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ZAŁĄCZNIK nr 1 zarządzenia nr 4 /2017 Dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk z dnia 18 maja 2017 r. 
 
  

REGULAMIN 

PODZIAŁU ŚRODKÓW  FINANSOWYCH PRZYZNANYCH NA PROWADZENIE BADAŃ 
NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH SŁUŻĄCYCH 
ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH 

W INE PAN (GRANTY MNiD) 

 

§1 

1. Regulamin dotyczy podziału środków finansowych przyznanych na prowadzenie badań 
naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi 
młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich INE PAN zgodnie z art. 18 
ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 
96 poz. 615) oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) z 
dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków 
finansowych na finansowanie działalności statutowej.  

2. Środki finansowe pochodzące z dotacji MNiSW na cel określony w ust. 1 przydzielane są w 
trybie konkursowym w formie grantów instytutowych, zwanych dalej grantami, dla młodych 
naukowców i doktorantów („grantami MNiD”). 

3. Beneficjentami grantów MNiD mogą być: 
1) młodzi pracownicy naukowi, którzy nie ukończyli 35 roku życia (do dnia 1 stycznia 

roku, którego dotyczy wniosek o grant MNiD), dla których INE PAN jest podstawowym 
miejscem pracy; 

2) uczestnicy studiów doktoranckich prowadzonych w INE PAN, w celu dofinansowania 
badań realizowanych w ramach przygotowywania pracy doktorskiej. 

4. Decyzję o wysokości przyznanego grantu MNiD podejmuje Dyrektor INE PAN, na podstawie 
propozycji powoływanej przez niego Komisji ds. Grantów MNiD (zwanej dalej Komisją). 

5. Dyrektor INE PAN może upoważnić Zastępcę Dyrektora ds. Naukowych do wykonywania 
czynności, o których mowa w § 2.  

6. Decyzja o przyznaniu grantów MNiD podawana jest do wiadomości wszystkich 
wnioskodawców. 

 

§2 

1. Konkursy ogłaszane są przez Dyrektora INE PAN co najmniej raz w roku, jako: 
1) konkurs zasadniczy na dany rok kalendarzowy, ogłaszany po uzyskaniu decyzji Ministra 

w sprawie wysokości dotacji, 
2) konkursy dodatkowe mające na celu rozdział środków niewydatkowanych w konkursie 

zasadniczym. 
2. Ogłoszenia o konkursie są publikowane na stronie internetowej INE PAN bądź 

przekazywane pocztą elektroniczną. Projekt ogłoszenia jest przygotowywany przez Dział 
Naukowy i przekazywany do Dyrektora INE PAN w terminie 7 dni po otrzymaniu decyzji o 
przyznaniu przez MNiSW dotacji na granty MNiD na dany rok. Ramowy wzór ogłoszenia 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

3. W ogłoszonym konkursie biorą udział wnioski: 
1) zaopiniowane przez Kierownika jednostki badawczej, w której wnioskodawca jest 

zatrudniony lub promotora / opiekuna naukowego doktoranta. 
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2) złożone w terminie wskazanym przez Dyrektora INE PAN w ogłoszeniu o konkursie. 
4. Ocenie będą podlegały wnioski kompletne, prawidłowo sporządzone i złożone w terminie. 

5. Wnioski osób, które nie rozliczyły poprzedniego grantu MNiD nie będą rozpatrywane. 

 

§3 

1. Wnioski o grant MNiD i inne dokumenty związane z konkursem i realizacją grantu MNiD 
składane są w Sekretariacie Zakładów Badawczych i podlegają ewidencji zgodnie z zasadami 
przyjętymi w INE PAN.   

2. Analizę i ocenę wniosków pod względem formalnym i przekazywanie dokumentów do 
właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych zapewnia Dział 
Naukowy.   

3. Wnioski sprawdzone pod względem formalnym przekazywane są Komisji nie później niż 7 
dni od daty zakończenia składania wniosków wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 

 

§4 

1. Komisja dokonuje oceny wniosków uwzględniając wartość naukową planowanego badania 
oraz dorobek naukowy wnioskodawców i ustala listę rankingową nie później niż w terminie 
7 dni od daty ich przekazania przez Dział Nauki.  

2. Wartość naukową wnioskowanego badania Komisja ocenia na podstawie opinii o których 
mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1. 

