
Konkurs na realizację projektów w Programie 
"Rozwój Sportu Akademickiego"

Czas trwania procedury: od dnia zakończenia naboru wniosków do wydania decyzji - 3 miesiące

Interaktywna instrukcja składania wniosku

Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej
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• 

• 

• 

Osoby uprawnione do podpisywania pism:

• 

• 

(Masz pytania? Skorzystaj z infolinii ePUAP - tel. 22 544 13 90)

Minimalne wymagania techniczne do złożenia wniosku

kliknij, by złożyć wniosek o nadanie uprawnień podmiotu publicznego >>
OPCJA 1 - zdobyć uprawnienia podmiotu publicznego w ePUAP (uwaga - nadanie uprawnień może zając min. 1 miesiąc) 

Dopuszczalna wielkość przesyłanych przez ePUAP załączników:
a) podmioty z uprawnieniami publicznymi w ePUAP: 250 MB
b) podmioty nieposiadające uprawnień publicznych w ePUAP: 3,5 MB

Jeśli spodziewasz się, że załączniki do pisma oólnego ePUAP przekroczą powyższe objętości, możesz 
wybrać jedną z poniższych, alternatywnych opcji przesłania pisma:

Dostęp do Internetu 

Konto na ePUAP

Darmowy zaufany profil ePUAP albo płatny bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za 
pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego, w formacie XAdES-BES

Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, 
xlsx, xml, zip, xades, pades

Rektorzy lub prorektorzy ds. nauki uczelni, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych 
uczelni, dyrektorzy instytutów PAN i instytutów badawczych oraz międzynarodowych instytutów naukowych działających na terenie RP, 
prezes Polskiej Akademii Umiejętności.

OPCJA 2 - skompresować załączniki lub przesłać je w transzach, załaczając każdorazowo do pisma ogólnego ePUAP 
OPCJA 3 - przesłać wniosek na e-nośniku (np. CD, pamięć USB itp.). Wówczas wniosek i załączniki należy skompresować, 
a następnie podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym w formacie XAdES-BES. Można także dostarczyć załączniki na 
e-nośniku bez kompresji - w tym przypadku wszystkie pliki wymagają oddzielnego e-podpisu.    

http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTcy8fU09LYwN3V183A8_A0EA3d2Mg18QAKB9pFu_m7BEU7O1uaGDh6ORq4BlsFOwSbOhs4G5sRkB3OMg-_PpB8gY4gKOBvp9Hfm6qfkFuhEGWiaMiAJeJk-o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNDdKTDVJOTMwMENRNTBJNlVEUTdUTDIwMDA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/epuap2/epuap2/pl/podmioty+publiczne/start+z+epuap/wniosek+o+nadanie+uprawnien/wniosek+o+nadanie+uprawnien&NoTheme=false&pE2SHHlWords=wniosek+uprawnie%C5%84+nadanie
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Jeśli nie posiadasz, załóż darmowe konto ePUAP:

Jeśli nie posiadasz, załóż zaufany profil e-PUAP

albo 

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Kliknij i dowiedz się jak założyć zaufany profil>>

kup bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu 
kwalifikowanego w formacie XAdES-BES
Kliknij i sprawdź wykaz podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne>>

kliknij, by zobaczyć jak założyć konto >>
kliknij, by przejść do zakładania konta >>

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Kliknij i dowiedz się, które urzędy potwierdzają zaufane profile>>

https://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTcy8fU09LYwMD50BTA0-zUJdA8xAfIwMDA6B8pFm8m7NHULC3u6GBhaOTq4FnsFGwS7Chs4G7sRkB3eEg-_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfqR-lHmuO0x1o_MSU1PTK7UL8iNMMgyCVUEAMoqgQE!/dl2/d1/L0lJSklna21BL0lKakFBTXlBQkVSQ0pBISEvWUZOQTFOSTUwLTVGd0EhIS83XzQ3Skw1STkzMDBDUTUwSTZVRFE3VEwyMDAzL1hrX19fMTI!/?PC_7_47JL5I9300CQ50I6UDQ7TL2003_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/epuap2/ePUAP2/PL/Pomoc/Podmioty+publiczne/Najczesciej+zadawane+pytania+-+profil+zaufany/
http://www.nccert.pl/podmioty.htm
https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/d177428042b1a9ff9c4efc7193544100/Instrukcja+zak%C5%82adania+konta_7.1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d177428042b1a9ff9c4efc7193544100&CACHEID=d177428042b1a9ff9c4efc7193544100&CACHEID=d177428042b1a9ff9c4efc7193544100&CACHEID=d
https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
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Połącz się z formularzem ogólnym MNiSW na ePUAP

