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REGULAMIN 
Określający zasady przyznawania mikrograntów dla 

pracowników naukowo-dydaktycznych w ramach projektu 
„Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 

WKP” 
 

Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki oraz tryb przyznawania i przekazywania 
mikrograntów dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy komercjalizujących 
swoje badania poprzez zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie wzoru użytkowego w roku 2013. 
Mikrogranty realizowane są w ramach projektu innowacyjnego: „Przedsiębiorczość akademicka 
dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP;  PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 
Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu 
województwa. 

 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Mikrogrant przyznawany jest pracownikowi naukowo-dydaktycznemu zwanemu dalej 

pracownikiem, który zatrudniony jest w Instytucie Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej (IMIS)  Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (UKW) i który, 
komercjalizuje swoje badania naukowe poprzez zgłoszenie patentowe lub zgłoszenie 
wzoru użytkowego w roku 2015. 

2. Beneficjentem jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.  
3. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej UKW.   

 
 

§ 2 
1. Wniosek o przyznanie mikrograntu w ramach projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” w ramach naboru wniosków w 
roku akademickim 2014, zwany dalej „wnioskiem”, wypełnia pracownik na 
formularzu dostępnym na stronie www.innowacyjny.ukw.edu.pl. 

2. Dla każdego zgłoszenia patentowego oraz wzoru użytkowego należy złożyć osobny 
wniosek. 

3. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej 
(IMIS):  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Kopernika 1, pok. nr  3 

w terminie do 01.07.2015 r (nabór ciągły od stycznia 2015).  
4. Pracownik posiada prawo do wglądu do swoich danych i dokumentów 

zgromadzonych w jego sprawie. 
5. Pracownik nie posiada prawa wglądu do dokumentów i danych innych pracowników.  
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Warunki ubiegania się pracownika o przyznanie mikrograntu 
§ 3 

1. Do ubiegania się o przyznanie mikrograntu konieczne jest równoczesne spełnienie 
następujących warunków: 

1) złożenie podpisanego wniosku wg wzoru zgodnie z § 2 ust. 1 Regulaminu, w formie 
papierowej w terminie i miejscu określonym w § 2 ust. 3 Regulaminu;  

2) złożenie wraz z wnioskiem potwierdzenia zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia 
wzoru użytkowego wraz z numerem zgłoszenia nadanym przez Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Pracownik w ramach wniosku o przyznanie mikrograntu oświadcza, że zapoznał się z 
treścią Regulaminu i jego załącznikami oraz że przyjmuje do wiadomości i akceptuje 
warunki i zasady przyznawania mikrograntu określone w ww. dokumentach, a także 
że zobowiązuję się wykonać wszelkie zadania wynikające z udziału w projekcie 
określone w Regulaminie.  

 
Formy wsparcia 

§ 4 
1. Mikrogrant przekazywany będzie przelewem na wskazany przez pracownika 

rachunek bankowy.  
2. Mikrogrant wypłacany będzie jednorazowo. 
3. Terminy wypłaty mikrograntów mogą ulec przesunięciu z przyczyn niezależnych od 

Projektodawcy  
4. W przypadku rezygnacji, przerwania lub zakończenia udziału w projekcie przez 

pracownika, mikrogrant przyznaje się kolejnej osobie z listy rezerwowej. 
 
 

Zasady przyznawania mikrograntów 
§ 5 

1. Ocenę wniosków dokonuje Komisja do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
powoływana przez dyrektora IMIS.  

2. Komisja rekomenduje wnioski do przyznania mikrograntu. 
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu mikrograntu, o nieprzyznaniu mikrograntu lub  

decyzje o przyznaniu mikrograntu osobom z listy rezerwowej podejmuje 
Przewodniczący Rady IMIS, stosownie do środków finansowych będących do 
dyspozycji w ramach projektu i na podstawie listy przedstawionej przez Komisję do 
Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
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Wypłata mikrograntów 
§ 6 

1. Mikrogranty wypłacane będą zgodnie z postanowieniami § 4.  
2. Mikrogranty wypłacane będą na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

pracownikiem a Uniwersytetem  
 
 

Zadania pracownika po uzyskaniu mikrograntu 
§ 7 

1. Pracownik zobowiązuje się do: 
1) uczestnictwa w konferencjach i innych działaniach promocyjnych 

organizowanych w ramach projektu: „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP”; 

2) zamieszczenia informacji o realizowanym zgłoszeniu patentowym oraz 
zgłoszeniu wzoru użytkowego na stronach internetowych w/w projektu; 

3) udziału w badaniach związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu w ciągu 
5 lat od zakończenia w/w projektu; 

2. W przypadku niewywiązania się przez pracownika z zadań i obowiązków 
określonych w Regulaminie oraz umowie pracownik nie będzie mógł się ubiegać 
o mikrogrant w następnym naborze wniosków w ramach projektu.  

