
Załącznik nr 1 do uchwały nr 234/II/2022 

                                                                                        Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka PW 

                                             z dnia 1 marca 2022 r. 

 
WNIOSEK nr ……………..  

o grant na finansowanie badań naukowych w dyscyplinie architektura i urbanistyka w roku 2022 
 

I. Dane Kierownika grantu  

Stopień/tytuł naukowy, imię  

i nazwisko   
  

Nr telefonu służbowy/adres email 

służbowy:  

  

Podstawowa jednostka 

organizacyjna PW: 

 

Dyscyplina:  Architektura i urbanistyka  

Dane członków zespołu (jeśli dotyczy):  

(poniższe dane należy przedstawić odrębnie w odniesieniu do każdego członka zespołu)  

Stopień/tytuł naukowy, imię  

i nazwisko  
  

Dyscyplina:    

II. Informacje o grancie 

Tytuł grantu/dyscyplina, do 

której będzie przypisane 

osiągnięcie 

  

Deklarowane rezultaty *:  

1. Opublikowany artykuł(y) naukowy(e) z aktualnego na dzień złożenia wniosku wykazu MEiN 

– proszę podać nazwę czasopisma, tytuł artykułu oraz planowaną ilość pkt.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Opublikowana monografia(e) z aktualnego na dzień złożenia wniosku wykazu MEiN – proszę 

podać nazwę wydawnictwa, tytuł monografii oraz planowaną ilość pkt.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Złożony wniosek o grant badawczy finansowany ze źródeł zewnętrznych – proszę podać 

nazwę konkursu, instytucję finansującą oraz kwotę wnioskowaną: 

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

Charakter publikacji *:  

 autorski  

 współautorski:  

• z osobami z PW/spoza PW 

……………………………………………………………………………………… 

• procentowy udział współautorstwa uczestników 

grantu………………………………….……………………………………………. 

Termin zakończenia realizacji 

grantu 
30 listopada 2023 

Krótki opis projektu badawczego 

(nie więcej niż 1500 znaków ze spacjami) 

 

 



 

Kalkulacja 

kosztów:  

 

                                                                               /w złotych/ 

L.p. Koszty planowane w latach 2022 r.  2023 r. Razem 

1 Sprzęt od 3,5 tys. zł do 10 tys. zł    

2 Materiały    

3 Usługi obce    

4 Wynagrodzenie z pochodnymi    

5 Podróże służbowe/ 
Opłaty konferencyjne 

   

6 Inne koszty bezpośrednie    

7 Usługi wewnętrzne    

8 Koszty pośrednie (20%)    

 Razem koszty    

 

9 
Zakup środków trwałych 
o wartości powyżej 10 tys. zł 

   

      

 Ogółem wartość grantu               

   

 

Pełnomocnik Kwestora Dziekan Wydziału Kierownik grantu 

 

 

 

  

……………………………… ……………………………… ……………………………… 
(data i podpis) (data i podpis) (data i podpis) 

1. Opinia 

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

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

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

     data………………. 2022                                                                                            …………………….………             
                                                                                                                                                            (podpis opiniującego) 

                     

2. Proponowana kwota dofinansowania zł ……………………………………………………………… 

3.    Decyzja o  finansowaniu grantu:                  □ pozytywna                       □ negatywna 

 

   

            data………………... 2022                                                                                    ……..………………………..              
                                                                                                                                        Przewodnicząca RND 

*zaznaczyć właściwe 
  


