
 
 

 
Załącznik 2d_ PRZYKŁAD WYPEŁNIENIA WNIOSKU (dotyczy naboru do 15 lipca 2019 r.) 
 
Wniosek wypełniamy w j. angielskim. 

 

APPLICATION for financing a research project  
for outstanding/senior scientists - part IV 

 
Financial calculation for the research project: 

 

Zakładamy, że ogólna wartość projektu to 100 000 zł 
Uwaga! Planując koszty należy pamiętać że 50 % przyzanej dotacji powinno byc wydatkowane do             

31 grudnia 2019 r., czyli w I kwartale realizacji projektu powinno byc zaplanowane 50 000 zł 
 

TAB.1 

item Year 1 Year 2 total 

1. Direct costs (item a+b+c+d+e+f) 50000,00 zł 50000,00 zł 100000,00 zł 

a) remuneration, including 
derivatives (gross-gross) 

0,00 5000 
5000,00 zł 

b) subcontracting (i.e. for publication) 0,00 10000 10000,00 zł 

c) business travel (i.e. for conferences ) 0,00 5000 5000,00 zł 

d) consumables 35000 30000 65000,00 zł 

e) research equipment (up to 10.000 
PLN) 

0,00 0,00 
0,00 zł 

f) research equipment (over 10.000 PLN) 15000 0,00 15000,00 zł 

2. TOTAL 50000,00 zł  50000,00 zł 100000,00 zł 

 

Tab.2 Schedule and costing of the project’s main tasks 

Name of the task – Nazwa zadania 
badawczego w ujęciu merytorycznym 

(wypełniamy w j. angielskim) 

*Publikacje oraz udział w konferencji nie są 
zadaniami badawczymi w ujęciu merytorycznym 

Duration 
(Quarter 1 to 8) 

Costs 
(costs planned for the task must be 

consistent with the financial 
calculation of the research project 

presented above) 

1. Przygotowanie zaplecza do 
prowadzenia badań (w tym zakup 
materiałów, odczynników, zakup 

niezbędnej aparatury do 
badań)/Przygotowanie procedur 

badawczych oraz protokołu badania 

1 50 000,00 

2. Rekrutacja pacjentów z grupy… 1-2 0,00 

3. Rekrutacja pacjentów z grupy… 3 0,00 

4. Analiza podstawowych parametrów 
z grupy…  

4 0,00 

Suma kosztów zadań 1-4 musi być równa zsumowanej kwocie wykazanej  
w tabeli 1 w pierwszym roku realizacji. 

50 000,00 

Tu wpisujemy nazwę zadania badawczego.  
Proszę wpisać 8 zadań badawczych, jeżeli 
projekt będzie trwał 24 m-ce lub odpowiednio 
mniej, jeżeli będzie trwał krócej. 

Tu wpisujemy kwartał, w 
którym dane zadanie będzie 
realizowane (1-8) (wpisujemy 
tylko numery zadań, NIE 
wpisujemy dat. 

W kolumnie koszty wpisujemy 
ponoszone koszty zgodnie  
z kalkulacją. (Tab. Nr 1) 

Zsumowana wartość w tabeli 1 
wiersz/kolumna Total powinna 
być równa zsumowanej wartości 
z tabeli 3. 



 
 

5. Opis mechanizmów zmian w… 
zbadanie… poprzez… 

5 20 000,00 

6. Badanie wpływu odczynnika X na 
komórki (w tym zakup odczynników, 
materiałów itp.) 

6 10 000,00 

7. Badanie wpływu odczynnika X na…. 7 5000,00 

8. Analiza wyników badań (w tym 
przygotowanie publikacji, wyjazdy na 

konferencje……etc.) 
7-8 15 000,00 

Suma kosztów zadań 5-8 musi być równa zsumowanej kwocie wykazanej w tabeli 1 w drugim roku realizacji. 

Total - 100 000,00 

 
 

Tabl. 3 Budget justification  

Requested amount in total 100 000,00 

Item 
Budget justification  

(specify the type of planned expenses and justify them) 

a) remuneration, including derivatives (up to 25% of 
total budget)  5000,00 (np. zlecenie analizy statystycznej osobie fizycznej) 

b) subcontracting (i.e. for publication) 10 000,00 (np. sfinansowanie publikacji, sfinansowanie usługi analizy 
statystycznej przez firmę) 

c) business travel (i.e. for conferences ) 
5000,00 (np. opłata konferencyjna-delegacje, hotel) 

d) consumables 1. zakup odczynników ( w tym odczynnik b - 10 000,00, odczynnik c -
10 000,00, odczynników d -  15 000,00) – suma 35 000,00 

2. zakup materiału do badań np. hodowli komórkowej – koszt 
30 000,00 

e) research equipment (up to 10.000 PLN) 
- 

f) research equipment (over 10.000 PLN) 15 000,00 (np. zakup aparatury – nazwa urządzenia i jego parametry 
techniczne)  

 
 

 
I declare, that: 
1. I will use the granted funds in accordance with the provisions of national and internal Wroclaw Medical University law  and in 
accordance with the Regulations of the competition for scientific research projects or R&D projects carried for the PhD 
candidates of the Wroclaw Medical University,  
2. I undertake to carry out the research project on time, 
3. I undertake to obtain the approval of the competent committee before the project starts (if it is required), 
4. I undertake to submit quarterly reports, annual, and final reports within the deadlines set in the Regulations. 

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

Date         the Applicant’s signature 

W poniższej tabeli przedstawiamy szczegółową 

kalkulacje kosztów. 

Zsumowana wartość w poniższej tabeli  (100 000,00)  powinna być 

równa zsumowanej wartości w tabeli 1. 


