
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Decyzja nr 98 /2022 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 19 kwietnia 2022 r. 

 

zmieniająca decyzję 69/2022 w sprawie uruchomienia programu „LAB-TECH of Excellence” 

w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia 

badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, w związku z art. 389 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca  

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz  

w związku z umową nr 04/IDUB/2019/94 z dnia 30 grudnia 2019 r. zawartą pomiędzy Skarbem 

Państwa reprezentowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a Politechniką 

Warszawską ustala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W decyzji nr 69/2022 Rektora PW z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie uruchomienia programu 

„LAB-TECH of Excellence” w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej programu 

„Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i ogłoszenia konkursu w ramach tego programu, 

zwanej dalej „decyzją nr 69/2022”, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin składania wniosków o przyznanie finansowania w I edycji konkursu upływa  

z dniem 30 kwietnia 2022 r.”; 

2) w Regulaminie Programu LAB-TECH of Excellence”, stanowiącym załącznik do decyzji  

nr 69/2022: 

a) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji, 

b) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji. 

 

§ 2 

 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

     REKTOR  

 

 

    prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba   

 
 
 
 
 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 

  

Załącznik nr 1 do decyzji nr 98 /2022 

                                                                                                                                                     Rektora PW 

 

„załącznik nr 3 do regulaminu konkursu LAB-TECH of Excellence  

 

Zasady finansowania projektów badawczych w konkursie w ramach programu  

LAB-TECH of Excellence 

 

1. Środki finansowe przyznane na projekt mogą być wykorzystane na:  

1) aparaturę badawczą – wymaga się, aby grupa badawcza w trakcie realizacji grantu podjęła 

próbę pozyskania środków na zakup komplementarnej aparatury z grantów zewnętrznych 

lub subwencji podstawowej (nie wliczają się środki IDUB) na kwotę co najmniej będącą 

równowartością wartości aparatury zakupionej z programu LAB-TECH of Excellence; 

2) wynagrodzenia zespołu badawczego:  

a) kierownika projektu: 

- jeśli wnioskodawca jest pracownikiem PW, wynagrodzenie wypłacane jest w formie 

dodatku za pracę w projekcie maksymalnie w kwocie 2.000 zł miesięcznie lub może 

być zamienione na obniżenie pensum dydaktycznego zgodnie z zasadami określonymi 

przez Rektora; 

- jeśli wnioskodawca nie jest pracownikiem PW, wynagrodzenie wypłacane jest  

w formie umowy o pracę, maksymalny roczny budżet na wynagrodzenie (z ZUS 

pracodawcy) w kosztach bezpośrednich wynosi 150.000 zł. 

b) wykonawców projektu: 

-  jeśli wykonawca w momencie składania wniosku jest pracownikiem PW, 

wynagrodzenie wypłacane jest w formie dodatku za pracę w projekcie maksymalnie 

w kwocie 1.000 zł miesięcznie; 

- jeśli wykonawca zostanie zatrudniony w projekcie, wynagrodzenie wypłacane jest  

w formie umowy o pracę, maksymalny roczny budżet na wynagrodzenie (z ZUS 

pracodawcy) w kosztach bezpośrednich wynosi 120.000 zł. 

c) studentów i doktorantów będących członkami zespołu badawczego z tytułu umów 

cywilnoprawnych; 

3) inne koszty: 

a) materiały i odczynniki, drobny sprzęt laboratoryjny, usługi zewnętrzne, itp., 

b) koszty korekty językowej i publikacji wyników badań w renomowanym wydawnictwie 

lub czasopiśmie, 

c) wyjazdy na konferencje (wyłącznie związane z prezentacją wyników) i kilkudniowe 

(do 7 dni) wizyty studyjne w ośrodkach krajowych i zagranicznych, 

d) inne koszty uzasadnione zakresem projektu. 

2. Koszty pośrednie wynoszą 15% kosztów bezpośrednich, z podziałem na 5% kosztów ogólnych 

i 10% kosztów wydziałowych, zgodnie z zarządzeniem nr 12/2019 Rektora PW w sprawie 

zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych  

i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej, z wyłączeniem aparatury o wartości 

jednostkowej powyżej 10.000 zł. 

