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Płatności

NCN

Płatności wypłacane są w transzach:
 półrocznych,
 rocznych,
 lub jednorazowo np. MINIATURA.

Wypłata środków finansowych następuje pod warunkiem
ich dostępności na rachunku bankowym Centrum.
W tytule przelewów umieszczone są numery umów lub decyzji
identyfikujące daną płatność.

2 / 20

Rachunkibankowe
Edycja

Sposób przekazywania
środków przez Centrum

Sposób przechowywania
środków w jednostce

Edycja 1-9

środki finansowe przekazywane są
jednostce na rachunek wspólny dla
wszystkich projektów
finansowanych przez NCN

zapisy umowy nie regulują kwestii
przechowywania środków
finansowych w jednostce

Edycja 10-13

środki finansowe przekazywane są
jednostce na rachunek wspólny dla
wszystkich projektów
finansowanych przez NCN

środki finansowe należy
przechowywać na wyodrębnionym
dla danego projektu rachunku
bankowym

Edycja 14

środki finansowe przekazywane są
jednostce na wyodrębniony dla
danego projektu rachunek
bankowy

środki finansowe należy
przechowywać na wyodrębnionym
dla danego projektu rachunku
bankowym
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Rachunkibankowe
Edycja
Od edycji 15 wzwyż

Obowiązek poinformowania
Centrum o zmianie numeru
rachunku bankowego

Sposób przekazywania
środków przez Centrum

Sposób przechowywania
środków w jednostce

środki finansowe przekazywane
są jednostce na wyodrębniony
dla wszystkich projektów
finansowanych przez Centrum
rachunek bankowy (tj. rachunek
bankowy służący wyłącznie dla
przepływów środków
finansowych otrzymywanych z
Centrum).

środki finansowe należy
przechowywać na rachunku
bankowym wyodrębnionym dla
wszystkich projektów
finansowanych przez Centrum
lub rachunku wyodrębnionym
przez jednostkę dla danego
projektu

TAK
- w drodze pisma podpisanego
przez kierownika jednostki

NIE
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Zmiana rachunku bankowego

NCN
 Zmiana rachunku bankowego jednostki nie wymaga
aneksowania zapisów umowy.
 Zmiana ta odbywa się poprzez złożenie do Centrum pisma
skierowanego do Dyrektora Narodowego Centrum Nauki,
podpisanego przez kierownika jednostki.
 Wzory pism dostępne są na stronie internetowej Centrum:
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/faq
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Zwroty środków

NCN

W opisie przelewu należy umieścić następujące informacje:
 numer umowy/decyzji;
 rodzaj zwracanych środków np.:
•
•
•
•

środki niewykorzystane,
koszty niekwalifikowalne,
kary umowne,
odsetki itp.;

 w przypadku odsetek należy podać ich rodzaj np.:
• odsetki za nieterminowy zwrot,
• odsetki bankowe,
• odsetki od nieprawidłowości itp.
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Zwroty środków

NCN
Przykłady prawidłowo opisanych zwrotów środków:
• „Zwrot środków niewykorzystanych do projektu nr
2011/07/B/HS4/00408”
• „Zwrot środków niekwalifikowalnych z
2011/07/B/HS4/00408 w tym kwota główna 5000,00 zł
oraz odsetki 263,00 zł”
• „Zwrot odsetek za nieterminowy zwrot środków
niewykorzystanych z 2011/07/B/HS4/00408”

7 / 20

Zwroty środków

NCN
Zwrotu środków należy dokonywać odpowiednio na
rachunki bankowe:

 45 1130 1150 0012 1243 1420 0002
(zwrot środków otrzymanych w roku bieżącym),

 88 1130 1150 0012 1243 1420 0004
(zwrot środków otrzymanych w latach ubiegłych).

8 / 20

Zwroty odsetek

NCN
Uwaga:
Zwroty odsetek (wszystkie rodzaje), kar oraz przychodów
należy przekazywać na następujący rachunek bankowy:

88 1130 1150 0012 1243 1420 0004
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Rodzaje odsetek

NCN
W umowach z Narodowym Centrum Nauki występują
następujące rodzaje odsetek:
 odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym,

 odsetki o charakterze sankcyjnym:
•

od środków wykorzystanych nieprawidłowo,

•

od środków zwróconych po terminie.
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Odsetki sankcyjne

NCN
 Odsetki od środków zwróconych po terminie:
•

odsetki ustawowe za opóźnienie,

•

odsetki w wysokości określonej jak dla
zaległości podatkowych.

Odsetki te naliczane są począwszy od dnia następującego
po dniu, w którym upłynął termin na zwrot należności
głównej. Terminy zwrotu środków określone są w danej
umowie.
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Odsetki sankcyjne

NCN
 Odsetki od środków wykorzystanych nieprawidłowo:
•

odsetki ustawowe kapitałowe,

•

odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych.

Odsetki te naliczane są (co do zasady) za okres:
• od dnia przekazania środków finansowych jednostce,
• do dnia zwrotu należności głównej do NCN (np. środków
niekwalifikowalnych).
W przypadku wezwania do zwrotu środków odsetki naliczane
są w sposób wskazany w umowie lub piśmie (np. wezwanie do zapłaty).
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Odsetki sankcyjne

NCN
Uregulowanie zobowiązania np. przy zwrocie do Centrum środków
niewykorzystanych
lub
niekwalifikowalnych,
następuje
z chwilą uznania na rachunku bankowym Centrum. Oznacza to, że
odsetki naliczamy do dnia wpływu tych środków na rachunek NCN.

Dodatkowo w przypadku zwrotu środków niekwalifikowalnych
należy przekazać do Centrum informację o tym, z których płatności
otrzymanych
z
Centrum
poniesiono
dane
koszty
niekwalifikowalne.
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Zwrot odsetek bankowych

NCN
W przypadku projektów badawczych (oraz staży, stypendiów
i działań naukowych), które zakończyły się po dniu 31 grudnia
2015 r. lub są w trakcie realizacji:
• odsetki bankowe nie uczestniczą w rozliczeniu projektu,
• nie są wykazywane w raporcie końcowym,
• opis polecenia przelewu powinien wskazywać na rodzaj zwracanych
środków bez konieczności podawania numeru projektu np.: „Zwrot
odsetek bankowych”,
• odsetki bankowe zwracane są co roku a nie po zakończeniu realizacji
projektu,
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Zwrot odsetek bankowych

NCN
W przypadku projektów badawczych (oraz staży, stypendiów
i działań naukowych), które zakończyły się po dniu 31 grudnia
2015 r. lub są w trakcie realizacji c.d.:
• odsetki bankowe uzyskane w 2019 roku należy zwrócić w pierwszym
kwartale 2020 roku,
• analogicznie należy postępować w przypadku zwrotu odsetek
bankowych w latach kolejnych,
• zwrotu odsetek bankowych można dokonać jednym zbiorczym
przelewem.
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