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Załącznik nr 3 do zarządzenia  
Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. 

 
 
 

 
Badanie w ramach środków przyznanych 
na międzykolegialne granty rektorskie 

 
……………………... 

       nr badania 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 
opracowania naukowego 

 
 
 

pt.: „………………………………………………………………………….” 
 
 
 

 
Kierownik międzykolegialnego zespołu 

badawczego 
 

 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia 

badania naukowego 
 

 

 
Przewodniczący Komisji 

 
 

 
 

1. Syntetyczny opis wyników badania naukowego stanowiącego przedmiot 

opracowania naukowego:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. Komisja powołana przez Rektora – .................................................................. 

 
w składzie:        (imiona, nazwiska, tytuły i stopnie naukowe, miejsce pracy): 

 

przewodniczący:  …………………………………………..   

członkowie:         …………………………………………..   

    …………………………………………..   

dokonała w dniu ……………..  oceny i odbioru opracowania naukowego 

zawierającego wyniki badania naukowego pt.: 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. Wyniki badania naukowego, w imieniu międzykolegialnego zespołu badawczego, 

przedstawił(-a) (nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy osoby przedstawiającej 

wyniki badania naukowego): 

................................................................................................................................. 

w formie, jak następuje (wymienić pełny zestaw opracowań i ich cechy 
identyfikacyjne): 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
4. Badanie naukowe wykonał zespół w składzie: 

 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

5. Recenzję opracowania naukowego zawierającego wyniki badania naukowego 

sporządził(-a) (imię, nazwisko, tytuł lub stopień naukowy, instytucja naukowa, 

jednostka organizacyjna): ……………………………………………………………….  

 

6. Po zapoznaniu się z przedstawionymi wynikami badania naukowego                              

i przedmiotem umów zawartych z członkami międzykolegialnego zespołu 

badawczego, komisja stwierdza: 
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1) badanie naukowe zostało wykonane właściwie i zgodnie z umową, a jego wyniki 

są należycie udokumentowane – TAK/NIE1; 

2) komisja przyjmuje przedstawione opracowanie naukowe zawierające wyniki 

badania naukowego i zatwierdza do wypłaty wynagrodzenia – TAK/NIE2; 

3) komisja przyjmuje przedstawione opracowanie naukowe zawierające wyniki 

badania naukowego z zaleceniem następujących uzupełnień: 

………………………………………………………..………………………………… 

…………………………………………………………………………………...….…,

które zostaną wykonane w ramach umowy w terminie do …………………..;3; 

4) międzykolegialny zespół badawczy wprowadzi do opracowania naukowego 

poprawki według ustaleń zawartych w protokole w terminie do 

....................................; komisja wyznacza dodatkowy termin odbioru 

komisyjnego na dzień:…………………;4 

5) komisja przyjmuje opracowanie naukowe zawierające wyniki badań naukowych 

z usterkami, lecz ze względu na niewspółmierność kosztu usunięcia usterek       

w stosunku do efektów, które będą uzyskane w następstwie ich usunięcia, 

postanawia odpowiednio obniżyć wynagrodzenie w wysokości określonej           

w umowie;5 

 

7. Komisja swoje stanowisko uzasadnia następująco: 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

 

8. Komisja wnioskuje o: 

1) kontynuowanie/przerwanie6 realizacji badania naukowego w dalszych etapach; 

2) zagospodarowanie majątkowych składników zakupionych lub wytworzonych      

w trakcie wykonywania badania naukowego następująco: 

............................................................................................................................ 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Dotyczy/nie dotyczy 
4 Dotyczy/nie dotyczy 
5 Dotyczy/nie dotyczy 
6 Niepotrzebne skreślić 
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…………………………………………………………………………………...........;7 

3) podjęcie następujących przedsięwzięć zmierzających do wykorzystania 

ocenianych wyników badania naukowego (publikacje itp.) 

………………………………………………; 

4) .......................................................................................................... 

 

   

Nazwiska i imiona członków Komisji 

      

............................................... 

 

     ................................................ 

 

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

 

Nazwisko i imię osoby reprezentującej 
międzykolegialny zespół badawczy 

 

 

………………………………….. 

 

Podpisy członków Komisji 

 

…………………………………… 

 

…………………………………… 

        
 

…………………………………………… 
 
 

Podpis osoby reprezentującej 
międzykolegialny zespół badawczy 

  

  

............................................................

  

 
 
  
 
Warszawa, dnia ...........................................r. 

                                                           
7 Dotyczy/nie dotyczy 


