Rada
Narodowego Centrum Nauki
KR.0003.138.2019

UCHWAŁA NR 138/2019
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów
Narodowego Centrum Nauki
§1
Na podstawie art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące
zmiany w zasadach tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów Narodowego Centrum
Nauki, określonych uchwałą nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r. i zmienionych uchwałą
nr 26/2018 z dnia 8 marca 2018 r.:
1) wprowadza nową treść § 1 w brzmieniu:
„§ 1. Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
1) Centrum – oznacza to Narodowe Centrum Nauki (NCN);
2) Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
3) Radzie – oznacza to Radę Narodowego Centrum Nauki;
4) grantach – oznacza środki finansowe przyznane przez Centrum na projekty badawcze,
staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendia doktorskie oraz działania
naukowe;
5) wniosku – oznacza to wniosek o grant składany w konkursach NCN;
6) komisjach Rady – oznacza to komisje główne Rady, tj. Komisję Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisję Nauk Ścisłych
i Technicznych (K-2) oraz Komisję Nauk o Życiu (K-3);
7) dyscyplinach lub grupach dyscyplin – oznacza to panele NCN pokrywające cały obszar
badań naukowych w trzech działach nauki tj.: Nauk Humanistycznych, Społecznych
i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ);
8) Zespole Ekspertów – oznacza to wybrany przez Radę zespół ekspertów
odpowiedzialny za ocenę wniosków złożonych w konkursach przeprowadzanych
przez Centrum oraz za ocenę rozliczania środków finansowych przyznanych na
badania.”;
2) wprowadza nową treść § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Członkowie Zespołów Ekspertów oceniają wnioski oraz przeprowadzają ocenę
prawidłowości rozliczenia środków finansowych przyznanych na badania w ramach grantów.
Ekspertami mogą być wybitni naukowcy, polscy lub zagraniczni, posiadający przynajmniej
stopień naukowy doktora, przede wszystkim laureaci konkursów Centrum.”;
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3) wprowadza nową treść § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Zespoły Ekspertów do oceny wniosków wybierane są w ramach dyscyplin lub grup
dyscyplin na każdy konkurs. Zespoły Ekspertów do oceny rozliczania środków finansowych
przyznanych na badania w ramach grantów, wybierane są w poszczególnych działach nauki
HS, ST, NZ na określone kadencje.”;
4) wprowadza nową treść § 4 w brzmieniu:
„§ 5. Kandydatów do Zespołów Ekspertów wskazuje się mając na uwadze: liczbę i tematykę
wniosków złożonych w danym konkursie przeprowadzanym przez Centrum, kompetencje
kandydatów, konflikty interesów oraz dotychczasowe doświadczenie w pracach Zespołów
Ekspertów lub innych zespołach oceniających wnioski badawcze.”;
5) wprowadza nową treść w § 5, zdanie trzecie, w brzmieniu:
„Członkiem Zespołu Ekspertów oceniającego rozliczanie środków finansowych przyznanych
na badania można być najwyżej w dwóch następujących po sobie kadencjach i po przerwie
trwającej co najmniej jedną kadencję.”;
6) przed § 6 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Członkiem Zespołu Ekspertów nie może zostać osoba, która jest wskazana we wniosku
jako kierownik projektu, członek zespołu badawczego, promotor bądź opiekun naukowy
w konkursie, w którym ma pełnić rolę eksperta.”;
7) przed § 6 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 7 w brzmieniu:
„§ 7. Członkiem Zespołu Ekspertów nie może zostać osoba, której relacja z członkiem Rady,
Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin może powodować konflikt interesów.”
8) zmienia oznaczenie § 6 na § 8 skreślając sformułowanie „NCN”;
9) zmienia oznaczenie § 7 na § 9 skreślając sformułowanie „NCN”;
10) zmienia oznaczenie § 8 na § 10 skreślając sformułowanie „NCN”;
11) zmienia oznaczenie § 9 na § 11 skreślając sformułowanie „NCN”;
12) zmienia oznaczenie § 10 na § 12 skreślając sformułowanie „NCN”;
13) zmienia oznaczenie § 11 na § 13 skreślając sformułowanie „wybranych ekspertów do
Zespołów Ekspertów oraz przewodniczących Zespołów” i uzupełnia o zdanie „wybranych
przez Radę ekspertów oraz przewodniczących Zespołów Ekspertów”;
14) zmienia oznaczenie § 12 na § 14 skreślając sformułowanie „oceniających raporty
z realizacji grantów NCN, jeżeli będzie to konieczne do sprawnego przebiegu oceny”
i uzupełnia zdanie o „Jeżeli będzie to konieczne”;
15) zmienia oznaczenie § 13 na § 15 skreślając sformułowanie „NCN może odwołać członka
Zespołu Ekspertów na każdym etapie procesu oceny” i uzupełnia zdanie o „może odwołać
eksperta z funkcji członka Zespołu Ekspertów na każdym etapie procesu oceny na
podstawie odrębnych przepisów.”.
§2
Dokument określający zasady tworzenia i powoływania Zespołów Ekspertów Narodowego
Centrum Nauki, z uwzględnienia zmian o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
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§3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc zapisy dotyczące zasad etycznych
ekspertów NCN określonych w § 4 załącznika do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia
9 lutego 2017 r. w sprawie zasad etycznych członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum
Nauki.
§4
Do konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki przed wejściem w życie niniejszej
uchwały, w kwestii dotyczących zasad etycznych ekspertów stosuje się przepisy uchwały Rady
NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zasad etycznych członków Rady i ekspertów
Narodowego Centrum Nauki.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady
Narodowego Centrum Nauki
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Załącznik do uchwały Rady NCN nr 138/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.

