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Załącznik nr 3 do uchwały Rady NCN nr 109/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. 

 
 

KONKURS ETIUDA 7 
 

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU 
ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU  

O FINANSOWANIE STYPENDIUM DOKTORSKIEGO 

 
Wszystkie informacje wymagane w elektronicznym formularzu wniosku oraz załącznikach do wniosku 
o finansowanie stypendium doktorskiego należy wypełnić w języku polskim. 

 
A. DANE PODMIOTU1 

 
1. Status wnioskodawcy 
2. Nazwa i adres siedziby (nr tel., Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP (ePUAP)2, adres e-

mail, adres strony internetowej) 
3. NIP, REGON 
4. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy 
5. Status organizacyjny 
6. Podmiot sprawujący nadzór 
7. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności 
8. Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? 
9. Kierownik podmiotu (tytuł /stopień naukowy, imię i nazwisko, zajmowane stanowisko) 
 
B. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Tytuł pracy doktorskiej 
2. Panel dyscyplin (zgodnie z wykazem, wybrać tylko 1) 
3. Pomocnicze określenia identyfikujące (nie więcej niż 3, w tym przynajmniej 1 z panelu w którym 

składany jest wniosek) 
4. Okres pobierania stypendium doktorskiego (od 6 do 12 miesięcy) 
5. Termin rozpoczęcia realizacji stypendium doktorskiego (1 października 2019 r.) 
6. Planowane nakłady (zł) 
 
B.1. INFORMACJA O ZAGRANICZNYM OŚRODKU NAUKOWYM, BĘDĄCYM MIEJSCEM 
PLANOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ STAŻU ZAGRANICZNEGO 
 
1. Kraj odbywania stażu zagranicznego3 
2. Nazwa i adres zagranicznego ośrodka naukowego  
3. Imię i nazwisko opiekuna naukowego z ośrodka w którym realizowany będzie staż zagraniczny 
 
C. KRÓTKI OPIS BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH ROZPRAWY 
DOKTORSKIEJ (nie więcej niż 1 strona maszynopisu4) 
 

                                                      
1
 Należy podać dane podmiotu, w którym wnioskodawca ma otwarty przewód doktorski lub otworzy przewód doktorski do 

dnia 30 kwietnia 2019 r. 
2
 Doręczanie dokumentów pomiędzy NCN a podmiotem odbywa się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej 

ESP (ePUAP). 
3
 Zgodnie z listą krajów, w których można planować staż zagraniczny określoną w załączniku nr 1 do uchwały Rady NCN 

nr 109/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. 
4
 Rozmiar strony - A4, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, górne, dolne - 1,5 cm. 
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C.1. POPULARNONAUKOWY OPIS PROWADZONYCH BADAŃ W RAMACH ROZPRAWY 
DOKTORSKIEJ5 (nie więcej niż 1 strona maszynopisu4) 
 
C.2. UZASADNIENIE SPEŁNIENIA PRZEZ PROWADZONE BADANIA KRYTERIUM BADAŃ 
PODSTAWOWYCH6 (nie więcej niż 2,5 tys. znaków ze spacjami) 
 
D. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY I JEGO PROMOTORZE  

 
D.1. DANE WNIOSKODAWCY I PROMOTORA 
 
1. Imię /imiona i nazwisko /nazwiska, tytuł zawodowy /stopień naukowy 
2. Nr tel., adres skrytki ePUAP6, adres e-mail7 
3. PESEL /płeć, data urodzenia i kraj8 
4. Charakter udziału 
5. Informacja o przewodzie doktorskim wnioskodawcy 
6. Czy wnioskodawca jest doktorantem /nauczycielem akademickim? 
7. Adres zamieszkania, adres do korespondencji 
8. Miejsca zatrudnienia i zajmowane stanowiska 
 
D.2. ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO WNIOSKODAWCY 
 
1. Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki 

organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego magistra); 

2. Wykaz wszystkich publikacji9, w tym publikacje w renomowanych czasopismach lub 
wydawnictwach naukowych (podać miejsce i datę publikacji, aktualny pięcioletni „impact factor” 
czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji bez autocytowań), łącza liczba cytowań 
wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań (preferowane źródło: Web of 
ScienceTM Core Collection lub Scopus); 

dla nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, film 

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

3. Udział w projektach badawczych oraz ich wyniki (tytuły i numery projektów, źródła 
finansowania, lata i miejsca realizacji, charakter udziału przy realizacji projektu, wykaz 
najważniejszych publikacji9 będących efektem realizacji każdego z projektów oddzielnie); 

                                                      
5
 W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, popularnonaukowy opis prowadzonych badań zostanie 

zamieszczony na stronie podmiotowej NCN oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) wraz z informacją o wynikach 
konkursu. Opis powinien zawierać wyłącznie takie dane, które wnioskodawca chciałby udostępnić na tych stronach. 
6
 Wypełniane opcjonalnie. 