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Kliknij, by połączyć >>

http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi%2C+wnioski%2C+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MNISW
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=MNISW
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Zjedź w ePUAP niżej i wciśnij przycisk:

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Zaloguj się, o ile czynność ta nie została wykonana wcześniej

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Wpisz informację o adresacie wniosku oraz 
przesyłanych plikach,np. 

Odbiorca: Departament Instrumentów Polityki 
Naukowej 

W załączeniu przesyłam wniosek, w ramach 
programu …

Z poważaniem,
…

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Wypełnij formularz pisma ogólnego, zgodnie z rysunkiem, albo załącz do formularza treść wniosku jako osobny plik 
(zgodnie z opisem na kolejnych stronach). Wniosek załączony jako osobny plik wymaga podpisania podpisem 
elektronicznym.

W polu tytułu należy wpisać: 
„Konkurs na realizację projektów 

w Programie Rozwój Sportu 
Akademickiego” oraz – w 

przypadku przesyłania wniosku w 
transzach – numer transzy, np. 

transza 1.

W polu nadawcy pojawią się 
automatycznie dane identyfikacyjne 
właściciela konta  
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         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Pod polem ogólnym kliknij przycisk       , a następnie, opcjonalnie, przyciski: załącz z dysku albo załącz ze składu , 
aby dodać wymagane załączniki (sprawdź listę wymaganych załączników na następnej stronie tej Instrukcji).

UWAGA: Po uzyskaniu z MAiC uprawnień podmiotu publicznego, jest możliwe załączenie do formularza XML plików 
większych niż 3,5 MB (do 250 MB). W tym przypadku, należy wybrać opcję Załącz ze składu.
(Dodatkowe pytania? Infolinia ePUAP - tel. 22 544 13 90).
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1.

2.

3.

Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades

Możliwe jest także zapisanie formularza, udanie się do osoby podpisującej, zalogowanie się, odnalezienie formularza w 
zakładce ROBOCZE, a następnie złożenie pdopisu elektronicznego przez uprawnioną osobę. UWAGA: nie dotyczy to sytuacji, 
gdy formularz jest podpisywany za pomocą zaufanego profilu, poniewać zaufany profil jest powiązany z kontem ePUAP, w 
odrużnieniu od podpisu elektronicznego.

Po załączeniu do wbudowanego formularza ePUAP (do wypełnionego wzoru pisma ogólnego) wymaganych plików, kliknij na 
przycisk:

Z dysku komputera albo ze składu ePUAP należy załączyć, zgodnie z opisem na poprzedniej stronie tej Instrukcji, w 
formie skanów lub dokumentów elektronicznych:

Zeskanowany wniosek, zawierający kopię pieczęci podmiotu, ręcznego podpisu kierownika projektu i kwestora / 
głównego księgowego oraz - w przypadku, gdy nie podpisano formularza ogólnego ePUAP, oryginalny podpis 
elektroniczny kierownika jednostki. 

Opinia podmiotu sportowego - zainteresowanego praktycznym wykorzystaniem wyników badań.

Wnioskodawca będący jednostką naukową nieotrzymującą dotacji na działalność statutową, dołącza do wniosku 
informacje dotyczące:

a) badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 5 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem
publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań;

b) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

pobierz wzór >>

kopia lub oryginał 
elektroniczny

kopia lub oryginał 
elektroniczny

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   

http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Inicjatywy/Programy_ministra/20130402_RSA_zal_1_wzor_wniosku.doc
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Po sprawdzeniu treści zwizualizowanego pisma i kompletności załączników, wybierz jedną z 2 dostępnych 
metod podpisania pisma ogólnego:
zaufanym profilem (strzałka 1) albo
certyfikatem, czyli bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
certyfikatu kwalifikowanego, w formacie XAdES-BES (strzałka 2).