 
 

Postanowienia końcowe. 
§ 8 

1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.  
2. Wzór umowy zawieranej pomiędzy pracownikiem a Uniwersytetem Kazimierza 

Wielkiego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 
3. Regulamin Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów – załącznik nr 3  

 
 

§ 9 
Załączniki do Regulaminu wymienione w §8 Regulaminu przyjmuje i zatwierdza 

w formie uchwały Rada Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego. 
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Załącznik nr  1    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” 

 
Wniosek pracownika naukowo-dydaktycznego o przyznanie 

mikrograntu na patentowanie 
 
w ramach Projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 

gospodarki WKP” realizowanego w ramach PIORYTET VIII. Regionalne kadry gospodarki; 
Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i 
finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, 
budżetu państwa oraz budżetu województwa. 
 
Nr wniosku Wniosek o przyznanie mikrograntu na patentowanie 

 
Nazwisko 
 

  Miejscowość  

Imiona 
 

 Data  

PESEL 
 

 

 

Numer dowodu 
osobistego 

  

Adres stałego zameldowania pracownika  
 
Ulica 
 

 Miejscowość  

kod pocztowy 
 

 Województwo  

Skrócony (do 4 000 słów) opis zgłoszenia patentowego lub zgłoszenia wzoru 
użytkowego 

Proszę o przyznanie mikrograntu w wysokości                        6 000 zł 
 Słownie sześć tysięcy złotych      
                                    

podpis pracownika ……………………………………………………………………… 
Nazwa banku numer konta na które zostanie przekazany mikrogrant 
 

Wypełnienie przez 
członów Komisji do 
Oceny Wniosków o 
Przyznanie 
Mikrograntów 

Wniosek uzyskał/ nie uzyskał* pozytywną  rekomendację Komisji 
do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów  
Podpisy członków Komisji 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr  2    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” 

 
 

WZÓR 
UMOWA  

o przyznanie mikrograntu za realizację zgłoszenia patentowego lub 
zgłoszenie wzoru użytkowego 

w ramach projektu "Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

budżetu państwa i budżetu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach priorytetu 
VIII. Regionalne Kadry Gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) 
 

 
Numer umowy ….… /…..… 

 
zawarta w Bydgoszczy w dniu  ............................. pomiędzy: 

 
Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Bydgoszczy (UKW),  
adres 85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, reprezentowanym przez: 
dra hab. Piotra Malinowskiego, prof. nadzw. UKW – Prorektora ds. Finansów i Rozwoju, 

zwanym dalej UKW 
a   
……………………………………………………………………………… 

/imię i nazwisko / 
zamieszkałym w 

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

będącym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Mechaniki i 
Informatyki Stosowanej (IMIS) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 
zwanym dalej pracownikiem. 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest przyznanie pracownikowi mikrograntu za realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej pt. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….,której wyżej wymieniony pracownik jest 
promotorem. 

 
2. UKW oświadcza, że mikrogrant został przyznany zgodnie z decyzją 

Przewodniczącego Rady IMIS na podstawie listy rankingowej wniosków złożonych 
zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania mikrograntu dla 
pracowników naukowo-dydaktycznych  w ramach projektu „Przedsiębiorczość 
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akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” i przygotowywanej przez 
Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów. 

3. Mikrogrant stanowi bezzwrotną pomoc finansową przeznaczoną na realizację 
kooperacyjnej pracy dyplomowej, tzw. subwencję przedmiotową. 

4. Kwota przyznanego mikrograntu wynosi 6000 zł brutto (słownie: sześć tysięcy 
złotych), zgodnie z budżetem projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP”  

5. Kwota przyznanego mikrograntu przekazana będzie przez UKW na rachunek 
bankowy pracownika: 
 

       ……………………………………………………………………………………………………… 
/nr rachunku/ 

prowadzony w banku: 
       ……………………………………………………………………………………………………… 

/nazwa banku/ 
 

§ 2 
1. Środki, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, przekazane zostaną jednorazowo w 

terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez obie strony. UKW  zastrzega 
sobie prawo przekroczenia wyżej wymienionego terminu w przypadku zaistnienia 
przyczyn od niego niezależnych. 

2. Warunkiem wypłaty mikrograntu jest dostępność środków na ten cel na rachunku 
UKW. 

 
§ 3 

Pracownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem określającym zasady 
przyznawania i przekazywania mikrograntów w ramach projektu „Przedsiębiorczość 
akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”, zwanego dalej Regulaminem, 
stanowiącego integralną część niniejszej umowy i zobowiązuje się do przestrzegania 
zasad i wymogów w nim zawartych, w szczególności do wywiązania się z zadań 
zawartych w § 7 Regulaminu. 

