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Rada 

Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.108.2018 

 
 
 

UCHWAŁA NR 108/2018 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

 
w sprawie warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 3 

 

Na podstawie art. 18 pkt 4 oraz w związku z art. 20 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 947 z późn. zm.) Rada Narodowego 
Centrum Nauki określa warunki przeprowadzania konkursu SONATINA 3 na projekty 
badawcze, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany 
do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Celem konkursu jest wsparcie kariery 
młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych 
w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej 
jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. 

 
1. Adresaci konkursu 

1.1. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany 
w okresie do 3 lat1 przed rokiem wystąpienia z wnioskiem2, lub którym stopień naukowy 
doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2019 r. 

1.2. Konkurs skierowany jest do osób, które: 

a) nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jako pracownik badawczy, badawczo-
dydaktyczny3, naukowy lub badawczo-techniczny4 w podmiotach, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i chcą uzyskać w tych podmiotach zatrudnienie na podstawie 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu 
swój projekt badawczy; 

b) mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w podmiotach, o których mowa w art. 7 
ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
ale chcą uzyskać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy u innego niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swój projekt 
badawczy. 

                                                           
1
 Stopień naukowy doktora powinien być uzyskany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. Wskazany 

okres może zostać przedłużony o okresy przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach 
określonych w przepisach Kodeksu pracy, lub okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia 
rodzicielskiego, albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do 
pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. 
Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. 
2
 Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie, tj. 15 marca 2019 r. 

3
 Pracownik badawczy, badawczo-dydaktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce. 
4
 Pracownik naukowy, badawczo-techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 

lub ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. 
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1.3. Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą 
wystąpić: 

1) osoby fizyczne; 

2) podmioty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4–6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwane dalej „wnioskodawcami”, dla których 
finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, tj.: 

a) uczelnie, 

b) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, 

c) instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, 

d) instytuty badawcze, 

e) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów 
działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
2. Warunki przystąpienia do konkursu 

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski: 

a) w których kierownik projektu przedstawi potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego 
doktora bądź oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez 
właściwy podmiot o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora 
w przypadku zamiaru uzyskania stopnia naukowego doktora do 30 czerwca 2019 r.; 

b) w których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, 
spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą; 

c) które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe5 
w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce w dowolnej z dyscyplin naukowych określnych w panelach Narodowego Centrum 
Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 66/2018 z dnia 5 lipca 2018 r.; 

d) w których okres realizacji projektów badawczych wynosi 24 albo 36 miesięcy; 

e) w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany 
co najwyżej jeden pracownik posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub 
tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem 
realizacji projektu6; 

f) w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy7 
w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu 
określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, i przedstawi dokument w języku 
angielskim potwierdzający zgodę na realizację przez niego stażu zagranicznego; 

g) które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń 
i oprogramowania; 

h) które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, 
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym 
uchwałą Rady NCN nr 107/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., zwanym dalej „Regulaminem”. 

                                                           
5
 Badania naukowe są działalnością obejmującą a) badania podstawowe, rozumiane jako prace empiryczne lub 

teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych 
faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; b) badania aplikacyjne, rozumiane jako prace 
mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, 
procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń. 
6
 Warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie tj. 15 marca 2019 r. 

7
 Staż w zagranicznym ośrodku naukowym może być dzielony pod warunkiem, że zostanie zrealizowany w okresie 

realizacji projektu badawczego. 
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3. Zasady finansowania 

Podmiot będący miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na: 

a) zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego, na zasadach określonych 
w Regulaminie; 

b) realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku; 

c) realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego 
zagranicznym ośrodku naukowym, w tym: 

─ środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą w zryczałtowanej kwocie 
w wysokości 12 000 zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik 
korekcyjny ustalony dla danego kraju, zgodnie z wartościami zamieszczonymi 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 

─ środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1000 zł 
do 10 000 zł, zgodnie ze stawkami określonymi w załączniku nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
4. Sposób i termin składania wniosków 

4.1. Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie 
projektu badawczego w konkursie SONATINA 3 określa załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały. 

4.2. Wnioskodawca, który nie otrzymuje subwencji na działalność naukową dołącza do wniosku 
informacje dotyczące8: 

1) badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz 
z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie; 

2) aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie 
badań naukowych. 

4.3. Kompletny wniosek z niezbędnymi załącznikami wraz z podpisanym kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym dokumentem potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego 
dokumentu podpisanym odręcznie, należy wysłać do dnia 15 marca 2019 r. w formie 
elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla 
Nauki /Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl. 

 
5. Sposób i kryteria oceny wniosków 

5.1. Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów 
badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym. 

5.2. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem. 

5.3. Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności: 

1) spełnianie kryterium badań naukowych o których mowa w pkt. 2 lit. a) niniejszej uchwały; 

2) osiągnięcia naukowe kierownika projektu badawczego, w tym publikacje 
w renomowanych czasopismach naukowych;  

3) ocenę wykonania przez kierownika projektu badawczego innych projektów uprzednio 
finansowanych ze środków finansowych NCN; 

                                                           
8
 W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna dane dotyczącą podmiotu, w którym będzie realizowany projekt 

badawczy. 

file://FILE01/ZESPOLY2/KANCELARIA/_FOLDER%20ROBOCZY/www.osf.opi.org.pl
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4) poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; 

5) nowatorski charakter projektu badawczego; 

6) wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; 

7) zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; 

8) ocenę możliwości realizacji projektu badawczego; 

9) zasadność wyboru miejsca stażu zagranicznego, w tym ranga naukowa  ośrodka, trafność 
wyboru i wpływ na rozwój kariery naukowej kierownika projektu badawczego;  

10) sposób przygotowania wniosku. 

 
6. Rozstrzygnięcie konkursu 

6.1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 13 września 2019 r. 

6.2. Wyniki konkursu udostępniane będą w systemie ZSUN/OSF i przekazywane w drodze 
decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie. 

6.3. W przypadku nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, 
że decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Nauki jest doręczona w terminie 14 dni od dnia 
jej udostępnienia. 

6.4. W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, 
wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 
do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji. 

6.5. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania 
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania. 

 
7. Sposób finansowania 

7.1. Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania 
przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji. 

7.2. W przypadku kierowników projektów, którym stopień naukowy doktora zostanie nadany 
do dnia 30 czerwca 2019 r., warunkiem przyznania środków na finansowanie projektu 
badawczego jest dostarczenie do Narodowego Centrum Nauki w terminie do dnia 15 lipca 
2019 r. dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora. 

7.3. Środki finansowe są przekazywane podmiotowi, w którym realizowany będzie wnioskowany 
projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego 
zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, w/w podmiotem i kierownikiem projektu 
badawczego. 

7.4. W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego złożonego przez 
osobę fizyczną, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje decyzję o przyznaniu środków 
finansowych podmiotowi wskazanemu we wniosku jako podmiot realizujący, który 
zobowiązany jest zatrudnić wnioskodawcę. 

7.5. Wnioskodawca jest zobowiązany, w terminie wskazanym w decyzji o przyznaniu środków 
finansowych na realizację projektu badawczego, złożyć w Narodowym Centrum Nauki 
projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawierającej jego plan 
badań i kosztorys oraz wykonać inne czynności zlecone w decyzji. Niedotrzymanie terminu 
jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu 
badawczego.  
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8. Nakłady finansowe 
 

Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na 
realizację projektów badawczych w ramach konkursu SONATINA 3 w kwocie 35 mln zł. 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


