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ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH 

WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU  
W KONKURSIE MINIATURA 3 

 
Wszystkie informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku oraz załącznikach 
do wniosku o finansowanie działania naukowego należy wypełnić w języku polskim. 
 
Kompletny wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą należy 
wysłać do NCN w wersji elektronicznej za pośrednictwem system ZSUN/OSF. 
 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Status wnioskodawcy. 
2. Nazwa podmiotu, adres siedziby, adres korespondencyjny, telefon, Elektroniczna Skrzynka 

Podawcza ESP (ePUAP1), adres e-mail, adres strony internetowej) 
3. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy 
4. NIP, REGON, KRS (jeżeli dotyczy) 
5. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? 
6. Czy podmiot otrzymuje subwencję na działalność statutową z budżetu nauki? 
7. Kierownik podmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko) 
8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy państwa 
9. Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo 

postępowania upadłościowego? 
10. Numer rachunku bankowego 

 

B. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Tytuł wniosku powiązany z wybranym rodzajem planowanego do realizacji działania 
naukowego. 

2. Rodzaj działania naukowego planowanego do realizacji (należy wybrać jeden z podanych 
poniżej): 
- badania wstępne/pilotażowe 
- kwerenda 
- staż naukowy 
- wyjazd badawczy 
- wyjazd konsultacyjny 

3. Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, należy wybrać tylko 1) 
4. Pomocnicze określenia identyfikujące (nie więcej niż 3, w tym przynajmniej 1, w którym 

składany jest wniosek) 
5. Okres realizacji (na potrzeby konkursu system automatycznie przypisze wartość 12 

miesięcy)  
6. Planowane nakłady w zł 

 

C.1. INFORMACJA O WNIOSKU 

Czy wniosek był już złożony w konkursie MINIATURA 3? 
tak/nie 

W przypadku udzielenia odpowiedzi TAK należy podać nr rejestracyjny poprzedniego wniosku 
złożonego w konkursie MINIATURA 3, w którym wskazana była ta sama osoba przewidziana do 
realizacji działania naukowego.  
 
 

                                                      
1 Podanie ESP jest obligatoryjne. Doręczanie dokumentów pomiędzy NCN a wnioskodawcą odbywa się 
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP). 
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C.2. UZASADNIENIE SPEŁNIANIA KRYTERIUM BADAŃ PODSTAWOWYCH 
PROWADZONYCH BADAŃ (pole wypełniane opcjonalnie, maksymalna objętość 2500  znaków 
ze spacjami) 
D. DANE OSOBY PRZEWIDZIANEJ DO REALIZACJI DZIAŁANIA NAUKOWEGO 

1. Planowany charakter udziału (na potrzeby konkursu dostępny rodzaj udziału: osoba 
realizująca). 

2. Podmiot (należy wskazać podmiot będący wnioskodawcą). 
3. Imię /drugie imię i nazwisko, tytuł /stopień naukowy. 
4. PESEL /płeć,  a w przypadku obcokrajowców nieposiadających numeru PESEL: data 

urodzenia i kraj. 
5. Telefon, e-mail. 
6. Adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres skrytki ePUAP2.  
7. Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska. 
8. Informacja dotycząca stopnia naukowego doktora. 
9. Informacje dotyczące przerw w karierze naukowej: 

Czy przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pan/Pani z przerw w działalności naukowej 
związanych z okresami przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie 
wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy, lub z okresami pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia 
rodzicielskiego, albo okresami pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia 
rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą 
wymagającą rehabilitacji leczniczej. 

− w okresie 7 lat od dnia uzyskania stopnia naukowego doktora? 

− w okresie 12 lat od dnia uzyskania stopnia naukowego doktora?   
10. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innego podmiotu, specjalność, data 

uzyskania tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego, doświadczenie naukowe 
zdobyte w Polsce i za granicą oraz otrzymane stypendia i nagrody). 

11. Dorobek naukowy: jedna najważniejsza publikacja, należy podać:  

− autora/autorów,  

− tytuł publikacji,  

− czasopismo (tom, strony) /monografia lub monografia zbiorowa (red. publikacji, 
miejsce wydania, wydawnictwo,  

− rok wydania,  

− aktualny pięcioletni „impact factor”, 

− liczbę cytowani bez autocytowań,  
Dołączany plik pdf publikacji nie może być większy niż 10MB, w przypadku plików większych 
(np. monografii) należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, 
spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora. 

