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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.126.2019 
 
 
 

UCHWAŁA NR 126/2019 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych  
 
 

§ 1 

Na podstawie art. 21 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 zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady NCN 

nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. i zmienionym uchwałą Rady NCN nr 90/2019 z dnia 

12 września 2019 r.: 

1) w § 3: 

− w pkt 5 nadaje nowe brzmienie: 

„5) Koordynatorze Dyscyplin – należy przez to rozumieć Koordynatora Dyscyplin 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o NCN;”; 

− w pkt 9 nadaje nowe brzmienie: 

„9) projektach – należy przez to rozumieć projekty badawcze w rozumieniu art. 2 pkt 2 

ustawy o NCN, finansowane w ramach konkursów NCN;”; 

− w pkt 10 nadaje nowe brzmienie: 

„10) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o finansowanie projektu składany 

w konkursach NCN;”; 

2) wprowadza nową treść § 5 w brzmieniu:  

„§ 5. Szczegółowe kryteria i tryb wyboru Zespołów Ekspertów, Rada określa 

w dokumencie „Zespoły Ekspertów Narodowego Centrum Nauki – zasady tworzenia 

i powoływania.”; 

3) wprowadza nową treść § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. We wniosku nie można być jednocześnie wskazanym jako kierownik projektu oraz 

osoba reprezentująca podmiot, w którym ma być realizowany projekt.”; 

4) wprowadza nową treść § 8 w brzmieniu: 

„§ 8. We wniosku jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która w dniu 

zakończenia naboru wniosków: 
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a) kieruje1 trzema lub więcej projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN2; 

b) kieruje dwoma projektami finansowanymi w ramach konkursów NCN i jest wskazana 

jako kierownik projektu w innym wniosku, znajdującym się w procesie oceny lub 

zakwalifikowanym do finansowania; 

c) kieruje jednym projektem finansowanym w ramach konkursów NCN i jest wskazana 

jako kierownik projektu w dwóch innych wnioskach, znajdujących się w procesie 

oceny lub zakwalifikowanych do finansowania; 

d) jest wskazana jako kierownik projektu w trzech innych wnioskach, znajdujących się 

w procesie oceny lub zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów 

NCN.”; 

5) wprowadza nową treść § 9 w brzmieniu: 

„§ 9. We wniosku jako kierownika projektu nie można wskazać osoby, która jest 

planowana jako realizująca działanie naukowe we wniosku złożonym w konkursie 

MINIATURA i dla którego decyzja dotycząca finansowania nie stała się ostateczna.”; 

6) wprowadza nową treść § 10 w brzmieniu: 

„§ 10. Kierownik projektu musi prowadzić działalność naukowo-badawczą w podmiocie 

realizującym projekt przez co najmniej 50% czasu jego trwania, z wyłączeniem konkursu 

PRELUDIUM BIS.”; 

7) wprowadza nową treść § 11 w brzmieniu: 

„§ 11. Nie można jednocześnie kierować więcej niż jednym projektem finansowanym 

w ramach konkursu MAESTRO.”; 

8) wprowadza nową treść § 12 w brzmieniu: 

„§ 12. Nie można jednocześnie kierować więcej niż dwoma projektami finansowanymi 

w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.”; 

9) wprowadza nową treść § 13 w brzmieniu: 

„§ 13. Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursów PRELUDIUM, 

SONATINA, SONATA, SONATA BIS można być tylko raz.”; 

10) wprowadza nową treść § 17 w brzmieniu: 

„§ 17. Nie można złożyć tego samego wniosku w dwóch następujących po sobie 

konkursach OPUS, z wyjątkiem wniosku, który w poprzednim konkursie: 

a) został zakwalifikowany do II etapu oceny merytorycznej; 

b) nie został zakwalifikowany do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu 

niespełnienia warunków konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania 

wniosku do niewłaściwego panelu lub niewłaściwego odniesienia się do kwestii 

etycznych; 

c) został odrzucony podczas oceny formalnej.”; 

11) wprowadza nową treść § 26 w brzmieniu: 

„§ 26. Oceny merytorycznej wniosków dokonują Zespoły Ekspertów i eksperci zewnętrzni.”; 

12) przyjmuje nową treść załącznika nr 2 o nazwie: „Koszty w projektach badawczych”. 

 

 
1 Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu ze 
środków NCN do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu. 
2 Nie dotyczy konkursu Dioscuri i TANGO. 
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§ 2 

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, o którym mowa w § 1, stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


