
Wynagrodzenia 



Ogólne informacje

Wynagrodzenie w projekcie badawczym może być

wypłacane kierownikowi projektu i innym wykonawcom

projektu z wyłączeniem opiekuna naukowego oraz

partnerów zagranicznych.

Ze środków projektu mogą też być wypłacane stypendia

naukowe dla doktorantów i studentów zaangażowanych

w realizację projektu.



Ogólne informacje

Wypłata wynagrodzeń finansowanych ze środków projektu

następuje na podstawie umów zawartych w formie

pisemnej.

Wynagrodzenia personelu administracyjnego i finansowego

nie mogą być ponoszone z kosztów bezpośrednich.



Typy wynagrodzeń od 17 edycji

 wynagrodzenia etatowe

 wynagrodzenia dodatkowe

 stypendia naukowe



Wynagrodzenia etatowe

Zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy o pracę

w pełnym wymiarze czasu pracy dla:

 kierownika projektu

 osoby na stanowisku typu post-doc

 osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym



Wynagrodzenia etatowe

W trakcie pobierania tego wynagrodzenia dana osoba:

 nie może pobierać innego wynagrodzenia ze środków

NCN

 nie może być zatrudniona na podstawie innej umowy

o pracę



Zmiany w wynagrodzeniach

Czy osoba pobierająca wynagrodzenie w ramach jednego
projektu może pobierać wynagrodzenie z budżetu
wynagrodzeń etatowych i wynagrodzeń dodatkowych?

Tak, jeśli okresy zatrudnienia nie pokrywają się.

Kierownik projektu, który zaplanował swoje wynagrodzenie
w ramach puli wynagrodzeń etatowych nie może w trakcie
realizacji projektu pobierać wynagrodzenia z puli
wynagrodzeń dodatkowych, nawet po wykorzystaniu
środków zaplanowanych na własne wynagrodzenie.



Czy budżet zaplanowany w ramach wynagrodzeń etatowych
może zostać zmniejszony lub zwiększony?

Zwiększenie wynagrodzenia etatowego dla kierownika
projektu jest niedopuszczalne.

W edycjach konkursowych 17 – 25 możliwe jest przesunięcie
niewykorzystanych środków z wynagrodzeń na inne koszty
projektu za zgodą kierownika jednostki w wysokości nie
większej niż wskazana w umowie.

Od 26 edycji konkursowej niewykorzystane środki
z wynagrodzeń etatowych podlegają zwrotowi na rachunek
Centrum.

Zmiany w wynagrodzeniach



Wyjątek

Pismo Dyrektora Centrum z dnia 6 lutego 2018 r.

Na stanowiskach typu post-doc i na specjalistycznych
stanowiskach pomocniczych możliwe jest zwiększenie
limitów wynagrodzeń z kosztów projektu.

Dla osób na stanowiskach:

 typu post-doc do 120 tys. zł rocznie

 specjalistycznych pomocniczych do 85 tys. zł rocznie



Czy dla osoby pobierającej wynagrodzenie z budżetu

wynagrodzeń etatowych obowiązujący jest limit kwoty

na wynagrodzenia przewidziany na rok czy na cały okres

realizacji projektu?

Obowiązuje limit przewidziany na cały okres realizacji

projektu.

Kwota wypłacana z budżetu wynagrodzeń nie musi być

jednakowa w każdym roku realizacji projektu badawczego.

Zmiany w wynagrodzeniach



Czy można podwyższyć ze środków własnych podmiotu

zaplanowane wynagrodzenie etatowe?

Tak. Wynagrodzenia etatowe mogą być dofinansowane

ze środków własnych podmiotu realizującego projekt NCN

(w tym także z kosztów pośrednich projektu).

Dofinansowania wynagrodzeń nie należy wykazywać

w raportach rocznych/końcowych.

Zmiany w wynagrodzeniach



W projekcie zaplanowano stanowisko typu post-doc.

