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KOMUNIKAT 
PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO  

DS. BADAŃ NAUKOWYCH  

z 11 maja 2022 roku 
 

 
w sprawie: składania wniosków o finansowanie projektów w ramach ogłoszonego przez 

Narodową Agencje Wymiany Narodowej konkursu Polskie Powroty NAWA 2022. 

 
 

Uprzejmie informuję, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła konkurs na projekty  
w programie Polskie Powroty 2022, którego celem jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom 

powrotu do kraju, podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub badawczych oraz 
stworzenia zespołu badawczego.  

Program jest otwarty dla powracających naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. 

Przedstawiciele dziedziny sztuki mogą uczestniczyć w programie, pod warunkiem, że działania zaplanowane 
w projekcie mają charakter naukowy. 

 
Program umożliwia zatrudnienie powracającego naukowca w polskiej instytucji i obejmuje dwie ścieżki, 

w zależności od etapu kariery naukowej: 

• ścieżka Junior scientist - młody naukowiec 

• ścieżka Experienced scientist - doświadczony naukowiec. 

 
Założeniem programu jest, aby w czasie realizacji projektu powracający naukowiec realizował aktywności 

badawcze zaplanowane we wniosku, a jednocześnie aplikował o krajowe i zagraniczne granty badawcze, co 
pozwoli jemu oraz grupie projektowej (jeśli dotyczy) kontynuować działalność naukową w Polsce po 

zakończeniu projektu. 
 

Elementem programu jest Komponent badawczy lub Komponent aplikacyjny - grant startowy 

finansowany odpowiednio przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w przypadku badań podstawowych lub 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w przypadku badań aplikacyjnych i prac rozwojowych.  

 
Program Polskie Powroty 2022 skierowany jest do naukowców, którzy spełniają poniższe 

kryteria: 

• Ścieżka Junior scientist - powracającym naukowcem może być osoba, która: 

o posiada obywatelstwo polskie; 
o posiada stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed złożeniem wniosku; 

o przez ostatni rok (liczony do dnia 9 maja 2022 r.) pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, 
instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę 

poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu 
finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego); 

o przez ostatni rok (liczony do dnia 9 maja 2022 r.) nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez 

pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na 
podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile  

z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie); 
o może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystycznym rozpoznawalnym 

międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu kariery. 

• Ścieżka Experienced scientist - powracającym naukowcem może być osoba, która: 



 

 

o posiada obywatelstwo polskie; 

o posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 
o przez ostatnie 4 lata (liczonych do 9 maja 2022 r.) pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, 

instytucie naukowym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę 

poza granicami Polski (do okresu zagranicznej pracy naukowej nie wlicza się pobytu 
finansowanego lub współfinansowanego ze środków budżetu państwa polskiego)  

o przez ostatnie 4 lata (liczonych do 9 maja 2022 r.) nie mieszkała i nie pracowała w Polsce (przez 
pracę w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na 

podstawie umowy o pracę lub kierowanie grantem badawczym z afiliacją polskiej jednostki, o ile  

z tego tytułu było wypłacane wynagrodzenie); 
o może wykazać się dorobkiem naukowym, wdrożeniowym lub artystyczno-naukowym 

rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście danej dyscypliny oraz etapu 
kariery; 

o w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu 
badawczego wyłonionego w konkursie o zasięgu krajowym lub międzynarodowym. 

 

Nabór wniosków w NAWA trwa do 25 lipca 2022 r. do godz. 15:00 (czasu lokalnego dla Warszawy). 
 

Warunki i zasady aplikowania w ramach poszczególnych konkursów znajdują się na stronach: 

• NAWA: https://nawa.gov.pl/ zakładka „Programy NAWA” → „Programy dla naukowców i doktorantów” 

• CWN: www.cwn.uj.edu.pl zakładka „Otwarte konkursy” → „Konkursy NAWA”  

 
Proszę o zapoznanie się z informacjami związanymi z przygotowaniem wniosków: 

• Projekt powinien rozpocząć się pomiędzy 1 kwietnia 2023 r. a 30 października 2023 r. 

• Ścieżka Junior scientist: 

o projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 36 miesięcy; 
o wynagrodzenie powracającego naukowca może wynieść 220 000 zł - 240 000 zł rocznie; 

o wynagrodzenia członków grupy projektowej może wynieść maksymalnie 120 000 zł rocznie. 

• Ścieżka Experienced scientist: 
o projekt może być realizowany przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy; 

o wynagrodzenie powracającego naukowca może wynieść 300 000 zł - 330 000 zł rocznie; 

o wynagrodzenia członków grupy projektowej może wynieść maksymalnie 250 000 zł rocznie.  
 

