Załącznik do uchwały Rady NCN nr 92/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaopiniowania
Porozumienia o Współpracy pomiędzy Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Narodowym
Centrum Nauki.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
zawarte w Krakowie, w dniu 12 września 2019 r.
pomiędzy:
Narodową Agencją Wymiany Akademickiej z siedzibą w Warszawie 00-635, ul. Polna 40,
REGON: 368205180, NIP: 5272820369, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017
r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w szczególności jej art. 2 ust. 6 (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1582) zwaną dalej „NAWA”,
reprezentowaną przez:
Łukasza Wojdygę – Dyrektora NAWA,
a
Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie 30-312, ul. Twardowskiego 16,
REGON: 121361537, NIP: 6762429638, działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki w szczególności jej art. 20 ust. 3 (Dz. U. 2019, poz.
1384) zwanym dalej „NCN”,
reprezentowanym przez:
Zbigniewa Błockiego – Dyrektora NCN,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,
Mając na uwadze, że:
- Misją NAWA jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez
wymianę i współpracę międzynarodową;
a
- Misją NCN jest wsparcie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac
eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia
nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na
bezpośrednie zastosowanie komercyjne;
Strony postanawiają zawrzeć niniejsze porozumienie, którego efektem będzie współpraca
Stron w zakresie organizowanych przez nie (każdą z osobna) konkursów lub programów
(dalej: „Porozumienie”), o następującej treści:
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§1
1. Na mocy Porozumienia Strony wyrażają chęć współpracy przy realizacji własnych zadań
powierzonych każdej ze Stron odpowiednio ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej
Agencji Wymiany Akademickiej (dalej: „Ustawa o NAWA”) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (dalej: „Ustawa o NCN”), w szczególności
w zakresie wzajemnego wsparcia finansowego tj. wsparcia przez NAWA komponentu
mobilnościowego w organizowanych przez NCN konkursach oraz wsparcia przez NCN
komponentu badawczego w organizowanych przez NAWA programach lub konkursach na warunkach określonych w niniejszym Porozumieniu, oraz w szczegółowych aneksach
stanowiących załączniki do niniejszego Porozumienia, zawieranych przez Strony
w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia tj. danego konkursu lub programu.
2. Zakres współpracy Stron w ramach Porozumienia obejmuje w szczególności:
1) tworzenie wspólnych instrumentów finansowania i innych mechanizmów
wspierających ciągłość i spójność realizacji zarówno prac badawczych jak
i komponentu mobilnościowego, który jest niezbędny przy realizacji badań
naukowych i współpracy międzynarodowej;
2) działania na rzecz komplementarności oferty programowej każdej ze Stron;
3) działania wspierające umiędzynarodowienie oraz promocję Polskiej Nauki.
3. Strony zobowiązują się do wskazania konkursów lub programów, które po uzgodnieniu
zostaną
objęte
współpracą
wynikającą
z
niniejszego
Porozumienia
i w tym celu będą powoływały doraźne zespoły robocze złożone z przedstawicieli obu
Stron, w celu wypracowania treści szczegółowych aneksów, o których mowa powyżej.
§2
Współpraca, o której mowa w § 1, realizowana będzie przy uwzględnieniu zasad
obowiązujących u każdej ze Stron, wynikających zarówno z przepisów powszechnie
obowiązujących jak i z regulacji wewnętrznych.
§3
1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony i zostaje zawarte na
czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze Stron, w przypadku, gdy:
1) jedna ze Stron wypowie niniejsze Porozumienie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z terminem 3 miesięcznym, ze skutkiem na koniec miesiąca.
Wzajemne zobowiązania wynikające z wcześniej zawartych między Stronami
aneksów do Porozumienia pozostają dla Stron wiążące, jeżeli Strony nie
postanowią inaczej;
2) jedna ze Stron w sposób rażący narusza postanowienia Porozumienia i nie
zaprzestaje niezgodnego z Porozumieniem działania w terminie 30 dni od dnia
doręczenia jej wezwania na piśmie do zaprzestania i usunięcia skutków naruszeń
Porozumienia, zdanie drugie pkt poprzedniego stosuje się odpowiednio;
3) wystąpią inne okoliczności w trakcie realizacji Porozumienia, które czynią
niemożliwą, niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa lub niecelową jego
dalszą realizację. Porozumienie rozwiązuje się w takim przypadku w terminie
wskazanym w piśmie informującym o wystąpieniu okoliczności, o których mowa
w zdaniu pierwszym, jednakże nie wcześniej niż w dniu doręczenia drugiej
Stronie tegoż pisma.
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3. Korespondencja robocza pomiędzy członkami zespołów roboczych będzie kierowana
drogą mailową na adresy wyznaczonych przedstawicieli obu Stron wchodzących w skład
tych zespołów.
4. Strony ustalają, że wszelka korespondencja związana z realizacją lub rozwiązaniem
niniejszego Porozumienia, z zastrzeżeniem ust. 3, będzie kierowana odpowiednio na
poniższe adresy:
Do NAWA:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40
00–635 Warszawa

