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Kraków, 24 maja 2019 r.

Kierownicy podmiotów
realizujących projekty badawcze
finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
Szanowni Państwo,
reagując na zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia doktorantów wprowadzone ustawą
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które weszły w życie w dniu
1 października 2018 r. oraz w uzupełnieniu do informacji przewodniczącej Rady NCN
przekazanej kierownikom podmiotów realizujących projekty NCN1, niniejszym pismem
informuję o interpretacji dotychczasowych przepisów związanych z przyznawaniem i wypłatą
stypendiów naukowych NCN dla wykonawców projektów badawczych finansowanych przez
Centrum.
W projektach badawczych finansowanych przez Centrum w ramach konkursów ogłoszonych
do dnia 14 marca 2019 r. możliwe było zaplanowanie i wypłacanie stypendiów naukowych
NCN na podstawie:

•

•
•

Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców
w projektach badawczych oraz przyznawania stypendiów naukowych dla młodych
naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki (przyjętego uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia
3 czerwca 2013 r.), zwanego dalej „Regulaminem I”;
Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyjętego uchwałą Rady
NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.), zwanego dalej „Regulaminem II”;
Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (przyjętego uchwałą Rady
NCN nr 85/2018 z dnia 26 września 2018 r.), zwanego dalej „Regulaminem III”.

Poniżej przedstawiamy interpretację NCN związaną z wypłacaniem stypendiów przyznanych
na podstawie powyższych regulaminów:
1. Narodowe Centrum Nauki nie będzie kwestionować finansowania stypendiów
doktoranckich w rozumieniu art. 209 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce ze środków przyznanych na stypendia naukowe NCN.
Środki finansowe przeznaczone na stypendia naukowe NCN mogą być wypłacane
wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w ww. regulaminach. Spełnienie
powyższych przesłanek oznacza, że środki finansowe w tym zakresie zostaną wydane
w sposób zgodny z umową o finansowanie i realizację projektu badawczego. Jednakże
Centrum nie ma kompetencji do rozstrzygnięcia, czy wypłata stypendium naukowego
NCN dla doktoranta realizującego zadania w projekcie badawczym może zastąpić
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/2019_03_22_stanowisko_rady_zasady_finans
owania_stypendiow_i_wynagrodzen_studentow_i_doktorantow.pdf
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obowiązek wypłaty mu stypendium doktoranckiego przyznawanego na zasadach
określonych przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce. To rozstrzygnięcie dotyczy bezpośrednio relacji szkoła doktorska – doktorant
i powinno być dokonane przez osobę kierującą szkołą doktorską lub kierownika
podmiotu, któremu NCN przyznał środki finansowe na realizację projektu badawczego,
w którym zaplanowane zostały stypendia naukowe. Nie ulega wątpliwości, że
rozstrzygnięcie w tym zakresie nie może ograniczać praw przysługujących
uczestnikowi szkoły doktorskiej.
Jeżeli kierownicy podmiotów lub szkół doktorskich stwierdzą, że są przesłanki do
uznania stypendium naukowego NCN za stypendium doktoranckie w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Centrum nie
będzie kwestionowało takich decyzji pod warunkiem, że stypendia zostaną przyznane
i wypłacone w poszanowaniu zapisów Regulaminu I albo Regulaminu II albo
Regulaminu III.
Powyższa interpretacja dotyczy również sytuacji, gdy projekt badawczy, w którym
zaplanowano stypendium naukowe, został przyznany podmiotowi, który nie prowadzi
szkoły doktorskiej, o ile wypłata stypendium nie ogranicza praw przysługujących
uczestnikowi szkoły doktorskiej, nie stoi w sprzeczności z ustawą z dnia 20 lipca 2018
r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a regulamin szkoły doktorskiej dopuszcza
taką możliwość. Oznacza to, że jeśli projekt badawczy jest realizowany w podmiocie,
który nie prowadzi szkoły doktorskiej, a jego wykonawcą jest doktorant kształcący się
w ramach szkoły doktorskiej prowadzonej w innym podmiocie, Narodowe Centrum
Nauki nie będzie kwestionować refundacji stypendium doktoranckiego na rzecz
podmiotu prowadzącego szkołę doktorską ze środków zaplanowanych w projekcie
badawczym na stypendia NCN.
Analogiczną interpretację należy przyjąć również dla projektów badawczych
finansowanych w ramach konkursów ogłaszanych od 15 marca 2019 r.
2. Narodowe Centrum Nauki nie dostrzega przeszkód prawnych, które nie pozwalałyby
przyznać stypendiów naukowych NCN doktorantom będącym uczestnikami szkół
doktorskich w konkursach, w których była możliwość zaplanowania stypendiów
naukowych NCN zgodnie z ww. regulaminami.
Osoby wskazane w pkt. I.2.c Regulaminu I, osoby wskazane w §3 ust. 4) lit.
c Regulaminu II oraz osoby wskazane w §3 ust. 4) lit. c Regulaminu III należy rozumieć
jako uczestników studiów doktoranckich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz uczestników szkoły doktorskiej w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przy spełnieniu
wszystkich pozostałych warunków określonych w ww. regulaminach.
W ocenie Centrum proponowane rozwiązania ułatwią angażowanie do realizacji projektów
badawczych finansowanych przez NCN doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich,
a nowe regulacje zapewnią niezbędna elastyczność w gospodarowaniu środkami finansowymi
przeznaczonymi na stypendia.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Narodowego Centrum Nauki pozostają
do Państwa dyspozycji.
Zbigniew Błocki
Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
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