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Planowanie kosztów w projekcie

Kosztorys

powinien być opracowany precyzyjnie, realistycznie oraz zgodnie 
z katalogiem kosztów znajdującym się w ogłoszeniu o konkursie:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-
rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf#page=57

koszty powinny być powiązane z zadaniami w planie badań

koszty powinny być racjonalnie i przekonująco uzasadnione, nie tylko dla 
Kierownika projektu, ale w szczególności dla Zespołu Ekspertów

jest oceniany przez NCN i może być powodem odrzucenia wniosku



Planowanie kosztów w projekcie

Koszty 
bezpośrednie

Koszty 
pośrednie

Koszty kwalifikowalne 
(budżet projektu)



Planowanie kosztów w projekcie

Koszty kwalifikowalne 
(budżet projektu)

Maksymalna wysokość finansowania

OPUS 21 – brak górnego limitu kosztów

PRELUDIUM 20 
• 12 msc. – 70 000 zł
• 24 msc. – 140 000 zł
• 36 msc. – 210 000 zł



Planowanie kosztów w projekcie

Koszty 
bezpośrednie

Wynagrodzenia 
i stypendia

Inne koszty 
bezpośrednie

Aparatura naukowo-
badawcza, 

oprogramowanie i 
inne urządzenia



Planowanie kosztów w projekcie

Wynagrodzenia 
etatowe

Wynagrodzenia i 
stypendia

Wynagrodzenia 
dodatkowe

Stypendia i 
wynagrodzenia 
dla studentów i 

doktorantów



Planowanie kosztów w projekcie

Wynagrodzenia 
etatowe *

Kierownika 
projektu

Osoby na 
stanowisku typu 

post-doc

Osoby na 
stanowisku 

badacza (senior 
researcher)

* tylko w przypadku konkursu OPUS 21



Wynagrodzenia etatowe Kierownika projektu

Kierownik projektu może otrzymać finansowanie swojego etatu pod 
warunkiem, że:

Wysokość pełnoetatowego zatrudnienia Kierownika projektu w konkursie 
OPUS wynosi 150 000 zł rocznie

w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie będzie pobierał 
żadnego innego wynagrodzenia z NCN

w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie jest nigdzie 
zatrudniony na podstawie umowy o pracę (oraz nie pobiera 
świadczeń emerytalnych)

Wynagrodzenia



wysokość wynagrodzenia na stanowisku typu post-doc wynosi 120 tys. zł
rocznie

Wynagrodzenia etatowe na stanowisku typu post-doc

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia etatowe na stanowisku badacza (senior researcher)

wysokość wynagrodzenia na stanowisku badacza (senior researcher)
120 tys. zł rocznie, z czego z projektu 60 tys. zł/rok, a podmiot
zobowiązuje się do dofinansowania ze środków własnych
wynagrodzenia w wys. 60 tys. zł rocznie



Zespół badawczy

Osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc musi spełnić łącznie
warunki:

• będzie wybrana w ramach otwartego konkursu

• kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym
jej rozprawy doktorskiej

• uzyskała stopień doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem
wystąpienia z wnioskiem, w podmiocie innym niż podmiot, w którym
planowane jest zatrudnienie lub odbyła co najmniej 10-miesięczny,
ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż
podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia
doktora

• będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy

• w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać
innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów
bezpośrednich z projektów badawczych NCN ani u innego
pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u
pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski



Zespół badawczy
Osoba zatrudniona na stanowisku badacza (senior researcher) musi spełnić łącznie
warunki:

• będzie zatrudniona na okres nie krótszy niż 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu
pracy, a jej wynagrodzenie będzie dofinansowane ze środków własnych
podmiotu, w którym realizowany jest projekt, w wysokości co najmniej 60 tys. zł
rocznie

• uzyskała stopień doktora co najmniej 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem

• odbyła udokumentowane staże podoktorskie trwające łącznie co najmniej 24
miesiące w podmiotach innych niż podmiot, w którym planowane jest
zatrudnienie, w tym co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż
podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym
niż kraj uzyskania stopnia doktora

• w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego
wynagrodzenia: ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z
projektów badawczych NCN, u innego pracodawcy na podstawie umowy o
pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski

• nie będzie pobierać świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń
społecznych

UWAGA! Tylko jedna osoba może być zatrudniona na stanowisku badacza.
Dorobek, kompetencje i specjalistyczne kwalifikacje osoby planowanej do zatrudnienia,
jak również zasadność tego stanowiska będzie podlegała ocenie merytorycznej.



Wynagrodzenia



Wynagrodzenia



Wynagrodzenia dodatkowe

Jest to osobna pula wynagrodzeń, która posiada swoje limity finansowe

W zależności od wielkości zespołu oblicza się przysługujący limit

W ramach wynagrodzeń dodatkowych wykonawcy mogą być zatrudniani
zarówno na umowę o pracę (etat lub jego część) jak i na umowy
cywilnoprawne

Członek zespołu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w GUMed nie
może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy
cywilnoprawnej. Wypłata może nastąpić na podstawie dodatku
specjalnego

Łączna kwota dodatków specjalnych danego pracownika nie może
przekroczyć 300% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
funkcyjnego pracownika.

