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 Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 

 

UCHWAŁA NR  25/2011 

z dnia 30 czerwca 2011 r. 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

w sprawie zmiany uchwały Rady NCN nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późn. zm.   
dotyczącej określenia 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 (Dz. U. 96 
poz. 617), Rada Narodowego Centrum Nauki uchwala następujące zmiany w Regulaminie 
przyznawania  środków  na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  
przyjętym uchwałą Rady NCN  nr 12/2011 z dnia 10 marca 2011 r. z późn. zm. zatwierdzonymi 
w treści  uchwały Rady NCN nr 15/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r.  oraz uchwały Rady NCN  
nr 23/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r.: 
 

 ppkt 3. pkt 2.  Rozdziału II Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Liczba członków Zespołów 
Ekspertów nie może być mniejsza niż 5 osób”; 
 

 pkt 1. Rozdziału III Regulaminu  otrzymuje brzmienie: „Projekty badawcze oceniane są  
w pierwszej kolejności pod kątem spełnienia warunków formalnych /ocena formalna/,  
a następnie oceniana jest zawartość merytoryczna zgodnie z przewidzianym  
w niniejszym regulaminie trybem i zasadami /ocena merytoryczna/; 
 

 pkt 5. Rozdziału III Regulaminu  otrzymuje brzmienie: „Do konkursu przyjmowane są 
wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania określone w ogłoszeniu  
o konkursie”; 

 

 pkt 5 a. Rozdziału III Regulaminu  otrzymuje oznaczenie  pkt 5 c.;  
 

 wprowadza się dodatkowy pkt 5 a.  do Rozdziału III Regulaminu  w brzmieniu: „Wnioski 
niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie nie są przekazywane do 
dalszej oceny, o czym powiadamia się wnioskodawcę”; 

 

 wprowadza się dodatkowy pkt 5 b. do Rozdziału III Regulaminu w brzmieniu: „Wnioski 
niekompletne, a spełniające wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie zwraca się 
wnioskodawcy z zawiadomieniem o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia  
w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wraz z pouczeniem, że nieusunięcie 
braków w w/w terminie spowoduje nieprzyjęcie wniosku do dalszej jego oceny”;  
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 wprowadza się pkt 9 a.  do Rozdziału III  Regulaminu w brzmieniu: „W trakcie oceny 
wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady: 

 
1) eksperci nie zmieniają złożonego kosztorysu; 
2) wniosek, który uzyska uzgodnioną ocenę zero punktów, w którymkolwiek 

obszarze oceny, jest wyłączony z dalszej oceny.”; 
 

 pkt 10 Rozdziału III Regulaminu  otrzymuje brzmienie: „W wyniku dokonanej oceny 
projektów badawczych Zespół Ekspertów ustala listę rankingową projektów badawczych 
i wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów badawczych do finansowania 
przedstawia właściwemu Koordynatorowi Dyscyplin.”  
 
 
 

 
                                                      

§ 2. 

Tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1. stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

             

 

 

               Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

         

     prof. dr hab. Michał Karoński 
 

 