W ramach projektu Powracający Naukowiec wraz z instytucją zatrudniającą planuje utworzenie grupy 
projektowej. W obu ścieżkach członkami grupy projektowej mogą być pracownicy merytoryczni, 

pomocniczy, technicy i pracownicy odpowiedzialni za administracyjną obsługę projektu; nowo 

zatrudnieni do celów realizacji projektu, zatrudnieni do wykonania konkretnych zadań w projekcie lub 
będący dotychczasowymi pracownikami instytucji zatrudniającej.  

Dopuszcza się nietworzenie grupy projektowej, jeżeli rodzaj lub zakres prowadzonych badań tego nie 
wymaga. 

Decyzje o kwotach wynagrodzeń członków grupy projektowej podejmuje powracający naukowiec. 

• Funkcję wspierającą w projekcie pełni osoba zapraszająca, którym może być samodzielny pracownik 

naukowy jednostki organizacyjnej, a którego zadaniem jest wsparcie powracającego naukowca  
w realizacji zadań merytorycznych i poruszaniu się w strukturach instytucji zatrudniającej przez cały 

okres realizacji projektu.  
Wynagrodzenie dla osoby zapraszającej wynosi 14 400 zł rocznie w obu ścieżkach.  

• Planowany komponent badawczy w maksymalnej wysokości 200 000 zł musi być wykorzystany  

w ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy z NCN. Komponent badawczy jest finansowany ze środków 
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NCN i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań podstawowych. Komponent badawczy we 

wniosku składanym do NAWA jest nieobowiązkowy lub 

• Planowany komponent aplikacyjny w maksymalnej wysokości 400 000 zł musi być wykorzystany 
w ciągu pierwszych 18 miesięcy od zawarcia umowy z NCBR. Komponent aplikacyjny jest finansowany 

ze środków NCBiR i jest przeznaczony wyłącznie na sfinansowanie badań aplikacyjnych i prac 

rozwojowych. Komponent aplikacyjny we wniosku składanym do NAWA jest nieobowiązkowy,  
a w przypadku zaplanowania go we wniosku wnioskodawca nie może jednocześnie ubiegać się  

o finansowanie komponentu badawczego NCN. 

• Katalog kosztów kwalifikowanych w komponencie badawczym oraz komponencie aplikacyjnym 
finansowanym odpowiednio ze środków NCN i NCBiR dostępny jest w dokumentacji konkursowej na 

stronie internetowej NAWA: https://nawa.gov.pl/ zakładka „Programy NAWA”, → „Programy dla 

naukowców i doktorantów”. 

• W ramach projektu powracający naukowiec otrzymuje stypendium przeznaczone na pokrycie kosztów 

przesiedlenia (podróży) w formie jednorazowego dodatku mobilnościowego (ryczałt)  
w wysokości 20 000 zł.  

Stypendium dla powracającego naukowca oraz kwota przeznaczona na adaptację i organizację miejsca 
pracy mogą być podwyższone o 20%, w przypadku gdy powracający naukowiec jest osobą posiadającą 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  

• W przypadku, gdy projekt nie obejmuje komponentu badawczego ani komponentu 

aplikacyjnego, maksymalna kwota finansowania nie może być wyższa niż: 
o 1 143 200 zł dla ścieżki Junior scientist; 

o 2 397 600 zł dla ścieżki Experienced scientist. 

• W przypadku, gdy projekt obejmuje komponent badawczy maksymalna kwota finansowania nie 
może być wyższa niż: 

o 1 143 200 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN lub 400 000 zł ze 
środków NCBiR dla ścieżki Junior scientist; 

o 2 397 600 zł ze środków NAWA oraz 200 000 zł ze środków NCN lub 400 000 zł ze 

środków NCBiR dla ścieżki Experienced scientist. 

• Warunkiem podpisania umowy o finansowanie projektu z NAWA jest niepodjęcie przez 
powracającego naukowca zatrudnienia w Polsce od momentu złożenia wniosku do 

momentu otrzymania decyzji Dyrektora NAWA. 
 

W przypadku uzyskania finansowania, jednostka przyjmująca jest zobowiązana do: 

• zatrudnienia powracającego naukowca na podstawie umowy o pracę na pełen etat przez cały 

okres realizacji projektu; 

• utworzenia grupy projektowej (jeśli dotyczy); 

• stworzenia powracającemu naukowcowi i grupie projektowej warunków do realizacji działań 
zaplanowanych w projekcie, w tym zapewnienia przestrzeni biurowej i laboratoryjnej oraz 

aparatury naukowo-badawczej, a także dostępu do infrastruktury umożliwiającej 
prowadzenie badań oraz zajęć dydaktycznych; 

• zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej działań prowadzonych w projekcie, w tym 

spraw związanych z przyjazdem powracającego naukowca oraz utworzenia grupy projektowej; 

