Rada
Narodowego Centrum Nauki

UCHWAŁA NR 45/2012
z dnia 10 maja 2012 r.
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
w sprawie wprowadzenia zmian do dokumentu określającego
„Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”
§ 1.
Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany w dokumencie
określającym „Zasady etyczne członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki”
przyjętym uchwałą nr 22/2011 z dnia 9 czerwca 2011 r. i uzupełnionym uchwałą nr 2/2012
z dnia 12 stycznia 2012 r. :


pkt 2.2. otrzymuje brzmienie: „Członek Rady nie może być ani kierownikiem projektu
ani wykonawcą w konkursach przeprowadzanych w czasie trwania kadencji, na którą
został powołany”;



pkt 2.3. otrzymuje brzmienie: „W czasie trwania kadencji członka Rady, w konkursach
przeprowadzanych na finansowanie projektów badawczych i staży podoktorskich,
realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia
naukowego doktora, członek Rady nie może być wskazany we wniosku jako promotor
bądź opiekun naukowy kierownika projektu”;



pkt 2.4. otrzymuje brzmienie: „Członek Rady nie może uczestniczyć w procedurze
odwoławczej dotyczącej wniosku na projekt badawczy, jeżeli:
 jest współpracownikiem podmiotu składającego wniosek,
 był w jakimkolwiek stopniu zaangażowany w jego przygotowanie,
 może bezpośrednio skorzystać na pozytywnym rozpatrzeniu odwołania,
 pozostaje w bliskich relacjach rodzinnych z kierownikiem projektu lub osobami
reprezentującymi jednostkę organizacyjną związaną z wnioskiem,
 jest lub był w ostatnich trzech latach zatrudniony w jednostce naukowej, w
której zatrudniony jest kierownik projektu,
 zachodzi inna ważna przyczyna, mogąca ograniczać jego rzetelność i
bezstronność”;



wprowadza się dodatkowy pkt 2.5 w brzmieniu: „Członek Rady, którego małżonek,
najbliższy krewny lub inna bliska osoba złożył wniosek, wyłącza się na czas trwania
postępowania dotyczącego wniosku z działań związanych z funkcjonowaniem panelu
dziedzinowego, w którym wniosek został złożony”;



pkt 3.4. otrzymuje brzmienie: „Członek Zespołu Ekspertów nie może być ani
kierownikiem projektu ani wykonawcą w konkursie, w którym pełni funkcję eksperta,
natomiast ekspert zewnętrzny – w panelu dziedzinowym, w konkursie w którym pełni
funkcję eksperta”;



w pkt 3.5. zostaje skreślone słowo „również”;



pkt 3.6. otrzymuje brzmienie: Ekspert jest wyłączony od oceniania wniosku na projekt
badawczy jeżeli:
 jest współpracownikiem podmiotu składającego wniosek,
 był w jakimkolwiek stopniu zaangażowany w jego przygotowanie,
 może bezpośrednio skorzystać na akceptacji wniosku,
 pozostaje w bliskich relacjach rodzinnych z kierownikiem projektu lub osobami
reprezentującymi jednostkę organizacyjną związaną z wnioskiem,
 jest lub był w ostatnich trzech latach zatrudniony w jednostce naukowej,
z której pochodzi wniosek lub w której jest zatrudniony kierownik projektu,

zachodzi inna ważna przyczyna, mogąca ograniczać jego rzetelność
i bezstronność w ocenie wniosku.

§ 2.
Tekst jednolity dokumentu, o którym mowa w § 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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