
Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra  

dla wybitnych młodych naukowców (konkurs SMN 18) 

  

Rodzaj osiągnięcia Wymagane dane Wymagane załączniki 

 
Uwagi 

Autorstwo lub współautorstwo 
monografii naukowej lub 
rozdziału w monografii 
naukowej wydanej przez 
wydawnictwo, które w roku 
opublikowania monografii w 
ostatecznej formie było ujęte w 
wykazie wydawnictw 
sporządzonym zgodnie z 
przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce. 

− tytuł monografii naukowej 
− tytuł rozdziału w monografii naukowej 
− wkład autorski (w procentach) 
− imiona i nazwiska współautorów 
− nazwa wydawnictwa 
− miejsce wydania, miesiąc i rok wydania  
− data druku lub ukazania się monografii 

naukowej (miesiąc, rok) 
− ISBN, eISBN, ISMN, DOI 
− liczba punktów w wykazie wydawnictw 

− kopia stron monografii naukowej zawierających 
imiona i nazwisko autora albo imiona i 
nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej, 
nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc 
i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści 
monografii, ISBN, eISBN, ISMN lub DOI.  

− oświadczenie młodego naukowca o 
procentowym wkładzie autorskim w monografię 
naukową, rozdział w monografii naukowej, wraz 
z opisem tego wkładu – w przypadku 
współautorstwa (przykład - oświadczenie 1) 

− oświadczenie współautora wiodącego, autora 
korespondencyjnego lub kierownika projektu 
badawczego, którego dotyczyła publikacja 
potwierdzające wkład młodego naukowca  
lub  
oświadczenie innego współautora publikacji, 
(tylko jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie 
współautorem wiodącym, autorem 
korespondencyjnym i kierownikiem projektu 
badawczego, którego dotyczyła publikacja) 
potwierdzające wkład młodego naukowca 
(przykład - oświadczenie 2) 
 

We wniosku można wykazać: 
− autorstwo lub współautorstwo 

rozdziału w monografii lub całej 
monografii, w tym redakcję lub 
współredakcję naukową monografii  

− monografie wydane przez 
wydawnictwa ujęte w wykazie 
wydawnictw naukowych (wykaz 
MEiN z dnia 22.07.2021 r.) 

− monografie wydane do dnia 30 
listopada 2022 r. 

 
Nie należy wykazywać monografii 
przyjętych do druku, tzn. faktycznie 
jeszcze nieopublikowanych. 

Autorstwo lub współautorstwo 
artykułu naukowego 
opublikowanego w czasopiśmie 
naukowym lub w 
recenzowanych materiałach z 
konferencji międzynarodowej, 
które w roku opublikowania 
artykułu w ostatecznej formie 
były ujęte w wykazie tych 
czasopism i materiałów 
sporządzonym zgodnie z 

− tytuł czasopisma naukowego lub 
recenzowanych materiałów z konferencji 
międzynarodowej 

− tytuł artykułu naukowego 
− wkład autorski (w procentach) 
− imiona i nazwiska współautorów  
− nazwa wydawnictwa 
− miejsce wydania, miesiąc i rok wydania  
− data druku lub ukazania się artykułu 

naukowego (miesiąc, rok) 
− ISSN, eISSN lub DOI 

− kopia stron czasopisma naukowego 
zawierająca imiona i nazwisko autora albo 
imiona i nazwiska autorów, tytuł artykułu 
naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce 
wydania, miesiąc i rok wydania, ISSN, eISSN 
lub DOI 

− oświadczenie młodego naukowca o 

procentowym wkładzie autorskim w artykuł, 

wraz z opisem tego wkładu – w przypadku 

współautorstwa (przykład - oświadczenie 3) 

We wniosku można wykazać: 
− autorstwo lub współautorstwo 

artykułu naukowego 
opublikowanego w czasopiśmie lub 
w recenzowanych materiałach z 
konferencji międzynarodowej, które 
zostały ujęte w wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych 
materiałów z konferencji 
międzynarodowych (wykaz MEiN z 
dnia 21 grudnia 2021 r. lub w 



przepisami wydanymi na 
podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce lub art.44 ust. 2 ustawy z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
zasadach finansowania nauki. 