ZESPOŁY EKSPERTÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
– ZASADY TWORZENIA I POWOŁYWANIA

§ 1.

Ilekroć w dokumencie jest mowa o:
1) Centrum – oznacza to Narodowe Centrum Nauki (NCN);
2) Dyrektorze – oznacza to Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
3) Radzie – oznacza to Radę Narodowego Centrum Nauki;
4) grantach – oznacza to środki finansowe przyznane przez Centrum na projekty
badawcze, staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stypendia doktorskie
oraz działania naukowe;
5) wniosku – oznacza to wniosek o grant składany w konkursach NCN;
6)

komisjach Rady – oznacza to komisje główne Rady, tj. Komisję Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), Komisję Nauk Ścisłych
i Technicznych (K-2) oraz Komisję Nauk o Życiu (K-3);

7) dyscyplinach lub grupach dyscyplin – oznacza to panele NCN pokrywające cały obszar
badań naukowych w trzech działach nauki tj.: Nauk Humanistycznych, Społecznych
i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ);
8) Zespole Ekspertów – oznacza to wybrany przez Radę zespół ekspertów
odpowiedzialny za ocenę wniosków złożonych w konkursach przeprowadzanych przez
Centrum oraz za ocenę rozliczania środków finansowych przyznanych na badania.
§ 2. Członkowie Zespołów Ekspertów oceniają wnioski oraz przeprowadzają ocenę
prawidłowości rozliczenia środków finansowych przyznanych na badania w ramach grantów.
Ekspertami mogą być wybitni naukowcy, polscy lub zagraniczni, posiadający przynajmniej
stopień naukowy doktora, przede wszystkim laureaci konkursów Centrum.
§ 3. Zespoły Ekspertów do oceny wniosków wybierane są w ramach dyscyplin lub grup
dyscyplin na każdy konkurs. Zespoły Ekspertów do oceny rozliczania środków finansowych
przyznanych na badania w ramach grantów, wybierane są w poszczególnych działach nauki
HS, ST, NZ na określone kadencje.
§ 4. Kandydatów do Zespołów Ekspertów wskazuje się mając na uwadze: liczbę i tematykę
wniosków złożonych w danym konkursie przeprowadzanym przez Centrum, kompetencje
kandydatów, konflikty interesów oraz dotychczasowe doświadczenie w pracach Zespołów
Ekspertów lub innych zespołach oceniających wnioski badawcze.
§ 5. Członkiem Zespołu Ekspertów można być nie częściej niż w trzech następujących po
sobie edycjach konkursów, ale najwyżej pięciokrotnie w ciągu dwóch lat. W konkursie na
działania naukowe, członkiem Zespołu Ekspertów można być najwyżej w dwóch
następujących po sobie konkursach i po przerwie trwającej co najmniej jedną edycję tego
konkursu. Członkiem Zespołu Ekspertów oceniającego rozliczanie środków finansowych
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przyznanych na badania można być najwyżej w dwóch następujących po sobie kadencjach i
po przerwie trwającej co najmniej jedną kadencję.
§ 6. Członkiem Zespołu Ekspertów nie może zostać osoba, która jest wskazana we wniosku
jako kierownik projektu, członek zespołu badawczego, promotor bądź opiekun naukowy
w konkursie, w którym ma pełnić rolę eksperta.
§ 7. Członkiem Zespołu Ekspertów nie może zostać osoba, której relacja z członkiem Rady,
Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin może powodować konflikt interesów.
§ 8. Członkowie Rady wskazują kandydatów do Zespołów Ekspertów oraz kandydatów na
przewodniczących zespołów. W Zespołach Ekspertów oceniających wnioski w konkursie na
działania naukowe nie wskazuje się przewodniczącego.
§ 9. Koordynatorzy Dyscyplin, na podstawie wskazań członków Rady, kontaktują się
z kandydatami do Zespołów Ekspertów. Jeżeli kandydaci odmówią pracy w zespole,
członkowie Rady proponują kolejne kandydatury. Te działania są podejmowane aż do
skompletowania Zespołów Ekspertów.
§ 10. Koordynatorzy Dyscyplin przesyłają do akceptacji komisjom Rady listy kandydatów do
Zespołów Ekspertów oraz kandydatów na przewodniczących.
§ 11. Kancelaria Rady przekazuje Przewodniczącemu Rady zatwierdzone przez Komisje listy
kandydatów na członków Zespołów Ekspertów oraz ich przewodniczących.
§ 12. Rada wybiera w drodze uchwały Zespoły Ekspertów i ich przewodniczących.
§ 13. Po przyjęciu uchwały Przewodniczący Rady zwraca się do Dyrektora z wnioskiem o
powołanie wybranych przez Radę ekspertów oraz przewodniczących Zespołów Ekspertów.
§ 14. Jeżeli będzie to konieczne Rada może zdecydować o wyborze dodatkowych członków
Zespołów Ekspertów w trakcie trwania konkursów lub kadencji Zespołów Ekspertów.
§ 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać eksperta z funkcji
członka Zespołu Ekspertów na każdym etapie procesu oceny na podstawie odrębnych
przepisów.

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska
Przewodnicząca Rady
Narodowego Centrum Nauki
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