
Wynagrodzenia i stypendia 

Uwaga! 

 

Zaplanowanie wynagrodzeń i stypendiów możliwe jest po 
wypełnieniu zakładki Zespół badawczy. 



W tej kategorii ujmowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi 
kosztami pracy oraz koszty stypendiów, przewidziane wyłącznie dla osób 
będących członkami polskiego zespołu badawczego, tj. kierownika projektu i 
innych wykonawców projektu. 

 

Wszystkie koszty muszą być zgodne z Kosztami w projektach badawczych 
zawartymi we właściwym Regulaminie lub Uchwale obowiązującymi dla danego 
konkursu. 
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Wynagrodzenia dla kierownika (PI) i pozostałych członków zespołu można wprowadzić na dwa 

sposoby. Można wybrać zakładkę Wynagrodzenia i stypendia, a następnie wskazać członka zespołu, 

dla którego chce się zaplanować wynagrodzenie. 
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Można również, w lewym menu bocznym, wskazać członka zespołu, dla którego chce 

się zaplanować wynagrodzenie i wówczas nastąpi automatyczne przeniesienie do 

właściwej sekcji. 
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Wynagrodzenia i stypendia - kierownik (PI) 

Należy wskazać: 

 

• rodzaj zatrudnienia kierownika (PI); 

• planowany czas pobierania 

wynagrodzenia (nie musi być on równy 

okresowi realizacji projektu); 

 

• wysokość wynagrodzenia planowaną  

w poszczególnych latach realizacji 

projektu; 

 

• wynagrodzenie całkowite zostanie 

wyliczone automatycznie. Wartość ta 

musi być zgodna z limitami określonymi 

w dokumentacji konkursowej. 



Wynagrodzenia i stypendia - kierownik (PI) 

System informuje o przekroczeniu dozwolonych limitów na wynagrodzenie, np.: 

 

 

W konkursach wielostronnych* obowiązują inne limity na wynagrodzenia dla roli Kierownik (PI) i roli 
Kierownik (PI) - koordynator. 

* Nie dotyczy konkursu CEUS-UNISONO 



Wynagrodzenia i stypendia – post-doc 

Należy wskazać: 

 

• rodzaj zatrudnienia – należy wybrać: 

wynagrodzenie pełnoetatowe; 

• planowany czas pobierania 

wynagrodzenia (nie musi być on równy 

okresowi realizacji projektu) 

• wysokość wynagrodzenia planowaną  

w poszczególnych latach realizacji 

projektu. 

• Wynagrodzenie całkowite zostanie 

wyliczone automatycznie. Wartość ta 

musi być zgodna z limitami określonymi 

w dokumentacji konkursowej. 



Wynagrodzenia i stypendia - Wynagrodzenia 
oraz stypendia dla studentów i doktorantów 

Należy wskazać: 

 

• rodzaj zatrudnienia - należy wybrać: 

stypendium/wynagrodzenie studenta 

lub doktoranta; 

• planowany czas pobierania 

wynagrodzenia (nie musi być on 

równy okresowi realizacji projektu); 

• wysokość wynagrodzenia planowaną  

w poszczególnych latach realizacji 

projektu. 

• Wynagrodzenie całkowite zostanie 

wyliczone automatycznie. Wartość ta 

musi być zgodna z limitami 

określonymi w dokumentacji 

konkursowej. 

  
 



Wynagrodzenia i stypendia - wykonawca 

Należy wskazać: 

 

• rodzaj zatrudnienia – należy wybrać: 

wynagrodzenie dodatkowe albo bez 

wynagrodzenia; 

• planowany czas pobierania 

wynagrodzenia (nie musi być on równy 

okresowi realizacji projektu); 

• wysokość wynagrodzenia planowaną 

w poszczególnych latach realizacji 

projektu. 

• Wynagrodzenie całkowite zostanie 

wyliczone automatycznie. Wartość ta 

musi być zgodna z limitami określonymi 

w dokumentacji konkursowej. 


