
 

1 

N
ew

sl
et

te
r 

n
r 

2
/2

0
1

8
 (

6
6

) 
| 

lu
ty

 2
0

1
8

  

Dział Badań Naukowych PK 
 

informuje:      

Instrukcje przygotowania wniosków UWERTURA 2, SONATINA 2, ETIUDA 6 
Narodowe Centrum Nauki na swojej stronie umieściło instrukcje wypełniania wniosków w konkursach UWERTURA 2, 
SONATINA 2 i ETIUDA 6, ogłoszonych 15 grudnia 2017 r., w których termin składania wniosków upływa 15 marca br.: 

UWERTURA 2 (staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC):  
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/uwertura/instrukcja-uwertura2  

SONATINA 2 (projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora):  
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonatina/instrukcja-sonatina2  

ETIUDA 6 (stypendia doktorskie): https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda6  

Granty na granty – promocja jakości II 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło z dniem 1 lutego 2018 r. program pod nazwą „Granty na granty – 

promocja jakości II”. Celem programu jest wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację 
projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych 

podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej 
polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki. Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie 

środków finansowych w ramach programu m.in. na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, 
jego uzupełnienia czy poprawienia, jeśli projekt spełnił kryteria opisane w programie. Na program w projekcie budżetu na 

2018 r. zaplanowano kwotę 2 mln zł. Nabór wniosków w ramach ustanawianego programu planowany jest od 1 marca 
2018 r. do 31 października 2018 r. i będzie uruchomiony ogłoszeniem Ministra. Ogłoszenie Ministra będzie zawierało 

szczegółowe informacje o zakresie finansowania w ramach programu oraz regulacje dotyczące naboru wniosków  
i procedowania spraw. 

Komunikat MNiSzW o ustanowieniu programu: http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/131/1  

Ogłoszenie konkursów I/2018 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkursy na finansowanie projektów w ramach NPRH: 

moduł „Uniwersalia 2.2”: finansowanie oryginalnych projektów badawczych realizowanych w Polsce, obejmujących 
naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, 

bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu 
włączenia ich w obieg polskiej humanistyki naukowej. 

moduł „Uniwersalia 2.1”: finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki, 
obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych, w celu włączenia ich do międzynarodowego 

obiegu naukowego. 
moduł „Dziedzictwo narodowe”: opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej. 

Termin składania wniosków: 28 lutego 2018 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-nprh-dziedzictwo-narodowe-uniwersalia-2-1-uniwersalia-2-

2.html  

XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa dla naukowców 
Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2017. Konkurs promuje 

wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich  
i pozaakademickich w Polsce. W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności 

firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii: 

 elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej; 

 elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka; 

Nr 2(66)/2018 

https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/uwertura/instrukcja-uwertura2
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/sonatina/instrukcja-sonatina2
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/etiuda/instrukcja-etiuda6
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/131/1
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-nprh-dziedzictwo-narodowe-uniwersalia-2-1-uniwersalia-2-2.html
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-nprh-dziedzictwo-narodowe-uniwersalia-2-1-uniwersalia-2-2.html
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 transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem. 

Termin składania wniosków: 31 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/XXIII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-naukowcow  

Nagrody Rektora PK za rok 2017 
Zgodnie z pismem Okólnym nr 26 Rektora Politechniki Krakowskiej z dnia 15 lipca 2009 r. 

w sprawie ustanowienia nagród Rektora Politechniki Krakowskiej, oraz Uchwałami Senatu PK nr: 1/n/01/2011 z dnia 
28.01.2011 r., 72/n/11/2014 z dnia 28.11.2014 r. oraz 10/o/01/2016 i 11/o/01/2016 z dnia 22.01.2016 r., w roku 2017 

zostaną przyznane nagrody dla pracowników i uczestników studiów doktoranckich prowadzonych na PK w 8 kategoriach:  
1. Za najwyżej punktowaną publikację naukową,  

2. Za najwyżej punktowaną publikację naukową opracowaną wspólnie z partnerem zagranicznym,  
3. Za największą liczbę cytowań, 

4. Dla najmłodszego pierwszego autora publikacji naukowej w czasopiśmie wskazanym w części A aktualnego wykazu 
MNiSzW sporządzonego dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych, 

5. Za najbardziej wartościowe wdrożenie,   
6. Dla najmłodszego wypromowanego doktora habilitowanego,  

7. Dla najmłodszego wypromowanego doktora,   
8. Dla promotora najmłodszego wypromowanego doktora. 

Teksty jednolite zasad przyznawania ww. nagród dostępne są w Serwisie Informacyjnym Pracowników PK  
w Serwisie kadrowym – Nagrody i odznaczenia. 

Termin składania wniosków do Działu Badań Naukowych PK: 31 marca 2018 r.  
 

i przypomina:      

O IX edycji Programu LIDER 
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił IX edycję konkursu w ramach Programu LIDER, skierowanego do 

młodych naukowców, którzy w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat  
i posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 

7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych. Celem konkursu jest poszerzenie 
kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem 
badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają 

potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln zł. 

Termin naboru wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/  

O konkursie UWERTURA 2 
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki oraz Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiły konkurs UWERTURA 2 na staże  

w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, dla osób planujących wystąpienie o finansowanie 
projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC). Celem konkursu 

jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu  
o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC.  

