Dane podmiotu niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku
o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN
Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie
ZSUN OSF — w części Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego (tj.
konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum
naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni) dodatkowo w części
Partnerzy.
W pkt. 1-11 należy wpisać poprawne dane. W pkt. od 12 do 17 należy wybrać właściwą opcję
z listy i postawić przy niej znak w okienku z prawej strony tabeli.
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2

Nazwa podmiotu w języku
polskim
Nazwa podmiotu w języku
angielskim
Adres siedziby

3
4
5

Numer telefonu
Numer faks
Adres e-mail

6

Elektroniczna skrzynka
podawcza ESP (ePUAP)
Adres strony internetowej
Dane kierownika podmiotu
(nazwa stanowiska, tytuł
naukowy, imię, nazwisko)
Numer NIP
Numer REGON
Identyfikator gminy1

1a

7
8

9
10
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12

Status wnioskodawcy

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w
Warszawie
Centre of Postgraduate Medical Education
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa,
woj. mazowieckie
22 5693 706
22 5693 707
dyrektor@cmkp.edu.pl
/CMKP/skrytka
www.cmkp.edu.pl
Dyrektor – Prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
118-01-83-740
000289093
1465048
1. Uczelnia
2. Federacja podmiotów systemu szkolnictwa
wyższego i nauki
3. Instytut naukowy PAN
4. Instytut badawczy
5. Międzynarodowy instytut naukowy
5a. Centrum Łukasiewicz
5b. Instytut działający w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz
6. Polska Akademia Umiejętności
7. Podmiot prowadzący głównie działalność
naukową w sposób samodzielny i ciągły
(niewymieniony w pkt 1-6)
8. Grupa podmiotów (co najmniej dwa podmioty,
o których mowa w pkt 1-7, albo co najmniej
jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden
przedsiębiorca)
9.Centrum naukowo-przemysłowe

X

10. Centrum Polskiej Akademi Nauk
11. Biblioteka naukowe
12. Przedsiębiorca mającystatus centrum
badawczo-rozwojowego
13. Jednostka organizacyjna posiadająca
osobowość prawną i siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
14. Osoba fizyczna
15. Przedsiębiorca prowadzący badania naukowe
w innej formie organizacyjnej niż określone w
pkt 1-13
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14

Czy podmiot stanowi
jednostkę zaliczaną do sektora
finansów publicznych?
Klasyfikacja podmiotu
zgodnie z ustawą o finansach
publicznych

Tak
Nie

X

1.Organy władzy publicznej, w tym organy
administracji rządowej, organy kontroli
państwowej i ochrony prawa oraz sądy i
trybunały
2.Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki
2.a Związki metropolitalne
3. Jednostki budżetowe
4. Samorządowe zakłady budżetowe
5. Agencje wykonawcze
6. Instytucje gospodarki budżetowej
7. Państwowe fundusze celowe
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane
przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego
Ubezpieczenia
Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
9. Narodowy Fundusz Zdrowia
10.a Samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, samorządowe samodzielne publiczne
zakłady opieki
zdrowotnej
10.b Samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, pozostałe samodzielne publiczne
zakłady opieki
zdrowotnej
11. Uczelnie publiczne
12. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią
jednostki organizacyjne
13.a Państwowe i samorządowe instytucje
kultury, państwowe instytucje kultury
13.b Państwowe i samorządowe instytucje
kultury, samorządowe instytucje kultury
14. Inne państwowe lub samorządowe osoby
X

prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw
w celu wykonywania zadań publicznych, z
wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów
badawczych, banków i spółek prawa
handlowego
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Czy podmiot pozostaje pod
zarządem komisarycznym lub
znajduje się w toku likwidacji
bądź postępowania
upadłościowego?
Czy podmiot otrzymuje
subwencję na prowadzenie
działalności naukowej?
POMOC PUBLICZNA
Czy finansowanie będzie
stanowiło pomoc
publiczną?
1

Tak
Nie

Tak
Nie

Tak
Nie

X

X

X

Zgodnie z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju dostępnym pod adresem:
http://www.stat.qov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP

