
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTU NAUKOWO-BADAWCZEGO 

DLA CZŁONKÓW MŁODSZYCH POLSKIEGO TOWARZYSTWA 

ALERGOLOGICZNEGO NA KONFERENCJI 

SZKOLENIOWEJ/MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE PTA  

I. Warunki ogólne 

 

1. Grant naukowo-badawczy Polskiego Towarzystwa Alergologicznego („PTA”) przyznawany 

jest przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne w drodze dwuetapowego postępowania 

kwalifikacyjno-konkursowego. 

2. Grant naukowo-badawczy PTA przyznawany jest raz na rok podczas Konferencji 

Szkoleniowej lub Międzynarodowego Kongresu PTA. 

3. Grant naukowo-badawczy PTA może być przyznany jednej osobie tylko jeden raz. 

4. O grant naukowo-badawczy PTA mogą ubiegać się Członkowie Młodsi PTA należący do 

Sekcji Młodych Alergologów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przed 1 stycznia 

roku ogłoszenia konkursu. 

5. O grant naukowo-badawczy PTA mogą ubiegać się Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 

Sekcji Młodych Alergologów PTA, z zastrzeżeniem wyłączenia swojego udziału z Komisji 

Kwalifikacyjnej opisanej w cz. IV pkt 4 niniejszego Regulaminu. 

6. Regulamin przyznawania grantu naukowo-badawczego PTA w całości opublikowany jest 

na stronie internetowej PTA. 

 

II. Wysokość grantu i finansowanie 

 

1. Wysokość grantu naukowo-badawczego PTA jest ustalana przez Prezydenta PTA podczas 

każdej edycji Konkursu. 

2. 90% wartości grantu jest przeznaczone na koszty odczynników, kity, materiały 

laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny, końcówki, znaczniki, itp. i inne uzasadnione 

koszty prowadzonych badań. 

3. 10% wartości grantu jest przeznaczone na wynagrodzenie Beneficjenta. 

 

III. Warunki aplikacji: 

 

1. W celu ubiegania się o przyznanie grantu naukowo-badawczego PTA, Kandydat powinien 

zgłosić swoją aplikację na stronie www.pta.med.pl wraz z następującymi załącznikami:  

- kserokopią dowodu osobistego 

- krótkim CV 

http://www.pta.med.pl/


 

- zaświadczeniem o członkostwie PTA, które jednocześnie potwierdza regularnie opłacane 

składki (zaświadczenie można pobrać w wersji elektronicznej w Strefie Członkowskiej na 

stronie www.pta.med.pl po zalogowaniu) 

- dokumentem potwierdzający bycie studentem na studiach doktoranckich (jeśli dotyczy) 

- oryginałem wyrażonej w formie pisemnej zgody Kierownika doktoratu/Promotora albo 

Kierownika Jednostki Organizacyjnej na merytoryczną i finansową kontrolę realizowanego 

grantu przez aplikującego o grant naukowo-badawczy PTA 

- oświadczeniem Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych 

zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procedury kwalifikacyjno-konkursowej, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). 

2. PTA zastrzega sobie prawo do weryfikacji nadesłanych dokumentów, zaświadczeń i opinii. 

3. Złożenie aplikacji o grant naukowo-badawczy PTA musi nastąpić najpóźniej do dnia 

podanego w ogłoszeniu o konkursie. 

 

IV. Procedura kwalifikacyjno-konkursowa 

 

1) Postępowanie kwalifikacyjno-konkursowe administracyjnie prowadzi Biuro Zarządu 

Głównego PTA. 

2) Procedura przyznawania grantu naukowo-badawczego PTA jest dwuetapowa. 

3) Etap I postępowania kwalifikacyjno-konkursowego polega na ocenie złożonej przez 

Kandydata aplikacji przez Komisję Kwalifikacyjną, która z wszystkich nadesłanych prac 

wyłoni nie więcej niż pięć najlepszych kandydatur. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej nie 

przysługuje odwołanie. 

4) W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: Prezydent PTA, Prezydent-Elekt PTA, Delegat 

Zarządu Głównego PTA oraz Przewodniczący i V-e przewodniczący lub Członkowie 

Prezydium Sekcji Młodych PTA, jeżeli Przewodniczący lub V-ce przewodniczący nie mogą 

wziąć udziału w pracach komitetu.  

5) Komisja Kwalifikacyjna głosuje większością bezwzględną - podczas głosowania liczba 

głosów za wnioskiem musi być większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby 

wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% 

wszystkich głosów). W przypadku równej ilości głosów za i przeciw o rozstrzygnięciu 

konkursu decyduje Prezydent PTA.  

6) Polskie Towarzystwo Alergologiczne: 

a. do ostatniego dnia marca roku w którym odbywa się Konferencja 

PTA na stronie internetowej www.pta.med.pl publikuje listę pięciu 

osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu postępowania 

kwalifikacyjno-konkursowego. 

b. do ostatniego dnia maja roku, w którym odbywa się w Kongres 

PTA, na stronie internetowej www.pta.med.pl publikuje listę pięciu 

http://www.pta.med.pl/
http://www.pta.med.pl/


 

osób, które zakwalifikowały się do drugiego etapu postępowania 

kwalifikacyjno-konkursowego. 

