
ZAŁĄCZNIK NR 1
(wypełniają jednostki wnioskujące)

Wnioskodawca

Określenie zaplanowanych potrzeb jednostki w zakresie
robót budowlanych / dostaw / usług*

(*niepotrzebne skreślić) Data
Lp. Określenie przedmiotu zamówienia

(model, typ, parametry, itd.) j.m. Ilość Zastosowanie do celów

Koszty*
NV
ZV
OV

Wydatek strukturalny
OBSZAR-
KOD-

* odpowiednie zakreślić
Sposób finansowania, rodzaj środków, źródło                                    /wybraną pozycję zaznaczyć – x/

Środki na działalność dydaktyczną, z wyodrębnieniem środków *: 
jednostek międzyuczelnianych / wspólnych
jednostek ogólnouczelnianych
jednostek międzywydziałowych
innych jednostek
pochodzących z projektów lub programów międzynarodowych

……………………………………………..…………………………………………………………………………………………….
(nazwa projektu/programu)

Środki na działalność naukowo-badawczą, z wyodrębnieniem środków na *: 
działalność statutową, z wyodrębnieniem środków na:

• utrzymanie potencjału badawczego, w tym współpraca naukowa z zagranicą   
• prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich  
• utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych  
• restrukturyzację jednostek naukowych  
• upowszechnianie nauki 

na współpracę z zagranicą 
na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa projektu/programu)

na realizację badań podstawowych i innych zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (w tym projekty badawcze)
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa projektu/programu)
na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym 
na zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa projektu/programu)

na programy ustanowione przez ministra
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa projektu/programu)
na nagrody oraz stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców
na prace zlecone na rzecz innych podmiotów

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podmiot)

Środki na działalność inwestycyjną
Środki na Fundusz Pomocy Materialnej
Środki pochodzące z pozostałych dotacji i darowizn, nie ujęte wyżej

                                                                                                     * zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego i planu rzeczowo-finansowego

Osoba prowadząca sprawę Podpis i pieczątka kierownika wnioskodawcy lub osoby upoważnionej
Jednostka realizująca zamówienie

Nr  zamówienia:  _  _  _  _ /  _  _  _  _  _ /  _  _ Uwagi jednostki realizującej zamówienie
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