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Umowy

Przykładowy numer umowy:
UMO-2018/29/B/NZ8/00001 

UMO – skrót dla umowy
2018 – rok, w którym zakończył się nabór wniosków
29 – nr edycji konkursowej
B – typ konkursu 
NZ8 – panel, w który wniosek został złożony
00001 – kolejny nr rejestracyjny wniosku

B = Opus 
D = Sonata
E = Sonata Bis
N = Preludium

NCN
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Umowy

NCN Obsługa projektów badawczych (począwszy
od konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2016 r.
ETIUDA 5, SONATINA 1, UWERTURA 1) tj. 24 edycja
konkursowa – przebiega wyłącznie w FORMIE
ELEKTRONICZNEJ.

 Bezpieczny podpis elektroniczny można zakupić
w jednej z firm nadzorowanych przez Ministerstwo
Cyfryzacji.

 Aktualną listę firm znaleźć można na stronie
https://www.nccert.pl/er

 Na stronie epuap.gov.pl dostępne są instrukcje
zakładania kont na platformie ePUAP dla podmiotu
publicznego („Strefa Urzędnika) lub osoby fizycznej
(„Strefa klienta”).

https://www.nccert.pl/
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Jak przygotować umowę?

 Projekt umowy został domyślnie wypełniony danymi
z wniosku oraz decyzji Dyrektora Narodowego Centrum
Nauki

 Załączniki zostały skopiowane z wniosku i nie ma
możliwości ich edycji

 Dane skopiowane do projektu umowy, które NIE MOGĄ
BYĆ ZMIENIONE:
• nr decyzji
• data decyzji
• tytuł projektu
• kierownik projektu – imię i nazwisko
• jednostka naukowa*
• środki finansowe przyznane przez Dyrektora Narodowego 
Centrum Nauki

* Zmiana możliwa jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach.

NCN
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NCN  Dane skopiowane do projektu umowy 
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOREKTY (jeżeli jest to konieczne): 

• dane adresowe jednostki naukowej

• dane kierownika jednostki naukowej – stanowisko, 
tytuł naukowy, imię i nazwisko

• stopień lub tytuł naukowy oraz dane adresowe 
kierownika projektu

• nr rachunku bankowego jednostki naukowej

Jak przygotować umowę?
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NCN

Jak wysłać umowę?
 Przy pomocy przycisku „Umowa gotowa” należy

przekazać do Centrum wypełnioną umowę
w systemie ZSUN/OSF. Po tej operacji projekt umowy nie
będzie mógł być edytowany.

 Wygenerować plik z umową za pomocą przycisku
„Wydruk umowy” i podpisać podpisem kwalifikowanym
w standardzie PAdES
(przez Kierownika projektu i osoby upoważnione
do reprezentowania podmiotu).

 Podpisaną wersję przesłać do Centrum
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na
adres /ncn/SkrytkaESP w terminie wskazanym w decyzji
o przyznaniu finansowania.

! W przypadku uchybień formalnych na adres e-mail osoby

przygotowującej umowę nadejdzie stosowna informacja oraz zostanie
udostępniona edycja umowy w celu wprowadzenia zmian.

Umowa zostanie podpisana.
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NCN

Jak zweryfikować umowę? 
Najczęściej popełniane błędy:

 Brak podpisu elektronicznego jednej z wymaganych 
osób

 Podpis w innym standardzie niż PAdES

 Brak stosownych pełnomocnictw

 Błędny nr rachunku bankowego jednostki

Błędy skutkujące niepodpisaniem umowy

 Nieprzesłanie umowy 

 Niedotrzymanie terminu dostarczenia umowy
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NCN

Jak podpisać umowę w określonym 
terminie?

Data podpisania umowy – prośba 
kierownika projektu:

 pilne podpisanie umowy

 podpisanie umowy z określoną datą

 opóźnienie terminu podpisania umowy
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Od kiedy można ponosić koszty 
z projektu?

Zgodnie z pismem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie ujednolicenia zasad realizacji projektów badawczych
z dnia 06.02.2018 r:

 Począwszy od 26. edycji konkursowej (MAESTRO 9,
HARMONIA 9, SONATA BIS 7, SONATA 13) koszty z projektu
można ponosić od dnia uprawomocnienia się decyzji Dyrektora
Centrum o przyznaniu środków finansowych. Koszty poniesione
od tego momentu do dnia rozliczenia projektu traktowane są
jako koszty kwalifikowalne.

 W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn leżących
po stronie jednostki lub kierownika projektu nie można
występować do Centrum o zwrot poniesionych kosztów.



10 / 20

NCN Praktyczne informacje
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