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UCHWAŁA NR 84/2022
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie warunków przeprowadzenia
programu stypendialnego Narodowego Centrum Nauki
dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora,
realizowanego w ramach Programu Badania Podstawowe w III edycji funduszy
norweskich i EOG na lata 2014-2021
Na podstawie art. 18 pkt 13, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384, dalej: ustawa o NCN),
uwzględniając ramy prawne Programu Badania Podstawowe, Rada Narodowego Centrum
Nauki przyjmuje warunki przeprowadzenia specjalnego programu stypendialnego NCN
dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora, zwanego dalej
„programem”, zaakceptowane przez partnera Programu Badania Podstawowe – Norweską
Radę Badań (Research Council of Norway).

I.

Cel programu

Program skierowany jest do studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia
doktora, którzy w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się
w Polsce. Celem programu jest finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez
stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską
lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich
instytucjach naukowych.

II.

Wnioskodawcy

§ 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych w programie, zwanym dalej
„wnioskiem”, może wystąpić podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą”, wskazany w art. 27 ust. 1
pkt 1, 3-6 ustawy o NCN.
§ 2. Wnioskodawcą może być podmiot, dla którego finansowanie nie będzie stanowić
pomocy publicznej.
§ 3. Wnioskodawcą nie może być podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym bądź
znajdujący się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

Warunki przystąpienia do programu

III.

§ 4. Do programu może przystąpić student/naukowiec nieposiadający stopnia doktora na
dzień zakończenia naboru wniosków, który w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego 2022 r.
(lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę oraz:
a) był/jest studentem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/2022, albo
b) odbywał/odbywa w Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim
2021/2022, albo
c) był/jest zatrudniony w jednostce naukowej w Ukrainie.
§ 5. Dopuszcza się możliwość realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy,
przez okres nie dłuższy niż połowa wnioskowanego okresu realizacji programu.
§ 6. Realizacja programu nie może rozpocząć się później niż 1 marca 2023 r.
§ 7. Do specjalnego programu stypendialnego NCN dla studentów i naukowców z Ukrainy
może być zgłoszony wniosek, w którym wnioskodawca:
a) zaplanuje finansowanie ze środków NCN dla studenta/naukowca przez okres od 6 do
12 miesięcy w łącznej wysokości 5 tys. zł miesięcznie, obejmującej stypendium oraz
koszt przyjęcia studenta/naukowca;
b) zaplanuje stypendium dla studenta/naukowca finansowane ze środków NCN, o którym
mowa w lit. a, w wysokości od 3,5 tys. zł do 5 tys. zł miesięcznie, przy czym
wnioskodawca może zwiększyć kwotę stypendium ze środków własnych;
c) zaplanuje koszt przyjęcia studenta/naukowca finansowany ze środków NCN, o którym
mowa w lit. a, obejmujący koszty kształcenia (w tym kursy językowe), koszty
umożliwienia prowadzenia prac związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej lub
rozprawy doktorskiej, koszty zapewnienia opieki psychologicznej i prawnej związanej
z kształceniem, w wysokości nie wyższej niż 1,5 tys. zł miesięcznie, przy czym
wnioskodawca może sfinansować dodatkowe koszty ze środków własnych;
d) wskaże opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę,
prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez
studenta/naukowca oraz nie będzie beneficjentem środków finansowych w tym
programie;
e) przedstawi CV studenta/naukowca oraz CV opiekuna naukowego;
f)

przedstawi plan działań integrujących studenta/naukowca ze środowiskiem naukowym
wnioskodawcy w trakcie realizacji programu (w tym włączenie studenta/naukowca
w badania prowadzone w instytucji badawczej/projekty badawcze realizowane przez
instytucję badawczą) oraz opis korzyści z wykorzystania zdobytej podczas realizacji
programu wiedzy i umiejętności w dalszej karierze naukowej w celu reintegracji
stypendysty z ukraińskim systemem akademickim po zakończeniu programu;
informacje o dotychczasowej współpracy, o ile taka współpraca miała miejsce;

g) przedstawi uzasadnienie realizacji programu w formie zdalnej z terytorium Ukrainy,
o której mowa w § 5 (o ile dotyczy).

IV.

Ograniczenia w składaniu wniosków

§ 8. Finansowanie stypendium dla danego studenta/naukowca w ramach programu można
uzyskać tylko raz.
§ 9. Osobę przewidzianą jako studenta/naukowca można wskazać tylko w jednym wniosku
złożonym w programie.

V.

Sposób i termin składania wniosków

§ 10. Wnioski należy przygotować zgodnie z wzorem formularza wniosku określonym
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wniosek podpisany elektronicznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wnioskodawcy należy wysłać za pośrednictwem ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki
Podawczej Narodowego Centrum Nauki, /ncn/SkrytkaESP.
§ 12. Wnioski można składać przez okres 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia naboru,
wskazanego w ogłoszeniu o programie.

VI.

Sposób i kryteria oceny wniosków

§ 13. Wnioski podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej.
§ 14. Oceny formalnej i oceny merytorycznej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN na
podstawie informacji zawartych we wniosku.
§ 15. Ocenie formalnej podlega kompletność wniosku oraz spełnienie wszystkich wymagań
programu.
§ 16. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski ocenione pozytywnie pod
względem formalnym.
§ 17. Ocena merytoryczna jest jednoetapowa.
§ 18. W ocenie merytorycznej uwzględnia się:
a) kwalifikacje i osiągnięcia studenta/naukowca oraz opiekuna naukowego;
b) plan działań integrujących studenta/naukowca ze środowiskiem naukowym
wnioskodawcy w trakcie realizacji programu oraz reintegracji stypendysty
z ukraińskim systemem akademickim po zakończeniu programu;
c) dotychczasową współpracę wnioskodawcy ze studentem/naukowcem (o ile dotyczy);
d) realizację programu w formie zdalnej (o ile dotyczy).
§ 19. Oceny merytorycznej dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami:
a) każdy wniosek oceniany jest przez Koordynatora Dyscyplin NCN właściwego dla
dziedziny wskazanej we wniosku, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku
nr 3 do uchwały;
b) w uzasadnionych przypadkach Koordynator Dyscyplin NCN może zasięgnąć opinii
merytorycznej członka Rady NCN;

c) na podstawie ocen Koordynatorów Dyscyplin NCN, wnioski kwalifikowane są na listę
ocenionych wniosków;
d) lista ocenionych wniosków przedkładana jest Dyrektorowi NCN;
e) na podstawie przedłożonej listy ocenionych wniosków Dyrektor NCN podejmuje
decyzję w sprawie finansowania.

VII.

Rozstrzygnięcie programu

§ 20. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie
1 miesiąca od dnia zakończenia naboru wniosków w programie.
§ 21. Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana wnioskodawcy pisemnie
w najkrótszym możliwym terminie.

VIII. Nakłady finansowe
Rada NCN ustala wysokość środków finansowych w kwocie 250 537 EUR1 na realizację
programu, zatwierdzoną decyzją Wspólnego Komitetu ds. Funduszu Współpracy Dwustronnej
(Joint Committee for Bilateral Fund) z dnia 13 maja 2022 r.

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki

Kwota nakładu finansowego w walucie polskiej zostanie ustalona w dniu zatwierdzenia przez Dyrektora NCN listy
finansowanych wniosków według miesięcznego kursu księgowego wymiany euro Komisji Europejskiej, przy czym
nie więcej jednak niż 1,2 mln zł.
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