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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.43.2022 
 
 
 

UCHWAŁA NR 43/2022 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie zmiany warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO 

 

§ 1 

Na podstawie art. 18 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 przeprowadzania konkursu MAESTRO na projekty badawcze, 

przyjętych uchwałą Rady NCN nr 47/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. i zmienionych uchwałą 

nr 37/2021 z dnia 13 maja 2021 r.: 

 

1) przed § 7 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 7 w brzmieniu: 

„§ 7. Kierownik projektu, który kieruje lub kierował projektem badawczym finansowanym 

w ramach konkursu MAESTRO, może wystąpić z wnioskiem o finansowanie kolejnego 

projektu badawczego w konkursie MAESTRO pod warunkiem, że spełnia co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

a) jest laureatem konkursu organizowanego przez European Research Council (ERC); 

b) w okresie ostatnich 5 lat2 wystąpił z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego 

w konkursie organizowanym przez ERC, a wniosek ten uzyskał ocenę co najmniej 

w I etapie konkursu.”; 

2) zmienia oznaczenie § 7 na § 8 oraz: 

a) pkt 5 lit. b zmienia odnośnik do przypisu nr 2 na odnośnik do przypisu nr 3, 

b) pkt 6 zmienia odnośnik do § 8 na odnośnik do § 9; 

3) zmienia oznaczenie § 8 na § 9 oraz: 

a) zdanie pierwsze przed wyliczeniem nadaje nowe brzmienie: 

„We wniosku należy przedstawić informacje wskazane w formularzu wniosku 

dostępnym w systemie OSF, którego wzór zamieszczony jest w ogłoszeniu 

o konkursie, w tym:”, 

b) pkt 2 skreśla wyrazy „do 4500 znaków”, 

c) pkt 6 lit. a tiret drugie zdanie pierwsze i drugie zmienia odnośniki do przypisu nr 3 na 

odnośniki do przypisu nr 4, 

 
2 Okres 5 lat liczony jest od roku poprzedzającego rok wystąpienia z kolejnym wnioskiem MAESTRO. Okres ten 
może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) 
udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do 
pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką 
i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 
miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze 
naukowej jest bardziej korzystny. 
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d) pkt 6 lit. a tiret trzecie nadaje nowe brzmienie: 

„– informacje o kierowaniu projektami badawczymi lub innym finansowaniu badań 

uzyskanym w ramach konkursów NCN w roku wystąpienia z wnioskiem lub 

w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem4;”, 

e) pkt 6 lit. a przed tiret czwarte wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie tiret 

czwarte w brzmieniu: 

„– informacje o kierowaniu projektami badawczymi finansowanymi w ramach 

innych konkursów krajowych lub międzynarodowych1 w roku wystąpienia 

z wnioskiem lub w okresie ostatnich 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem4 

(do 5 projektów);”, 

f) pkt 6 lit. a zmienia oznaczenie tiret czwarte na tiret piąte, 

g) pkt 6 lit. a zmienia oznaczenie tiret piąte na tiret szóste, 

h) pkt 6 lit. a zmienia oznaczenie tiret szóste na tiret siódme, 

i) pkt 6 lit. a zmienia oznaczenie tiret siódme na tiret ósme, 

j) pkt 6 lit. a zmienia oznaczenie tiret ósme na tiret dziewiąte, 

k) pkt 6 lit. a zmienia oznaczenie tiret dziewiąte na tiret dziesiąte, 

l) pkt 6 lit. a po tiret dziewiąte wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie tiret 

jedenaste w brzmieniu: 

„– w przypadku kierownika projektu, o którym mowa w § 7, informacje dotyczące 

wniosku o finansowanie projektu badawczego złożonego do ERC w roku 

wystąpienia z wnioskiem lub w okresie ostatnich 5 lat przed rokiem wystąpienia 

z wnioskiem2, w tym załączenie w formie pliku pdf, raportu z oceny wniosku 

po I lub II etapie konkursu (Evaluation Report) lub dokumentu potwierdzającego 

zakwalifikowanie wniosku do II etapu konkursu jeśli ocena merytoryczna nie jest 

jeszcze zakończona. Wniosek złożony do ERC nie musi pokrywać się tematycznie 

z wnioskiem planowanym do złożenia w konkursie MAESTRO;”, 

m) pkt 6 lit. b tiret drugie zdanie pierwsze i drugie zmienia odnośniki do przypisu nr 3 

na odnośniki do przypisu nr 4, 

n) pkt 8 wyrazy: „partnerem z zagranicznej instytucji naukowej” zastępuje wyrazami: 

„partnerami z zagranicznych instytucji naukowych”; 

4) zmienia oznaczenie § 9 na § 10; 

5) zmienia oznaczenie § 10 na § 11; 

6) zmienia oznaczenie § 11 na § 12; 

7) zmienia oznaczenie § 12 na § 13. 

 
§ 2 

Treść warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO, z uwzględnieniem zmian, o których 

mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

 
1 Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy 

badawczej w projektach lub programach międzynarodowych. 
4 Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) 
udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do 
pracy. Dodatkowo okres ten można przedłużyć o liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką 
i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – o 18 
miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze 
naukowej jest bardziej korzystny. Nie dotyczy publikacji, o których mowa w § 6. 
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§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