− liczba punktów w wykazie czasopism 
naukowych i recenzowanych materiałów z 
konferencji międzynarodowych 

− oświadczenie współautora wiodącego, autora 

korespondencyjnego lub kierownika projektu 

badawczego, którego dotyczyła publikacja 

potwierdzające wkład młodego naukowca  

lub  

oświadczenie innego współautora publikacji, 

(tylko jeżeli młody naukowiec jest jednocześnie 

współautorem wiodącym, autorem 

korespondencyjnym i kierownikiem projektu 

badawczego, którego dotyczyła publikacja) 

potwierdzające wkład młodego naukowca 

(przykład - oświadczenie 4) 

 

przypadku artykułów sprzed 2019 r. 
- wykaz MNiSW z dnia 25 stycznia 
2017 r.), w tym autorstwo lub 
współautorstwo artykułu 
recenzyjnego opublikowanego w 
czasopiśmie naukowym ujętym w 
ww. wykazie  

− artykuły w numerach czasopism lub 
recenzowanych materiałach z 
konferencji międzynarodowych 
wydane do dnia 30 listopada 2022 r. 

 
Nie należy wykazywać artykułów 
przyjętych do druku, tzn. faktycznie 
jeszcze nieopublikowanych, 
nieposiadających DOI. 

Kierowanie projektem 
badawczym o wysokim poziomie 
innowacyjności finansowanym 
w ramach konkursu 
ogólnokrajowego albo 
międzynarodowego. 

− nazwa projektu 
− numer projektu 
− nazwa konkursu 
− źródło finansowania projektu 
− okres trwania projektu 
− okres kierowania projektem 
− opis wykonywanych zadań 
− cel i efekty projektu 

− oświadczenie młodego naukowca o kierowaniu 
projektem badawczym wraz z informacją o 
numerze, źródle finansowania i okresie trwania 
projektu (przykład - oświadczenie 5) 

We wniosku można wykazać: 
− projekty, w których młody 

naukowiec jest/był kierownikiem 
− projekty finansowane w ramach 

konkursu o zasięgu krajowym lub 
międzynarodowym 

 
Nie należy wykazywać projektów  

 rozpoczynających się po 30 
listopada 2022 r. 

 prowadzonych w ramach badań 
statutowych uczelni/instytutu. 

Zastosowanie praktyczne 
wyników badań naukowych lub 
prac rozwojowych, w tym 
udzielony patent krajowy lub 
zagraniczny lub wdrożenie 
wyników działalności naukowej 
w innej formie. 

− nazwa wynalazku 
− data i miejsce udzielenia patentu 
− numer patentu 
− nazwa podmiotu udzielającego patentu 
− nazwa państwa, na terytorium którego 

uzyskano ochronę, 
− imiona i nazwiska współtwórców 

wynalazku (wraz z procentowym 
udziałem) 

− informacje o wdrożeniu wyników 
działalności naukowej w innej formie, w 
tym data i miejsce wdrożenia 
 

− potwierdzenie udzielenia patentu krajowego lub 
zagranicznego lub wdrożenia wyników 
działalności naukowej w innej formie 
(np. oświadczenie podmiotu, w którym 
nastąpiło wdrożenie wskazujące, że wyniki 
badań prowadzonych przez młodego naukowca 
zostały wdrożone przez ten podmiot, wraz z 
opisem na czym polegało to wdrożenie i kiedy 
miało miejsce) 

− oświadczenie młodego naukowca o  
procentowym wkładzie autorskim w powstaniu 
osiągnięcia, wraz z opisem tego wkładu 
(przykład - oświadczenie 6) 
 

We wniosku można wykazać: 

 autorstwo lub współautorstwo 
wynalazku, wzoru użytkowego, 
wzoru przemysłowego, topografii 
układu scalonego lub wyhodowanej 
albo odkrytej i wyprowadzonej 
odmiany rośliny, na które udzielono 
odpowiednio patentu na wynalazek, 
prawa ochronnego na wzór 
użytkowy, prawa z rejestracji wzoru 
przemysłowego, prawa z rejestracji 
topografii układu scalonego lub 
przyznano wyłączne prawo do 
odmiany rośliny 

 zastosowanie praktyczne wyników 
badań naukowych lub prac 
rozwojowych w innej formie 



 ekspertyzy lub analizy sporządzone 
na podstawie wyników badań 
przedłożone otoczeniu społecznemu 
i gospodarczemu systemu nauki i 
szkolnictwa wyższego. 