 
Dla nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film 
 
Najważniejsze dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.  

 

E. PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA NAUKOWEGO 
 

Rodzaj wydatku 
Kalkulacja i szczegółowe 

uzasadnienie 
Przewidywany 

koszt (zł) 

   

   

   

                                                      
2 adres skrytki ePUAP –  pole wypełniane opcjonalnie. 
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F. KOSZTORYS ZBIORCZY 
 

Rodzaj wsparcia finansowego NCN Kwota (zł) 

Koszty bezpośrednie    

Koszty pośrednie (nie mogą przekraczać 10% 

wnioskowanych kosztów bezpośrednich ) 
  

Koszty realizacji ogółem   

 

G. INFORMACJE I OŚWIADCZENIA 

1. Oświadczam, że działanie naukowe objęte niniejszym wnioskiem nie jest i nie było 
finansowane z Narodowego Centrum Nauki ani z innego źródła.  

2. Oświadczam, że podmiot który reprezentuję lub osoba przewidziana do realizacji działania 

naukowego nie ubiega/ubiega3 się równocześnie o finansowanie działania z innych źródeł (w 

przypadku wyboru „ubiega” należy wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot 

planowany jako miejsce realizacji). 

3. Oświadczam, że w przypadku ubiegania się lub uzyskania finansowania działania 

naukowego objętego tym wnioskiem z innego źródła niż NCN: 

a) w razie uzyskania finansowania z NCN: 

− zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie z innego źródła albo 

− zrezygnuję ze środków przyznanych na realizację działania naukowego przez 

Dyrektora NCN 

b) w razie uzyskania finansowania z innego źródła: 

− zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie w tym konkursie NCN albo 

− zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła. 

 

4. Oświadczam, że osoba przewidziana do realizacji działania naukowego spełnia wszystkie 
wymagania zawarte w warunkach konkursu. 

5. Oświadczam, że osoba realizująca działanie naukowe zapoznała się z treścią wniosku 
i w przypadku zakwalifikowania do finansowania zgadza się na jego realizację.  

6. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, w przypadku przyjęcia do finansowania 
działania naukowego zobowiązuję się do: 

a) włączenia go do planu zadaniowo-finansowego podmiotu; 

b) udostępnienia pomieszczeń, aparatury i zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej; 

c) zatrudnienia wykonawców zbiorowych niezbędnych do realizacji działania naukowego na 
podstawie uzgodnionej z wykonawcami formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa o 
dzieło, umowa zlecenie); 

d) sprawowania nadzoru nad realizacją działania i prawidłowym wydatkowaniem środków 
finansowych. 

7. Oświadczam, że działanie naukowe realizowane będzie w ramach badań: 

a) wymagających zgody i /lub pozytywnej opinii właściwej komisji bioetycznej; 

b) wymagających zgody właściwej komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach; 

                                                      
3 Niepotrzebne skreślić. 
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c) wymagających zgody na podstawie przepisów o organizmach genetycznie 
modyfikowanych; 

d) wymagających zgody i /lub zezwolenia na badania na gatunkach chronionych lub na 
obszarach objętych ochroną; 

e) wymagających innych pozwoleń, zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie 
/dyscyplinie naukowej; 

f) klinicznych podlegających ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie 
farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych. 

i zobowiązuję się do uzyskania wymaganych zgód, opinii, zezwoleń oraz pozwoleń przed 
rozpoczęciem realizacji badań, których dotyczą.  

W przypadku wyboru jednej lub więcej opcji wskazanych w pkt a)-e), a także w przypadku 
planowania badań, które nie wymagają właściwych zgód ale mogą wymagać dodatkowych 
wyjaśnień należy przedstawić opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania 
badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie /dyscyplinie naukowej oraz 
podanie informacji czy takie zgody zostały już wydane, bądź informacji jak te warunki zostaną 
spełnione (nie więcej niż 2,5 tys. znaków ze spacjami). 

W przypadku badań podstawowych, wskazanych w pkt f), których elementem jest badanie 
kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, 
konieczne jest przedstawienie szczegółowego uzasadnienia niekomercyjnego charakteru 
tych badań (nie więcej niż 2,5 tys. znaków ze spacjami). 

8. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

b) wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji wniosku przy pomocy oprogramowania 
antyplagiatowego oraz umieszczenie treści wniosku w bazie danych oprogramowania; 

c) zapoznałam/em się z treścią Kodeksu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego 
rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania i zobowiązuję się do jego 
stosowania. 

9. Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania 
nieprawdziwych informacji zapewniam, że informacje zawarte we wniosku nr ID wniosku 
o finansowanie pojedynczego działania naukowego oraz dokumentach do niego 
dołączonych złożonym za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), 
są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

10. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, oświadczam, że akceptuję Ogólne warunki 
umowy na finansowanie i realizację pojedynczego działania naukowego. 

11. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informujemy 
osoby wnioskujące o finansowanie działania naukowego, że: 

1) Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 
Kraków jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

2) Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za 
pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem 
+48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych. 

3) Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Centrum stanowi 
art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 20 Ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a. dokonania oceny wniosku o finansowanie działania naukowego, 
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b. nadzoru, obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu działania 
naukowego, oceny jego realizacji i rozliczenia umów o finansowanie – w przypadku 
przyznania środków finansowych na działania naukowego. 

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania ewaluacji 
realizacji zadań Centrum, sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym 
informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach, realizacji innych czynności 
regulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w celach 
archiwalnych. 

5) Od momentu pozyskania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 4, dochodzenia związanych z nimi 
roszczeń, okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz 
przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym 
Rzeczowym Wykazem Akt. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich 
podania nie można zrealizować celów wskazanych w pkt 4. 

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, oraz w zakresie 
określonym w art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. 
Dz. U. 2018, poz. 947) osoby korzystające ze strony podmiotowej Centrum. 

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom 
zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie 
danych osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności 
przetwarzanych danych. 

9) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich 
danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych. 

12. Oświadczam, że osoba realizująca działanie naukowe została zapoznana z poniższą 
informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki 
na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 
2016, Nr 119, s. 1):  

1) Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 
Kraków jest administratorem danych osobowych przekazywanych podmiotowi przez 
osobę przewidzianą do realizacji działania naukowego (dalej: dane osobowe), a 
pozyskiwanych przez Centrum na etapie składania wniosku. 

2) Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za 
pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem 
+48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych. 

3) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Centrum, w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych na nim ciążących stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 20 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 947 z późn.zm.)  

4) Dane osobowe dotyczące roli, rodzaju, zakresu prac będą przetwarzane w celu nadzoru, 
obsługi finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu realizacji działania, 
oceny jego realizacji i rozliczenia umowy o finansowanie. Ponadto dane osobowe będą 
przetwarzane w celu przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań Centrum, 
sprawozdawczości, upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych 
przez Centrum konkursach, realizacji innych czynności regulowanych przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego oraz w celach archiwalnych. 
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5) Od momentu pozyskania, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celów wskazanych w pkt. 4), dochodzenia związanych z nimi roszczeń, okres 
wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz okres 
przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną Centrum i Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt. 

6) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7) Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w 
ramach realizowanych przez nie usług na podstawie umów o powierzenie danych 
osobowych, a podmioty te są również zobowiązane do zachowania poufności 
przetwarzanych danych. 

8) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
osobowych, sprostowania swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania 
swoich danych osobowych. 

9) Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

 

 
H. OPIS DZIAŁANIA NAUKOWEGO ( format PDF, maksymalna objętość 1 strona) 
 

Syntetyczny opis działania naukowego wraz z uzasadnieniem jego związku z projektem 
badawczym planowanym do złożenia w przyszłych konkursach NCN, innych konkursach 
ogólnokrajowych lub międzynarodowych. 
 
Maksymalnie 1 strona. Formatowanie tekstu: marginesy górny i dolny min. 1,5 cm, marginesy 
boczne min. 2 cm, krój Times New Roman lub ekwiwalentny, rozmiar min. 11 punktów, 
pojedyncza interlinia. Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF. 

 
 

I. ZAŁĄCZNIKI  
 
Załącznik nr 1 
 
Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy państwa wraz z kwestionariuszem. Do wniosku należy 
dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES 
lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF 
 
Załącznik nr 2 
 
W  przypadku gdy podmiot, nie otrzymuje subwencji na prowadzenie działalności naukowej:  
 
1. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed 

złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie. 
2. Informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego 

prowadzenie badań naukowych. 
 

Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w 
standardzie PAdES lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF 

 
Załącznik nr 3 
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Potwierdzenia informacji zawartych we wniosku (w formie pliku pdf można dołączyć m.in. 
wyceny, zgodę na przeprowadzenie kwerendy oraz inne dokumenty ułatwiające ocenę 
merytoryczną działania naukowego). 


