkach konkursu.  
 

7. Oświadczam, że w przypadku otrzymania stażu podoktorskiego zrezygnuję z zatrudnienia 
w innej jednostce naukowej lub uzyskam urlop bezpłatny w tej jednostce14. 
 

8. Oświadczam, że wniosek obejmuje badania15:     
a) wymagające zgody i / lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej; 
b) wymagające zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach; 
c) wymagające zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie 

modyfikowanych; 
d) wymagające zgody i / lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na 

obszarach objętych ochroną; 
e)   wymagające innych pozwoleń, zgodnie  z zasadami dobrej praktyki w danej 

dziedzinie/dyscyplinie naukowej 
 

i zobowiązuję się do uzyskania wymaganych zgód, opinii, zezwoleń oraz pozwoleń.  
 

9. Oświadczam, że jednostka naukowa, w której realizowany będzie staż podoktorski, 
wyraziła w formie pisemnej zgodę w przypadku zakwalifikowania ww. wniosku do 
finansowania na: 

 
a) włączenia planowanych badań naukowych realizowanych podczas stażu do planu 

zadaniowo-finansowego jednostki; 
b) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i obsługi administracyjno-finansowej; 
c) sprawowania nadzoru nad realizacją stażu i prawidłowością wydatkowania środków 

finansowych.  

10. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych zawartych we wniosku  

                                                   
11

 Należy oświadczyć, jeśli dotyczy. 
12

 Należy oświadczyć w przypadku osób posiadających stopień naukowy doktora. 
13

 Należy oświadczyć w przypadku osób, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie 
stopnia naukowego doktora do dnia 30 czerwca 2014 r. 
14

 Dotyczy osób zatrudnionych. 
15

 Niepotrzebne skreślić.  
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w zbiorze danych Narodowego Centrum Nauki 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 późn. zm.).  
 

11. W przypadku zakwalifikowania do finansowania złożonego przez mnie wniosku, 
wyrażam zgodę na publikację przez Narodowe Centrum Nauki na stronie podmiotowej 
Centrum w Biuletynie Informacji Publicznej następujących informacji: 

a. imienia i nazwiska wraz z tytułem złożonego wniosku, 
b. pozycji na liście rankingowej, 
c. nazwy podmiotu, w którym będzie realizowany staż podoktorski. 

 
12. Oświadczam, świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania 

nieprawdziwych informacji, że informacje zawarte we wniosku i jego załącznikach oraz 
dokumentach do niego dołączonych, o numerze ID <ID WNIOSKU> złożonym za 
pośrednictwem systemu OSF  (Obsługa Strumieni Finansowania), są zgodne ze stanem 
faktycznym i prawnym. 
 

 
 

 

……………………………………………………………… 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

Wniosek sporządzono (miejscowość, data):  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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H. OPIS BADAŃ NAUKOWYCH PLANOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ DO 

REALIZACJI PODCZAS STAŻU PODOKTORSKIEGO (maks. do 10 stron  

zdefiniowanego  maszynopisu16) 

 
1. Cel naukowy planowanych badań 

(jaki problem wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane hipotezy badawcze).  
 

2. Znaczenie planowanych badań  
(dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego podczas 
odbywania stażu, znaczenie wyników badań dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny 
naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego). 

 
3. Koncepcja i plan badań  

(ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych). 

 
4. Metodyka badań 

(sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i 
opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach). 

 
5.  Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16

 Rozmiar strony - A4, typ czcionki - Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza, 
marginesy – boczne 2 cm, dolne 1,5 cm. 
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I. ZAŁĄCZNIKI  

 

Załącznik nr 1. 

Listy referencyjne w języku polskim lub języku angielskim. 

 
Załącznik nr 2. 

Kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora. 

 
Załącznik nr 3. 

Oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą 
jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora17. 
 
Załącznik nr 4. 
 
Aktualna wersja rozprawy doktorskiej w formie załącznika elektronicznego. 
 
Załącznik nr 5. 
 
Kwestionariusz niewystępowania o pomoc de minimis.  

                                                   
17

 W przypadku osób, których stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwala na uzyskanie stopnia naukowego 
doktora do dnia 30 czerwca 2014 r.  
 