3. Komisja dokonuje punktowej oceny dorobku naukowego za okres trzech lat 
poprzedzających rok złożenia wniosku o grant MNiD (zwany dalej „okresem 
sprawozdawczym”), zgodnie z obowiązującymi zasadami oceny publikacji naukowych i listą 
czasopism punktowanych MNiSW.  
1) Do oceny brane są pod uwagę jedynie prace afiliowane w INE PAN, chyba że wniosek 

został złożony przez osobę, z którą stosunek pracy nawiązano w okresie 
sprawozdawczym.  

2) Do oceny brane są pod uwagę także prace przyjęte do druku, pod warunkiem że 
wnioskodawca przedłożył dokument potwierdzający fakt przyjęcia jego pracy do druku 
(pismo lub mail od edytora / wydawcy).   

3) Do oceny brane są pod uwagę także prace będące w procesie recenzyjnym, posiadające 
status przyjęcia warunkowego po zmianach (tzw. „revise and resubmit”), pod 
warunkiem że wnioskodawca przedłożył dokument potwierdzający fakt przyjęcia 
warunkowego po zmianach (pismo lub mail od edytora / wydawcy), przy czym w takich 
przypadkach Komisja uwzględnia w swojej ocenie tylko 30% liczby punktów 
określonych dla danej publikacji.  

4. Liczbę punktów przyznanych według zasad określonych w pkt. 3 powiększa się o kolejne: 
1) 10 punktów, jeśli w okresie sprawozdawczym nastąpiło otwarcie przewodu 

doktorskiego lub habilitacyjnego wnioskodawcy, 
2) 10 punktów, jeśli w ostatnim roku okresu sprawozdawczego wnioskodawca 

samodzielnie złożył co najmniej jeden wniosek, którego stroną jest INE PAN, o 
sfinansowanie projektu badawczego przez instytucje krajowe, w tym w szczególności 
przez MNiSW, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację 
na Rzecz Nauki Polskiej, 

3) 20 punktów, jeśli w ostatnim roku okresu sprawozdawczego wnioskodawca 
samodzielnie złożył co najmniej jeden wniosek, którego stroną jest INE PAN, o 
sfinansowanie projektu badawczego przez instytucję międzynarodową, w tym zwłaszcza 
w ramach programów ze środków UE, w tym w szczególności Horyzont 2020, 
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5. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości pojawiających się przy ocenie wniosków 
Komisja może prosić wnioskodawców o dodatkowe informacje.  

6. Listę rankingową ocenionych wniosków ustala się w kolejności określonej przez liczbę 
punktów uzyskanych przez wnioskodawców za osiągnięty dorobek naukowy w okresie 
sprawozdawczym.   

7. Sprawozdanie z prac Komisji zawierające propozycję podziału dotacji na dofinansowanie 
wniosków zajmujących najwyższą pozycję na liście rankingowej z uwzględnieniem 
kosztorysów badań opracowanych przez wnioskodawców przekazywane jest Kierownikowi 
Działu Naukowego.  

8. Kierownik Działu Naukowego w uzgodnieniu z Zastępcami Dyrektora ds. Naukowych i ds. 
Ekonomicznych przygotowuje projekt decyzji Dyrektora INE PAN w sprawie przyznania 
grantów MNiD i przekazuje go Dyrektorowi najpóźniej 7 dni po otrzymaniu sprawozdania z 
prac Komisji.  

§5 

1. Na podstawie decyzji Dyrektora INE PAN określającej wysokość kwoty przyznanego grantu 
MNiD beneficjent opracowuje harmonogram i kosztorys jego realizacji według zasad i w 
trybie określonym w załączniku nr 3, w terminie do 14 dni od wydania decyzji.   

2. Z grantów MNiD mogą być finansowane: 
1) wynagrodzenia z pochodnymi za prace zrealizowane w ramach grantu, 
2) zakup aparatury naukowo-badawczej, 
3) usługi obce, 
4) materiały, 
5) koszty podróży, 
6) inne koszty bezpośrednie. 

3. Narzut kosztów pośrednich ustalony jest w wysokości 10% kosztów bezpośrednich z 
wyłączeniem zakupu aparatury naukowo‐badawczej.   

4. Wydatki i rozliczenia wynikające z grantu MNiD realizowane są za pośrednictwem 
właściwych komórek organizacyjnych pionu ekonomicznego INE PAN. 

5. Publikacja powstała w wyniku prowadzonych badań MNiD musi zawierać wyłączną afiliację 
wnioskodawcy jako pracownika/doktoranta INE PAN (tzn. nie można powoływać się w tej 
publikacji na fakt zatrudnienia w innej krajowej uczelni lub jednostce naukowej). Jeżeli 
wydawca z zasady nie umieszcza afiliacji, wymagane jest oświadczenie autora, że jego 
publikacja należy do INE PAN. 