Wynagrodzenia



Kierownik nie jest zatrudniony na etacie 
finansowanym z projektu

Kierownik jest na etacie 
finansowanym z projektu

Projekt 
indywidualny

Projekt 
dwuosobowy

Projekt
wieloosobowy

Projekt z
jednym 

wykonawcą

Projekt
wieloosobowy

3 000 zł

4 500 zł 
(max. 3 000 zł 

dla Kierownika 
projektu)

5 500 zł
(max. 3 000 zł 

dla Kierownika 
projektu)

1 500 zł 2 500 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dodatkowe – OPUS 21



Kierownik projektu i wykonawca

na każdy miesiąc realizacji projektu

1 500 zł

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dodatkowe – PRELUDIUM 20



Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dodatkowe – OPUS 21



Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dodatkowe – OPUS 21



Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dodatkowe – OPUS 21



Wynagrodzenia

Wynagrodzenia dodatkowe – PRELUDIUM 20



Planowanie kosztów w projekcie

* tylko w przypadku konkursu OPUS 21

Stypendia i wynagrodzenia 
dla studentów i doktorantów *

Stypendia naukowe 
NCN

Stypendia doktoranckie 
dla doktorantów

Wynagrodzenia



Stypendia naukowe NCN dla studentów i doktorantów 

Mogą być zaplanowane przy założeniu, że będą przyznane zgodnie z Regulaminem
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków
Narodowego Centrum Nauki

Stypendia doktoranckie dla doktorantów

Mogą być zaplanowane przy założeniu, że doktoranci spełniają wymagania określone
przepisami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym niezbędne do pobierania stypendium
doktoranckiego przez cały okres realizacji planowanych zadań w projekcie

Wynagrodzenia dla doktorantów i studentów

Mogą być zaplanowane na zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub
częściowym wymiarze czasu pracy bądź umowy cywilnoprawnej na realizację zadań w
projekcie badawczym

Wynagrodzenia

UWAGA! Całkowity budżet wynagrodzeń oraz stypendiów dla studentów i
doktorantów, wynosi co najwyżej 10 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu



Stypendia naukowe NCN dla studentów i doktorantów 

Przyznawane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w 
projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na 
terytorium Polski

jest uczestnikiem studiów doktoranckich

jest doktorantem w szkole doktorskiej

Stypendium przyznane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego 
przez Kierownika projektu

Wynosi od 1000 zł do 5000 zł miesięcznie, a jego wysokość ustala kierownik 
projektu w zależności od zakresu zadań zaplanowanego dla stypendysty

Wynagrodzenia



Wynagrodzenia

Stypendia doktoranckie dla uczestników szkoły doktorskiej

Przyznawane uczestnikom szkoły doktorskiej 

Zastępuje stypendium wynikające z nowej ustawy

W przypadku planowania tego rodzaju stypendium 
projekt musi trwać 48 miesięcy – okres trwania 
studiów doktoranckich

Kwota stypendium 5000 zł brutto brutto miesięcznie



Wynagrodzenia

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym lub częściowym 
wymiarze czasu pracy bądź na postawie umowy cywilnoprawnej  na  
realizację zadań w projekcie badawczym

Przyznawane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w 
projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

jest studentem studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na 
terytorium Polski

jest uczestnikiem studiów doktoranckich

jest doktorantem w szkole doktorskiej

Wynosi do 5000 zł miesięcznie, a jego wysokość ustala kierownik projektu w 
zależności od zakresu zadań zaplanowanego dla stypendysty

Wynagrodzenia dla doktorantów i studentów



Wynagrodzenia

Stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów



Wynagrodzenia



Inne 
urządzenia

Inne 
urządzenia

OprogramowanieOprogramowanie

AparaturaAparatura

rodzaj sprzętu i jego specyfikacja, a nawet cena mogą podlegać ocenie 
przez Zespół Ekspertów. Zakup aparatury nie może być głównym celem 
projektu

wartość jednostkowa < 500 tys. zł

Aparatura naukowo-badawcza





Aparatura naukowo-badawcza

• W PRELUDIUM koszty aparatury max. 30% kosztów ogółem:
12 msc. – 21 000 zł
24 msc. – 42 000 zł
36 msc. – 63 000 zł 



Materiały
odczynniki, surowce,
półprodukty itp.

Usługi obce
usług nabywanych od 
podmiotów zewnętrznych

Koszty wyjazdów
Konferencje, kwerendy,
wyjazdy badawcze

Wizyty i konsultacje
Przyjazd współpracowników
zewnętrznych i konsultantów

Wykonawca zbiorowy
np. koszty ankieterów lub 
uczestników badań

Inne koszty
nie mieszczące się 
w pozostałych 

Inne koszty bezpośrednie







Inne koszty bezpośrednie



Koszty pośrednie

Koszty 
pośrednie

Koszty pośrednie 
Open Access
2% kosztów 

bezpośrednich

Koszty pośrednie 
pozostałe

20% kosztów 
bezpośrednich

* Na etapie realizacji projektu, podmiot realizujący jest zobowiązany
do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co
najmniej 25% wartości kosztów pośrednich



Koszty pośrednie



Koszty pośrednie



Koszty – zestawienie OPUS



Koszty – zestawienie PRELUDIUM



Najczęściej popełniane błędy

brak powiązania budżetu z zadaniami badawczymi lub opisami 
merytorycznymi 

zbyt ogólnie zaplanowane inne koszty bezpośrednie

wysokie koszty usług zewnętrznych; zawyżone koszty związane z 
publikacjami; 

wysokie koszty delegacji zagranicznych (w szczególności we wnioskach 
planowanych do wykonania we współpracy międzynarodowej) 

brak wystarczającego uzasadnienia zakupu aparatury

zbyt wysokie wynagrodzenia w stosunku do prostych zadań badawczych do 
zrealizowania



Pytania?

Paulina Półrolniczak

Biuro Projektów, Dział Projektów Badawczych 


