
ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 

DYREKTORA 
NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

z dnia 25 maja 2015 r. 

w sprawie wynagrodzeń ekspertów za prace związane z dokonywaniem ocen  

 
 

Na podstawie art. 22 ust. 4  zd. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 

Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617, z późn. zm.) oraz na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu 

organizacyjnego Biura Narodowego Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki w brzmieniu przyjętym zarządzeniem nr 9/2015 z dnia 20 lutego 

2015 r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się wysokość wynagrodzeń przysługujących ekspertom za prace związane                                

z dokonywaniem ocen wniosków złożonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki, ocen 

związanych z rozliczeniem przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki środków oraz innych 

ocen związanych z realizacją zadań Narodowego Centrum Nauki. 

§ 2. 

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o: 

1) Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki; 
2) Ekspercie – należy przez to rozumieć członka Zespołu Ekspertów lub eksperta 

zewnętrznego niebędącego członkiem Zespołu; 
3) posiedzeniu – należy przez to rozumieć pojedynczy dzień obrad Zespołu Ekspertów. 
 

§ 3. 

Ekspert za udział w posiedzeniu Zespołu Ekspertów w sprawie oceny wniosków o finansowanie 
projektów badawczych, wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich lub wniosków                          
o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz przygotowania list 
rankingowych albo za udział w posiedzeniu dotyczącym realizacji projektów badawczych i/lub 
rozliczenia środków przyznanych na realizację projektów badawczych lub staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 360 zł.  

§ 4. 

Ekspert pełniący funkcję przewodniczącego Zespołu Ekspertów dokonującego ocen wniosków 
złożonych w konkursach Centrum oraz przygotowującego na ich podstawie listy rankingowe 



otrzymuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby wniosków ocenianych przez 
Zespół któremu przewodniczy oraz kwoty 25 zł. 

§ 5. 

1. Ekspert za sporządzenie indywidualnej oceny dotyczącej przyznania środków na podstawie 
wniosku o finansowanie projektu badawczego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł. 

2. W przypadku wieloetapowej procedury konkursowej oceny wniosków ekspert za 
sporządzenie indywidualnej oceny w pierwszym etapie konkursu dotyczącej przyznania 
środków na podstawie wniosku o finansowanie projektu badawczego albo wniosku                         
o finansowanie stypendium doktorskiego lub wniosku o finansowanie stażu po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł. 

§ 6. 

Ekspert za sporządzenie indywidulanej oceny związanej z rozliczeniem środków przyznanych na 
realizację projektu badawczego lub stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 200 zł. 

§ 7. 

Ekspert za sporządzenie indywidualnej oceny innej niż wymienione w § 5 i 6, związanej z 
realizacją zadań Centrum otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 zł.  

§ 8. 

Wynagrodzenie ekspertów dokonujących kontroli projektów badawczych i staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora reguluje odrębne zarządzenie Dyrektora Centrum. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


