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   Rada 
Narodowego Centrum Nauki 
 
KR.0003.56.2017 
 

 
 

UCHWAŁA NR 56/2017 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki  

w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
oraz stypendiów doktorskich 

 
 

§ 1 
 
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1071) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany 
w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe 
Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora oraz stypendiów doktorskich, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 28/2017 z dnia  
9 marca 2017 r.: 
 

 wprowadza nową treść § 5 w brzmieniu: „Okresy realizacji projektów badawczych, 
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich ustala Rada 
NCN w odpowiednich uchwałach określających warunki przeprowadzania 
poszczególnych konkursów. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych 
wystąpieniem okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie zawarcia umowy, 
okres realizacji projektu badawczego, stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 
lub stypendium doktorskiego może być przedłużony o okres nie dłuższy niż 24 
miesiące. W przypadku przerw w pracy kierownika projektu badawczego związanych 
z przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, 
urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach 
urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim lub urlopie rodzicielskim, udzielanych na 
zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy, okres realizacji projektu 
badawczego może być dodatkowo przedłużony o okres odpowiadający czasowi 
przebywania na tych urlopach.”; 

 wprowadza nową treść § 7 w brzmieniu: „Szczegółowe kryteria i tryb wyboru określa 
dokument „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia 
i powoływania”, stanowiącym załącznik do uchwały Rady NCN nr 48/2017 z dnia 
10 maja 2017 r. Rada wybiera Zespoły Ekspertów przy założeniu, że:”; 

 w § 7 skreśla pkt 1); 

 w § 7 skreśla pkt 2); 

 w § 7 skreśla pkt 3); 

 § 7 pkt 4) uzupełnia o zapis „przy czym”; 

 w § 7 zmienia oznaczenie pkt 4) na pkt 3); 

 wprowadza nową treść § 7 pkt 5) w brzmieniu: „Pracami Zespołu Ekspertów kieruje 
przewodniczący wskazany przez Radę na wniosek odpowiednich komisji Rady: 
Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Komisji Nauk Ścisłych 
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i Technicznych, Komisji Nauk o Życiu. Z uzasadnionych przyczyn przewodniczący 
Zespołu może zlecić innemu jego członkowi kierowanie pracami Zespołu Ekspertów.”; 

 w § 7 zmienia oznaczenie pkt 5) na pkt 4); 

 wprowadza nową treść § 8 pkt 3) w brzmieniu: „wysłania drogą elektroniczną za 
pośrednictwem systemu OSF kompletnego wniosku z niezbędnymi załącznikami 
wraz z podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumentem 
potwierdzającym złożenie wniosku lub skanem tego dokumentu podpisanym 
odręcznie.” oraz skreśla przypis nr 1; 

 w § 12 skreśla zapis „zdyskwalifikować” wprowadzając w zamian „odrzucić”; 

 w § 15 skreśla zapis „lub” wprowadzając w zamian „albo”; 

 § 17 uzupełnia o zapis „MAESTRO”; 

 wprowadza nową treść § 23 pkt 1) w brzmieniu: „Przy ponownej ocenie wniosku 
stosuje się odpowiednio zapisy dokumentu „Zespoły Ekspertów Narodowego 
Centrum Nauki – zasady tworzenia i powoływania” stanowiącym załącznik do 
uchwały Rady NCN nr 48/2017 z dnia 10 maja 2017 r. oraz zapisy niniejszego 
Regulaminu, z tym że ponowna ocena wniosku powinna się zakończyć przed 
upływem 5 miesięcy od dnia, kiedy decyzja Komisji Odwoławczej Rady NCN 
o uchyleniu decyzji Dyrektora NCN stała się ostateczna.”; 

 § 23 pkt 4) uzupełnia o zapis „pozostałych”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków o finansowanie 
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich 
w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 4 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”. 

 
 

§ 2 
 
Jednolity tekst  Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich z uwzględnieniem zmian, o których mowa 
w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

 
 

 prof. dr hab. Janusz Janeczek 
 

 Przewodniczący Rady 
 Narodowego Centrum Nauki 


