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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.81.2021 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR 81/2021 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 9 września 2021 r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure) 
 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 21 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), Rada Narodowego Centrum 

Nauki wprowadza następujące zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację 

zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead 

Agency Procedure), przyjętym uchwałą Rady NCN nr 133/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.: 

1) § 11: 

a) zdanie drugie przed wyliczeniem wyrazy „wniosków złożonych lub projektów” 

zastępuje wyrazami „kierowników projektów we wnioskach złożonych lub projektach”, 

b) tiret trzecie nadaje nowe brzmienie: 

„ – PRELUDIUM BIS.”; 

2) § 13 nadaje nowe brzmienie: 

„§ 16. Kierownikiem projektu może być wyłącznie osoba zatrudniona przez cały okres 

realizacji projektu w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego 

na podstawie umowy o pracę na co najmniej połowę pełnego wymiaru czasu pracy. 

Nie dotyczy osób pobierających świadczenia emerytalne z systemu ubezpieczeń 

społecznych.”; 

3) § 14 nadaje nowe brzmienie: 

„§ 17. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu 

trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji 

podmiotu realizującego projekt. Do wymienionego czasu wlicza się udokumentowane 

delegacjami służbowymi wyjazdy mające bezpośredni związek z realizowanym 

projektem oraz urlopy regulowane przepisami prawa pracy.”; 

4) przyjmuje nową treść załącznika o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej 

(Lead Agency Procedure)”. 
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§ 2 

 

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy 

wielostronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure) wraz 

z załącznikiem, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 
 
 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