• wsparcia powracającego naukowca oraz grupy projektowej w ubieganiu się o środki finansowe na 
realizację badań naukowych bądź prac rozwojowych, w pozyskaniu wymaganych zgód, opinii, 

zezwoleń, w tym dotyczących wystąpienia do właściwych komisji etycznych oraz wsparcia udziału  

w konferencjach i networkingu; 

• udziału w ewaluacji programu; 

• w przypadku, gdy w projekcie planowany jest komponent badawczy lub komponent aplikacyjny – 
złożenia wniosku odpowiednio do NCN lub NCBiR w celu otrzymania finasowania, a w przypadku 
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otrzymania tego finasowania do wsparcia realizacji oraz zapewnienia obsługi administracyjno-

finansowej komponentu; 
 

Zasady składania wniosku oraz wymagane załączniki do wniosku: 

• Wniosek w imieniu własnym oraz instytucji zatrudniającej składa powracający naukowiec. 

• Do wniosku należy załączyć: 

o linki do najważniejszych publikacji powracającego naukowca (od 3 do 5), jeśli bezpłatny dostęp do 
pełnej treści publikacji jest ogólnodostępny poprzez link lub gdy jest to niemożliwe, kopie tych 

publikacji. W przypadku patentów i wdrożeń należy podać ich numery oraz wskazać odpowiednie 
linki lub załączyć skany dokumentów je potwierdzających. W przypadku przedstawicieli dziedziny 

sztuki należy załączyć kopie katalogów opatrzonych numerem ISBN lub inne formalne 

potwierdzenie; 
o skan dokumentu potwierdzającego posiadanie przez powracającego naukowca stopnia/tytułu 

naukowego; 
o zobowiązanie instytucji zatrudniającej - podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

instytucji zatrudniającej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia o konkursie); 
o informację skierowaną do NAWA o zaproszeniu powracającego naukowca, podpisaną przez osobę 

zapraszającą (przykładowy wzór dokumentu stanowi załącznik nr 6 do Ogłoszenia o konkursie); 

o oświadczenie powracającego naukowca (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 7 do Ogłoszenia  
o konkursie); 

o kopię dokumentów potwierdzających w jednoznaczny sposób, że powracający naukowiec pracował 
naukowo za granicą na warunkach określonych w części 2.4 Ogłoszenia o konkursie (zaświadczenie 

z działu HR lub zaświadczenie wystawione przez osobę reprezentującą jednostkę pracodawcy, 

zawierające nazwę stanowiska i okres zatrudnienia); 
o pełnomocnictwo dla powracającego naukowca do złożenia wniosku oraz dalszej obsługi konta  

w systemie teleinformatycznym NAWA w ramach programu w imieniu instytucji zatrudniającej. Dla 
wszystkich aplikujących w konkursie, CWN przygotuje wymagane pełnomocnictwo; 

o oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 9 do 
Ogłoszenia o konkursie). 

 

Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej NAWA: https://nawa.gov.pl/ zakładka 

„Programy NAWA” → „Programy dla naukowców i doktorantów”. 

 

 
Regulacje wewnętrzne UJ 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 56 Rektora UJ z 11 lipca 2016 roku w sprawie: Regulaminu postępowania  
w zakresie przygotowania i realizacji w Uniwersytecie Jagiellońskim projektów finansowanych ze źródeł 
zewnętrznych jednostki UJ (nie dotyczy jednostek CM UJ) zainteresowane udziałem w konkursie proszę  

o przekazanie do CWN: 

• do dnia 13 lipca 2022 r.: 
o roboczej wersji wniosku (wersja elektroniczna w postaci pliku pdf) na adres opiekuna konkursu 

w CWN - w celu sprawdzenia i weryfikacji pod względem formalnym,  

o Formularza zgłoszenia projektu badawczego wraz z Formularzem oceny 
kwalifikowalności podatku VAT w projekcie wypełnionych w systemie elektronicznym Strefa 

Projektów UJ dostępnym na stronie: www.strefaprojektow.uj.edu.pl; 
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• do dnia 20 lipca 2022 r. ostatecznej wersji wniosku wraz z załącznikami (wersja 
elektroniczna w postaci pliku pdf, opatrzonych elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub 

akceptacja mailem lub w formie skanu z podpisami) na adres opiekuna konkursu w CWN. 
Wymagane podpisy: kierownik projektu (powracający naukowiec) oraz Kierownik jednostki 

organizacyjnej UJ, w której realizowany będzie projekt (tj. Dziekan, Dyrektor/Kierownik innej jednostki 

organizacyjnej). 
 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych, 
zachęcam Państwa do konsultowania wniosków i przekazywania dokumentów do CWN we wcześniejszych 

niż wymienione powyżej terminach. 

 
W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przygotowania wniosku zachęcam do kontaktu  

z opiekunem konkursu w CWN p. Martą Sikorą, tel. 12 663 38 56, marta.sikora@uj.edu.pl   
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