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                   Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 
 
 
 

UCHWAŁA NR 51/2012 
 

z dnia 14 czerwca 2012 r.  
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie wprowadzenia zmian  
do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych  

przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych  
oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

 
 
 

§ 1. 
 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki  
(Dz. U. z 2010 Nr 96 poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 
następujące zmiany w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz 
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, określonym uchwałą nr 12/2011 z dnia  
10 marca 2011 r. z późn.zm.: 
 

 § 1. pkt 6)  otrzymuje brzmienie: „W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, 
realizowane: 

a) w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem 
lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych; 

b) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we 
współpracy dwustronnej; 

c) w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we 
współpracy wielostronnej; 

d) przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich 
międzynarodowych urządzeń badawczych, 

złożonych w ramach konkursu HARMONIA”; 
 

 § 4. pkt 1) otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z zasadami dokumentu „Korpus Ekspertów 
Narodowego Centrum Nauki – tworzenie i zasady działania”, stanowiący załącznik do 
uchwały Rady NCN nr 46/2012 z dnia 10 maja 2012 r. poszczególne komisje Rady 
(dla paneli HS - komisja K-1, dla paneli ST - komisja K-2 oraz dla paneli NZ - komisja 
K-3) tworzą Korpus Ekspertów NCN, z którego wyłaniane są Zespoły Ekspertów dla 
poszczególnych paneli lub grup paneli ustalonych uchwałą Rady NCN nr 5/2011 z 
dnia 10 lutego 2011 r. z późn. zm.”; 
 

 § 8. otrzymuje brzmienie: „Rozpatrzenie wniosku obejmującego zadania badawcze 
pokrywające się z zadaniami badawczymi wymienionymi we wniosku złożonym we 
wcześniejszym konkursie i niezakwalifikowanym do finansowania jest dopuszczalne, 
jeżeli nie zostało złożone odwołanie od decyzji Dyrektora NCN w tej sprawie.”; 
 

 § 29. otrzymuje oznaczenie § 30. i zostaje zmieniony przyjmując brzmienie:  
„W konkursie OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS Zespół Ekspertów 
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wskazuje, w grupie wniosków niezakwalifikowanych do II etapu oceny, co najmniej 
20% projektów, których kierownicy nie mogą ubiegać się o finansowanie projektów 
badawczych w kolejnej edycji tego konkursu.” 
 

 § 29. otrzymuje brzmienie: „Kierownicy projektów, które uzyskały finansowanie  
w konkursie MAESTRO, mogą ubiegać się o finansowanie kolejnego projektu  
w konkursie MAESTRO nie wcześniej niż 9 miesięcy przed zakończeniem realizacji 
przyznanego grantu”; 
 

 § 30 otrzymuje oznaczenie § 31. 
 

 § 31 otrzymuje oznaczenie § 32. 
 

§ 2. 
 

  
Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora wraz z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1. 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
 

§ 3. 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków na realizacji zadań finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora pod nazwą: „Ocena wniosków o finansowanie projektów 
badawczych i wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  
w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki”, przyjmuje brzmienie  
w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 
 

               Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 
         

        
 
     prof. dr hab. Michał Karoński 


