
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Uchwała nr  351/II/2023 

Rady Naukowej Dyscypliny Architektura i Urbanistyka  

Politechniki Warszawskiej 

z dnia 14 marca 2023 r. 

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki 

Warszawskiej wspierające prowadzenie działalności naukowej 

 

§ 1 

Ogłasza się konkurs na granty badawcze w roku 2023 dla pracowników Politechniki 

Warszawskiej, wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej 

Architektura i Urbanistyka, prowadzonych na Politechnice Warszawskiej. 

§ 2 

1. Z wnioskiem o przyznanie grantu mogą wystąpić pracownicy zatrudnieni w Politechnice 

Warszawskiej w grupie stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych, w ramach 

dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka, zadeklarowanej na dzień składania 

wniosku. O grant nie mogą ubiegać się osoby, które przebywają na urlopach: 

macierzyńskich, rodzicielskich, bezpłatnych, czy dla poratowania zdrowia. 

2. Granty mogą uzyskać tylko osoby, które osiągnęły zadeklarowane rezultaty badań 

w projektach finansowanych w ramach poprzedniej edycji konkursu (jako kierownicy 

projektów).  

3. Grant może mieć charakter indywidualny lub zespołowy. 

4. Wniosek o grant według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, poparty przez 

kierownika jednostki organizacyjnej, z którego wywodzi się kierownik grantu, składany 

jest w wersji elektronicznej w Zespole ds. Badań Naukowych WAPW, adres e-mail: 

dbn.arch@pw.edu.pl . 

5. Termin składania wniosków upływa dnia 24 marca 2023 r. 

6. Grant w ramach jednej edycji może być przyznany tym samych osobom tylko raz. 

§ 3 

1. Maksymalna kwota dofinansowania jednego grantu wynosi 18 000 zł, a suma dofinanso-

wania wszystkich grantów łącznie nie może przekroczyć kwoty 242 156 zł. 

2. Środki przyznane na grant mogą być wykorzystane na dofinansowanie działań, mających 

na celu podniesienie poziomu działalności naukowej, obejmujących w szczególności: 

- wyjazdy na konferencje i wizyty studyjne, 

- publikacje wyników badań w renomowanym wydawnictwie lub czasopiśmie, 

- tłumaczenia tekstów przygotowanych do publikacji w renomowanym wydawnictwie 

lub czasopiśmie, 
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- niskocenne składniki majątku (amortyzowane jednorazowo w koszty) o wartości 

do 10 000 zł, w przypadkach uzasadnionych realizacją grantu, 

- wynagrodzenia dla wykonawców grantów, zatrudnionych w Politechnice Warszaw-

skiej. 

§ 4 

Kryteria oceny wniosku stanowią: 

- nowatorstwo pomysłu, 

- deklarowane efekty naukowe, w tym publikacyjne wyników badań, 

- wpływ na podniesienie poziomu działalności naukowej.  

§ 5 

1. Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 

Architektura i Urbanistyka, zwana dalej Przewodniczącą, na podstawie opinii członków 

Rady. 

2. Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 5 kwietnia 2023 r. 

3. W przypadku nie rozdysponowania wszystkich środków Przewodnicząca może podjąć 

decyzję o zorganizowaniu kolejnych naborów wniosków w tej samej edycji.  

§ 6 

1. Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie Porozumienia, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Porozumienie podpisuje dziekan wydziału, z którego 

pochodzi kierownik grantu, po parafowaniu przez Przewodniczącą Rady Naukowej 

Dyscypliny Architektura i Urbanistyka oraz pełnomocnika kwestora tego wydziału. 

2. Termin zakończenia realizacji grantu ustala się na dzień 30 listopada 2024 roku. 

3. Warunkiem rozliczenia grantu jest zrealizowanie prac zgodnie z wnioskiem. 

4. Podstawą rozliczenia grantu jest Protokół oceny i odbioru grantu, sporządzony zgodnie 

z załącznikiem nr 3 do uchwały, który należy złożyć w Zespole ds. Badań Naukowych 

w ciągu 7 dni od daty zakończenia realizacji grantu. 

5. Protokół oceny i odbioru grantu po podpisaniu przez Przewodniczącą Rady Naukowej 

Dyscypliny Architektura i Urbanistyka przekazywany jest do Zespołu ds. Nauki PW. Drugi 

egzemplarz protokołu zostaje przekazany do jednostki, w której realizowany był grant. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Prorektor 

ds. Nauki. 

 

 

 

 Sekretarz Rady Naukowej  Przewodnicząca Rady Naukowej 

 Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Dyscypliny Architektura i Urbanistyka  

 Politechniki Warszawskiej Politechniki Warszawskiej 
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