
FAQ - Program DLA UKRAINY 
 
Czy jeden wnioskodawca z Polski może złożyć dwa różne wnioski z dwojgiem różnych wnioskodawców 
z Ukrainy?  
Tak, złożenie dwóch różnych wniosków przez tego samego wnioskodawcę jest możliwe.  
 
Czy możliwy jest udział dwóch osób w charakterze wnioskodawcy po stronie polskiej lub ukraińskiej?  
Zgodnie z Regulaminem wniosek mogą złożyć wyłącznie dwie osoby, jedna z Polski i jedna z Ukrainy.  
 
Czy program adresowany jest do naukowców wyłącznie ze stopniem doktora czy także doktora 
habilitowanego?   
Program adresowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, jak 
również stopnie wyższe, oraz wszystkie stopnie równorzędne ze stopniem doktora, co obejmuje m.in. 
stopień kandydata nauk istniejący w Ukrainie.  
 
Czy naukowiec z Ukrainy musi realizować projekt przebywając na terenie Polski?  
Regulamin nie określa miejsca pobytu wnioskodawcy z Ukrainy ani w dniu składania wniosku, ani podczas 
okresu realizacji projektu. Założeniem programu jest możliwość pracy naukowej także na odległość, dla 
osób, które obecnie z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą wyjechać z Ukrainy. Wnioskodawca może 
więc realizować badania pozostając w Ukrainie, nie ma obowiązku przebywać na terenie Polski ani  
w jednostce goszczącej.  
 
Czy wnioskodawca z Ukrainy musi mieć status uchodźcy?  
Nie, regulamin nie przewiduje żadnych wymagań co do statusu czy miejsca pobytu wnioskodawcy  
z Ukrainy.  
 
Czy wnioskodawca z Polski musi być zatrudniony w instytucji prowadzącej badania naukowe na umowie 
o pracę?  
Regulamin nie wskazuje umowy o pracę jako wymaganej formy zatrudnienia, ani nie określa stanowiska, 
na którym wymagane jest zatrudnienie. Dopuszczalne są zatem inne formy zatrudnienia niż umowa  
o pracę (umowa zlecenie, o dzieło itp.). Natomiast dla określenia warunku zatrudnienia jako pracownik 
naukowy istotny jest przedmiot umowy pracownika z pracodawcą (a nie np. nazwa zajmowanego 
stanowiska).  
 
Czy jednostka goszcząca projekt musi być miejscem zatrudnienia wnioskodawcy z Polski?  
Wnioskodawca z Polski w dniu składania wniosku musi być pracownikiem naukowym zatrudnionym  
w instytucji prowadzącej badania naukowe w Polsce, która może, ale nie musi być jednostką goszczącą,  
w której realizowany będzie projekt.   
 
Czy można aplikować w obu konkursach, z tym samym lub innym projektem?  
Tak.  
 
Czy w przypadku rozpoczęcia realizacji projektu przed rozstrzygnięciem konkursu prace wykonane do 
rozstrzygnięcia konkursu będą objęte finansowaniem?  
Jeśli rozpoczęty projekt zostanie wybrany w konkursie, możliwa będzie refundacja kosztów poniesionych 
przed rozstrzygnięciem konkursu. Jednak jeśli projekt nie zostanie wybrany w konkursie, ryzyko związane 
z rozpoczęciem projektu przed rozstrzygnięciem spoczywa na wnioskodawcach i jednostce goszczącej.   
 
  



Kto powinien podpisać oświadczenie jednostki goszczącej?  
Oświadczenie jednostki goszczącej podpisuje osoba uprawniona do jej reprezentacji w tym zakresie. 
Oznacza to, że może to być rektor, dziekan, dyrektor instytutu etc., w zależności od tego co określają 
zasady reprezentacji tej jednostki.   
 
Czy na oświadczeniu jednostki goszczącej wymagana jest pieczęć?  
Na oświadczeniu wymagana jest pieczęć przy odręcznym podpisie osoby uprawnionej do reprezentacji 
jednostki. Pieczęć nie jest wymagana jeśli oświadczenie jest podpisane podpisem kwalifikowanym.  
W przypadku podpisu elektronicznego innego niż kwalifikowany, pieczęć nie jest wymagana jeśli wskazane 
jest stanowisko osoby uprawnionej do reprezentacji oraz nazwa jednostki.  
 
Czy oświadczenia wnioskodawców oraz jednostki goszczącej są wymagane w wersji papierowej?  
Wszystkie trzy oświadczenia w formie elektronicznej (czyli m.in. skanów) należy dołączyć do wniosku 
składanego za pośrednictwem bazy www.wnioski.fnp.org.pl. Żadne dokumenty w wersji papierowej nie 
są wymagane.      
 
Czy wymagany jest szczegółowy kosztorys projektu, razem z opisem wydatków planowanych w ramach 
ryczałtu?   
Szczegółowy kosztorys jak i opis wydatków planowanych w ramach ryczałtu nie są wymagane.  
 