  
Nie należy wykazywać zgłoszeń 
patentowych (krajowych i zagranicznych). 

Odbycie zagranicznego stażu 
trwającego co najmniej trzy 
miesiące w podmiocie o 
wysokim prestiżu. 

− data rozpoczęcia stażu 

− data zakończenia stażu 

− nazwa zagranicznej uczelni lub 

zagranicznej instytucji naukowej, w której 

odbyto staż i nazwa państwa 

− opis zrealizowanych zadań 

− efekty udziału w stażu, w tym liczba 

referatów naukowych, monografii 

naukowych, rozdziałów w monografii 

naukowej lub artykułów naukowych, 

zastosowań praktycznych wyników badań 

naukowych lub prac rozwojowych lub 

wdrożeń wyników działalności naukowej w 

innej formie 

− potwierdzenie odbycia zagranicznego stażu  
(np. zaświadczenie instytucji goszczącej / 
zaświadczenie podmiotu kierującego na staż) 

We wniosku można wykazać: 
− staże trwające co najmniej 3 

miesiące, które zawierają się w 

okresie do 30 listopada 2022 r. 

− staże o charakterze naukowym 

poza Polską 

− staże o charakterze naukowym w 

Polsce, jeżeli wnioskodawca 

ukończył studia doktoranckie za 

granicą 

− potwierdzone kwerendy źródłowe w 

archiwach i bibliotekach za granicą 

Nie należy wykazywać:  

 staży rozpoczętych 1 września 2022 
r. lub później (z uwagi na warunek 3-
miesięcznego okresu stażu) 

 uczestnictwa w szkołach letnich, 
szkoleniach, kursach, studiach 
częściowych lub praktykach 
zawodowych, w tym organizowanych 
w ramach programu Erasmus. 

Otrzymane stypendium 
zagraniczne 

− nazwa podmiotu, który przyznał 
stypendium 

− okres na jaki przyznano stypendium 
− data przyznania 

− potwierdzenie otrzymania stypendium 
zagranicznego 
(np. zaświadczenie instytucji przyznającej 
stypendium / dyplom / certyfikat otrzymania 
stypendium, etc.) 

We wniosku można wykazać: 
− stypendia otrzymane przed 1 

grudnia 2022 r. 

− stypendia na pobyt naukowy w 

zagranicznym ośrodku goszczącym. 

Nie należy wykazywać stypendiów na: 

 wyjazd dydaktyczny do zagranicznej 
uczelni 

 dofinansowanie udziału w 
konferencji, szkole letniej, konkursie 

 wyjazd na studia częściowe lub 
praktyki zawodowe w ramach 
programu Erasmus 



Autorstwo, współautorstwo lub 
wykonanie dzieła artystycznego 
stanowiącego znaczący wkład w 
rozwój kultury i sztuki, które 
zostało zaprezentowane na 
przeglądzie, festiwalu, koncercie 
lub wystawie, w obiegu 
kinowym, scenicznym lub 
telewizyjnym albo w przestrzeni 
publicznej. 

− data i miejsce prezentacji dzieła 

− rodzaj i forma dzieła 

− tytuł dzieła 

− pełniona rola w wykonaniu lub prezentacji 

dzieła 

− nazwa i zasięg przeglądu, festiwalu lub 

koncertu 

− nazwa wystawy lub miejsca w przestrzeni 

publicznej 

− nazwa organizatora prezentacji dzieła 

− imiona i nazwiska współtwórców 

− oświadczenie młodego naukowca o autorstwie, 
współautorstwie lub wykonaniu dzieła 
artystycznego (przykład - oświadczenie 7) 