7
 Doręczanie dokumentów pomiędzy NCN a osobą której przyznano stypendium doktorskie odbywa się za pośrednictwem 

skrytki ePUAP lub wskazanego w tym miejscu adresu e-mail. 
8
 Dotyczy obcokrajowców. 

9
 Tytuły prac w języku w jakim zostały wydane. Jeżeli prace nie ukazały się w języku angielskim, ich tytuły należy 

przetłumaczyć na język angielski i dopisać w nawiasie kwadratowym obok tytułów oryginalnych. Można również wskazać 
prace, które mają się ukazać, pod warunkiem, dołączenia w sekcji I. Załączniki, listów od redakcji potwierdzających 
przyjęcie ich do druku. 
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4. Doświadczenie naukowe zdobyte w Polsce i za granicą, w tym wystąpienia na konferencjach 
krajowych i zagranicznych (kraj, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu); 

5. Otrzymane stypendia i nagrody; 

6. Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań 
naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data, nie więcej niż 1,5 tys. znaków ze spacjami). 

 

E. FORMY FINANSOWANIA STYPENDYSTY 
 

1. Okres pobierania stypendium naukowego (w miesiącach): 
Termin rozpoczęcia pobierania stypendium: 

2. Długość trwania stażu zagranicznego w zagranicznym ośrodku naukowym (w miesiącach): 

3. Najkrótsza odległość między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku 
a zagranicznym ośrodkiem naukowym będącym miejscem odbywania stażu zagranicznego10: 

 
F. KOSZTORYS  
(rodzaj wsparcia finansowego NCN: stypendium naukowe NCN11; środki finansowe na pokrycie 
kosztów stażu zagranicznego12; środki finansowe na pokrycie kosztów podróży do ośrodka 
naukowego będącego miejscem stażu zagranicznego13; łączne wsparcie finansowe NCN; kwoty 
w zł) 

                                                      
10

 Zgodnie z tabelą stawek wskazaną w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 109/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. 
11

 Wnioskodawca otrzymuje stypendium naukowe w wysokości 4500 zł miesięcznie, które przyznawane jest na okres 
przygotowania rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. 
12

 Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym przyznawane są 
w zryczałtowanej kwocie w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny 
ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi w tabelach będących załącznikiem nr 1 do uchwały 
Rady NCN nr 109/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. 
13

 Środki finansowe na pokrycie kosztów podróży w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego 
miejscem stażu zagranicznego, przyznawane są w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł do 10 000 zł, w zależności od 
odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy na dzień złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem 
naukowym, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 109/2018 z dnia 8 listopada 
2018 r. 
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G. OŚWIADCZENIA 
 
G.1. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
 
1. Oświadczam, że mój przewód doktorski został otwarty dnia ………….. w …………..14. 

2. Oświadczam, że planuję otwarcie przewodu doktorskiego do dnia 30 kwietnia 2019 r.14 

3. Oświadczam, że zobowiązuję się do uzyskania stopnia naukowego doktora do dnia ………… . 

4. Oświadczam, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty 
podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu 
zagranicznego w tym konkursie nie są i nie były finansowane z NCN jak również z innego 
źródła. Oświadczam, że równocześnie nie ubiegam/ubiegam15 się o ich finansowanie z NCN 
jak również z innego źródła (w przypadku wyboru „ubiegam” należy wskazać miejsce złożenia 
aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce realizacji stażu). 

5. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania na staż objęty wnioskiem z innego 
źródła niezwłocznie poinformuję o tym fakcie NCN, i: 

a) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie stypendium doktorskiego w tym konkursie albo 

b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła. 

6. Oświadczam, że w przypadku przyznania decyzją Dyrektora NCN finansowania na staż objęty 
wnioskiem: 

a) zrezygnuję ze środków przyznanych na realizację stypendium doktorskiego przez Dyrektora 
NCN w tym konkursie albo 

b) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie z innego źródła. 