 

§6 

1. Granty MNiD przyznane na dany rok kalendarzowy są przeznaczone do wykorzystania 
najpóźniej do 31 grudnia tego roku.  

2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek beneficjenta, zaopiniowany przez 
Zastępców Dyrektora oraz Kierownika jednostki badawczej, w którym beneficjent jest 
zatrudniony, Dyrektor INE PAN może podjąć decyzję o przedłużeniu terminu realizacji 
grantu MNiD i przeniesieniu środków, które nie zostały wykorzystane w danym roku na rok 
następny. W tym przypadku wykorzystanie środków musi nastąpić w pierwszej połowie 
następnego roku kalendarzowego. Niewykorzystane do tego czasu środki powiększają pulę 
rozdzielaną w kolejnych konkursach. 

3. Granty MNiD i zadania z nimi związane (np.: badania, seminaria, konferencje, itp) wchodzą 
do planów działalności jednostek badawczych, w których beneficjent jest zatrudniony. 

 

§7 
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1. Sprawozdanie z wykonania grantu MNiD składa się zgodnie z formularzem stanowiącym 
załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu w terminie 20 dni od wyznaczonej daty zakończenia 
realizacji grantu. 

2. Środki wydane, a nierozliczone w terminie przez beneficjenta grantu MNiD podlegają 
zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.  

3. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z beneficjentem grantu MNiD z przyczyn leżących 
po stronie pracownika lub na skutek wypowiedzenia przez niego umowy o pracę albo 
skreślenia z listy doktorantów w trakcie realizowania grantu MNiD, beneficjent zobowiązany 
jest zwrócić otrzymane środki na realizację grantu wraz z odsetkami ustawowymi.  

 

§8 

1. Za zapewnienie sprawnej realizacji rozliczeń finansowych grantów MNiD odpowiedzialny 
jest Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych.  

2. Za zapewnienie sprawnej koordynacji czynności administracyjnych w procesie 
przyznawania i bieżącej obsługi grantów MNiD, w tym zwłaszcza za ścisłą realizację  
procedur przygotowania, rozpatrywania i rozliczania grantów MNiD, określonych w 
załączniku nr 5, odpowiada Kierownik Działu Naukowego. 

 

 

p.o. Dyrektora INE PAN 
 
Dr Urszula Skorupska 
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Załącznik nr 2. Wniosek o grant MNiD 

 

Wniosek o grant MNiD w roku [rok składania wniosku] 

 

Warszawa, data ….  

 

Pieczęć firmowa jednostki      Nr wniosku  [nr / rok] 

[wypełnia sekretariat zakładów badawczych]  

 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………........ 

Zakład: ………………………………………………………………………… 

Jednostka badawcza: …………………………………………………….. 

Rok studiów (jeśli dotyczy): ………………………………..………….. 

e-mail/telefon kontaktowy: …………………………………………….. 

 

1. Ocena aktywności w latach [okres sprawozdawczy] 

Kategoria  

 

Liczba punktów 

1. Publikacje krajowe (tytuł, wydawnictwo, ISBN):  

2. Publikacje w języku obcym (tytuł, wydawnictwo, ISBN):  

3. Data otwarcia przewodu doktorskiego / habilitacyjnego:  

4. Wnioski o finansowanie projektów badawczych 
finansowanych przez instytucje krajowe i międzynarodowe 
(tytuł, data złożenia, instytucja finansująca) 

 

5. Kierowanie / koordynowanie projektem badawczym 
finansowanym przez instytucje krajowe lub międzynarodowe 
(tytuł, data przyznania, instytucja finansująca) 

 

SUMA PUNKTÓW:  

 

2. Ramowy opis badania 
 

1) Tytuł badania:  
2) Skrócony opis merytoryczny: cele, hipotezy, metody badawcze (max. 2 strony): 
3) Planowany efekt naukowy projektu badawczego (publikacje, konferencje, stopnie naukowe): 
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4) Termin planowanego seminarium na którym przedstawione zostaną wyniki badań 
przeprowadzone w ramach grantu [w uzgodnieniu z kierownikiem zakładu /pracowni / 
laboratorium] 

 

3. Ramowy kosztorys 

Pozycje kalkulacyjne 
Wysokość kosztów 

1. Koszty bezpośrednie  

• wynagrodzenia  z pochodnymi •  

• aparatura naukowo-badawcza •  

• materiały i przedmioty nietrwałe (w tym książki) •  

• usługi obce •  

• wyjazdy zagraniczne i krajowe •  

• inne koszty bezpośrednie •  

2. Koszty pośrednie  

3. Koszty ogółem   

 

 

4. Ramowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań badawczych i powiązanych z 
nimi kosztów (np.: przegląd literatury, wstępna analiza danych, badanie główne, 
konsultacje, itp.)  

