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Załącznik nr 2 do uchwały Rady NCN nr 37/2022 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie kosztów 

w programie Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce. 

 
 
 

KOSZTY W PROGRAMIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

DLA NAUKOWCÓW Z UKRAINY NA KONTYNUOWANIE BADAŃ W POLSCE 

 

 

KOSZT KWALIFIKOWALNY to koszt, który może zostać objęty finansowaniem ze środków 

NCN o ile będzie spełniać łącznie następujące warunki: 

1) jest niezbędny, 

2) jest poniesiony w okresie kwalifikowalności tj. od dnia przekazania informacji 

o przyznaniu środków przez Dyrektora NCN do dnia zakończenia finansowania, 

3) jest celowy i oszczędny, 

4) jest możliwy do zidentyfikowania i zweryfikowania, 

5) jest zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulacjami wewnętrznymi podmiotu 

realizującego oraz regulacjami NCN, w tym zasadami określonymi w niniejszym 

dokumencie. 

 

Kosztami kwalifikowalnymi nie są w szczególności: 

1) koszty pośrednie, 

2) rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę 

zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, 

mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych, 

3) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego 

odzyskania, 

4) koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych, 

5) leasing aparatury naukowo-badawczej, 

6) koszty opłat publikacyjnych (tzw. Article Processing Charges) w czasopismach 

hybrydowych, zgodnie z definicją zawartą w Polityce Narodowego Centrum Nauki 

dotyczącej otwartego dostępu do publikacji, 

7) koszty opłat wydawniczych (np. redakcyjnych, translatorskich, edytorskich, odbitek, 

kolorowych rysunków w wersji drukowanej, submission fees) w przypadku publikacji 

objętych Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do 

publikacji, 

8) jakiekolwiek wydatki, których beneficjentem jest opiekun naukowy, 

9) koszty wynagrodzeń i stypendiów z wyjątkiem wynagrodzenia etatowego naukowca, 

10) koszty remontów pomieszczeń, 

11) koszty dostosowania pomieszczeń, 

12) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomości itp., 

13) opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę oraz inne opłaty przemysłowe, 

opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.) usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, 

internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, z wyjątkiem usług, o których mowa w lit. c, 

14) koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru, 

15) koszty ubezpieczeń majątkowych, w tym koszty ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej na rzecz uczestnika eksperymentu medycznego oraz osoby, której skutki 

eksperymentu mogą bezpośrednio dotknąć, 

16) opłaty manipulacyjne, administracyjne,  
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17) koszty bankowe, w tym koszty otwarcia oraz prowadzenia subkonta na rachunku 

bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, opłaty bankowe, 

18) koszty audytu zewnętrznego, 

19) koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań, 

20) koszty subskrypcji, prenumerat (z wyjątkiem kosztów danych i dostępu do danych 

wskazanych w lit. d), 

21) składki należne od osób fizycznych z tytułu członkostwa w organizacjach, 

stowarzyszeniach itp., 

22) koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego. 

 

Ocena kwalifikowalności kosztów odbywa się na etapie oceny wniosku, oceny raportu 

końcowego oraz ewentualnej kontroli. 

 

Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją pobytu 

badawczego objętego wnioskiem, określone poniżej w lit. a-d: 

 

a. koszty wynagrodzenia etatowego naukowca z Ukrainy w wysokości 100 tys. zł rocznie 

pod warunkiem zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę w podmiocie 

będącym wnioskodawcą. 

 
W programie Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie 

badań w Polsce nie obowiązują regulacje dotyczące zakazu pobierania wynagrodzeń 

dodatkowych w ramach innych projektów badawczych finansowanych przez NCN, 

określonych w regulaminach uchwalonych przez Radę NCN. 

 

b. materiały i drobny sprzęt – koszty zakupu materiałów oraz środków przeznaczonych 

do użycia przy realizacji pobytu badawczego, w tym m.in.: 

− surowce, półprodukty, odczynniki, 

− materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, 

− drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, koszty 

licencji i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne 

urządzenia. 

 

c. usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od 

podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą), w tym m.in.: 

− koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, 

badania ankietowe itp.); 

− koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji 

pobytu badawczego (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, 

monitoringowe itp.); 

− koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych 

z realizacją konkretnego zadania badawczego; 

− koszty translatorskie i edytorskie tekstu manuskryptu; 

− koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji pobytu badawczego 

z udziałem osób badanych. 

 



 

3 

d. Inne – inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym m.in.: 

− koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich, 

− specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe, 

− koszty opłat publikacyjnych artykułów naukowych, z wyjątkiem opłat publikacyjnych 

w czasopismach hybrydowych oraz koszty udostępniania danych badawczych 

w otwartym dostępie, zgodnie z Polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą 

otwartego dostępu do publikacji. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 

 


