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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJE NIEZBĘDNE DO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH 
PROGRAMU „DOKTORAT WDROŻENIOWY” ALBO USTALENIA INNEJ ICH WYSOKOŚCI 

 

A. DANE WNIOSKODAWCY  

1. Nazwa, siedziba i adres.  

2. Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej. 

3. Imię i nazwisko kierownika wnioskodawcy. 
4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania wniosków, informacji, umów lub 
raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona została inna osoba niż wskazana w ust. 3). 

 

B. INFORMACJE OGÓLNE  
1. Sygnatura pisma informującego o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie. 
2. Wykaz osób przyjętych do szkoły doktorskiej w ramach programu zawierający następujące 

dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 
2) rok urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość; 

4) numer telefonu (o ile posiada); 

5) adres e-mail (o ile posiada). 

3. Wykaz tematów w ramach planowanej działalności naukowej zawierający: 
1) imiona i nazwiska osób przyjętych do szkoły doktorskiej w ramach programu; 
2) planowaną tematykę rozpraw doktorskich osób przyjętych do szkoły doktorskiej w ramach 

programu; 

3) imiona i nazwiska osób proponowanych na promotorów osób przyjętych do szkoły 
doktorskiej w ramach programu;  

4) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę 
przyjętą do szkoły doktorskiej w ramach programu; 

5) przedmiot działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni 
osobę przyjętą do szkoły doktorskiej w ramach programu, określony zgodnie z Polską 
Klasyfikacją Działalności (PKD); 

6) dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną; 
7) słowa kluczowe; 
8) czas kształcenia w szkole doktorskiej w ramach programu. 

Wnioskodawca może przedstawić wykaz osób, które nie zostały przyjęte do szkoły doktorskiej  
w ramach programu z powodu przekroczenia planowanej liczby osób określonej w piśmie 
informującym o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie, wraz z wykazem 
tematów w ramach planowanej działalności naukowej. Wykazy powinny obejmować informacje 
określone w ust. 2 i 3. 



    

C. SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ 

1. Opis tematu w ramach planowanej działalności naukowej zawierający informacje o: 
1) planowanej tematyce rozprawy doktorskiej osoby przyjętej do szkoły doktorskiej 

w ramach programu; 

2) programie szkoły doktorskiej;  
3) związku z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub 

zatrudni osobę przyjętą do szkoły doktorskiej w ramach programu. 
2. Harmonogram realizacji działalności naukowej. 

Dla każdej osoby przyjętej do szkoły doktorskiej w ramach programu oraz osoby, która 
nie została przyjęta z powodu przekroczenia planowanej liczby osób określonej  
w piśmie informującym o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie, 
należy przedstawić odrębny opis tematu w ramach planowanej działalności naukowej 
i harmonogram jej realizacji. 

D. ŚRODKI FINANSOWE 

1.    Kwota środków finansowych (w zł):  

 Rok 

akademicki 

20... /20... 

Rok 

akademicki 

20... /20... 

Rok 

akademicki 

20... /20... 

Rok 

akademicki 

20... /20... 

Razem 

Stypendium doktoranckie  

 

     

Koszty ubezpieczenia 

społecznego 

     

Dofinansowanie kosztów 
wykorzystania 

infrastruktury badawczej  

     

Kwota ogółem      

2. Uzasadnienie wysokości wnioskowanej kwoty środków finansowych uwzględniające 
w szczególności liczbę osób przyjętych do szkoły doktorskiej w ramach programu, 
program i czas kształcenia w szkole doktorskiej w poszczególnych dziedzinach nauki 
i dziedzinie sztuki. W przypadku przedstawienia wykazu osób, które nie zostały 

przyjęte z powodu przekroczenia planowanej liczby osób określonej w piśmie 
informującym o zakwalifikowaniu wnioskodawcy do udziału w programie, 
w uzasadnieniu należy uwzględnić liczbę tych osób, program i czas kształcenia 
w szkole doktorskiej w poszczególnych dziedzinach nauki i dziedzinie sztuki. 

E. DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI 

1. Imię i nazwisko. 
2. Stanowisko służbowe. 
3. Numer telefonu służbowego. 
4. Służbowy adres e-mail. 

 

  


