
Wnioskodawca

W sekcji tej należy określić status wnioskodawcy.

Informacja dotycząca podmiotów uprawnionych do występowania 
z wnioskiem w danych konkursie zawarta jest w ogłoszeniu o 
konkursie.
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Status wnioskodawcy ≠ 8. GRUPA PODMIOTÓW i 14. OSOBA FIZYCZNA



!



Wnioskodawca – grupa podmiotów

W przypadku gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów, w sekcji 
Wnioskodawca należy zaznaczyć:

8. grupa podmiotów, w skład której wchodzi co najmniej dwa podmioty
wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co
najmniej jeden przedsiębiorca;

Po podaniu wszystkich podmiotów wchodzących w skład grupy
(w sekcji Podmioty realizujące) należy wrócić do sekcji Wnioskodawca
i określić status każdego z podmiotów oraz wskazać Lidera.

Liderem musi być podmiot zatrudniający kierownika projektu.
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Status wnioskodawcy = 8. GRUPA PODMIOTÓW
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Wnioskodawca – osoba fizyczna

W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, w sekcji
Wnioskodawca należy zaznaczyć:

14. osoba fizyczna;

Następnie w sekcji Podmioty realizujące należy podać podmiot, w którym
będzie realizowany projekt. W kolejnym kroku należy wrócić do sekcji
Wnioskodawca i określić status podmiotu realizującego.
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Status wnioskodawcy = 14. OSOBA FIZYCZNA
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Podmioty realizujące można dodać z bazy OPI albo spoza bazy.

Uwaga: podmiot realizujący musi posiadać osobowość prawną.



Dodawanie podmiotu z bazy OPI – należy podać dane podmiotu 
posiadającego osobowość prawną – I poziom 
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Dodawanie podmiotu spoza bazy – należy podać dane podmiotu 
posiadającego osobowość prawną – I poziom 
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Należy podać nazwę podmiotu.
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Wybór statusu podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów



Dotyczy wnioskodawcy o statusie: grupa podmiotów

do pobrania gotowy dokument porozumienia. , w przypadku 

zmiany podmiotów wchodzących w skład grupy należy pobrać, 

podpisać i dołączyć nowe Porozumienie

W tym miejscu należy dodać Porozumienie o współpracy na 

rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego. 



Dotyczy wnioskodawcy o statusie: grupa 
podmiotów

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa podmiotów do wniosku 
należy dołączyć  Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji 
wnioskowanego projektu badawczego.

Wzór porozumienia znajduje się w:

• systemie ZSUN/OSF - gotowy do podpisu dokument w formacie PDF;

• ogłoszeniu o konkursie - dokument w edytowalnej formie, w którym 
należy uzupełnić nazwę lidera, nazwę/y partnera/ów, numer ID 
wniosku.

Porozumienie musi dotyczyć projektu wskazanego we wniosku 
i zawierać elementy wskazane we wzorze. 



Dotyczy wnioskodawcy o statusie: grupa 
podmiotów
Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego 
projektu badawczego zawiera niezbędne elementy i nie można go 
uzupełniać o dodatkowe uregulowania dotyczące współpracy.

Grupa podmiotów ma prawo do podpisywania dodatkowych
dokumentów regulujących współpracę w ramach grupy, jednakże nie
należy dołączać ich do wniosku w systemie ZSUN/OSF.

Dokument powinien być podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentacji podmiotów wchodzących w skład grupy podmiotów.

Format pliku: PDF; wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny
w formacie PAdES lub skan dokumentu podpisanego odręcznie.
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Podmioty realizujące 

W celu wypełnienia informacji dotyczących podmiotu
realizującego należy kliknąć w dany podmiot w lewym
menu bocznym.

Należy wypełnić wszystkie zakładki dotyczące podmiotu
realizującego według kolejności wskazanej w systemie.
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Kierownika podmiotu/ Osoby upoważnionej do reprezentacji 
Jeżeli Podmiot został wybrany z bazy OPI i w bazie była informacja dotycząca Kierownika podmiotu/ Osoby 
upoważnionej do reprezentacji – sekcja zostanie wypełniona automatycznie. 
Jeżeli Podmiot realizujący był dodany spoza bazy OPI albo dane są nieaktualne sekcję należy wypełnić.
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NIP, REGON, KRS



W sekcji tej należy podać dane kontaktowe.

Jeżeli Podmiot został wybrany z bazy OPI i w bazie był podany: 

- telefon;

- E-mail;

- Adres strony internetowej

pola te zostaną wypełnione automatycznie. Należy sprawdzić poprawność danych.

Jeżeli Podmiot realizujący był dodany spoza bazy OPI albo dane są nieaktualne 
sekcję należy wypełnić klikając w Edytuj.

Uwaga! W sekcji tej należy podać adres Elektronicznej skrzynki podawczej ESP 
(ePUAP), na który wysyłana będzie korespondencja z NCN.

INFORMACJE KONTAKTOWE
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Na ten adres wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, 

w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) 

jednostki naukowej jest obligatoryjne.

INFORMACJE KONTAKTOWE



ADRES SIEDZIBY

W sekcji tej należy podać adres siedziby.

Jeżeli Podmiot został wybrany z bazy OPI i w bazie był podany adres 
pola w tej sekcji zostaną wypełnione automatycznie. Należy sprawdzić 
poprawność danych.

Jeżeli Podmiot realizujący był dodany spoza bazy OPI albo dane są 
nieaktualne sekcję należy wypełnić klikając w Edytuj.
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ADRES SIEDZIBY
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Adres kontaktowy

W sekcji tej należy podać adres kontaktowy. Klikając w Edytuj należy wskazać, czy adres kontaktowy jest taki sam jak 
adres siedziby czy inny. Jeżeli adres kontaktowy jest inny należy wypełnić wszystkie wymagane pola.
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Podmioty poziomu 2

Podanie podmiotów poziomu 2 jest opcjonalne.
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DODATKOWE INFORMACJE



Podmioty realizujące
W zakładce Dodatkowe informacje należy udzielić 

odpowiedzi na wszystkie pytania.

Jeżeli podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do 

sektora finansów publicznych należy wybrać 

klasyfikację podmiotu z listy.

Jeżeli podmiot pozostaje pod zarządem 

komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji 

bądź postępowania upadłościowego to nie może 

być wnioskodawcą ani podmiotem realizującym 

projekt.

Jeżeli podmiot nie otrzymuje subwencji na 

prowadzenie działalności naukowej to musi 

dołączyć Informacje dotyczące badań 

naukowych realizowanych w ciągu ostatnich 2 

lat, wraz z wykazem publikacji i z informacją 

dotyczącą aparatury naukowo-badawczej 

umożliwiającej prowadzenie badań naukowych 

[w języku angielskim]



Podmioty realizujące

Należy dołączyć skan dokumentu 

podpisanego odręcznie albo 

dokument podpisany elektronicznie 

w standardzie PAdES



Podmiot realizujący – II poziom

W przypadku podania II poziomu dane należy wpisać 
analogicznie jak w przypadku I poziomu.


