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Pismo w sprawie kwalifikowalności kosztów poniesionych na wynagrodzenie dla 
osoby zatrudnionej w projekcie badawczym na stanowisku post-doc lub osoby na 

specjalistycznym stanowisku pomocniczym oraz na stypendium naukowe NCN

Narodowe Centrum Nauki umożliwia zatrudnienie w projektach badawczych (w których jest 
dopuszczone to warunkami konkursowymi) osób na stanowisku post-doc lub 
na specjalistycznym stanowisku pomocniczym.
Warunki jakie muszą być spełnione by wynagrodzenia wypłacone osobom zatrudnionym 
na ww. stanowiskach były kosztem kwalifikowalnym określone są w dokumentacji 
poszczególnych konkursów. Jednym z tych warunków jest zatrudnienie osób 
na ww. stanowiskach na okres co najmniej 6 miesięcy.

Zgodnie z warunkami określonymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla 
młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów 
naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA 
finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” (przyjętym uchwałą Rady NCN 
nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.) stypendium naukowe NCN może być przyznane na 
okres realizacji zadań w projekcie na co najmniej 6 miesięcy.

Narodowe Centrum Nauki uznaje fakt, że na etapie podpisywania umów o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy z osobami na ww. stanowiskach lub umów stypendialnych ze 
stypendystami nie jest możliwe przewidzenie wszelkich okoliczności, niezależnych 
od Podmiotu i Kierownika Projektu, uniemożliwiających kontunuowanie prac przez 
ww. osoby w projektach badawczych.

W związku z powyższym Narodowe Centrum Nauki uznaje za kwalifikowalne wydatki 
poniesione na wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej na  stanowisku post-doc lub 
na specjalistycznym stanowisku pomocniczym oraz na stypendium naukowe NCN dla 
stypendysty/ki, w przypadku gdy z powodu rezygnacji z kontynuowania zatrudnienia 
/ otrzymywania stypendium przez ww. osobę okres zatrudnienia / otrzymywania stypendium 
był krótszy niż 6 miesięcy.

Warunkiem uznania przez Narodowe Centrum Nauki za kwalifikowalne poniesionych 
kosztów wynagrodzenia/stypendium naukowego NCN w sytuacji opisanej powyżej jest 
spełnienie poniższych kryteriów:

1.  umowa o pracę z osobą na  stanowisku post-doc lub na specjalistycznym stanowisku 
pomocniczym / umowa stypendialna została zawarta na okres co najmniej 6 
miesięcy, 

2. w trakcie trwania ww. umowy osoba zatrudniona / otrzymująca stypendium 
zrezygnowała z kontynuowania zatrudnienia / otrzymywania stypendium z przyczyn 
niezależnych od Podmiotu i Kierownika projektu,
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3. zaistniała sytuacja została dokładnie opisana i wyjaśniona w najbliższym raporcie 
rocznym lub raporcie końcowym.

Zbigniew Błocki
Dyrektor

Narodowego Centrum Nauki
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