
Załącznik nr 1a do Zasad i trybu podziału oraz wydatkowania dotacji na działalność statutową jednostek naukowych na finansowanie  
zadań związanych z prowadzonymi w sposób ciągły badaniami naukowymi lub służącym tym badaniom  

w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 

Wniosek na dofinansowanie zadania badawczego  
z dotacji na działalność statutową w roku ……. 

 
właściwe zaznaczyć 

 

           KONTYNUACJA BADAŃ *        

         (wniosek składany powtórnie) 
 

          NOWY TEMAT BADAWCZY        
        (wniosek składany po raz pierwszy) 

 

 

1. Imię i nazwisko kierownika projektowanego zadania ** 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Nazwa zadania badawczego 

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

3. Wykaz osób zatrudnionych do realizacji projektu 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………… 
 

4. Cel realizacji zadania 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Planowane efekty naukowe i praktyczne 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wykaz zaplanowanych prac – ich koszty oraz termin realizacji 

 
Rodzaj zadania Planowany 

przewidywany 
koszt (zł) 

Termin realizacji liczony 
od momentu rozpoczęcia 

realizacji projektu 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Łącznie:   
 
 

* kontynuacja badań dotyczy tego samego tematu badawczego (nieukończonego w danym roku kalendarzowym), w przypadku zmiany tematyki badań 
należy złożyć  wniosek o finansowanie nowego tematu badawczego.  Wniosek o kontynuację badań można składać  do  3 razy, z tym, że rozpoczęte 
zadanie badawcze zakwalifikowane do sfinansowania w danym roku  można kontynuować tylko jeszcze  w roku następnym. 
** Zadaniem badawczym mogą być badania naukowe prowadzone w zakresie bloków tematycznych zatwierdzonych na Wydziale, np. organizacja 
międzynarodowego lub krajowego wydarzenia naukowego i artystycznego, wydanie publikacji naukowej, publikacja utworu muzycznego. 



OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, iż zobowiązuję się do niezwłocznego bieżącego informowania Kierownika jednostki i pracownika Biura ds. Nauki, 
Rozwoju Kadr i Wydawnictwa o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na zmiany w niniejszym wniosku, a także na 
przebieg realizacji przedmiotowego zadania oraz kosztorysu. Zobowiązuję się również dostarczyć pisemne sprawozdanie z realizacji 
projektu w terminie najpóźniej do 30 dni po jego finalizacji lub w przypadku projektów długoterminowych dwa razy do 
roku – w terminie do dnia 28 lutego oraz 31 sierpnia roku, w którym przyznana została dotacja na realizację projektu. 
Oświadczam, iż wymienione zadania badawcze, które zamierzam wykonać, nie są  i nie będą finansowane z innych źródeł.   
W przypadku  otrzymania dotacji z innych źródeł finansowania na któryś z wymienionych celów badawczych zobowiązuję się do 
niezwłocznego powiadomienia Kierownika jednostki oraz  Biuro ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa w celu wstrzymania 
finansowania. 

 
 
 
………………………..……………………………. 
data wpływu, podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

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

                                    podpis  wnioskodawcy 

 
7. Ocena merytoryczna wniosku (opiniuje Kierownik Katedry/Dyrektor Instytutu)  

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

 

Uwaga! 
Zaopiniowany przez Kierownika Katedry/Dyrektora Instytutu wniosek należy złożyć w Biurze ds. Nauki, Rozwoju Kadr  
i Wydawnictwa, najdalej do końca czerwca roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania dotacji. Wnioski będą 
rozpatrywane i kwalifikowane do realizacji zgodnie z ustalonymi w Uczelni wewnętrznymi zasadami w trybie konkursowym, 
dopiero po otrzymaniu przez jednostkę naukową decyzji o wysokości przyznanych przez MNiSW środków finansowych  
na działalność statutową. Kryteria konkursu ustala regulamin, który określa zasady i tryb podziału oraz wydatkowania dotacji  
na finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej jednostek naukowych Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, który dostępny jest do wglądu w Biurze ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa. 

 
8. Ocena Wydziałowej Komisji ds. Podziału Dotacji i zakwalifikowanie wniosku do finansowania 

1)…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

                                       
 

                                  ………………………………….………………… 
                                      data i podpis opiniującego 

 
2)………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

           ………………………..…………………… 
                                                       data i podpis opiniującego 
 

właściwe podkreślić Wniosek ZOSTAŁ / NIE ZOSTAŁ zakwalifikowany do realizacji. 
 

Przydzielono środki finansowe w wysokości ……………………… 
 

data      Kierownik jednostki 
 
 
 

   Podpis i pieczęć 
Uwaga! 
Zaopiniowany i oceniony wniosek należy niezwłocznie złożyć do Biura ds. Nauki, Rozwoju Kadr i Wydawnictwa.  
Wnioskodawca otrzyma pisemne powiadomienie o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania i zasadach dalszego postępowania. 


