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 Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 
 

 

UCHWAŁA NR 23/2011 

z dnia 9 czerwca 2011 r. 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

w sprawie zmiany  
uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. w treści 

ustalonej uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. 
dotyczącej określenia regulaminu przyznawania  środków na realizację zadań 

finansowanych  przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych 

§ 1. 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 96 
poz. 617), Rada Narodowego Centrum Nauki uchwala następujące zmiany w Regulaminie 
przyznawania  środków  na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki  nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r.  
w treści ustalonej uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki  nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 
2011 r.: 
 

 pkt 2. ppkt 3. Rozdziału II Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe  Centrum Nauki otrzymuje brzmienie: „ Liczba członków 
Zespołów Ekspertów nie może być mniejsza niż 5 osób i nie powinna przekraczać  
30 osób”. 

 

 w pkt 5. Rozdziału III Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, wprowadza się ppkt 5a w brzmieniu:  
„Nie dopuszcza się do oceny tożsamych wniosków złożonych  do więcej niż jednego 
panelu”. 
 

 pkt 9.  ppkt 1. Rozdziału III Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki otrzymuje brzmienie: „Członkowie 
Zespołu Ekspertów dokonują oceny projektów i na podstawie tych ocen do drugiego 
etapu przechodzą projekty badawcze, które uzyskały najwyższe pozycje w uzgodnionym 
przez Zespół Ekspertów rankingu, przy czym łączna kwota wysokości planowanych 
nakładów finansowych w zakwalifikowanych do tego etapu projektów badawczych nie 
powinna przekraczać dwukrotnej wysokości ustalonej przez Radę środków finansowych 
przeznaczonych na realizację projektów w ramach danego panelu lub grup paneli  
w ramach komisji Rady NCN. Wysokość tych środków Rada ustala na podstawie analizy 
kosztów realizacji projektów złożonych na dany konkurs w ramach poszczególnych 
dyscyplin oraz priorytetów ustalonych przez Radę”. 
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§ 2. 

Tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1. stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

             

 

 

               Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

         

     prof. dr hab. Michał Karoński 
 

 