− potwierdzenie organizatora prezentacji dzieła o 
jego zaprezentowaniu na przeglądzie, 
festiwalu, koncercie lub wystawie, w obiegu 
kinowym, scenicznym, telewizyjnym lub w 
przestrzeni publicznej 

− dokumentacja wizualna dzieła – w przypadku 
sztuk plastycznych 

We wniosku można wykazać: 

 autorstwo lub wykonanie utworu 
muzycznego lub innej formy 
muzycznej, w tym utworów 
muzycznych nagranych na płycie 

 znaczący udział w powstaniu utworu 
filmowego, spektaklu teatralnego, 
operowego, operetkowego, 
baletowego lub musicalowego 
(reżyseria, montaż, autorstwo 
scenografii lub zdjęć, odegranie 
pierwszo- lub drugoplanowej roli) 

 autorstwo formy choreograficznej, 

 autorstwo dzieła plastycznego lub 
architektonicznego oraz 
indywidualną autorską wystawę 
plastyczną,  

upublicznione wyłącznie:  

 na przeglądzie, festiwalu, koncercie, 
wystawie 

 w kinie, telewizji, teatrze, sali 
wystawienniczej, centrum kultury, 
operze, filharmonii, sali koncertowej, 
galerii,  

 w przestrzeni publicznej. 
We wniosku można wykazać dzieła, które 
powstały i zostały upublicznione do dnia 
30 listopada 2022 r. 
 

Nie należy wykazywać dzieł, które 
zostały zaprezentowane w innych niż ww. 
mediach, np. społecznościowych oraz 
kolejnych upublicznień tego samego 
dzieła. 

Uzyskanie nagrody 
indywidualnej lub znaczący 
udział w powstaniu osiągnięcia, 
za które uzyskano nagrodę 
zespołową w konkursie, na 
przeglądzie lub festiwalu 
muzycznym, teatralnym, 
filmowym, plastycznym lub 
architektonicznym o wysokim 
prestiżu i o zasięgu 
międzynarodowym, z 
wyłączeniem nagród 

− data i miejsce uzyskania nagrody 
− nazwa i zasięg konkursu, przeglądu lub 

festiwalu 
− uzyskane miejsce 
− forma uzyskanej nagrody 
− rodzaj nagrody (indywidualna/zespołowa) 
− udział w powstaniu osiągnięcia, za które 

uzyskano nagrodę zespołową (w 
procentach) 

− imiona i nazwiska członków zespołu (wraz 
z wkładem procentowym) 

− nazwa organizatora konkursu. 

− dyplom lub inny dokument potwierdzający 
uzyskanie nagrody w konkursie 

− oświadczenie kierownika zespołu 
(albo oświadczenia członków zespołu) o 
procentowym udziale młodego naukowca w 
powstaniu osiągnięcia (w przypadku nagrody 
zespołowej) 

− regulamin konkursu 
(powinien wskazywać na międzynarodowy 
zasięg konkursu) 

− informacja organizatora konkursu o wynikach 
konkursu, zawierająca imiona i nazwiska 

We wniosku można wykazać: 

 nagrody za zajęcie od 1 do 10 miejsca 
lub uzyskanie tytułu laureata konkursu 

 nagrody w konkursach wyłącznie o 
zasięgu międzynarodowym 

 nagrody w konkursach międzynarodo-
wych organizowanych w kraju lub za 
granicą 

 nagrody otrzymane przed 30 listopada 
2022 r. 

 
Nie należy wykazywać: 



uzyskanych w konkursach 
organizowanych w ramach 
międzynarodowych konferencji 
naukowych oraz nagród w 
postaci stypendiów krajowych 
lub zagranicznych. 

laureatów, a w przypadku nagród zespołowych 
– nazwy zespołów 
(np. tabela wyników / ranking uczestników / 
zaświadczenie od organizatora, etc.) 

 nagród w konkursach o zasięgu 
ogólnopolskim, regionalnym lub 
lokalnym, 

 nagród przyznanych we własnej 
jednostce naukowej zaliczanej do 
systemu nauki i szkolnictwa w Polsce, 

 nagród w postaci stypendiów 
krajowych lub zagranicznych, 

 nagród w konkursach organizowa-
nych w ramach konferencji. 

 


