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Rada 

Narodowego Centrum Nauki  

KR.0003.37.2022 

 

 

 

UCHWAŁA NR 37/2022 

 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 

z dnia 21 marca 2022 r. 

 
w sprawie warunków przeprowadzania programu Narodowego Centrum Nauki  

dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce 

 

 
Na podstawie art. 18 pkt 13 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384, dalej: „ustawa o NCN”), 

Rada Narodowego Centrum Nauki określa warunki przeprowadzania programu dla 

naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań w Polsce.  

 

I. Cel programu 

Program skierowany jest do naukowców z Ukrainy, zwanych dalej „naukowcami”, którzy  

w wyniku agresji Rosji na Ukrainę schronili lub schronią się w Polsce. Celem programu 

jest wsparcie naukowców poprzez stworzenie im możliwości rocznego zatrudnienia w polskich 

instytucjach naukowych i kontynuowania prowadzonych przez nich badań. 

 

II. Wnioskodawcy 

§ 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację badań naukowych, 

zwanym dalej „wnioskiem”, może wystąpić podmiot, zwany dalej „wnioskodawcą”, wskazany 

w art. 7 ust. 1 pkt 1, 4-6, 6b i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz w art. 27 ust. 1 pkt 4 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. 

 

III. Warunki przystąpienia do programu 

§ 4. Do programu może przystąpić naukowiec, który: 

a) posiada stopień doktora lub uprawnienia równorzędne (w ukraińskim systemie 

Candidate of Science);  

b) przed wybuchem wojny pracował w jednostce naukowej w Ukrainie; 

c) w wyniku wojny opuścił Ukrainę 24 lutego (lub później) albo zamierza opuścić Ukrainę. 
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§ 5. Do programu może być zgłoszony wniosek, w którym wnioskodawca: 

a) zaplanuje zatrudnienie naukowca na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze 

czasu pracy na okres 12 miesięcy, z wynagrodzeniem ze środków programu w łącznej 

wysokości 100 tys. zł1; 

b) może zaplanować środki finansowe na badania naukowe w wysokości do 10 tys. zł, 

z możliwością zwiększenia tej kwoty do 30 tys. zł w wyjątkowo uzasadnionych 

przypadkach. Środki finansowe muszą być zgodne z kosztami określonym 

w załączniku nr 2 do uchwały; 

c) wskaże opiekuna naukowego, który jest zatrudniony przez wnioskodawcę, 

prowadzi badania w tej samej lub pokrewnej dziedzinie reprezentowanej przez 

naukowca oraz nie będzie beneficjentem środków finansowych w tym programie; 

d) przedstawi plan działań integrujących naukowca ze środowiskiem naukowym 

wnioskodawcy oraz informacje o dotychczasowej współpracy o ile taka współpraca 

miała miejsce; 

e) przedstawi CV naukowca. 

 

IV. Ograniczenia w składaniu wniosków 

§ 6. Finansowanie zatrudnienia danego naukowca w ramach programu można uzyskać tylko 

raz. 

§ 7. Osobę przewidzianą jako naukowca planowanego do zatrudnienia można wskazać tylko 

w jednym wniosku złożonym w programie.  

 

V. Sposób i termin składania wniosków 

§ 8. Wnioski należy przygotować zgodnie z wzorem formularza wniosku określonym 

w załączniku nr 1 do uchwały. 

§ 9. Wniosek podpisany elektronicznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

podmiotu należy wysłać za pośrednictwem ePUAP na adres Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej Narodowego Centrum Nauki, /ncn/SkrytkaESP, w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o programie. 

§ 10. Nabór wniosków może zostać wstrzymany. Decyzję w sprawie wstrzymania naboru 

wniosków do programu podejmuje Dyrektor NCN. 

 

VI. Sposób i kryteria oceny wniosków 

§ 11. Wnioski podlegają ocenie formalnej i ocenie merytorycznej. 

§ 12. Oceny formalnej i oceny merytorycznej dokonują Koordynatorzy Dyscyplin NCN 

na podstawie informacji zawartych we wniosku. 

 
1 Kwota wynagrodzenia obejmuje również pozapłacowe koszty pracy (w tym składki na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne) oraz inne elementy wynagrodzenia finansowanego przez dany podmiot. Ze środków tych pokrywane 
jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastka”), jeżeli podmiot przyjmujący zobowiązany jest do jej 
wypłaty. W przypadku zakwalifikowania wniosku do finansowania podmiot może zwiększyć kwotę wynagrodzenia 
ze środków własnych. 
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§ 13. Ocenie formalnej podlega kompletność wniosku oraz spełnienie wszystkich wymagań 

programu. 

§ 14. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski ocenione pozytywnie 

pod względem formalnym. 

§ 15. Ocena merytoryczna jest jednoetapowa. 

§ 16. W ocenie merytorycznej uwzględnia się: 

a) kwalifikacje i osiągnięcia naukowca; 

b) plan działań integrujących naukowca ze środowiskiem naukowym wnioskodawcy; 

c) dotychczasową współpracę wnioskodawcy z naukowcem (o ile dotyczy). 

§ 17. Oceny merytorycznej dokonuje się zgodnie z następującymi zasadami: 

a) każdy wniosek oceniany jest przez dwóch Koordynatorów Dyscyplin NCN zgodnie 

z kryteriami określonymi w załączniku nr 3 do uchwały;  

b) w uzasadnionych przypadkach Koordynatorzy Dyscyplin NCN mogą zasięgnąć opinii 

merytorycznej członka Rady NCN; 

c) na podstawie oceny Koordynatorów Dyscyplin NCN, wnioski złożone w danym 

tygodniu (od poniedziałku do niedzieli) 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. 

§ 18. Wnioski, które nie otrzymały finansowania w ramach danej listy ocenionych wniosków, 

zostają włączone do kolejnej listy wniosków z zachowaniem uzyskanej oceny. 

 

VII. Rozstrzygnięcie programu 

§ 19. Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych następuje w terminie 

1 miesiąca od dnia złożenia wniosku do Narodowego Centrum Nauki. W przypadku wniosków, 

o których mowa w § 18, termin rozstrzygnięcia może zostać wydłużony do 3 miesięcy. 

§ 20. Informacja o przyznaniu finansowania zostaje przekazana wnioskodawcy pisemnie 

w najkrótszym możliwym terminie.  

 

VIII. Nakłady finansowe 

§ 21. Rada NCN ustala wysokość środków finansowych w kwocie 6 mln zł na realizację 
programu. 
 
 
 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


