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 Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 

UCHWAŁA NR 47/2011 

z dnia 13 października 2011 r.  

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

w sprawie wprowadzenia zmian do 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. 
z 2010 Nr 96 poz. 617), Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany  
w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki przyjętym uchwałą Rady NCN nr 37/2011 z dnia 8 września 2011 r.: 
 

 § 1. otrzymuje brzmienie: ”Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2010, Nr 96, poz. 617), Rada 
Narodowego Centrum Nauki, zwana dalej „Radą” określa Regulamin przyznawania 
środków na realizację poniższych zadań finansowanych przez Centrum, przy 
uwzględnieniu przejrzystości procedur konkursowych oraz procedur wyłaniania 
ekspertów, dla:  

1) projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;  

2) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora;  

3) projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową, posiadające stopień naukowy doktora;  

4) projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu 
realizację pionierskich badań naukowych; 

5) projektów badawczych niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych 
środków finansowych, realizowanych w ramach programów lub inicjatyw 
międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo 
projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 
badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych; 
 

 pkt 1. § 4. otrzymuje brzmienie: Kandydatów do Zespołów Ekspertów dla oceny 
wniosków w ramach każdego panelu lub grup paneli ustalonych uchwałą Rady NCN 
nr 5/2011 z dnia 10 lutego 2011 r., z późn. zm., zgłaszają członkowie Rady w ramach 
poszczególnych komisji Rady (dla paneli HS - komisji K-1, dla paneli ST - komisji K-2 
oraz dla paneli NZ - komisji K-3); 
 

 pkt 2. § 4.  otrzymuje brzmienie: „Komisje Rady tworzą na dany rok kalendarzowy 
korpus ekspertów, z którego wyłaniane są Zespoły Ekspertów dla poszczególnych 
paneli lub grup paneli”; 

 

 § 14. otrzymuje brzmienie: „W przypadku wątpliwości dotyczących oceny danego 
wniosku, Koordynator zasięga opinii Przewodniczącego Zespołu Ekspertów”; 
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 pkt 6 § 14. otrzymuje brzmienie: „Ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów 
badawczych finansowanych w ramach wcześniejszych konkursów na projekty 
badawcze”. 
 

§ 2. 
 

Tekst Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, wraz z wprowadzonymi 
zmianami o których mowa w § 1. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

 
Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach przeprowadzanych 
przez Narodowe Centrum Nauki będąca załącznikiem nr 1 do Regulaminu przyznawania 
środków na realizacji zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 
projektów badawczych, przyjmuje  brzmienie w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 
 
 
 

               Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

         

     prof. dr hab. Michał Karoński 
 

 


