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finansowanych przez
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Procedury kontroli
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Schemat postępowania w kontroli

NCN

Stan faktyczny
• Umowa o finansowanie projektu
(wraz z załącznikami i innymi dokumentami,
do których umowa odsyła);

Ocena realizacji projektu
(cel kontroli)
• Projekt wystąpienia pokontrolnego
• Opinia eksperta naukowego
• Opinia eksperta finansowego

Tryb odwoławczy - zastrzeżenia

Wystąpienie pokontrolne

• Przepisy prawa powszechnie
obowiązującego;
• Zarządzenia wewnętrzne jednostki
(np. polityka rachunkowości).

Stan rzeczywisty
• Materiały naukowe powstałe w związku
z realizowanymi zadaniami projektu (raporty,
sprawozdania, ankiety, bazy danych, itp.);
• Publikacje, materiały konferencyjne;
• Dokumenty administracyjno-finansowe
jednostki (umowy o pracę i cywilnoprawne,
rachunki, listy płac, faktury, ewidencja
księgowa, delegacje, zamówienia publiczne);
• Dokumenty powstałe w związku z obsługą
realizacji projektu (aneksy, zgody, itp.);
• Raporty okresowe (roczny, końcowy);
• Pozostałe dokumenty mające wpływ na
ustalenie obecnego stanu realizacji projektu.
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Etapy kontroli

NCN
Zawiadomienie
o kontroli

Formalne
rozpoczęcie
kontroli

co najmniej
7 dni

Spotkanie
kontrolne
w siedzibie
jednostki

ok. 3 - 7 dni

Projekt
wystąpienia
pokontrolnego

Tryb
odwoławczy
(zastrzeżenia –
rozpatrzenie)

Wystąpienie
pokontrolne

7 dni roboczych

Kontrola
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Najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia

NCN

1. Realizacja zadań badawczych:
 Niedokumentowanie lub brak dostępu do materiałów źródłowych
będących podstawą opracowanych publikacji
 Brak wymaganych zgód właściwych komisji (etycznych, bioetycznych, itp.)
na prowadzenie badań

2. Publikacje:
 Wykazywanie publikacji niezwiązanych z tematyką projektu
 Wykazywanie publikacji powstałych przed rozpoczęciem projektu
 Niska jakość publikacji, brak ewaluacji i publikacji wyników prac, w tym
w wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym
 Brak informacji o finansowaniu ze środków projektu

3. Wynagrodzenia:
 Zawieranie umów na gotowe dzieła i prace
 Zawieranie umów (cywilnoprawnych i/lub o pracę) na ten sam zakres prac
 Przedmiot umów niezgodny z tematyką projektu
 Wypłacanie honorariów za niewykonane umowy lub wykonane w części
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Najczęściej spotykane nieprawidłowości i uchybienia
4. Aparatura naukowo-badawcza:

NCN

 Brak informacji o finansowaniu ze środków projektu
 Brak celowości zakupu aparatury

5. Delegacje:
 Brak wymiernych efektów wyjazdu
 Brak rzetelnego udokumentowania efektów wyjazdu

6. Pozostałe koszty bezpośrednie:
 Zaopatrzanie całej jednostki w materiały zużywalne
(bezpośrednie - np. odczynniki) ze środków projektu

7. Raporty okresowe (roczne, cząstkowe, końcowe):
 Rozbieżności z dokumentacją źródłową
 Nieprecyzyjne informacje dotyczące formy zatrudnienia
 Nieprecyzyjne lub nieprawdziwe informacje na temat zakresu
prac wykonanych przez określonego wykonawcę
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NCN

Audyt zewnętrzny projektów
badawczych
finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki
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Zakres projektów

NCN

Do projektów wyłonionych w ramach konkursów:

• ogłoszonych od 15.03.2011 r. do 15.06.2015 r., zastosowanie ma
uchwała Rady NCN nr 33/2011 z dnia 8.09.2011 r., która określa
wartość projektów na poziomie 2 mln zł, po przekroczeniu której
podlegają one obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu,
• ogłoszonych od 15.09.2015 r. do 14.09.2018 r., zastosowanie ma
uchwała Rady NCN nr 101/2015 z dnia 10.12.2015 r., która określa
wartość projektów na poziomie 3 mln zł, po przekroczeniu której
podlegają one obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu,
• ogłoszonych od 14.12.2018 r., zastosowanie ma uchwała Rady NCN
nr 104/2018 z dnia 8.11.2018 r., która określa wartość projektów na
poziomie 2 mln zł, po przekroczeniu której podlegają one
obowiązkowi przeprowadzenia zewnętrznego audytu.
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Sposób i tryb przeprowadzenia audytu

NCN

 Dla projektów wyłonionych w ramach konkursów ogłoszonych do
14.09.2018 r. audyt zewnętrzny projektu badawczego należy
przeprowadzić zgodnie z zasadami wskazanymi w umowach o realizację
i finansowanie projektów badawczych tj. zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie przeprowadzania audytu zewnętrznego wydatkowania
środków finansowych na naukę (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1237).
 Dla projektów wyłonionych do finansowania od konkursów
ogłoszonych w dniu 14.12.2018 r. obowiązują opracowane przez NCN
Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów
badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
(Zarządzenie nr 66/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
z dnia 20.11.2018 r.).
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Finansowanie audytu zewnętrznego

NCN



Projekty wyłonione w ramach konkursów nr 1-16:

Koszty kwalifikowane
projektu bezpośrednie



Koszty kwalifikowalne
projektu pośrednie

Koszty
niekwalifikowane
projektu - koszt
własny jednostki

Projekty wyłonione w ramach konkursów nr 17 i kolejne:

Koszty kwalifikowane
projektu bezpośrednie

Koszty kwalifikowalne
projektu - pośrednie

Koszty
niekwalifikowane
projektu - koszt
własny jednostki
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Skutki nieprzeprowadzenia lub
nieterminowego przeprowadzenia audytu

NCN
§ 6 ust. 21 umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego
(począwszy od 23 edycji konkursów NCN)

„W przypadku nieprzeprowadzenia audytu lub przeprowadzenia
audytu niezgodnie z zapisem § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. lub Wytycznymi dla
podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki Centrum naliczy karę
umowną w wysokości 1% przyznanych środków finansowych.”
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Audyt zewnętrzny

NCN
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