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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.90.2019 
 
 
 

UCHWAŁA NR 90/2019 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
z dnia 12 września 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 

(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 60/2019 z dnia 

13 czerwca 2019 r.: 

1) wprowadza nową treść § 1 w brzmieniu:  

„§ 1. Działając na podstawie art. 21 ustawy o NCN, Rada określa Regulamin 

przyznawania środków na realizację projektów badawczych finansowanych przez NCN 

w konkursach: OPUS, PRELUDIUM, PRELUDIUM BIS, SONATINA, SONATA, 

SONATA BIS, MAESTRO, przy uwzględnieniu zasad przejrzystości procedur 

konkursowych oraz procedur wyłaniania ekspertów.”; 

2) w § 3 pkt 2 zmienia publikator tekstu jednolitego ustawy o Narodowym Centrum Nauki 

na: „Dz. U z 2019 r. poz. 1384”; 

3) wprowadza nową treść § 8 w brzmieniu: 

„§ 8. Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia 

z wnioskiem1: 

a) kieruje2
 trzema lub więcej projektami badawczymi finansowanymi ze środków NCN; 

b) kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i jest wskazana 

jako kierownik projektu w innym wniosku, który znajduje się w procesie oceny; 

c) kieruje jednym projektem badawczym finansowanym ze środków NCN i jest 

wskazana jako kierownik projektu w dwóch innych wnioskach, które znajdują się 

w procesie oceny; 

d) jest wskazana jako kierownik projektu w trzech innych wnioskach, które znajdują 

się w procesie oceny.”; 

                                                 
1
 Za datę wystąpienia z wnioskiem uznaje się ostateczny termin składania wniosków w konkursie. 

2
 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. 
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4) wprowadza nową treść § 10 w brzmieniu: 

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

realizującym projekt badawczy przez co najmniej 50% czasu jego trwania, 

z wyłączeniem konkursu PRELUDIUM BIS.”; 

5) przed § 12 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 12 w brzmieniu: 

„§ 12. Nie można jednocześnie być kierownikiem projektu w więcej niż dwóch 

projektach badawczych finansowanych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS.”; 

6) zmienia oznaczenie § 12 na § 13; 

7) zmienia oznaczenie § 13 na § 14; 

8) zmienia oznaczenie § 14 na § 15; 

9) zmienia oznaczenie § 15 na § 16; 

10) zmienia oznaczenie § 16 na § 17; 

11) zmienia oznaczenie § 17 na § 18; 

12) zmienia oznaczenie § 18 na § 19; 

13) zmienia oznaczenie § 19 na § 20; 

14) zmienia oznaczenie § 20 na § 21; 

15) zmienia oznaczenie § 21 na § 22; 

16) zmienia oznaczenie § 22 na § 23; 

17) zmienia oznaczenie § 23 na § 24; 

18) zmienia oznaczenie § 24 na § 25; 

19) zmienia oznaczenie § 25 na § 26; 

20) zmienia oznaczenie § 26 na § 27; 

21) zmienia oznaczenie § 27 na § 28 i nadaje mu nowe brzmienie: 

„§ 28. Ocena wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATINA, SONATA, 

SONATA BIS, MAESTRO, przebiega w dwóch etapach: 

1) Etap I – ocena kwalifikacyjna dokonywana jest na podstawie danych zawartych we 

wniosku i załącznikach do wniosku, z wyłączeniem szczegółowego opisu projektu 

badawczego. Polega ona na sporządzeniu indywidualnych ocen przez dwóch członków 

Zespołu Ekspertów oraz ich uzgodnieniu przez Zespół Ekspertów. Do drugiego etapu 

kierowane są wnioski z najwyższych pozycji kwalifikacyjnej listy rankingowej, których 

łączna kwota planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości 

środków finansowych przeznaczonych przez Radę na dany konkurs w ramach 

poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Wysokość tych środków Rada ustala na 

podstawie analizy kosztów realizacji projektów we wnioskach złożonych w ramach 

poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin oraz priorytetów ustalonych przez Radę. 

2) Etap II – ocena specjalistyczna dokonywana jest na podstawie danych zawartych 

we wniosku i załącznikach do wniosku, z wyłączeniem skróconego opisu projektu 

badawczego. Polega ona na sporządzeniu indywidualnych ocen przez ekspertów 

zewnętrznych niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek 

w I etapie. Następnie członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku 

na podstawie opinii specjalistycznych oraz analizy i dyskusji wniosków. W konkursach: 

SONATINA, SONATA BIS, MAESTRO ocena końcowa wniosku obejmuje również 

wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kierownikiem projektu przez 

członków Zespołu Ekspertów. W konkursach: SONATINA, SONATA BIS rozmowa 
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kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub w języku angielskim, w konkursie 

MAESTRO rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku angielskim.”; 

22) przed § 28 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 29 w brzmieniu: 

„§ 29. Do zasad oceny wniosków w konkursie PRELUDIUM BIS stosuje się 

odpowiednio przepisy § 28, z zastrzeżeniem, że opis projektu badawczego podlega 

ocenie na I i II etapie.”; 

23) zmienia oznaczenie § 28 na § 30; 

24) zmienia oznaczenie § 29 na § 31; 

25) zmienia oznaczenie § 30 na § 32; 

26) zmienia oznaczenie § 31 na § 33; 

27) zmienia oznaczenie § 32 na § 34; 

28) zmienia oznaczenie § 33 na § 35; 

29) zmienia oznaczenie § 34 na § 36; 

30) przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków w konkursach na 

projekty badawcze”; 

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

 
§ 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 


