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Zarządzenie nr 26/2016
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

w sprawie 
powołania Komisji ds. Integralności Badań Naukowych

z dnia 07-07-2016

Na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu organizacyjnego Biura Narodowego Centrum Nauki 
oraz zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki z dnia 
11 czerwca 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa jest o:

1) Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki;

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;

3) Komisji  – należy przez to rozumieć Komisję ds. Integralności Badań Naukowych, 

przeprowadzającą postępowanie wyjaśniające w sprawie zgłaszanych możliwości 

naruszenia zasad rzetelności w badaniach;

4) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć przewodniczącego Komisji albo osobę  

wyznaczoną do kierowania jej pracami.

§ 2.

W związku z obowiązującym w Centrum Kodeksem Narodowego Centrum Nauki 

dot. rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania oraz na podstawie 

Zarządzenia Dyrektora nr 22/2016 z dnia 15 czerwca 2016 w sprawie wprowadzenia 

Procedury postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia zasad rzetelności badań 

naukowych i starania o fundusze na badania we wnioskach, projektach badawczych, stażach 

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiach doktorskich zakwalifikowanych do 

finansowania w konkursach, które zostały ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki po 

dniu 14 marca 2016 r. powołuje się Komisję ds. Integralności Badań Naukowych. 

§ 3.

1. Kadencja Komisji trwa 2 lata,  z tym, że kadencja pierwszej powołanej Komisji upływa 
w dniu 15 grudnia 2016 r. 

2. Dyrektor może odwołać członka Komisji w przypadku nieobecności na 4 kolejnych 
spotkaniach Komisji.
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3. Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w procedowaniu dokumentów na każdym 
etapie działania, w przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do jego 
bezstronności. O wyłączeniu członka z Komisji decyduje Dyrektor. Członek Komisji może 
zrzec się członkostwa w Komisji.

4. W przypadku konieczności uzupełnienia składu Komisji Dyrektor powołuje nowego 
członka na okres do końca danej kadencji, z zachowaniem zasad, w których mowa w §4.

5. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji spośród jej członków.

§ 4.

W skład Komisji wchodzi pięciu członków, w tym trzech będących pracownikami Biura 
Centrum oraz dwóch przedstawicieli Rady Centrum:

1) Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu;

2) Koordynator Dyscyplin;

3) Radca Prawny;

4) Członek Rady;

5) Członek Rady.

§ 5.

1. Komisja wykonuje swoje zadania zbierając się cyklicznie, przynajmniej osiem razy w roku, 
w oparciu o opracowany na pierwszym posiedzeniu harmonogram spotkań w powiązaniu 
z harmonogramem obrad Rady.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego 
nieobecności wyznaczony przez niego członek Komisji.

3. Po otrzymaniu informacji o możliwości naruszenia zasad rzetelności badań 

Przewodniczący wyznacza spośród członków Komisji osobę, która w terminie 21 dni od 

dnia otrzymania informacji dokona analizy dokumentów będących w posiadaniu Centrum 

lub innych ogólnie dostępnych (np. publikacje), które mogą być związane ze sprawą.

4. Wyznaczony członek Komisji w trakcie posiedzenia Komisji, przedstawia dokonane 

ustalenia. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, który zawiera rekomendacje dla 

Dyrektora o zasadności lub braku zasadności wszczęcia wstępnego postepowania 

wyjaśniającego wraz z opisem przedmiotu sprawy i wniosków. 

5. Kworum niezbędne do podjęcia prac wynosi trzech członków, w tym jeden członek Rady.

6. Wszelkie rozstrzygnięcia Komisji co do treści rekomendacji są poddawane głosowaniu 

i muszą uzyskać akceptację kworum.

7. Członkowie Komisji są obowiązani do nieujawniania informacji, które uzyskali w związku 
z wykonywaniem prac w Komisji, za wyjątkiem Dyrektora i organów.
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8. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, zawierający co najmniej: listę 
z podpisami osób uczestniczących, opis przedmiotu prac Komisji i postawionych 
wniosków wymagających pilnych działań i decyzji Dyrektora. 

9. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkowe posiedzenia.

10. W terminie do 30 stycznia Komisja przedkłada Dyrektorowi Centrum raport roczny wraz z 
rejestrem spraw, w którym opisuje prace i wnioski Komisji dotyczące zakresu 
procedowanych spraw w poprzednim roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor

Narodowego Centrum Nauki
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