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UCHWAŁA NR 44/2022 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. 

 
w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków 

na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie POLONEZ BIS 2 

 

§ 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) oraz na podstawie Umowy o udzielenie dotacji nr 945339, zawartej 

z Agencją Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) dnia 14 maja 2020 r., Rada Narodowego 

Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania 

środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy projektów badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie POLONEZ BIS 2, przyjętych uchwałą 

Rady NCN nr 19/2022 z dnia 10 lutego 2022 r.: 

 

1) § 3 pkt 1 nadaje nowe brzmienie: 

„1) w okresie trzech lat poprzedzających dzień ogłoszenia konkursu (15 marca 2022 r.) 

przebywała, była zatrudniona1 lub studiowała2 w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie; do 

okresu 12 miesięcy nie zalicza się:  

− krótkich pobytów turystycznych/wakacyjnych, 

− okresu odbywania obowiązkowej służby wojskowej, 

− okresu pozostawania w procedurze uchodźczej, 

− pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego 2022 r. lub później w przypadku osób 

objętych Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą 

istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 

2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony;”; 

2) § 5 po wyliczeniu dodaje zdanie w brzmieniu: 

„Z okresu, o którym mowa w pkt 2 powyżej, wyłącza się okres zatrudnienia wnioskodawcy 

w jednostce przyjmującej rozpoczynający się 24 lutego 2022 r. lub później, jeżeli wnioskodawca 

przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 24 lutego 2022 r. lub później, w wyniku rosyjskiej 

agresji militarnej wobec Ukrainy.”; 

 
1 Przez zatrudnienie w Polsce rozumie się zatrudnienie w podmiocie mającym siedzibę na terytorium RP na podstawie 
przepisów Kodeksu Pracy w formie umowy o pracę, bez względu na wymiar etatu.  
2 Przez studiowanie w Polsce rozumie się posiadanie statusu studenta studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski, bądź statusu uczestnika studiów 
doktoranckich w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub statusu doktoranta w szkole 
doktorskiej w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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3) § 15: 

a) pkt 6 lit. a tiret drugie odnośnik nr 7 zdanie pierwsze nadaje nowe brzmienie: 

„Okres 10 lat może być przedłużony o czas długoterminowych i udokumentowanych przerw 

w karierze naukowej w tym okresie, trwających nieprzerwanie powyżej 90 dni, 

spowodowanych: 1) przebywaniem na zasiłkach chorobowych lub świadczeniach 

rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy, 2) pełnieniem obowiązkowej służby 

wojskowej, 3) zatrudnieniem poza sektorem akademickim, 4) pozostawaniem w procedurze 

uchodźczej, 5) przebywaniem w Polsce od 24 lutego 2022 r. lub później w przypadku osób 

objętych Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą 

istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 

2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony.”, 

b) pkt 7 wyraz: „kopia” zastępuję wyrazem: „kopię” oraz dodaje zdanie w brzmieniu: 

„W przypadku osób objętych Decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 

r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 

dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony, które nie 

posiadają ww. dokumentów, możliwe jest złożenie listów polecających potwierdzających 

posiadanie wymaganego doświadczenia;”. 

 

§ 2 
 

Warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację przez naukowców przyjeżdżających 

z zagranicy projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie 

POLONEZ BIS 2 wraz z załącznikami, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowią 

załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