 W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, w których kandydat na staż:  
a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora; b) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej 

będącej wnioskodawcą; c) pełnił lub pełni rolę kierownika w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursów 
NCN; d) nie jest laureatem konkursu ERC; e) przedstawi opis projektu badawczego w którym będzie wskazany jako 

kierownik projektu we wniosku składanym w konkursie ERC; f) zaplanuje staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym 
zagranicznym zespole naukowym realizującym grant ERC, z terminem rozpoczęcia nie wcześniej niż 1 września 2018 r. i nie 
później niż 31 grudnia 2019 r.; g) wskaże laureata konkursu ERC, u którego realizowany ma być staż i przedstawi dokument 

potwierdzający zgodę tego laureata oraz ośrodka naukowego, w którym realizowany jest grant ERC, na realizację stażu.  
Wnioski w konkursie UWERTURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2  

https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Aktualnosci/XXIII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa-dla-naukowcow
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-ix-edycja/
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2
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O konkursie SONATINA 2 
Koordynatorzy Dyscyplin ogłosili konkurs SONATINA 2 na projekty badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień 
naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień naukowy doktora 

zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r. Celem konkursu jest wsparcie kariery naukowej młodych badaczy poprzez 
stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań w polskich jednostkach naukowych oraz umożliwienie zdobycia 

wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży zagranicznych w wysokiej jakości ośrodkach naukowych. Poza kierownikiem 
projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień 

naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym 
miejscem realizacji projektu. W ramach projektu nie ma możliwości zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-

badawczej, urządzeń i oprogramowania. Okres realizacji projektu: 24 lub 36 miesięcy. 
Wnioski w konkursie SONATINA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2  

O konkursie ETIUDA 6 
Rada Narodowego Centrum Nauki ogłosiła konkurs ETIUDA 6 na finansowanie stypendiów doktorskich. Konkurs 

skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują 
się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej 

lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r. Stypendium naukowe w 
wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie 

krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy. Wnioski w konkursie ETIUDA 6 są składane wyłącznie w formie 
elektronicznej przez system OSF.  

Termin składania wniosków: 15 marca 2018 r. 
Więcej: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6  

O planowanym harmonogramie konkursów NCN w 2018 roku: 
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram  

O sprawozdaniu z działalności statutowej (DS, DS-M, DS-SPUB) za rok 2017 
Zgodnie z §14 ust. 1 Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1443 z późn. zmian.) w sprawie 

sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na 
badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz 

uczestników studiów doktoranckich, oraz  Rozporządzenia MNiSzW z dnia 11.09.2015 r. (DzU z 2015, poz. 1462) w sprawie 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia 

badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do 
informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych,  

jednostka naukowa, której przyznano w roku 2017 dotację na utrzymanie potencjału badawczego (DS) lub dotację dla 
młodych naukowców (DS-M) albo środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego (DS-SPUB),  

składa w systemie raport z wykorzystania tych dotacji lub środków w terminie do dnia: 31 marca 2018 r. 
UWAGA: Środki finansowe niewykorzystane w roku następującym po roku, na który zostały przyznane (dotyczy dotacji 
przyznanej w 2016 r.), podlegają zwrotowi na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra do dnia 31 .01.2018 r. 

O konkursie w ramach Programu DIALOG 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił w ramach Programu DIALOG konkurs na finansowanie projektów 

wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania 
dialogu w latach 2016-2019. Program obejmujący dofinansowanie działań w obszarach: a) Doskonałość naukowa, b) Nauka 
dla innowacyjności, c) Humanistyka dla rozwoju, jest skierowany do jednostek naukowych oraz podmiotów działających na 
rzecz nauki. Wysokość dofinansowania jednego grantu wynosi od 100 tys. do 2 mln zł. Wnioskodawca, również jako członek 

konsorcjum, może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym. 

Nabór wniosków ma charakter ciągły i trwa do dnia: 30 czerwca 2019 r. 
Więcej: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html   

   

 

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-15-etiuda5-sonatina1-uwertura1-wnioski-skladane-elektronicznie
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6
https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/harmonogram
http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html
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przydatne linki:     

Dziennik ustaw: http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx  
Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2183/1  
 
Ustawa o zasadach finansowania nauki (tekst jednolity): http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3 
 

Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity): 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789/1  

Ustawa o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej:  
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/07fa140ecf74a327c18cd6f3b5c1b43e.pdf  

 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/  
Dzienniki Urzędowe MNiSzW: http://www.nauka.gov.pl/dzienniki-urzedowe/  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: http://www.ncbir.gov.pl/  
Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/  
 
Urząd Patentowy RP: http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/ 
Kwartalnik Urzędu Patentowego: https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/87/74/87742/KWARTALNIK_nr_3_2017.pdf  
Forum Akademickie: http://forumakademickie.pl/  
 

Opracowanie: Anna Baś,  Kierownik Działu Badań Naukowych PK 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/Stronaglowna.aspx
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2183/1
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20100960615&type=3
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1789/1
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_10/07fa140ecf74a327c18cd6f3b5c1b43e.pdf
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/dzienniki-urzedowe/
http://www.ncbir.gov.pl/
http://www.ncn.gov.pl/
http://www.uprp.pl/strona-glowna/Menu01,9,0,index,pl/
https://www.uprp.pl/uprp/_gAllery/87/74/87742/KWARTALNIK_nr_3_2017.pdf
http://forumakademickie.pl/

