Zarządzenie nr 82/2019
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie
zasad wyboru i ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów realizujących czynności w
ramach kontroli projektów badawczych, staży, stypendiów, działań naukowych finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki
z dnia 16-12-2019
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 2019
poz. 1384) w związku z § 2 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Biura Narodowego Centrum Nauki i
zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, którego tekst jednolity stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 66/2019 z dnia 19 września
2019 r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
Określa się zasady wyboru i ustalania wysokości wynagrodzenia ekspertów (dalej: Eksperci)
realizujących czynności w ramach kontroli projektów badawczych, staży, stypendiów, działań
naukowych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (dalej: Projekty).
§ 2.

1.

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki może dokonać wyboru niezależnego Eksperta naukowego
lub/i finansowego na członka Zespołu Kontrolującego.

2.

Ekspertem naukowym może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora i
kompetencje w dziedzinie nauki odpowiadającej ze względu na merytoryczny zakres Projektu.

3.

Ekspertem

finansowym

może być osoba posiadająca

uprawnienia,

o których

mowa

w art. 54 ust 2 lub art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

4.

Ekspert naukowy, będący członkiem Zespołu Kontrolującego, dokonujący kontroli jednego
Projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto.

5.

W przypadku gdy kontrola przeprowadzana będzie poza miejscem zamieszkania Eksperta
naukowego Narodowe Centrum Nauki zobowiązuje się pokryć uzasadnione koszty podróży
zgodnie z obowiązującymi w Centrum zasadami.

6.

Dyrektor może powołać dodatkowego Eksperta (Biegłego), niebędącego członkiem Zespołu
Kontrolującego. Wysokość wynagrodzenia dodatkowego Eksperta za sporządzenie indywidualnej
opinii do kontroli Projektu wynosi 1000 zł brutto.

1

7.

Dyrektor zawiera z Ekspertami wskazanymi w ust. 1 i 6 umowę cywilnoprawną, która określa
przedmiot zamówienia, termin jego wykonania, zakres niezbędnych zadań do wykonania, a także
należne wynagrodzenie i szczegółowe warunki jego wypłaty.

8.

Przy wyborze Ekspertów finansowych uwzględnia się przepisy o zamówieniach publicznych
obowiązujących w Centrum.
§ 3.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr 63/2015 Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie zasad wyboru i ustalenia wysokości
wynagrodzenia ekspertów realizujących czynności w ramach kontroli projektów badawczych i staży po
otrzymaniu stopnia naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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