 
§ 4 

Pracownik otrzymuje od UKW PIT 8C i na jego podstawie zobowiązuje się do 
rozliczenia z przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych z właściwym Urzędem Skarbowym.  

 
§ 5 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 6 

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego. 
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§ 7 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
UKW, jeden dla pracownika. 

 
 
 
 
................................................  ................................................ 
               /za UKW/     /pracownik otrzymujący mikrogrant/ 
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Załącznik nr  3    
do Regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania mikrograntów za realizację 

kooperacyjnych prac dyplomowych w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej 
gospodarki WKP” 

 

REGULAMIN  Komisji do oceny wniosków o uzyskanie mikrograntów na 
patentowanie 

w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią 
innowacyjnej gospodarki WKP” realizowanego w ramach PIORYTETu  VIII. 
Regionalne kadry gospodarki; Działanie 8.3 Projekty Innowacyjne, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) i finansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz budżetu województwa. 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1. Komisję do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów na patentowanie powołuje 
dyrektor Instytutu Mechaniki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierze 
Wielkiego  

2. Liczba członków Komisji wynosi 4 osoby ze stopniem naukowym profesora lub 
doktora  

3. Komisję do oceny wniosków o uzyskanie mikrograntów na patentowanie powołuje 
się w celu przyznania mikrograntów pracownikom naukowo-dydaktycznym 
zatrudnionym w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS), którzy dążą 
do komercjalizacji swoich badań naukowych poprzez zgłoszenie patentowe lub 
zgłoszenie wzoru użytkowego. 

4. Projektodawcą jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego (UKW) w Bydgoszczy.  
5. Obsługę projektu prowadzi Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej (IMIS) 

UKW.   
 
 

§ 2 
Przewodniczący Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie 

Mikrograntów 
1. Przewodniczący Komisji jest wybierany spośród Członków Komisji do Oceny 

Wniosków o Przyznanie mikrograntów przez członków Komisji. 
2. Przewodniczący Komisji jest odpowiedzialny za zapewnienie podczas prac Komisji 

bezstronności i przejrzystości oceny wniosków. 
3. Przewodniczący Komisji może wyznaczyć spośród członków Komisji swojego 

Zastępcę. 
 

§ 3 
 

Zadania Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 
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Komisja jest odpowiedzialna za: 
1) Przeprowadzenie oceny wniosków o przyznanie mikrograntów, 
2) Przygotowanie rankingu wniosków. 

 
 

§ 4 
Posiedzenia Komisji do Oceny Wniosków o Przyznanie Mikrograntów 

 
a. W posiedzeniu Komisji, poza członkami Komisji, mogą uczestniczyć pracownicy 

Projektu  „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki 
WKP”. 

b. Posiedzenie Komisji jest ważne, gdy uczestniczą w nim wszyscy członkowie.  
c. Udział w posiedzeniu Komisji jest odpłatny w formie umowy zlecenia w wysokości 

określonej w budżecie Projektu. 
 

§ 5 
Ocena jakości wniosku o przyznanie mikrograntów 

1. Wnioski są oceniane na podstawie przedstawionego wniosku o przyznanie 
mikrograntu oraz na podstawie dokumentacji patentowej.  

2. Wniosek uzyskuje pozytywną rekomendację Komisji na podstawie prawidłowo 
złożonego wniosku o przyznanie mikrograntu na patentowanie oraz na podstawie 
przedstawionej dokumentacji  patentowej (oryginały dokumentów lub kopie 
potwierdzone zgodność z oryginałem) 

3. Wnioski nie uzyskują pozytywnej rekomendacji w przypadku  
1) Błędów we  wniosku 
2) Brak lub niewłaściwe przedstawienie dokumentacji  patentowej.  

 
§ 6 Protokół 

1. Etap oceny wniosków kończy się Protokołem Oceny Wniosków. Protokół zawiera: 
a) łączną liczbę wniosków poddanych ocenie, 
b) datę, kiedy odbywała się ocena, 
c) miejsce przeprowadzenia oceny, 
d) wykaz tabelaryczny wnioskodawców którzy otrzymali pozytywną rekomendację 

Komisji,  
e) wykaz tabelaryczny wnioskodawców którzy nie otrzymali pozytywnej 

rekomendację Komisji,  
f) imienny wykaz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny wniosków, 
g) podpisy osób dokonujących oceny wniosków. 

Protokół przechowywany jest w dokumentacji Projektu „Przedsiębiorczość 

akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP” 
 
 
 


