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Minimalne wymagania techniczne do złożenia wniosku
dostęp do Internetu
darmowe konto na ePUAP
zaufany profil ePUAP albo 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.
ze względu na ograniczenia techniczne ePUAP, jeśli nie uzyskałeś od MAiC uprawnień
podmiotu publicznego (por. str. 4 Instrukcji >>), wielkość wszystkich załączników
dołączonych do jednego formularza elektronicznego (pisma ogólnego xml) nie może
przekroczyć 3,5 MB (sugeruje się kompresować załączniki lub przesłać je w transzach,
zgodnie z opisem na str. 10). Możliwe jest także przesłanie wniosku na e-nośniku (np.CD,
pamięć USB itp.). Wówczas wniosek i załączniki należy skompresować, a następnie podpisać
bezpiecznym podpisem elektronicznym w formacie XAdES-BES.
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jeśli nie posiadasz, załóż darmowe konto ePUAP:
zobacz jak założyć konto >>
przejdź do zakładania konta >>
Rozwiązanie opcjonalnie: jeśli jesteś podmiotem publicznym, złóż wniosek do
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o nadanie uprawnień podmiotu publicznego na
ePUAP. Po otrzymaniu uprawnień, dołączane do formularza XML (pisma ogólnego)
załączniki będą mogły przekraczać 3,5 MB, co wyeliminuje potrzebę przesyłania
wniosku w transzach (podmioty publiczne mogą przesyłać zał. o wielkości do 250 MB).
UWAGA: nadanie uprawnień podmiotu publicznego przez MAiC może potrwać do
1 miesiąca.
Przejdź do wniosku o nadanie uprawnień podmiotu publicznego >>
(Masz pytania? Skorzystaj z infolinii ePUAP - tel. 22 544 13 90)
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jeśli nie posiadasz, załóż zaufany profil e-PUAP
dowiedz się jak założyć zaufany profil >>
dowiedz się, które urzędy potwierdzają zaufane profile >>

albo
kup bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu
kwalifikowanego w formacie XAdES-BES
sprawdź wykaz podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne >>
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Połącz się z formularzem ogólnym MNiSW na ePUAP
Połącz >>
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zjedź niżej i wciśnij przycisk:
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zaloguj się, o ile czynność ta nie
została wykonana wcześniej
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Wypełnij formularz pisma ogólnego, zgodnie z rysunkiem:

1. JEDNOSTKA NAUKOWA ZGŁASZAJĄCA WNIOSEK
1.1 Nazwa i adres jednostki naukowej (dla uczelni należy podać
także nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie
ze statutem uczelni, wraz z jej adresem)
1.2 Numer telefonu, numer faksu, e-mail, www jednostki: NIP,
REGON
1.3 Nazwa Rady Naukowej / Wydziału / innego organu
reprezentującego jednostkę naukową
1.4 Przewodniczący organu reprezentującego jednostkę
naukową
2. INFORMACJE O KANDYDACIE
2.1 Kandydat: imię, nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona
rodziców, tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy,
data urodzenia
2.2 Adres zamieszkania kandydata: ulica, miejscowość, kod,
numer telefonu kontaktowego, e-mail
2.3 Adres kandydata do korespondencji (jeżeli jest inny niż
adres zamieszkania): ulica, miejscowość, kod
3.

W polu nadawcy pojawią się
automatycznie dane identyfikacyjne
właściciela konta

W polu tytułu należy wpisać: „Wniosek – stypendium
naukowe dla wybitnych młodych naukowców” oraz – w
przypadku przesyłania wniosku w transzach – numer
transzy, np. transza 1.

OKRES, na który proponuje się przyznać stypendium
naukowe (nie dłuższy niż 36 miesięcy).
4. DZIEDZINA nauki i dyscyplina naukowa reprezentowana
przez kandydata oraz tematyka badań naukowych lub prac
rozwojowych.
5. Informacje o pracy zawodowej, miejscach zatrudnienia i
zajmowanych stanowiskach.
6. Przebieg pracy naukowej: nazwa uczelni, instytutu lub innej
jednostki naukowej, data uzyskania tytułu zawodowego
magistra lub równorzędnego, stopnia naukowego,
informacja o uzyskanych stopniach naukowych i tytułach
naukowych.
7. Informacje o pracach wykonanych w okresie ostatnich 4 lat
przed zgłoszeniem wniosku (nie więcej niż 15 pozycji; podać
miejsce i datę publikacji, udział przy realizacji projektów
badawczych
–
nr
projektu,
tytuł
projektu,
kierownik/wykonawca; informacje o wdrożeniach wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych kandydata).
8. Doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i za granicą
(państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu, jednostka
kierująca).
9. Opinia Rady Naukowej/Rady Wydziału o kandydacie
(opcjonalnie: w formularzu pisma ogólnego lub jako
załącznik – por. str. 10-11)
10. Inne istotne informacje (opcjonalnie: w formularzu pisma
9
ogólnego lub jako załącznik – por. str. 10-11)

Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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 200 MB). W tym przypadku, należy wybrać opcję Załącz ze składu.
(Dodatkowe pytania? Infolinia ePUAP - tel. 22 544 13 90).

10

Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z dysku komputera albo ze składu ePUAP należy załączyć, zgodnie z opisem na poprzedniej stronie tej
Instrukcji, skany lub dokumenty elektroniczne:
1. fiszkę informacyjną o wniosku (należy załączyć w formacie EXCEL, pobierz wzór >>),
2. opinię Rady Naukowej/Rady Wydziału o kandydacie (opcjonalnie: w formularzu pisma ogólnego – por. str. 9, lub jako
załącznik),
3. oświadczenie kandydata (należy załączyć podpisany skan, pobierz wzór >>),
4. inne istotne informacje (opcjonalnie: w formularzu pisma ogólnego – por. str. 9, lub jako załącznik).
5. dodatkowo można załączyć opinię o kandydacie, sporządzoną przez jego opiekuna naukowego (należy załączyć
podpisany skan),
Akceptowane formaty załączników: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades.
Jeśli nie posiadasz uprawnień podmiotu publicznego (por. str. 4 Instrukcji >>), maksymalna wielkość załączników do
wzoru pisma ogólnego to: 3,5 MB. UWAGA: W przypadku przekroczenia dozwolonej wielkości załączników, proponuje się
wcześniej skompresować załączniki lub przesłać załączniki w transzach. Aby przesłać załączniki w transzach należy: wypełnić
wzór pisma ogólnego treścią wymaganą dla wniosku, załączyć pierwszą partię załączników, podpisać elektronicznie wniosek
(wypełniony wzór pisma ogólnego), a następnie wykonać powyższe czynności ponownie, załączając następną partię załączników.
W tytule wzoru pisma ogólnego należy dodatkowo określić numer kolejnej transzy.

11

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

Po załączeniu do wniosku (do wypełnionego wzoru pisma ogólnego) wymaganych
załączników, kliknij na przycisk
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Krok: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Po sprawdzeniu treści
zwizualizowanego pisma
i kompletności załączników,
wybierz jedną z 2 dostępnych
metod podpisania wniosku:
zaufanym profilem (strzałka 1) albo
certyfikatem, czyli bezpiecznym podpisem

1

2

elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego certyfikatu kwalifikowanego, w
formacie XAdES-BES (strzałka

2).

Następnie postępuj zgodnie ze
wskazaniami systemu ePUAP

13

Krok:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
i
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).

1.

3.

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

dotycząca

rozstrzygnięcia

konkursu

będzie

podpisana

za

pomocą

bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu
kwalifikowanego. Oprogramowanie do weryfikacji podpisu można pobrać tutaj >>

15

Kontakty i pomoc:
Sekretariat Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej:
tel. (22) 628 57 85, 52 92 329, fax: (22) 52 92 481

Informacja merytoryczna:
p. Elżbieta Piechna, tel. (22) 628 40 56, (22) 52 92 427
e-mail: elzbieta.piechna@nauka.gov.pl

Pomoc techniczna:
ePUAP (formularz kontaktowy >>)
ePUAP (infolinia): 22 544 13 90
ePUAP (instrukcje >>)
Program do weryfikacji e-podpisów MNiSW, do pobrania ze strony KIR >>
Program do weryfikacji e-podpisów, do pobrania ze strony ePUAP (instrukcja) >>
Zakup e-podpisów: wykaz podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne >>
Wyszukiwarka urzędów, które potwierdzają zaufane profile >>
Wniosek o nadanie uprawnień podmiotu publicznego >>
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