
Dane jednostki  

niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku  

o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN 
 

Wszystkie poniższe dane są wymagane na etapie przygotowywania wniosku w systemie OSF – w części 

Wnioskodawca oraz w przypadku podmiotu złożonego dodatkowo w części Partnerzy. 

 

1 Nazwa Jednostki Narodowe Centrum Badań Jądrowych 

2 
Adres siedziby  
(ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) 

ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, 

woj. mazowieckie 

3 Numer telefonu +48 22 27 31 001 

4 Numer faks +48 22 77 93 481 

5 Adres e-mail ncbj@ncbj.gov.pl 

6 Adres strony www www.ncbj.gov.pl 

7 
Dane kierownika jednostki  
(nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) 

Dyrektor - dr hab.  Krzysztof Kurek 

8 Numer NIP PL-532-010-01-25 

9 Numer REGON 001024043 

10 Identyfikator gminy
1
 1417021 

11 Status organizacyjny 
Instytut badawczy, za wyjątkiem 

instytutów włączonych do uczelni 

12 

Podmiot sprawujący nadzór: 
Podział ze względu na podmiot sprawujący nadzór zgodnie z Art. 2 i 3 

Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 

Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) 

Nie dotyczy 

13 

Uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz profil 

działalności: 
Podział ze względu na uprawnienia do nadawania stopni naukowych 

oraz profil działalności, zgodnie z Art. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z 

późn. zm.) 

Nie dotyczy 

14 
Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z 

budżetu nauki? 
Tak 

15 
Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów 

publicznych? 
Nie 

16 

Czy Podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu 

unijnego prawa konkurencji (np. świadczy usługi lub oferuje 

towary na rynku)? 
Tak 

17 

Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i 

niegospodarczej można rozdzielić oba rodzaje działalności, ich 

koszty i finansowanie?  
(Dowodami na to, że koszty zostały przypisane właściwie, mogą być 

sprawozdania finansowe uczelni i organizacji badawczych.)3 

Tak 

18 Forma prawna Inna forma prawna 

19 Wielkość przedsiębiorstwa Nie dotyczy 

20 

Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub 

znajduje się w toku likwidacji albo postępowania 

upadłościowego?  
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach 

finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1620 z późn.zm.) z 

postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę 

na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę 

pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w 

toku likwidacji albo postępowania upadłościowego. 

Nie 

21 Nr KRS  0000171393 
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