 

UWAGA: Planowane badanie nie może być przedmiotem innego wniosku o grant lub grantu 
MNiSW, NCN, MNCiR lub międzynarodowego, złożonego lub realizowanego przez 
wnioskodawcę.   

Ocena merytoryczna badania kierownika jednostki badawczej albo promotora / 

opiekuna naukowego: 

Wnioskowane badanie oceniam pozytywnie pod względem merytorycznym: tak / nie* 

Uwagi: 

 

 

………………………………………………………………. 

Podpis kierownika / opiekuna / promotora 
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W przypadku otrzymania grantu MNiD zobowiązuję się do terminowego rozliczenia się z 
przyznanych środków 

 

 

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

Data         Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Wypełnia Dział Nauki 

 

Sprawdzono pod względem formalnym: wniosek prawidłowy / wniosek nieprawidłowy* 

 

-------------------------------------------- 

Pieczęć  i podpis Kierownika Działu Nauki 

 

Wypełnia Komisja ds. Grantów MNiD 

 

Wnioskodawca spełnia warunki formalne: tak / nie* 

Wniosek spełnia warunki formalne: tak / nie*  

Przyznano punktów: [ilość punktów] 

Przyznano miejsce na liście rankingowej: [miejsce (liczba złożonych wniosków w konkursie)]  

Proponowana kwota finansowania: 

Nadany numer grantu do uwzględnienia w decyzji Dyrektora INE PAN:  

 

Podpisy członków Komisji 

 

Przewodniczący  ……………….. 

Sekretarz      ……………….. 

Członek       ………………. 

                        

 

* prawidłowe zakreślić 
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Załącznik nr 3. Kosztorys i  harmonogram realizacji grantu MNiD 

 

Warszawa, data ….  

 

Pieczęć firmowa jednostki      Nr projektu   

................................ 

      

Imię i nazwisko: ………………………………………………………........ 

Jednostka badawcza: ………………………………………………………………………… 

Stanowisko …………………………………………………………………… 

Rok studiów (dot. doktorantów ): ………………………………..………….. 

e-mail/telefon kontaktowy: …………………………………………….. 

 

1. Tytuł badania:  
2. Okres realizowania projektu/zadania badawczego   od dnia …. do dnia ….. 

3. Termin i tytuł seminarium na którym przedstawione zostaną wyniki badań 
przeprowadzonych w ramach grantu: 
 

Kosztorys grantu MNiD 

Pozycje kalkulacyjne 
Planowane koszty 

1. Koszty bezpośrednie  

• wynagrodzenia  z pochodnymi •  

• aparatura naukowo-badawcza •  

• materiały i przedmioty nietrwałe •  

• usługi obce •  

• wyjazdy zagraniczne i krajowe •  

• inne koszty bezpośrednie •  

• książki  •  

2. Koszty pośrednie   

3. Koszty ogółem   
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Harmonogram grantu MNID 
 

Terminy realizacji poszczególnych zadań badawczych i powiązanych z nimi kosztów 
(np.: przegląd literatury, wstępna analiza danych, badanie główne, konsultacje, itp.) 

 

Uzasadnienie planowanych kosztów: 

 

 

 

 

 

 

………………………. 

 

Czytelny podpis beneficjenta  

 

 

 

 

Wypełnia Dział Nauki 

 

Termin seminarium włączony do planu działalności zakładu /  pracowni / laboratorium : tak /  
nie* [planowana data seminarium / nazwa komórki badawczej]  

Uzgodniono z Kierownikiem właściwej jednostki badawczej: tak / nie* 

 

 

-------------------------------------------- 

Pieczęć  i podpis Kierownika Działu Nauki 
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Uzgodnienia merytoryczne i ekonomiczne kosztorysu i harmonogramu 

 

……………………… ……………………… ……………………… 

(data, pieczęć i podpis) 

Główny Księgowy  

(data, pieczęć i podpis) 

Zastępca ds. Ekonomicznych  

(data, pieczęć i podpis) 

Zastępca ds. Naukowych 

 

Zatwierdzam  

                   ………………………. 

         (data, pieczęć i podpis) 

                 Dyrektor INE PAN   

 

 

 
 


