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Narodowe Centrum Nauki 
DYR.070.4.2022 
 
 Kraków, 18.03.2022 r. 
 
 

Szanowni Państwo, 
 
w związku z agresją Rosji na Ukrainę i schronieniem się w Polsce setek tysięcy 
uchodźców z tego kraju, od pierwszych dni tych dramatycznych wydarzeń było dla nas 
oczywiste, że polskie środowisko naukowe nie zostawi badaczy z Ukrainy samych. Już 
kilka dni po wybuchu wojny z inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowaliśmy 
projekt specjalnego programu dla naukowców z Ukrainy na kontynuowanie badań 
w Polsce. Do uruchomienia programu niezbędne jest jednak oficjalne zlecenie 
Ministerstwa, na które czekamy. 
 
W oczekiwaniu na start tego programu oraz uruchomienie specjalnie dedykowanych 
mu środków uznaliśmy, że należy stworzyć Państwu dodatkową możliwość, dzięki 
której będziemy w stanie pomóc badaczom z Ukrainy. Niniejszym pismem zwracamy 
się do Państwa jako reprezentantów podmiotów realizujących projekty badawcze 
finansowane ze środków NCN z propozycją, aby Państwo w realizowanych aktualnie 
projektach badawczych MAESTRO, OPUS, SONATA BIS, SONATA, HARMONIA, 
SYMFONIA oraz programach międzynarodowych OPUS LAP, SHENG, 
BEETHOVEN, DAINA, MOZART, ALPHORN, DIOSCURI oraz UNISONO mogli 
w ramach posiadanych w grancie środków finansowych, zatrudnić1 w zespole 
badawczym naukowca z Ukrainy. 

Powyższe działanie zostanie uznane przez NCN za prawidłowe wykonanie umowy 
grantowej przy spełnieniu następujących kryteriów: 
 

1. Zatrudnienie nie spowoduje niewykonania zaplanowanych zadań badawczych; 

 

2. Osoba zatrudniona posiadać będzie co najmniej stopień naukowy doktora lub 

uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk); 

 

3. Działalność i zainteresowania naukowe zatrudnionego badacza związane będą 

z tematyką projektu badawczego. Weryfikacja powyższego kryterium powinna 

być dokonana przez Państwa na podstawie złożonego przez badacza CV; 

 

4. Osoba zatrudniona bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała 

i prowadziła badania w jednostce naukowej w Ukrainie, a w wyniku działań 

militarnych przybyła na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później; 

 

 
1 Przez zatrudnienie rozumie się zawarcie umowy o pracę (w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy) lub 
umowy cywilno-prawnej. 
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5. Zatrudnienie badacza dokonane na podstawie niniejszego pisma nastąpi 

najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r. na okres maksymalnie 1 roku. 

O ewentualnej możliwości zatrudniania ze środków grantowych po upływie ww. 

terminu lub na dłuższy okres Centrum będzie informować odrębnymi pismami; 

 
6. Maksymalna wysokość środków finansowych w ramach kosztów 

bezpośrednich2 projektu lub projektów dla osoby zatrudnionej nie może 

przekroczyć 100 000 zł; 

 

7.  Maksymalna wysokość środków finansowych pochodzących z jednego 

projektu badawczego przeznaczonych na wynagrodzenie zatrudnionej osoby 

lub osób nie może przekraczać 100 000 zł z kosztów bezpośrednich2 przy 

zatrudnieniu na okres jednego roku. W przypadku krótszego okresu 

zatrudnienia maksymalną wysokość środków finansowych pochodzących 

z grantu NCN oblicza się w sposób proporcjonalny. W ramach dopuszczalnego 

limitu 100 000 zł na projekt możliwe jest zatrudnienie więcej niż jednej osoby na 

odpowiednio krótszy okres lub z niższym wynagrodzeniem; 

 

8. Środki finansowe na przedmiotowy cel mogą pochodzić z każdej pozycji 

kosztów bezpośrednich w kosztorysie załączonym do umowy grantowej. Środki 

finansowe mogą też pochodzić z dwóch lub więcej projektów finansowanych 

przez NCN i realizowanych przez Jednostkę, pod warunkiem, że zatrudniona 

osoba spełnia kryterium opisane w pkt. 3 w odniesieniu do każdego projektu 

badawczego; 