Następnie postępuj zgodnie ze 
wskazaniami systemu ePUAP.

UWAGA: nie wymaga podpisu pismo 
ogólne ePUAP, do którego załączono 
podpisany e-podpisem wniosek, jako 
odrębny plik.

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1 2 
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Po podpisaniu i wysłaniu wniosku otrzymają Państwo podpisane Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia pisma 
do MNiSW, stanowiące dowód wysyłki. Aby sprawdzić status doręczenia pisma należy kliknąć na zakładkę 
moje dokumenty (strzałka 1), następnie na zakładkę wysłane (strzałka 2), a następnie na literę P, w kolumnie 
Potwierdzenia (strzałka 3). 

         Krok  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
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Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu będzie przesłana do Państwa w formie 
elektronicznej, na konto ePUAP. Zaleca się, wobec tego, sprawdzanie zawartości konta w 
systemie ePUAP, jak również konfigurację w ePUAP powiadomienia e-mailowego (ścieżka do 
konfiguracji: Moje konto / moje dokumenty / ustawienia składu).  

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu będzie podpisana za pomocą 
bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 
certyfikatu kwalifikowanego. 

          Ważne informacje

Odbiór pism z MNiSW przez osoby fizyczne: Krok 1. potwierdzenie odbioru przesyłki, za 
pomocą e-podpisu lub zaufanego profilu, w zakładce AWIZOWANE. 
Krok 2. Odbiór pisma w zakładce ODEBRANE (po kilku minutach). 

W przypadku wniosku przesłanego do MNiSW na e-nośniku, informacja dot. 
rozstrzygnięcia zostanie przekazana w sposób tradycyjny, albo przez ePUAP, na 
pisemne żądanie wnioskodawcy, i pod warunkiem wskazania skrytki adresowej ePUAP 
doręczenia z MNiSW.
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ePUAP kliknij po formularz kontaktowy >>

ePUAP (infolinia): 22 544 13 90

ePUAP kliknij po instrukcje >>

pobierz >>

kliknij po instrukcję >>

kliknij po wykaz >>

kliknij, po wyszukiwarkę >>

kliknij po wniosek >>

Wyszukiwarka urzędów, które potwierdzają zaufane profile 

Wniosek o nadanie uprawnień podmiotu publicznego

Program do weryfikacji e-podpisów MNiSW, do pobrania ze strony KIR

Program do weryfikacji e-podpisów, do pobrania ze strony ePUAP 

Zakup e-podpisów: wykaz podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne

Sekretariat Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej (DPN)
tel. (22) 628 57 85, 52 92 329

Informacja merytoryczna:
p. Piotr Potkowski, tel. 22 50-17-107

Pomoc techniczna: 

          Pomoc i kontakt

http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3g3Z4-gYG93QwMLRydXA89go2CXYENnAwtLc_2CbEdFAG4bf4s!/
https://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTcy8fU09LYwMD50BTA0-zUJdA8xAfIwMDA6B8pFm8m7NHULC3u6GBhaOTq4FnsFGwS7Chs4G7sRkB3eEg-_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfoFuREGWSaOigBg1PIA/dl2/d1/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchL1lCSkoxTkExTk
http://elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje-do-pobrania
http://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/7b246c8048ceb23a8db8ef3febfde645/Instrukcja+dla+programu+weryfikator+podpisu+elektronicznego+1.0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=7b246c8048ceb23a8db8ef3febfde645&CACHEID=7b246c8048ceb23a8db8ef3febfde645&CACHEID=7b246c8048ceb23a
http://www.nccert.pl/podmioty.htm
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP
http://epuap.gov.pl/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTcy8fU09LYwN3V183A8_A0EA3d2Mg18QAKB9pFu_m7BEU7O1uaGDh6ORq4BlsFOwSbOhs4G5sRkB3OMg-_PpB8gY4gKOBvp9Hfm6qfkFuhEGWiaMiAJeJk-o!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfNDdKTDVJOTMwMENRNTBJNlVEUTdUTDIwMDA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/epuap2/epuap2/pl/podmioty+publiczne/start+z+epuap/wniosek+o+nadanie+uprawnien/wniosek+o+nadanie+uprawnien&NoTheme=false&pE2SHHlWords=wniosek+uprawnie%C5%84+nadanie
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