Do NCN:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Twardowskiego 16
30–312 Kraków

5. W przypadku zmiany adresów, o których mowa w ust. 4, Strony są zobowiązane
do powiadomienia o nowym adresie w formie pisemnej w terminie bezzwłocznym od dnia
zmiany adresu. Zmiana adresów nie stanowi zmiany treści Porozumienia.
6. Wszelkie zmiany Porozumienia jak również przyjęcie szczegółowych aneksów, o których
mowa w niniejszym Porozumieniu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku sporów związanych z realizacją Porozumienia, Strony będą dążyć do ich
polubownego rozwiązania.
9. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron.

…………………………………….

…………………………………………..

NAWA

NCN
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ANEKS NR 1
do porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r.

zawarty w Krakowie, w dniu 12 września 2019 r.
pomiędzy:
Narodową Agencją Wymiany Akademickiej – państwową osobą prawną utworzoną na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1582, dalej ustawa o NAWA) z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej
40, 00-635 Warszawa, REGON 368205180, NIP 5272820369, zwaną dalej „NAWA”,
reprezentowaną przez:
Łukasza Wojdygę – Dyrektora NAWA,
a
Narodowym Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312
Kraków, REGON: 121361537, NIP: 6762429638, zwanym dalej „NCN”,
reprezentowanym przez:
Zbigniewa Błockiego – Dyrektora NCN,
zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każda z osobna „Stroną”,
Mając na uwadze § 1 ust. 1 Porozumienia o współpracy zawartego między Stronami w dniu
12 września 2019 r. (dalej zwanego „Porozumieniem”), Strony niniejszym aneksem
postanawiają, że współpracą objęty zostanie organizowany przez NCN konkurs
PRELUDIUM BIS 1 na projekty badawcze, skierowany do podmiotów prowadzących szkoły
doktorskie, którego celem jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich
i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach
przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Niniejszy aneks wiąże Strony od dnia
jego podpisania do dnia rozliczenia ostatniego z projektów badawczych finansowanych
w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 1.
§1
Przedmiotem współpracy, zgodnie z treścią Porozumienia, będzie udział NAWA
w finansowaniu stażu zagranicznego dla doktoranta realizującego projekt badawczy
w konkursie PRELUDIUM BIS 1 (dalej zwanym także „Konkursem”), w formie programu
ogłoszonego przez NAWA, na zasadach określonych niniejszym dokumentem.
§2
NCN w ramach organizacji Konkursu planuje następujący harmonogram wydarzeń i główne
założenia Konkursu:
1) Konkurs ogłoszony zostanie 16 września 2019 r.,
2) termin składania wniosków upływać będzie po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia
Konkursu tj. z końcem 16 grudnia 2019 r.,
3) uprawnione do składania wniosków o przyznanie finansowania będą podmioty
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4)
5)
6)

7)

8)