 

9. Spośród Państwa pracowników zaangażowanych w realizację projektu 

badawczego Jednostka wyznaczy opiekuna naukowego. Opiekun naukowy 

zatrudnionego badacza nie jest uprawniony do pobierania z tego tytułu środków 

finansowych pochodzących z NCN. W przypadku, o którym mowa w ostatnim 

zdaniu pkt. 8, należy wyznaczyć opiekuna zaangażowanego tylko w jednym 

z grantów, o których mowa w ww. pkt.; 

  

10. W terminie 7 dni od dnia zatrudnienia NCN zostanie poinformowany3 

o zatrudnieniu badacza z Ukrainy wraz z podaniem: 

a. CV badacza wraz z informacją o opiekunie naukowym, 

b. numeru projektu lub projektów, w ramach których zostaną wykorzystane 

środki na zatrudnienie, 

c. pozycji budżetowych projektu lub projektów, z których pochodzić będą 

środki finansowe oraz wysokość tych środków, 

d. działań, jakie Jednostka zamierza podjąć w celu integracji zatrudnionego 

badacza z Państwa środowiskiem naukowym. 

 
2 Jednostka może dofinansować wynagrodzenie ze środków własnych lub z kosztów pośrednich. 
3 Pismo przesłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej podpisane przez osobę reprezentująca 
jednostkę oraz kierownika/kierowników projektów. 
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11. W terminie 14 dni od upływu 6 miesięcy od zatrudnienia badacza w Jednostce 

do NCN zostanie przesłana informacja, w której opisany zostanie przebieg 

dotychczasowego zatrudnienia i realizacji zamierzonych działań, o których 

mowa w pkt. 10d niniejszego pisma. Taką informację należy też złożyć do 

Centrum w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na jaki badacz został 

zatrudniony.  

W ocenie Centrum zatrudnienie przez Państwa na powyższych zasadach badacza 
z Ukrainy na stanowisku nauczyciela akademickiego, nie oznacza konieczności 
przeprowadzenia konkursu, z uwagi na treść art. 119 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, zaś w stosunku do pracowników naukowych 
zatrudnianych w instytutach Polskiej Akademii Nauk art. 91 ust. 6 pkt 2 ustawy 
o Polskiej Akademii Nauk i instytutach międzynarodowych. 
 
Centrum nie będzie również wymagało zawierania aneksów do realizowanych 
aktualnie przez Państwa umów grantowych, a ewentualne przesunięcia środków 
finansowych pomiędzy pozycjami kosztorysu wynikające z tego działania nie będą 
wliczane do limitów określonych w umowie. 
 
Jesteśmy głęboko przekonani, że dzięki zaangażowaniu Państwa i Jednostek oraz 
gospodarności zespołów badawczych realizujących granty NCN, niniejsza inicjatywa 
pozwoli wielu naszym naukowym przyjaciołom z Ukrainy kontynuować pracę naukową 
tak brutalnie przerwaną przez rosyjską agresję, a także pozwoli w pierwszym 
najtrudniejszym okresie po opuszczeniu własnego kraju na znalezienie środków 
finansowych niezbędnych do życia. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialna 
realizacja celów, którym służyć ma niniejsza inicjatywa, będzie zarówno świadectwem 
solidarności polskiego środowiska naukowego z narodem ukraińskim w tym 
dramatycznym okresie, jak również pozwoli wszystkim zespołom badawczym 
realizującym granty NCN wykorzystać wiedzę, energię i potencjał badawczy naszych 
koleżanek i kolegów, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach. 
 
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z niniejszą inicjatywą prosimy 
o szybkie ich przedstawienie na adres e-mail: informacja@ncn.gov.pl. Po zapoznaniu 
się z Państwa wątpliwościami Centrum przedstawi swoje stanowisko na stronie 
internetowej NCN.  
 

Jacek Kuźnicki       Zbigniew Błocki   

      
Przewodniczący Rady NCN      Dyrektor NCN 
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