7. Oświadczam, że jestem świadomy, że: 

a) NCN z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem 
danych osobowych podanych we wniosku; 

b) kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w NCN możliwy jest za pomocą 
poczty elektronicznej (e-mail: iod@ncn.gov.pl), telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 
lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych; 

c) podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez NCN, w celu wypełnienia 
obowiązków prawnych na nim ciążących, stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) w zw. z art. 20 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN (t.j. Dz. U. 2018, poz. 947); 

d) dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny wniosku o finansowanie projektu 
badawczego, a w przypadku przyznania środków na jego realizację w celu: nadzoru, obsługi 
finansowo-księgowej, kontroli w trakcie jak i po zakończeniu realizacji projektu oraz oceny 
jego realizacji i rozliczenia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, a także 
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Ponadto dane osobowe będą 
przetwarzane w celu przeprowadzania ewaluacji realizacji zadań NCN, sprawozdawczości, 
upowszechniania w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez NCN konkursach 
i ich rezultatach oraz w celach archiwalnych; 

                                                      
14

 Należy oświadczyć, jeśli dotyczy. 
15

 Niepotrzebne skreślić. 
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e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych 
w lit. d) oraz przez okres przechowywania zgodny z instrukcją kancelaryjną NCN 
i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt; 

f) podanie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy i bez ich podania nie można 
zrealizować celów wskazanych z lit. d); 

g) odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskiwania 
danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oraz 
w zakresie określonym w art. 31 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o NCN, osoby 
korzystające ze strony podmiotowej NCN w Biuletynie Informacji Publicznej; 

h) 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 zobowiązane są do zachowania poufności przetwarzanych danych; 

i) osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych 
osobowych; 

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

8. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyrażam zgodę na publikację na 
stronie podmiotowej NCN oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI) następujących 
informacji: 

a) imienia i nazwiska wraz z tytułem złożonego wniosku, 

b) pozycji na liście rankingowej, 

c) nazwy podmiotu, w którym będzie realizowane stypendium doktorskie, 

d) popularnonaukowego opisu prowadzonych badań w ramach rozprawy doktorskiej. 

9. Oświadczam, że jestem autorem opisu badań naukowych prowadzonych w ramach 
przygotowywanej rozprawy doktorskiej w niniejszym wniosku16. 

10. Oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora NCN; 

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

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

 
 
G.2. OŚWIADCZENIA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU, 
W KTÓRYM WNIOSKODAWCA MA OTWARTY LUB OTWORZY DO 30 KWIETNIA 2019 R. 
PRZEWÓD DOKTORSKI; 
 
1. Oświadczam, że koszty związane z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym oraz koszty 

podróży do zagranicznego ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu 
zagranicznego w tym konkursie nie są i nie były finansowane z NCN jak również z innego 
źródła. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie ubiega/ubiega15 się równocześnie o ich 

                                                      
16

 Wnioski, w których wnioskodawca nie jest autorem opisu badań naukowych prowadzonych w ramach przygotowywanej 
rozprawy doktorskiej nie będą przekazywane do dalszej oceny w konkursie.  
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finansowanie z NCN jak również z innego źródła (w przypadku wyboru „ubiega” należy 
wskazać miejsce złożenia aplikacji oraz podać podmiot planowany jako miejsce realizacji 
stażu). 

2. Oświadczam, że w przypadku uzyskania finansowania na staż objęty wnioskiem z innego 
źródła niezwłocznie poinformuję o tym fakcie NCN, i: 

a) powiadomię osobę fizyczną będącą wnioskodawcą o rezygnacji z ubiegania się 
o finansowanie stypendium doktorskiego w tym konkursie albo 

b) zrezygnuję z przyjęcia finansowania z innego źródła. 

3. Oświadczam, że w przypadku przyznania decyzją Dyrektora NCN finansowania na staż objęty 
wnioskiem: 

a) powiadomię osobę fizyczną będącą wnioskodawcą o rezygnacji ze środków przyznanych na 
realizację stypendium doktorskiego przez Dyrektora NCN w tym konkursie albo 

b) zrezygnuję z ubiegania się o finansowanie z innego źródła. 

4. Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, w przypadku przyznania wnioskodawcy 
finansowania stypendium doktorskiego w tym konkursie, zobowiązuję się do: 

a) włączenia stypendium doktorskiego do planu zadaniowo-finansowego podmiotu, 

b) wypłacania wnioskodawcy stypendium naukowego oraz innych środków finansowych 
w ramach przyznanego stypendium doktorskiego, uwzględnionych w niniejszym wniosku, 

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych przez 
NCN środków finansowych. 

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

a) zapoznałem się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora NCN; 

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

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



  

7 

H. OPIS BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PRZYGOTOWYWANEJ 
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ (nie więcej niż 10 stron maszynopisu17) 

Opis badań naukowych należy podzielić na następujące rozdziały: 

1. Cel naukowy prowadzonych badań 

(problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać w pracy doktorskiej, stawiane pytania lub 
hipotezy badawcze). 

