
Tekst ujednolicony zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 33/2009 i  nr 47/2010 
 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

Zarządzenie nr 44/2008 
Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 4 sierpnia  2008 r. 

w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych 
własnych finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki 

Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 18 Statutu PW, w związku z § 20 rozporządzenia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na 
finansowanie projektów badawczych (Dz. U. nr 21,  poz. 126), zarządza się,  co następuje: 

§ 1  

Zarządzenie określa zasady i tryb dokonywania zmian warunków realizacji projektów 
badawczych własnych, w tym habilitacyjnych i promotorskich, zwanych dalej projektami, 
finansowanych przez ministra właściwego do spraw nauki, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na 
finansowanie projektów badawczych (Dz. U. nr 21, poz. 126). 

§ 2  

1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej Uczelni, w której projekt jest 
realizowany, zwany dalej kierownikiem jednostki, na wniosek kierownika projektu, może 
dokonać zmiany warunków realizacji projektu, jeżeli nie powoduje to zwiększenia 
wysokości środków przyznanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego 
dalej ministrem. 

2. Zmiany warunków realizacji projektu zatwierdza Prorektor ds. Nauki. 
3. Uprzedniej zgody ministra wymaga zmiana: 

 

1) zakresu merytorycznego projektu; 
2) kierownika projektu własnego; 
3) jednostki naukowej realizującej projekt. 

4. Zakres merytoryczny projektu habilitacyjnego nie może zostać zmieniony. 
 

§ 3 
 

Zmiana warunków realizacji projektu własnego oraz promotorskiego określonych w 
umowie o jego realizację może być dokonana na wniosek kierownika projektu 
własnego lub promotorskiego i jednostki naukowej, w której projekt jest realizowany, 
w drodze aneksu do umowy.  

§ 4 
 

1. Wniosek sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia. 
2. Wniosek dotyczący zmiany terminu realizacji projektu może być złożony najpóźniej na 

60 dni przed datą zakończenia projektu określoną w umowie o realizację projektu. 
3. Kierownik jednostki zobowiązany jest poinformować ministra o dokonanych zmianach 

warunków realizacji projektu w najbliższym raporcie rocznym oraz w raporcie końcowym, 



sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, o którym 
mowa w § 1. 

§ 5 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do projektów, dla 
których umowy zostały podpisane po dniu 22 lutego 2008 r. 
 
 
 

REKTOR 
 
 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik 
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Załącznik do zarządzenia nr 44/2008  
Rektora  PW z dnia  4 sierpnia 2008 r. 

WNIOSEK  

…………………………………………………………………. 
(imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy kierownika projektu) 

…………………………………………………………………. 
(nazwa jednostki naukowej) 
 
Nr  umowy……………………................................................. 

Temat projektu badawczego własnego/habilitacyjnego/promotorskiego x: 

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

Wnoszę o zmianę: 

1.    terminu realizacji projektu, polegającą na xx: 

zastąpieniu załącznika nr 1 do umowy o realizację projektu załącznikiem nr 1a termin 

zakończenia realizacji projektu: 

pierwotny ......................  

nowy................................  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(uzasadnienie) 

2.    kosztorysu projektu, polegającą na: 
zastąpieniu załącznika nr 2 do umowy o realizację projektu załącznikiem nr 2a 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(uzasadnienie) 

3.    w wykazie aparatury (zał. nr 2 do wniosku), polegającą na: 

a/dodaniu pozycji nr…x  ............................................................ .…………………………………. 

b/zmianie pozycji nr …x .................................................................................................. 

na: nr ....x: …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(uzasadnienie) 

4.   wykonawcy xxx 

…………………………………………………………………………                
(imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy  wykonawcy dotychczasowego) 
 
na 
………………………………………………………………………….               
(imię, nazwisko, tytuł i stopień naukowy  wykonawcy wnioskowanego) 
 
………………………………………………………………….. ………………………………….. …...                               

(uzasadnienie)              Kierownik projektu 

           Podpis 

Akceptuję:  

 Pełnomocnik Kwestora 
 

Pieczęć i podpis 

Kierownik podstawowej 
jednostki organizacyjnej 

 
 

Pieczęć i podpis 

Dotychczasowy 
wykonawca xxx 

 
 

Podpis 

Wykonawca 
wnioskowany xxx 

 
 

Podpis 

Zatwierdzam: 
  Kwestor 

        Pieczęć i podpis 

 
Prorektor ds. Nauki 

       

Pieczęć i podpis 
Warszawa, dnia……………… 
_________________________ 
xx w szczególnie  uzasadnionych przypadkach okres realizacji może być przedłużony: 

- własny - do 5 lat 

- habilitacyjny - do 3 lat 

- promotorski - do 48 miesięcy 
xxx nie dotyczy projektu promotorskiego

 