7) Etap II postępowania kwalifikacyjno-konkursowego polega na prezentacji na Konferencji 

Szkoleniowej lub Międzynarodowym Kongresie PTA nie więcej niż 5 wybranych przez 

Komisję Kwalifikacyjną aplikacji w 8-minutowych wystąpieniach  (4 min-podstawy 

teoretyczne, 1 min-hipotezy, 3 min-materiał i metody). 

8) Po Sesji nastąpi wybór najlepszej pracy w głosowaniu przeprowadzonym przez członków 

Komisji Konkursowej w składzie: Prezydent PTA, Prezydent Elekt PTA, Delegat Zarządu 

Głównego PTA, Przewodniczący i V-e Przewodniczący Sekcji Młodych PTA lub Członkowie 

Prezydium Sekcji Młodych PTA jeżeli Przewodniczący lub V-ce Przewodniczący nie mogą 

wziąć udziału w pracach Komisji.  

9) Komisja Konkursowa głosuje nad każdą aplikacją. Wybrana zostaje ta aplikacja, która 

zdobędzie najwięcej głosów; w przypadku uzyskania przez dwie, albo trzy aplikacje tej 

samej liczby głosów, wyboru ostatecznego dokonuje Prezydent PTA. Od decyzji Komisji 

Konkursowej   przysługuje odwołanie do ZG PTA. 

10) Dla ważności głosowań Komisji Konkursowej wymagana jest obecność min. 2/3 członków 

komisji. 

11) Bez względu na powyższe postanowienia, Komisja zastrzega sobie prawo zamknięcia 

Konkursu bez rozstrzygnięcia. 

 

 

V. Warunki przyznania i rozliczenia grantu naukowo-badawczego PTA 

 

1. Osoba, której aplikacja została wybrana przez Komisję Konkursową (Beneficjent), zawiera 

z PTA umowę cywilnoprawną o dzieło, odpowiadającą treścią warunkom niniejszego 

Regulaminu.  

2. Beneficjent poprzez sam fakt wyboru przez Komisję Konkursową jego aplikacji nie nabywa 

roszczenia o zawarcie wskazanej w pkt 1 umowy, ani roszczenia o wypłatę grantu 

naukowo-badawczego. Źródłem obowiązków PTA wobec Beneficjenta jest wyłącznie 

zawarta umowa, o której mowa w pkt 1. 

3. Grant naukowo-badawczy PTA przyznaje się do realizacji na trzy lata od daty podpisania 

Umowy. 

4. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach, decyzją Zarządu Głównego PTA, istnieje 

możliwość anektowania Umowy celem zwiększenia kwoty grantu. 

5. Beneficjent grantu obowiązany jest składać co 12 miesięcy do Biura Zarządu Głównego 

PTA raport naukowo-finansowy z postępów realizacji grantu wedle stosownego 

załącznika. 

6. Warunkiem rozliczenia grantu jest opublikowanie lub pisemne, oryginalne zaświadczenie 

o przyjęciu do druku, dwóch artykułów oryginalnych w języku polskim, albo jednego w 

języku angielskim, w ciągu 3 lat od daty podpisania Umowy. 



 

7. Beneficjent grantu zobowiązany jest do zamieszczania informacji o grancie w języku 

polskim i angielskim we wszystkich wystąpieniach, publikacjach, abstraktach, 

doniesieniach zjazdowych i artykułach. 

8. Treść naukowa aplikacji Beneficjenta zostanie zamieszczona na stronie internetowej PTA. 

9. Po zakończeniu realizacji grantu Beneficjent przedstawi wyniki pracy naukowo-badawczej 

w formie prezentacji multimedialnej w trakcie najbliższej Konferencji 

Szkoleniowej/Międzynarodowym Kongresie PTA. 

10. Przygotowana przez Beneficjenta praca naukowo-badawczej w formie multimedialnej 

zostanie udostępniona na stronie internetowej PTA dla zalogowanych członków 

Towarzystwa (strefa członkowska).  

11. W umowie, o której mowa w pkt 1, Beneficjent wyrazi zgodę na umieszczenie przez PTA 

treści naukowej jego aplikacji na stronie internetowej PTA oraz pracy naukowo-badawczej 

na stronie internetowej PTA w strefie członkowskiej. 

12. Naruszenie przez Beneficjenta niniejszego Regulaminu skutkować będzie koniecznością 

natychmiastowego zwrotu otrzymanego grantu na konto bankowe PTA. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Statutu PTA. 

2. W indywidualnych sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie ostateczną decyzję 

podejmuje Zarząd Główny PTA na wniosek Prezydenta PTA. 

3. PTA zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. 


