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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.102.2018 
 
 
 

UCHWAŁA NR 102/2018 
 

 RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 8 listopada 2018 r. 

 
w sprawie zatrudniania na stanowiskach typu post-doc finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki 
 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 17 ust. 5. i art. 21 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 
ustala stanowisko w sprawie kryteriów zatrudniania na stanowisku typu post-doc 
w projektach badawczych finansowanych przez Narodowego Centrum Nauki. 
 

§ 2 
 

Treść stanowiska, o którym mowa w § 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

W związku ze stanowiskiem, o którym mowa w § 2., Rada Narodowego Centrum Nauki 
postanawia utrzymać obowiązujące zasady zatrudniania na stanowisku typu post-doc  
w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, dopuszczając 
możliwość ponownego ubiegania się o zatrudnienie na stanowisku typu post-doc w tym 
samym podmiocie w przypadku osób, które w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem 
zatrudnienia w projekcie, były już zatrudnione w tym podmiocie na stanowisku typu post-doc. 
W tym samym podmiocie można ubiegać się o ponowne zatrudnienie na stanowisku typu 
post-doc tylko jeden raz. 

 
§ 4 

 
Dodatkowe kryterium przyjęte stanowiskiem, o którym mowa w § 2, uzupełnia zasady 
zatrudniania na stanowisku typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, 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, przyjętym uchwałą Rady 
NCN nr 76/2018 z dnia 6 września 2018 r.; 

─ w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we 
współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency 
Procedure), przyjętym uchwałą Rady NCN nr 80/2018 z dnia 6 września 2018 r.; 

─ w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na realizację przez polskie 
zespoły naukowe zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie 
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BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze, przyjętym 
uchwałą Rady NCN nr 82/2018 z dnia 6 września 2018 r.; 

─ w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych BiodivERsa 
Call 2018 oraz QuantERA Call 2019 organizowanych przez Narodowe Centrum 
Nauki we współpracy wielostronnej, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 86/2018 z dnia 
28 września 2018 r; 

─ w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej 
UNISONO, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 89/2018 z dnia 11 października 2018 r. 

 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