9)

prowadzące szkołę doktorską, określone w art. 198 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm., dalej
„u.p.s.w.n.”) oraz każdy z podmiotów prowadzących wspólnie szkołę doktorską na
zasadach określonych w art.198 ust. 5 u.p.s.w.n.,
rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie 6 miesięcy od upływu terminu składania
wniosków,
w Konkursie finansowane będą projekty badawcze zaplanowane na okres 36 albo 48
miesięcy zgodnie z okresem kształcenia w szkole doktorskiej,
doktorant
realizujący
projekt
zostanie
wybrany
w
drodze
Konkursu
przeprowadzanego przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, na zasadach
określonych przez NCN,
w każdym zakwalifikowanym do finansowania projekcie badawczym zaplanowany
będzie staż zagraniczny dla doktoranta trwający od 3 do 6 miesięcy, we wskazanym
przez kierownika projektu (będącego promotorem doktoranta) zagranicznym ośrodku
naukowym,
doktorant ma obowiązek wystąpić o finansowanie stażu zagranicznego, o którym
mowa w pkt 7, w programie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany
Akademickiej i odbyć ten staż w okresie realizacji projektu,
pozostałe szczegółowe założenia Konkursu określa uchwała Rady Narodowego
Centrum Nauki w sprawie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM BIS,
której treść zostanie przekazana NAWA bezzwłocznie po jej przyjęciu przez Radę
NCN.
§3
Zobowiązania NCN w ramach współpracy względem NAWA:

bezzwłoczne informowanie o wynikach Konkursu, tj. w szczególności o liczbie
projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania, planowanych miejscach
i terminach realizacji staży zagranicznych, uzasadnienia ich wyboru,
2) przekazywanie na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych osobowych,
danych doktorantów, o których mowa w § 2 pkt 6 niniejszego aneksu,
3) przekazywanie wszelkich innych istotnych informacji związanych z realizacją
projektów badawczych finansowanych w ramach Konkursu, w szczególności
mających znaczenie dla prawidłowego wypełnienia przez NAWA swoich obowiązków
wynikających z niniejszego aneksu.
4) NCN przeznaczy na finansowanie projektów badawczych wyłonionych w Konkursie
środki finansowe w wysokości 160 mln zł,
1)

§4
Zobowiązania NAWA w ramach współpracy względem NCN:
1)

2)
3)

4)

NAWA zobowiązuje się do zorganizowania programu na stypendia, w ramach których
finansowane będą staże zagraniczne doktorantów realizujących projekty badawcze
PRELUDIUM BIS 1 (dalej zwanym także „Programem”),
Program przeznaczony będzie wyłącznie dla doktorantów, o których mowa § 2 pkt 6
niniejszego aneksu,
w ramach Programu, NAWA zobowiązuje się do przeznaczenia środków finansowych
w maksymalnej wysokości 19 mln złotych, aby było możliwe sfinansowanie w ramach
tej kwoty każdego wniosku, który wpłynie do NAWA,
szczegółowe warunki Programu będą zgodne z celem i założeniami Konkursu
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5)

