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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.82.2020 
 
 
 

UCHWAŁA NR 82/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 27 lipca 2020 r. 

 
w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację 

zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki 

we współpracy wielostronnej UNISONO 

 
§ 1 

 

Na podstawie art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 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 warunkach oraz regulaminie przyznawania środków 

na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, 

przyjętym uchwałą Rady NCN nr 88/2019 z dnia 2 września 2019 r. i zmienionym uchwałą 

nr 131/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r.: 
 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Niniejsza uchwała określa warunki oraz regulamin przyznawania przez Narodowe 

Centrum Nauki środków finansowych na zadania realizowane przez polskie zespoły 

badawcze w projektach badawczych w konkursach międzynarodowych organizowanych 

przez NCN we współpracy wielostronnej, zwane dalej Regulaminem, z wyłączeniem 

konkursów realizowanych w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP1.”; 

2) w § 5: 

a) w części wspólnej skreśla wyrazy „w niniejszej uchwale”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) konkursie międzynarodowym – oznacza to konkurs międzynarodowy 

organizowany przez NCN we współpracy wielostronnej z wyłączeniem konkursów 

realizowanych w oparciu o procedurę agencji wiodącej LAP;”, 

c) po pkt 12 dodaje nowe nadając im oznaczenie pkt 13 i 14 w brzmieniu: 

− „13) podmiocie realizującym – należy przez to rozumieć podmiot wskazany we 

wniosku jako realizujący projekt w rozumieniu art. 31 pkt 5 ustawy o NCN;”, 

− „14) członku grupy podmiotów – należy przez to rozumieć podmiot wchodzący 

w skład grupy podmiotów w rozumieniu art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN;”, 

 
1 Współpraca Lead Agency Procedure, LAP (tj. Procedura Agencji Wiodącej) oznacza współpracę między 
instytucjami finansującymi badania naukowe, w ramach której do konkursów krajowych otwieranych przez te 
instytucje można występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych planowanych do realizacji 
z udziałem zagranicznych zespołów badawczych, ubiegających się równolegle o środki finansowe na te projekty 
w instytucjach podejmujących współpracę LAP tzw. instytucjach partnerskich. Instytucja oceniająca merytorycznie 
wnioski w obrębie swojego konkursu krajowego pełni rolę tzw. agencji wiodącej. 
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d) zmienia oznaczenie pkt 13 na pkt 15, 

e) zmienia oznaczenie pkt 14 na pkt 16; 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Z wnioskiem krajowym mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust. 1 

ustawy o NCN, zwane dalej „wnioskodawcami”.”; 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Z wnioskiem krajowym może również wystąpić wnioskodawca, dla którego 

finansowanie projektu badawczego będzie stanowić pomoc publiczną udzielaną na 

zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

wydanym na podstawie § 37 ust. 2 ustawy o NCN.”; 

5) po § 9 dodaje nowy nadając mu oznaczenie § 10 w brzmieniu: 

„§ 10. W przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, podmiotem realizującym 

projekt badawczy nie może być grupa podmiotów ani podmiot, dla którego 

finansowanie projektu stanowić będzie pomoc publiczną.”; 

6) zmienia oznaczenie § 10 na § 11 i nadaje brzmienie: 

„§ 11. Podmiot pozostający pod zarządem komisarycznym, bądź znajdujący się 

w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego nie może być wnioskodawcą 

ani podmiotem realizującym projekt badawczy.”; 

7) zmienia oznaczenie § 11 na § 12 i w pkt 5 nadaje brzmienie: 

„5) których planowane koszty są zgodne z zasadami określonymi w załączniku do 

Regulaminu „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy 

wielostronnej UNISONO”.”; 

8) zmienia oznaczenie § 12 na § 13; 

9) zmienia oznaczenie § 13 na § 14 oraz: 

a) w lit. a skreśla przypis nr 3, 

b) w lit. c skreśla wyraz „badawczym”, 

c) dodaje część wspólną w brzmieniu: 

„Ograniczenia nie dotyczą wniosków złożonych lub projektów finansowanych 

w ramach konkursów: 

− TANGO, DIOSCURI; 

− SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19; 

− CEUS-UNISONO, w przypadku których wniosek wspólny złożony do Austrian 

Science Fund (FWF) jako agencji wiodącej w programie Stand-Alone Projects 

dotyczy badań nad kryzysami o charakterze epidemii lub pandemii objętych 

przyspieszoną ścieżką oceny merytorycznej (FWF Urgent Funding for Research 

Into Humanitarian Crises like Epidemics and Pandemics), 

− ALPHORN–COVID-19.”; 

10) zmienia oznaczenie § 14 na § 15; 

11) po § 15 dodaje nowy nadając mu oznaczenie § 16 w brzmieniu: 

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

realizacji projektu w podmiocie realizującym na podstawie umowy o pracę na co 

najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy.”; 
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12) zmienia oznaczenie § 15 na § 17 i nadaje brzmienie: 

„§ 17. 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.”; 

13) zmienia oznaczenie § 16 na § 18; 

14) zmienia oznaczenie § 17 na § 19 i w pkt 2 nadaje brzmienie: 

„2) poziom krajowy: przygotowanie przez wnioskodawcę wniosku krajowego, który 

należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF 

(Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnego 

na stronie www.osf.opi.org.pl, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia 

ostatniego etapu naboru wniosków wspólnych.”; 

15) zmienia oznaczenie § 18 na § 20 oraz: 

a) w pkt 2 zdanie trzecie wyrazy „niniejszej uchwały” zastępuje wyrazem „Regulaminu”, 

b) w pkt 3 wyraz „oraz” zastępuje wyrazem „i”, 

c) w pkt 4 nadaje brzmienie: 

„4) plan badań (w języku polskim i w języku angielskim) przedstawiający zadania 

badawcze przewidziane do realizacji przez polski zespół badawczy;”, 

d) w pkt 7 dodaje się wyrazy „do Regulaminu”, 

e) w pkt 12 wyrazy „w przypadku projektów badawczych planowanych do realizacji 

w podmiotach, które nie otrzymują” zastępuje wyrazami „w przypadku projektu 

badawczego planowanego do realizacji w podmiocie, który nie otrzymuje”, 

f) w pkt 13 wyrazy „w przypadku projektów badawczych planowanych do realizacji 

przez grupę polskich podmiotów określoną w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy o NCN” 

zastępuje wyrazami „w przypadku projektu badawczego planowanego do realizacji 

przez grupę polskich podmiotów”, 

g) w pkt 14 nadaje brzmienie: 

„14) w przypadku podmiotu, dla którego finansowanie projektu stanowić będzie 

pomoc publiczną, szczegółowe zestawienie wydatków oraz pozostałe dokumenty 

i oświadczenia związane z ubieganiem się o udzielenie pomocy publicznej za 

pośrednictwem NCN, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku 

(w języku polskim);”, 

h) w pkt 15 wyraz „wnioskodawcy” zastępuje wyrazami „podmiotu realizującego 

projekt badawczy”; 

16) zmienia oznaczenie § 19 na § 21 i w treści wyrazy „niniejszej uchwale” zastępuje 

wyrazem „Regulaminie”; 

17) zmienia oznaczenie § 20 na § 22; 

18) zmienia oznaczenie § 21 na § 23; 

19) skreśla § 22; 

20) zmienia oznaczenie § 23 na § 24 i nadaje brzmienie: 

„§ 24. Ocena formalna wniosków krajowych obejmuje: 

1) ocenę kompletności wniosku w odniesieniu do § 20; 

2) ocenę czy wniosek krajowy spełnia wszystkie warunki określone w Regulaminie 

oraz w dokumentacji konkursowej; 
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3) ocenę zgodności planowanych wydatków przedstawionych we wniosku 

krajowym z zasadami określonymi w załączniku do Regulaminu „Koszty 

w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 

w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej 

UNISONO”; ”; 

4) ocenę czy wniosek wspólny załączony do wniosku krajowego jest tożsamy 

z wnioskiem wspólnym złożonym na ostatnim etapie poziomu międzynarodowego; 

5) ocenę czy dane ujęte we wniosku wspólnym są spójne z danymi zawartymi we 

wniosku krajowym; 

6) w przypadku wnioskodawcy, nienależącego do sektora finansów publicznych 

lub nieotrzymującego subwencji na prowadzenie działalności naukowej, analizę 

sytuacji prawno-organizacyjnej oraz majątkowej wnioskodawcy zmierzającą do 

oceny czy wnioskodawca daje wystarczającą rękojmię prawidłowej realizacji 

projektu, która to analiza może w szczególności obejmować okres, w jakim 

wnioskodawca prowadzi w sposób ciągły badania naukowe, analizę stanu majątku 

wnioskodawcy, w tym posiadanie odpowiedniej infrastruktury badawczo-naukowej 

i administracyjno-biurowej oraz analizę dokumentów statutowych będących 

podstawą działalności wnioskodawcy. W przypadku wnioskodawców będących 

osobami fizycznymi, analiza, o której mowa w zdaniu poprzednim jest 

przeprowadzana w odniesieniu do podmiotu realizującego, natomiast w przypadku 

wnioskodawców stanowiących grupę podmiotów analiza przeprowadzana jest 

w odniesieniu do każdego z członków grupy podmiotów.”; 

21) zmienia oznaczenie § 24 na § 25 i w treści zmienia odnośnik § 21 na § 23; 

22) po § 25 dodaje nowy nadając mu oznaczenie § 26 w brzmieniu: 

„§ 26. W przypadku kiedy na podstawie analizy, o której mowa w § 24 pkt 6 powstaną 

wątpliwości co do tego, czy wnioskodawca, podmiot realizujący lub członek grupy 

podmiotów dają wystarczającą rękojmię prawidłowej realizacji projektu, wniosek 

może zostać warunkowo skierowany do oceny merytorycznej. W takim przypadku 

Dyrektor zwraca się do wnioskodawcy, podmiotu realizującego lub członka grupy 

podmiotów o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących ich sytuacji prawno-

organizacyjnej i majątkowej lub przedłożenia dokumentów potwierdzających tę 

sytuację, w wyznaczonym terminie.”; 

23) zmienia oznaczenie § 25 na § 27; 

24) zmienia oznaczenie § 26 na § 28 i nadaje brzmienie: 

„§ 28. Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski wspólne ocenione 

pozytywnie pod względem formalnym, z zastrzeżeniem § 26.”; 

25) skreśla § 27; 

26) po § 28 dodaje nowy nadając mu oznaczenie § 29 w brzmieniu: 

„§ 29. Wniosek krajowy lub wniosek wspólny może zostać odrzucony ze względów 

formalnych również na późniejszym etapie oceny, w szczególności w przypadku 

bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 26, lub 

w przypadku gdy analiza otrzymanych wyjaśnień lub dokumentów nie doprowadzi do 

usunięcia wątpliwości co do tego czy wnioskodawca, podmiot realizujący lub członek 

grupy podmiotów dają wystarczającą rękojmię prawidłowej realizacji projektu.”; 

27) zmienia oznaczenie § 28 na § 30; 

28) zmienia oznaczenie § 29 na § 31 i w treści skreśla wyraz „badawczych”; 

29) zmienia oznaczenie § 30 na § 32 i w treści skreśla wyraz „badawczych”; 
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30) po § 32 dodaje nowy nadając mu oznaczenie § 33 w brzmieniu: 

„§ 33. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor pomimo wątpliwości 

powziętych na podstawie analizy, o której mowa w § 24 pkt 6, może zatwierdzić listę 

rankingową, zobowiązując równocześnie wnioskodawcę, podmiot realizujący lub lidera 

grupy podmiotów w decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o NCN, do 

ustanowienia w określonym terminie stosownego zabezpieczenia prawidłowej realizacji 

projektu (np. weksel, gwarancja bankowa).”; 

31) zmienia oznaczenie § 31 na § 34; 

32) zmienia oznaczenie § 32 na § 35; 

33) zmienia oznaczenie § 33 na § 36; 

34) przyjmuje nową treść załącznika o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. 

 

 

§ 2 

 

Treść warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO wraz 

z załącznikiem, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 

 

 
 

 

 
Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