Czy można zatrudnić więcej niż jedną osobę na tym

stanowisku?

Tak, możliwe jest zatrudnienie osób jedna po drugiej,

jak i jednoczesne zatrudnienie kilku osób.

Warunek:

 zatrudnienie min. 6 miesięcy

 limit 120 tys. zł rocznie na to stanowisko

Zmiany w wynagrodzeniach



Czy można utworzyć dodatkowe stanowisko lub stanowiska

typu post-doc w trakcie realizacji projektu?

Tak, możliwe jest utworzenie dodatkowego/dodatkowych

stanowisk typu post-doc z niewykorzystanych środków

zaplanowanych na wynagrodzenia etatowe.

Zmiany w wynagrodzeniach



Wynagrodzenia dodatkowe

 umowa o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze

czasu pracy

 umowa cywilnoprawna

 oddelegowanie pracownika do wykonywania zadań

(czynności) w projekcie



Wynagrodzenia dodatkowe

Od 27 edycji konkursowej osoba zatrudniona na podstawie

umowy o pracę w jednostce realizującej projekt nie może

otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie

umowy cywilno-prawnej.



Czy budżet zaplanowany w ramach wynagrodzeń

dodatkowych może zostać zmniejszony lub zwiększony?

Zwiększenie budżetu wynagrodzeń dodatkowych jest

niedopuszczalne (z kosztów projektu).

Możliwe jest przesunięcie środków do innych pozycji

kosztorysu projektu.

Zmiany w wynagrodzeniach



Czy istnieje możliwość zmiany wysokości miesięcznego

wynagrodzenia, zachowując całościowy limit wskazany

w kosztorysie projektu?

Tak. Podane w Regulaminie kwoty nie determinują

wysokości miesięcznych wynagrodzeń poszczególnych

wykonawców; służą obliczeniu maksymalnego budżetu

wynagrodzeń dodatkowych w projekcie.

Zmiany w wynagrodzeniach



Czy kierownik projektu może zmniejszyć wysokość

wynagrodzenia dodatkowego jednego z wykonawców

na rzecz zwiększenia wynagrodzeń dodatkowych innych

wykonawców projektu?

Tak. Kierownik projektu może dokonać zmian w obrębie

wynagrodzeń dodatkowych.

Wynagrodzenie kierownika nie może być wyższe niż

określone w Regulaminie.

Zmiany w wynagrodzeniach



Czy istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia

dodatkowego dla jednego wykonawcy w różnych formach

(np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) w ramach

jednego projektu?

Tak, pod warunkiem, że zakres zadań badawczych

w tych umowach jest inny lub umowy nie pokrywają się

czasowo.

Zmiany w wynagrodzeniach



Gdzie szukać informacji?  

Regulamin przyznawania środków na realizację zadań

finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych,

staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz

stypendiów doktorskich

Umowa o realizację i finansowanie projektu badawczego,

który uzyskał finansowanie w ramach konkursu ogłoszonego

przez NCN



Regulamin I przyznawania stypendiów naukowych dla

młodych naukowców w projektach badawczych oraz

regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla

młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich

ETIUDA finansowanych ze środków NCN określonym

uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Regulamin II przyznawania stypendiów naukowych

w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN

określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016

z dnia 27 października 2016 r.

Gdzie szukać informacji?  



Regulamin III regulamin przyznawania stypendiów

naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych

ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym

uchwałą Rady NCN nr 85/2018 z dnia 26 września 2018 r.

Regulamin IV regulamin przyznawania stypendiów

naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych

ze środków Narodowego Centrum Nauki określonym

uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Gdzie szukać informacji?  



Pismo Dyrektora NCN w sprawie ujednolicenia zasad

realizacji projektów badawczych z dnia 6 lutego 2018 r.

Strona internetowa NCN - najczęściej zadawane pytania

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq/

realizacja-projektow

Gdzie szukać informacji?  