i określi je Dyrektor NAWA w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r., jednakże główne
założenia Programu będą następujące:
a) wniosek o finansowanie wyjazdu zagranicznego składa doktorant, o którym mowa
w § 2 pkt 6 niniejszego aneksu, na podstawie złożonego indywidualnego planu
badawczego, o którym mowa art. 202 ust. 1 u.p.s.w.n., nie później niż 6 miesięcy
przed planowanym wyjazdem,
b) nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie od
1 stycznia 2021 do 10 grudnia 2024 lub do wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na Program. W razie konieczności termin zamknięcia naboru
zostanie przedłużony,
c) obowiązkowymi załącznikami do wniosku będą: życiorys doktoranta, jego
indywidualny plan badawczy, opis wyjazdu z harmonogramem i uzasadnieniem
wyboru ośrodka goszczącego oraz zagranicznego opiekuna naukowego, skan
zaproszenia z ośrodka goszczącego, opinia promotora o doktorancie
i planowanym programie wyjazdu, potwierdzenie statusu uczestnika szkoły
doktorskiej.
W przypadku zmian w stosunku do stażu zaplanowanego we wniosku złożonym
do NCN w Konkursie PRELUDIUM BIS 1, także uzasadnienie tej zmiany,
d) wnioski podlegać będą ocenie formalnej i merytorycznej. Ocena formalna
prowadzona będzie przez NAWA, zaś ocena merytoryczna dokonywana będzie
przez Zespół Oceniający powołany przez Dyrektora NAWA, złożony z ekspertów
wskazanych przez NAWA i NCN,
e) kryteriami oceny merytorycznej będą: ranga i poziom naukowy ośrodka
goszczącego oraz dorobek opiekuna naukowego w zagranicznym ośrodku
w kontekście działań podejmowanych w projekcie badawczym, wpływ
planowanego stażu na dalszy rozwój naukowy doktoranta, zakres i sposób
realizacji zaplanowanych działań,
f) dolny próg punktowy dla wniosków rekomendowanych do finansowania nie
będzie niższy niż 60 punktów. Doktorant, który otrzyma mniej niż 60 punktów,
będzie mógł złożyć kolejny wniosek, w którym powinien uwzględnić uwagi
przekazane przez Zespół Oceniający,
g) wnioskodawcom od decyzji odmawiającej przyznanie stypendium doktorantowi,
przysługiwać będzie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie
z przepisami ustawy o NAWA,
h) w decyzji przyznającej stypendium Dyrektor NAWA określi czynności i terminy,
które doktorant powinien wykonać pod rygorem rezygnacji z podpisania umowy
o finansowanie stypendium.
wysokość finansowania stażu zagranicznego w ramach programu dla każdego
doktoranta będzie następująca:
a) koszty utrzymania w wysokości 9 000 zł miesięcznie (w przypadku wyjazdu do
krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się
w pierwszej 50-tce raportu MERCER1), albo 6 000 zł miesięcznie
(w przypadku pozostałych krajów) – na każdy pełny miesiąc pobytu
doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym. Długość pobytu
Wnioskodawca określa we wniosku, podając liczbę pełnych miesięcy pobytu,
przy czym pobyt rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca,

1

https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2017a986532/index.html
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6)

7)

8)

1.
2.

b) jednorazowy dodatek mobilnościowy wynoszący w przypadku wyjazdów do
europejskich ośrodków goszczących 7 000 zł., a w przypadku wyjazdów do
pozaeuropejskich ośrodków goszczących 10 000 zł,
c) jeżeli doktorant posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
znacznym lub umiarkowanym i w wyjeździe uczestniczy opiekun doktoranta,
kwoty, o których mowa w:

lit. a mogą zostać zwiększone o 2 000 zł miesięcznie z przeznaczeniem
na koszty utrzymania,

lit. b mogą zostać zwiększone o dodatkowo 2 000 zł w przypadku
wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących, lub 5 000 zł
w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących,
umowa z doktorantem o finansowanie stypendium określi szczegółowe zasady
wypłaty środków finansowych oraz sposób ich rozliczenia i inne obowiązki związane
z Programem. Jednakże NAWA wypłaci środki finansowe, przynajmniej w części nie
niższej niż 80% po podpisaniu umowy stypendialnej, a przed rozpoczęciem stażu
zagranicznego. Wzór umowy będzie dostępny wraz z ogłoszeniem Programu,
zgodnie z przepisami ustawy o NAWA,
NAWA zobowiązuje się przekazywać do NCN wyniki Programu w szczególności dane
dotyczące liczby złożonych wniosków, przyznanych i zrealizowanych staży oraz
rozliczonych raportów końcowych,
w przypadku chęci zmiany założeń do Programu, o których mowa w pkt 4, NAWA
zobowiązana jest do uzgodnienia proponowanych zmian z NCN.

§5
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy, wymiany wszelkich informacji
i pomocy w prawidłowym wykonaniu przedmiotu niniejszego aneksu.
Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………….
NAWA

…………………………………………..
NCN
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