
 

Załącznik do uchwały Rady NCN nr 54/2011 z dnia 10 listopada 2011 r.  
 
 

KORPUS EKSPERTÓW RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI  
- tworzenie i zasady działania  

 

1. Komisje Rady NCN K-1, K-2, K-3 tworzą na dany rok kalendarzowy korpus ekspertów, 
złożony z wybitnych naukowców polskich i zagranicznych, z którego wyłaniane będą 
Zespoły Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych  
w określonych konkursach NCN. 
 

2. Każdego roku wymianie podlega co najmniej 1/3  składu  korpusu ekspertów. 
 
3. Nie można być członkiem korpusu ekspertów dłużej niż przez 3 następujące po sobie 

lata.  
 

4. Baza teleadresowa członków korpusu ekspertów, sporządzona w ramach komisji K-1,  
K-2, K-3 przekazywana jest do Kancelarii Rady NCN za pośrednictwem 
przewodniczących tych komisji, w celu prowadzenia ewidencji na potrzeby wyboru 
Zespołów Ekspertów na każdy konkurs. 
 

5. Kandydaci do Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w poszczególnych konkursach  
w ramach każdego panelu lub grup paneli wybierani są z korpusu ekspertów przez 
odpowiednie komisje K-1, K-2, K-3.   
 

6. Listy kandydatów do Zespołów Ekspertów sporządzane są na każdy konkurs przez 
poszczególne komisje K-1, K-2, K-3. Listy kandydatów składają się ze składu  
podstawowego i listy rezerwowej, wraz ze wskazaniem przewodniczących kierujących  
pracami poszczególnych Zespołów Ekspertów.  
 

7. Zaakceptowane listy kandydatów do ZE dla określonego konkursu, przekazywane są 
przez przewodniczących komisji K-1, K-2, K-3, Koordynatorom Dyscyplin NCN. 
 

8. Koordynatorzy Dyscyplin  kontaktują się z zaproponowanymi  przez komisje Rady 
kandydatami, w celu uzyskania zgody na powołanie do Zespołu Ekspertów. 
W przypadku rezygnacji z otrzymanej propozycji, Koordynatorzy Dyscyplin kontaktują się 
z przewodniczącymi Komisji K-1, K-2, K-3 w celu wskazania dodatkowych kandydatur na 
członków Zespołów Ekspertów.  
 

9. Koordynatorzy Dyscyplin przekazują listy kandydatów, którzy wyrazili zgodę na 
powołanie do Zespołów Ekspertów dla określonego konkursu, przewodniczącym komisji 
K-1, K-2, K-3 w celu zaakceptowania przez pozostałych członków właściwych komisji. 

 
10. Ostateczne listy kandydatów na członków Zespołów Ekspertów dla poszczególnych 

konkursów  przekazywane są za pośrednictwem przewodniczących komisji K-1, K-2, K-3 
do Kancelarii Rady NCN. 
 

11. Rada NCN wybiera Zespoły Ekspertów dla określonego konkursu, podejmując w tej 
sprawie uchwałę na posiedzeniu Rady NCN, bądź w drodze korespondencyjnego 
uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). 
 

12. Po przyjęciu uchwały w sprawie wyboru Zespołów Ekspertów na dany konkurs, 
Przewodniczący Rady NCN zwraca się pisemnie do Dyrektora NCN z wnioskiem 
o powołanie wybranych ekspertów. 
 



 

13. Dyrektor NCN w drodze zarządzenia, powołuje ekspertów do udziału w pracach 
Zespołów Ekspertów w danym konkursie, wskazując zakres obowiązków i  czas trwania 
powołania. Każdy członek Zespołu Ekspertów otrzymuje pisemne powołanie, które jest 
przygotowywane przez Dział Spraw Organizacyjnych NCN. 
 

14. Ekspert chcący zrezygnować z pełnienia swojej funkcji przed terminem określonym 
w powołaniu, zobowiązany jest zgłosić swoją rezygnację pisemnie do Dyrektora NCN. 
 

15. Ewidencję ekspertów, którzy zostali wybrani przez Radę na dany konkurs prowadzi 
Kancelaria Rady NCN.  

 
 