Jakie są warunki finansowania wynagrodzeń wnioskodawców z tytułu realizowanego projektu?   
Określona w regulaminie stawka jednostkowa w wysokości 8.000 zł musi być przeznaczona w całości na 
pokrycie miesięcznych kosztów zatrudnienia każdego z wnioskodawców, czyli tak osoby z Polski, jak osoby 
z Ukrainy (jest to tzw. kwota brutto brutto). Innymi słowy, obojgu wnioskodawców należy zatrudnić za co 
najmniej taką stawkę, nie jest możliwe zatrudnienie więcej niż jednej osoby w ramach przyznanej stawki 
jednostkowej. Jeśli jednostka goszcząca chciałaby zatrudnić wnioskodawcę z całkowitymi kosztami 
wynagrodzenia przewyższającymi kwotę 8.000 zł, może to uczynić finansując nadwyżkę ze środków 
własnych, co byłoby elementem współfinansowania projektu. Jeśli wnioskodawca z Polski jest już 
zatrudniony w jednostce goszczącej, która pokrywa jego wynagrodzenie podstawowe ze środków 
własnych, kwota z finansowania projektu może stanowić wynagrodzenie dodatkowe dla wnioskodawcy.  
 
Czy jest możliwe zatrudnienie dodatkowych osób w projekcie?  
Zatrudnienie dodatkowych osób w projekcie, innych niż dwoje wnioskodawców, jest jak najbardziej 
możliwe, ale wyłącznie na zasadach współfinansowania projektu przez jednostkę albo w ramach ryczałtu 
przeznaczonego na koszty związane z prowadzeniem badań. Forma zatrudnienia jest dowolna.  
 
Jakie wydatki mogą zostać sfinansowane z ryczałtu przeznaczonego na pozostałe koszty związane  
z prowadzeniem badań?   
Jednostka goszczącą będzie odpowiadała za kwalifikację kosztów finansowanych z ryczałtu, zgodnie  
z zasadami obowiązującymi w jednostce.  
 
Czy budżet projektu obejmuje finansowanie kosztów pośrednich?  
Nie jest możliwe finansowanie kosztów pośrednich z budżetu projektu.   
 
Jakie są wymagania dotyczące wkładu jednostki goszczącej w dofinansowanie projektu?  
Fundacja zachęca jednostki goszczące do współfinansowania projektów, jednak dofinansowanie to nie 
jest obowiązkowe i nie stanowi kryterium konkursowego. Regulamin nie przewiduje szczególnej formy dla 
Informacji dotyczącej wkładu jednostki w dofinansowanie projektu.  
 
Czy wymagany jest odrębny rachunek bankowy jednostki goszczącej?   
Odrębny rachunek bankowy nie jest wymagany, choć warto aby prowadzona była odrębna ewidencja 
księgowa dla realizowanego projektu.  

http://www.wnioski.fnp.org.pl/


Czy można środki na koszty wynagrodzenia przeznaczyć na działania projektowe?  
Zgodnie z Regulaminem Programu (pkt III.2) dofinansowanie Projektu podzielone jest na  stawkę 
jednostkową w wysokości 8.000 zł na osobę/ na miesiąc tytułem Wynagrodzenia oraz 40% stawkę 
ryczałtową na pozostałe koszty projektu. Obydwie składowe grantu rozliczane są w sposób uproszczony 
bez wskazywania umów czy dokumentów potwierdzających ich poniesienie, wyłącznie na podstawie 
liczby osobomiesięcy Laureatów poświęconych na realizacje Projektu. Obydwie składowe grantu muszą 
być przeznaczone wyłącznie na działania związane bezpośrednio z Projektem. Fundacja wymaga 
natomiast w Umowie, aby dysponentami środków z grantu byli Laureaci, którzy powinni mieć elastyczność 
w gospodarowaniu nimi. Zasada zachowania elastyczności wydatkowania środków była źródłem 
zastosowania stawki jednostkowej oraz stawki ryczałtowej i nie jest ona w sprzeczności z 
gospodarowaniem całością środków z grantów na wydatki Projektowe zgodnie z dyspozycją Laureatów 
niezależnie od przyjętych przez Fundację założeń budżetowych. Regulamin (pkt III. 4) zachęca także 
Jednostki do współfinansowania Projektów z innych źródeł. Jeśli więc środki na wypłatę całości lub części 
wynagrodzenia pochodzą z innych źródeł niż Umowa z FNP i w związku z tym stawka jednostkowa jest 
przeznaczona na finansowanie innych wydatków w projekcie (np. wynagrodzeń studentów lub 
materiałów) dysponowanie stawką w ten sposób także leży w gestii Laureatów i nie zmienia sposobu 
raportowania wykorzystania grantu do Fundacji. 

W ogłoszeniu była również mowa o możliwości zatrudnienia studentów – czy Fundacja reguluje takie 
rozwiązanie od strony formalnej?  
Fundacja nie reguluje zasad ani sposobu uczestnictwa innych osób biorących udział w Projektach niż 
strony Umowy, którymi są Laureaci i władze Jednostki. Kwota grantu pozostaje w dyspozycji Laureatów, 
którzy powinni mieć prawdo decydowania o udziale innych osób w Projekcie i korzystania przez nich ze 
środków Projektu. 

 


