
Załącznik nr 1  

do Pisma okólnego nr 1  

Rektora UwB z dnia 27 maja 2020 r.  

 
OŚWIADCZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU/DYREKTORA INSTYTUTU/DYREKTORA FILII 

 

Wydział/Instytut/Filia ……………………………………………………… Uniwersytetu  

w Białymstoku oświadcza, że: 

1) wniosek o finansowanie projektu badawczego pt.:……………………………………………… 

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

o numerze ID: ……………. złożony przez:1 ……............................................................................ 

w ramach konkursu o nazwie ……………….………………………………….. ogłoszonego 

przez Narodowe Centrum Nauki, jest zgodny z dokumentacją konkursową zamieszczoną w 

ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa powyżej.  

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyraża zgodę na:  

a) wypłacanie środków finansowych uwzględnionych w ww. wniosku,  

b) sprawowanie nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych przez 

Narodowe Centrum Nauki środków finansowych;  

c) udostępnianie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej,  

d) realizację innych zobowiązań leżących po stronie jednostki, wynikających z umowy o 

realizację projektu, 

oraz zobowiązuje się do: 

e) zatrudnienia / utrzymania zatrudnienia osoby składającej wniosek przez cały okres realizacji 

projektu w kierowanej przez siebie jednostce organizacyjnej UwB na podstawie umowy o 

pracę, na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. 

 

2) wniosek o finansowanie projektu badawczego pt.:……………………………………………… 

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

o numerze ID/rejestracyjnym: …………. złożony przez:1 ……..................................................... 

w ramach konkursu ogłoszonego przez …………………………………………………..2, jest 

zgodny z dokumentacją konkursową zamieszczoną w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa 

powyżej.  

W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania, wyraża zgodę na:  

a) wypłacanie środków finansowych uwzględnionych w ww. wniosku,  

b) sprawowanie nadzoru nad realizacją i prawidłowością wydatkowania przyznanych przez 

…………………………………………….……………………….....2 środków finansowych,  

c) udostępnianie pomieszczeń, aparatury i zapewnienie obsługi administracyjno-finansowej,  

d) realizację innych zobowiązań leżących po stronie jednostki, wynikających z umowy  

o realizację projektu.  

 

Białystok, dnia …………………….  

......................................................  
     podpis dziekana/dyrektora  

............................................................ 
akceptacja prorektora właściwego ds. nauki  

Instrukcja: z punktów 1), 2) należy wybrać jedynie ten, którego dotyczy składane oświadczenie. Pozostały należy 

usunąć. 

                                                 
1 Należy podać stopień / tytuł naukowy oraz imię / imiona i nazwisko osoby składającej wniosek 
2 Należy wpisać nazwę instytucji ogłaszającej konkurs / finansującej projekt. 