3.  Zmiany w zakresie kosztorysu projektu: 

1) w przypadku konieczności zmian kosztów w kategoriach kosztorysu projektu wysokość 

przyznanego finansowania nie może ulec zwiększeniu; 



 

  

2) wszelkie przesunięcia środków pomiędzy kategoriami nie mogą naruszać ograniczeń 

wartości poszczególnych kategorii wprowadzonych w regulaminie konkursu; 

3) przesunięcia środków finansowych pomiędzy kategoriami kosztów zaplanowanych  

we wniosku do łącznej wysokości 15% „Kosztów bezpośrednich ogółem” w stosunku  

do pierwotnej wartości wskazanej w kosztorysie nie wymagają zgody kierownika IDUB 

ani odpowiedniej Rady Naukowej CB POB lub komisji BEYOND POB; 

4) przesunięcia środków finansowych pomiędzy zaplanowanymi we wniosku kategoriami 

kosztów powyżej łącznej wysokości 15% „Kosztów bezpośrednich ogółem” w stosunku 

do pierwotnej wartości wskazanej w kosztorysie wymagają zgody odpowiedniej Rady 

Naukowej CB POB lub komisji BEYOND POB oraz akceptacji kierownika IDUB; 

5) każda zmiana, o której mowa w pkt 3 i 4 wymaga złożenia w Biurze Projektu IDUB 

korekty kosztorysu zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia; 

6) zmiany w harmonogramie oraz w zakresie rzeczowym realizacji projektu, opisanym  

we wniosku o finansowanie wymagają zgody odpowiedniej Rady Naukowej CB POB  

lub komisji BEYOND POB oraz akceptacji Kierownika IDUB.”. 

  



 

  

Załącznik nr 2 do decyzji nr 98 /2022 Rektora PW 

 

„załącznik nr 5 do regulaminu konkursu LAB-TECH of Excellence   

 

WZÓR SPRAWOZDANIA CZĄSTKOWGO / KOŃCOWEGO* 

z realizacji projektu badawczego w konkursie w ramach programu LAB-TECH  

of Excellence edycja nr …… 

 

pt.: …………………………………………………………………………………… 

kierowanego przez: ………………………………………………………………….. 

 

1. (Uzupełniamy wyłącznie w przypadku sprawozdania końcowego) 

Syntetyczny opis wykonanych prac badawczych, zawierający:  

1) cel badań; 

2) opis zrealizowanych prac (maksymalnie 1 strona, czcionka min. 11pt); 

3) opis najważniejszych osiągnięć (maksymalnie 1 strona, czcionka min. 11pt). 

 

2. Tabela wymiernych efektów realizacji projektu z załącznikami potwierdzającymi ich osiągnięcie 

(zgodnie z tabelą z punktu B.2 wniosku o projekt badawczy). 
 

Lp. Rodzaj efektu 
Zadeklarowane 

wartości 

Osiągnięte 

wartości 

Szczegóły dot. osiągniętych wskaźników  

/działań podjętych w celu ich osiągnięcia*  

1 

Publikacje z górnego decyla  

wg CiteScore bazy Scopus (przyjęcie 

artykułu do druku) 

   

2 Międzynarodowe zgłoszenia patentowe    

3 

Pozyskanie zewnętrznego finansowania 

badań, najlepiej w ramach projektów 

międzynarodowych 

   

4 Inne efekty    

 

3. Zestawienie kosztów planowanych i poniesionych  
 

Kategoria kosztów 
…. r. ….. r. Razem 

Planowane Zrealizowane Planowane Zrealizowane Planowane Zrealizowane 

I. Koszty bezpośrednie ogółem,  

w tym: 
      

1. Aparatura       

w 

tym 

o wartości od 3 500 zł 

do 10 000 zł 
      

o wartości powyżej 

10 000 zł 
      

2. Wynagrodzenia z pochodnymi       

w 

tym 

wynagrodzenia osób 

niebędących 

obywatelami Polski 

      

 
* w tym tytuł publikacji, typ i termin konkursu, lista jednostek, z którymi nawiązano współpracę, która prowadziła do osiągnięcia 

efektu, itd. 



 

  

3. Inne koszty bezpośrednie       

II. Narzuty (15%)       

III. Koszty całkowite       

 

 

4. Imienny wykaz wykonawców  
 

Wykonawca 

(imię i nazwisko wykonawcy, tytuł/stopień naukowy, stanowisko, miejsce 

zatrudnienia) 

Nr SAP  

 

1  

2  

3  

 

 

 

 

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

(data)     (podpis kierownika projektu) 

 

 

 

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

 (pieczęć́ i podpis pełnomocnika kwestora)    (pieczęć i podpis kierownika jednostki)  

     

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


