
 
ZAŁĄCZNIK NR 1A. FORMULARZ INFORMACYJNY 

 

Rodzaj jednostki naukowej posiadającej 
przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, na 
podstawie decyzji, o których mowa w art. 322 
ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669 z późn. 
zm.); (wymagane dla podmiotów, o których 
mowa w pkt 1) oraz siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

1) „organizacje prowadzące badania i 
upowszechniające wiedzę”, określone w 
art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE (UE) nr 
651/2014 uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 
108 Traktatu posiadające przyznaną 
kategorię naukową A+, A albo B na 
podstawie decyzji, o których mowa w 
art. 322 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.); 
lub 
2) spółki celowe uczelni, o których 
mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce lub spółki celowe 
jednostki naukowej; Lub 
3) centra transferu technologii uczelni, 
o których mowa w art. 148 ust. 1 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce; lub 
4) przedsiębiorcy posiadający status 
centrum badawczo-rozwojowego, o 
którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z 
dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania działalności 
innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141, 
z późn. zm.); lub 
5) akredytowane laboratoria 
(posiadające akredytację Polskiego 
Centrum Akredytacji) lub notyfikowane 
laboratoria przez podmioty, o których 
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2019 r. poz. 155); 
lub 
6) Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której 
mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 
lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 
Łukasiewicz (Dz.U. z 2019 r., poz. 534). 
 



 
Pełna nazwa jednostki naukowej wybranej 
przez wnioskodawcę do realizacji projektu 
(tożsama z nazwą jednostki naukowej wskazaną 
w Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i 
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on lub 
komunikacie o kategoriach przyznanych 
jednostkom naukowym lub tożsama z wykazem 
przedsiębiorców posiadających status centrum 
badawaczo-rozwojowego opublikowanym w BIP 
lub tożsama z dokumentem założycielskim 
powołującym daną jednostkę) 

 

Kategoria naukowa wybranej jednostki 
naukowej: 

a) A+ 
b) ZA+ 
c) B 

Dokument założycielski powołujący jednostkę 
będącą podmiotem, o którym mowa w pkt 2, 3 i 
5 

 

NIP jednostki naukowej wybranej przez 
wnioskodawcę do realizacji projektu 

 

Adres siedziby i dane kontaktowe jednostki 
naukowej wybranej przez wnioskodawcę do 
realizacji projektu 

 

Województwo  

Powiat  

Gmina  

Ulica  

Nr budynku  

Nr lokalu  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Nr telefonu osoby do kontaktu:  

Adres e-mail  

Wykazanie potencjału wybranej jednostki 
naukowej do realizacji projektu 

 

 

 

 

    …………………………………………… 

 

    data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 


