
 

1 

Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.28.2020 
 
 
 

UCHWAŁA NR 28/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 12 marca 2020 r. 

 
w sprawie zmiany 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 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące 

zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady NCN 

nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian wprowadzonych 

uchwałą Rady NCN nr 126/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.: 
 

1) przed § 10 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 10 w brzmieniu: 

„§ 10. Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres 

realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu 

badawczego na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru 

czasu pracy. Nie dotyczy konkursów PRELUDIUM BIS, PRELUDIUM.”; 

2) zmienia oznaczenie § 10 na § 11 i nadaje mu nowe brzmienie: 

„§ 11. Kierownik projektu jest zobowiązany przebywać na terenie Polski przez co 

najmniej 50% czasu trwania projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne dla 

realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami 

terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend. 

Nie dotyczy konkursu PRELUDIUM BIS.”; 

3) zmienia oznaczenie § 11 na § 12; 

4) zmienia oznaczenie § 12 na § 13; 

5) zmienia oznaczenie § 13 na § 14; 

6) zmienia oznaczenie § 14 na § 15; 

7) zmienia oznaczenie § 15 na § 16 i w treści zmienia odnośnik § 17 na § 18; 

8) zmienia oznaczenie § 16 na § 17; 

9) zmienia oznaczenie § 17 na § 18 i nadaje nowe brzmienie lit. b: 

„b) nie został zakwalifikowany do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu 

niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania 

wniosku do niewłaściwego panelu;” 

10) zmienia oznaczenie § 18 na § 19; 

11) zmienia oznaczenie § 19 na § 20; 
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12) zmienia oznaczenie § 20 na § 21; 

13) zmienia oznaczenie § 21 na § 22; 

14) zmienia oznaczenie § 22 na § 23; 

15) zmienia oznaczenie § 23 na § 24; 

16) zmienia oznaczenie § 24 na § 25; 

17) zmienia oznaczenie § 25 na § 26; 

18) zmienia oznaczenie § 26 na § 27; 

19) zmienia oznaczenie § 27 na § 28; 

20) zmienia oznaczenie § 28 na § 29; 

21) zmienia oznaczenie § 29 na § 30 i w treści zmienia odnośnik § 28 na § 29;  

22) zmienia oznaczenie § 30 na § 31 i nadaje nowe brzmienie pkt 6: 

„6) wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu 

oceny punktowej zero lub „nie” w którymkolwiek kryterium podlegającym ocenie, 

nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. Nie dotyczy kryterium oceny 

zarządzania danymi oraz oceny kwestii etycznych planowanych badań;”; 

23) zmienia oznaczenie § 31 na § 32 i w treści zmienia odnośnik § 32 na § 33; 

24) zmienia oznaczenie § 32 na § 33; 

25) zmienia oznaczenie § 33 na § 34 i w treści zmienia odnośnik § 32 na § 33; 

26) zmienia oznaczenie § 34 na § 35; 

27) zmienia oznaczenie § 35 na § 36; 

28) zmienia oznaczenie § 36 na § 37; 

29) przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków w konkursach na 

projekty badawcze”. 
 

§ 2 

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, z uwzględnieniem zmian 

o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