2. Znaczenie prowadzonych badań  

(dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, znaczenie wyników 
badań dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej). 

3. Koncepcja i plan badań  

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

4. Metodyka badań  

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

5. Literatura 

(spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu 
badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne). 

 
 
H.1. CHARAKTERYSTYKA ZAGRANICZNEGO OŚRODKA NAUKOWEGO BĘDĄCEGO 
MIEJSCEM STAŻU ZAGRANICZNEGO WNIOSKODAWCY (nie więcej niż 2 strony 
maszynopisu17) 

Uzasadnienie wyboru ośrodka pod względem renomy, sprzętu czy też specyfiki osiągnięć 
naukowych, charakterystyka prowadzonych badań, zgodność badań z badanami przygotowanymi 
w ramach pracy doktorskiej, badania /zadania planowane do przeprowadzenia w trakcie 
odbywanego stażu, perspektywa wykorzystania zdobytych podczas stażu wiedzy i umiejętności 
w dalszej karierze naukowej wnioskodawcy. 

                                                      
17

 Rozmiar strony - A4, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia - pojedyncza, marginesy boczne - 2 cm, górne, dolne - 1,5 cm. 
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I. ZAŁĄCZNIKI  
 
Załącznik nr 118 

Potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego wnioskodawcy. 

Załącznik nr 219 

Dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę opiekuna naukowego z ośrodka w którym 
realizowany będzie staż zagraniczny wnioskodawcy. 

(data sporządzenia dokumentu, nazwa ośrodka naukowego przyjmującego wnioskodawcę na staż 
zagraniczny, imię i nazwisko opiekuna naukowego, imię i nazwisko stypendysty, liczba miesięcy 
planowanego stażu, oferowane zaplecze badawcze przez jednostkę zagraniczną (opcjonalnie), 
podpis opiekuna naukowego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji 
zagranicznego ośrodka) 

Załącznik nr 320 

Listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

                                                      
18

 Dotyczy osób, które mają otwarty przewód doktorski. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF. 
19

 Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu 
podpisanego odręcznie w formie pliku PDF. 
20

 Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego, w sekcji dotyczącej publikacji, wskazały prace przyjęte do druku. 
Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do 
druku. 
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J. POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA WNIOSKU21 

 

 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
22

 W KONKURSIE NCN 
PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ BĘDĄCĄ WNIOSKODAWCĄ  

 

Oświadczam, że ubiegam się o finansowanie stypendium doktorskiego w kwocie w wysokości …....… zł 
(słownie: …..….… zł), na podstawie wniosku o numerze ID …..…...… złożonego w systemie ZSUN/OSF 
(Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) w konkursie …..…...…, 
i w przypadku przyznania finansowania zgadzam się realizować stypendium doktorskie zgodnie 
z danymi wskazanymi we wniosku. 
 

W związku z powyższym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu i jestem świadomy 
odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku 
złożonym elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, w szczególności treści oświadczeń 
dotyczących mojej osoby. Oświadczam, że informacje podane we wniosku oraz dokumentach do niego 
dołączonych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 

….………………………………………… 
Podpis wnioskodawcy 

 
 

POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA WNIOSKU
22

 W KONKURSIE NCN 
PRZEZ OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU, W KTORYM 

WNIOSKODAWCA MA OTWARTY LUB OTWORZY DO 30 KWIETNIA 2019 R. PRZEWÓD 
DOKTORSKI 

 

W imieniu reprezentowanego przeze mnie podmiotu oświadczam, że akceptuję w całości wniosek 
o numerze ID …..…..… złożony w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki 
/Obsługa Strumieni Finansowania) przez wnioskodawcę Panią /Pana …..…...…, w konkursie …..…...… 
na finansowanie stypendium doktorskiego na kwotę w wysokości …..…...… zł (słownie: …..…...… zł) 
i w przypadku przyznania finansowania zgadzam się na realizowanie stypendium doktorskiego 
w reprezentowanym przeze mnie podmiocie. 
 
W związku z powyższym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami konkursu i jestem świadomy 
odpowiedzialności prawnej wynikającej z przekazania nieprawdziwych informacji zawartych we wniosku 
złożonym elektronicznie za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF, w szczególności treści ww. oświadczeń 
dotyczących reprezentowanego przeze mnie podmiotu. Oświadczam, że informacje podane we wniosku 
oraz dokumentach do niego dołączonych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 

……………………………….…………..…………………………………………… 
Podpis osoby reprezentującej podmiot 

 

 
 
 

 
prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 

                                                      
21

 Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu 
podpisanego odręcznie w formie pliku PDF. 
22

 Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku 
zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu 
badawczego. 


