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Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 617) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Minister właściwy do spraw nauki, zwany 
dalej „Ministrem”, w celu wyłonienia kandydatów na 
członków Rady Narodowego Centrum Nauki, zwanej 
dalej „Radą”, zamieszcza w Biuletynie Informacji Pub-
licznej na stronie podmiotowej Ministra oraz w siedzi-
bie urzędu obsługującego Ministra ogłoszenie o przyj-
mowaniu zgłoszeń kandydatów na członków Rady.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zwane da-
lej „ogłoszeniem”, zamieszcza się nie później niż 
w terminie 4 miesięcy przed upływem kadencji człon-
ków Rady.

3. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1)  termin, miejsce i sposób składania zgłoszeń;

2)  termin i sposób podania do publicznej wiadomo-
ści list kandydatów na członków Rady. 

§ 2. 1. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandy-
datów na członków Rady, będące jednostkami nauko-
wymi posiadającymi co najmniej kategorię A, mogą 
zgłosić dwóch kandydatów reprezentujących grupy 
dziedzin nauki.

2. Podmioty uprawnione do zgłaszania kandyda-
tów na członków Rady, reprezentujące środowisko 
naukowe, mogą zgłosić po dwóch kandydatów do 
każdej z grup dziedzin nauki.

3. Wykaz grup dziedzin nauki reprezentowanych 
przez członków Rady jest określony w załączniku do 
rozporządzenia.

§ 3. 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady za-
wiera:

1)  wskazanie podmiotu zgłaszającego kandydata;

2)  dane osobowe kandydata: imię, nazwisko i adres;

3)  dorobek naukowy oraz informacje o aktywności 
naukowej kandydata;

4)  opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 
kandydata przydatnych do pełnienia funkcji człon-
ka Rady;

5)  uzasadnienie zgłoszenia kandydata;

6)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na 
kandydowanie oraz znajomości przepisów nakła-
dających obowiązki i ograniczenia wynikające 
z bycia członkiem Rady.

2. Zgłoszenie kandydata na członka Rady przekaza-
ne po terminie określonym w ogłoszeniu nie podlega 
rozpatrzeniu.

§ 4. 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady 
są oceniane pod względem formalnej zgodności 
z ogłoszeniem oraz wymaganiami niniejszego rozpo-
rządzenia przez Zespół Identyfikujący Członków Rady, 
o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, zwany dalej 
„Zespołem Identyfikującym”. 

2. Zespół Identyfikujący, na stronie podmiotowej 
Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej, zamiesz-
cza listy kandydatów na członków Rady, których zgło-
szenia spełniają wymagania formalne.

3. Zespół Identyfikujący sporządza listy, o których 
mowa w ust. 2, w porządku alfabetycznym, oddzielnie 
dla każdej z grup dziedzin nauki, wraz z informacją 
o liczbie zgłoszeń danej osoby oraz o reprezentowanej 
przez nią dziedzinie nauki.

§ 5. Zespół Identyfikujący, w terminie 2 miesięcy 
przed upływem kadencji członków Rady, spośród kan-
dydatów umieszczonych na listach, o których mowa 
w § 4 ust. 2, sporządza listę co najmniej 24 kandyda-
tów na członków Rady i przekazuje ją Ministrowi, kie-
rując się dorobkiem naukowym kandydatów i ich bie-
żącą aktywnością naukową oraz zasadami zapewnie-
nia zrównoważonej reprezentacji różnych dziedzin 
naukowych i różnych środowisk naukowych.

§ 6. 1. Minister powołuje członków Rady spośród 
kandydatów umieszczonych na liście, o której mowa 
w § 5, sporządzonej przez Zespół Identyfikujący. 

2. W przypadku niepowołania przez Ministra kan-
dydata na członka Rady, Zespół Identyfikujący przed-
stawia Ministrowi nową kandydaturę spośród osób 
zgłoszonych przez uprawnione podmioty. 

3. Minister w dzienniku urzędowym Ministra oraz 
na stronach internetowych obsługującego go urzędu 
ogłasza komunikat o powołanych członkach Rady, 
wraz z informacją o reprezentowanych  przez nich gru-
pach dziedzin nauki.

§ 7. W przypadku odwołania przez Ministra lub 
śmierci członka Rady przed upływem kadencji Rady, 
na jego miejsce jest powoływana do końca kadencji 
osoba wskazana przez Zespół Identyfikujący spośród 
kandydatów, zgłoszonych na tę samą kadencję do tej 
samej grupy dziedzin nauki, umieszczonych na listach, 
o których mowa w § 4 ust. 2.

§ 8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 października 2010 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 23 września 2010 r.

w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem ad-
ministracji rządowej — nauka, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1596).
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Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 23 września 2010 r. (poz. 1220)

WYKAZ GRUP DZIEDZIN  NAUKI  REPREZENTOWANYCH PRZEZ CZŁONKÓW
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Lp. Nazwa grupy dziedzin nauki  Dziedziny nauki objęte grupą dziedzin nauki

1 Grupa Nauk Humanistycznych i Społecznych Nauki ekonomiczne 
Nauki humanistyczne 
Nauki prawne 
Nauki teologiczne

2 Grupa Nauk Ścisłych i Inżynierskich Nauki chemiczne 
Nauki fizyczne 
Nauki matematyczne 
Nauki techniczne

3 Grupa Nauk o Życiu Nauki biologiczne 
Nauki farmaceutyczne 
Nauki leśne 
Nauki medyczne 
Nauki o kulturze fizycznej 
Nauki o Ziemi 
Nauki rolnicze 
Nauki weterynaryjne 
Nauki o zdrowiu

4 Grupa Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej Nauki o sztukach filmowych 
Nauki o sztukach muzycznych 
Nauki o sztukach plastycznych 
Nauki o sztukach teatralnych




