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 Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.12.2020 
 
 
 

UCHWAŁA NR 12/2020 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 17 stycznia 2020 r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu działania Rady Narodowego Centrum Nauki 

 
 

§ 1 
 

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384) oraz § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Nauki z dnia  

9 września 2010 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1154) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 

następujące zmiany w Regulaminie działania Rady Narodowego Centrum Nauki przyjętym 

uchwałą Rady NCN nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. z późn. zm. określonymi uchwałą Rady 

NCN nr 18/2017 z dnia 9 lutego 2017 r.: 

 

1) w § 1 ust. 1 zmienia publikator ustawy o NCN na t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1384; 

2) w § 3 ust. 2 uzupełnia o sformułowanie „wyrażonej”; 

3) w § 4: 

− ust. 1 zdanie trzecie, nadaje nowe brzmienie: 

„Do powołania przewodniczącego i członków Komisji Odwoławczej niezbędna jest 

ich zgoda na kandydowanie.”; 

− ust. 4 nadaje nowe brzmienie: 

„4. Komisja Odwoławcza rozstrzyga sprawy na podstawie zapisów art. 134 i 138 

k.p.a.”; 

− ust. 5 nadaje nowe brzmienie: 

„5. Członek Komisji Odwoławczej nie bierze udziału w postępowaniu odwoławczym 

w przypadku, gdy pozostaje z wnioskodawcą w relacji mogącej stwarzać konflikt 

interesów.”; 

− ust. 7 nadaje nowe brzmienie: 

„7. Komisja Odwoławcza ma prawo żądać informacji i dokumentów niezbędnych do 

rozstrzygnięcia odwołania i wydania decyzji, związanych z załatwieniem sprawy 

przez organ I instancji oraz zlecać przeprowadzenie dodatkowego postępowania 

dowodowego.”; 

− ust. 8 wprowadza sformułowanie „Odwoławcza”; 

− ust. 10 zdanie pierwsze, nadaje nowe brzmienie: 

„Decyzja Komisji Odwoławczej, podejmowana jest bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej 3 członków Komisji”; 

− ust. 11 nadaje nowe brzmienie: 
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„11. Z posiedzeń Komisji Odwoławczej sporządza się protokoły, które podpisują jej 

członkowie obecni na posiedzeniu.”; 

4) w § 5: 

− skreśla ust. 2; 

− zmienia oznaczenie ust. 3 na ust. 2; 

− zmienia oznaczenie ust. 4 na ust 3 i nadaje nowe brzmienie: 

„3. Do powołania przewodniczącego komisji niezbędna jest jego zgoda.”; 

− skreśla ust. 5; 

5) w § 8: 

a) przed ust. 1 wprowadza nowe, nadając im oznaczenie: 

− ust. 1 w brzmieniu: 

„1. Rada wydaje opinie w drodze uchwały.”; 

− ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Projekty opinii przygotowują komisje Rady.”; 

− ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Komisje Rady mogą zasięgać opinii ekspertów.”; 

b) zmienia oznaczenie ust. 1 na ust. 4; 

c) zmienia oznaczenie ust. 2 na ust. 5 i skreśla sformułowanie „zawierający stanowisko 

poszczególnych członków Rady”; 

d) zmienia oznaczenie ust. 3 na ust. 6; 

e) zmienia oznaczenie ust. 4 na ust. 7 i nadaje nowe brzmienie: 

„7. Głosowania są jawne.”; 

f) zmienia oznaczenie ust. 5 na ust. 8 i skreśla sformułowanie „zarządzi” wprowadzając 

w zamian „zarządza”; 

6) w § 10: 

− ust. 4 skreśla sformułowanie „przekazuje” wprowadzając w zamian „udostępnia”; 

− ust. 6 skreśla sformułowanie „zarządzi” wprowadzając w zamian „zarządza”; 

7) przed § 11 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie § 11 w brzmieniu: 

„ 1. Członkowie Rady dbają o dobre imię Narodowego Centrum Nauki. 

2. Członkowie Rady kierują się w swoich działaniach troską o prawidłowy rozwój 

nauki w Polsce, zachowują obiektywizm i bezstronność, unikając konfliktów 

interesów. 

3. Członków Rady obowiązuje niezbędna dla swobodnej wymiany poglądów 

dyskrecja, która nie pozwala przekazywać osobom postronnym treści 

zgłaszanych w trakcie wspólnych debat poglądów, opinii, wniosków czy 

postulatów, wykraczających poza przyjęty protokół spotkania.  

4. Członkowie Rady dokładają starań, by oferta konkursowa, kryteria oceny 

wniosków oraz dobór członków Zespołów Ekspertów stwarzały warunki 

sprzyjające promocji najbardziej wartościowych badań naukowych. 

5. Członek Rady, w trakcie trwania kadencji, na którą został powołany, nie może 

być wskazany we wniosku w konkursach NCN jako kierownik projektu, członek 

zespołu badawczego, promotor bądź opiekun naukowy. 

6. Członek Rady wyłącza się w trakcie postępowania konkursowego z działań 

mogących powodować konflikt interesów, w szczególności gdy jego małżonek, 

wstępny, zstępny lub inna bliska osoba złożyła wniosek w konkursie NCN. 
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7. Członek Rady wyłącza się w trakcie postępowania odwoławczego z działań 

mogących powodować konflikt interesów, w szczególności gdy: 

− jest współpracownikiem kierownika projektu lub pracownikiem podmiotu 

będącego wnioskodawcą; 

− był w jakimkolwiek stopniu zaangażowany w przygotowanie wniosku; 

− może bezpośrednio skorzystać na pozytywnym rozpatrzeniu odwołania; 

− pozostaje w bliskich relacjach z kierownikiem projektu lub osobami 

reprezentującymi podmiot, któremu mają zostać przyznane środki finansowe; 

− jest lub był w ostatnich trzech latach zatrudniony w podmiocie, w którym 

zatrudniony jest kierownik projektu; 

− zachodzi inna ważna przyczyna mogąca ograniczać jego rzetelność 

i bezstronność. 

8. Członek Rady nie może brać udziału w ocenie rozliczenia środków finansowych 

przyznanych na badania, w realizacji których brał udział w charakterze 

kierownika lub wykonawcy. 

9. Jeżeli członek Rady w trakcie wykonywania swoich zadań stwierdzi powstanie 

jakiejkolwiek przyczyny mogącej wpływać na bezstronność procesu oceny 

wniosków lub oceny rozliczania środków finansowych przyznanych na badania, 

zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego 

Rady.”; 

8) zmienia oznaczenie § 11 na § 12. 
 

§ 2 
 

Regulamin działania Rady Narodowego Centrum Nauki, z uwzględnienia zmian, o których 

mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3 
 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc zapisy dotyczące zasad etycznych 

członków Rady NCN określone w § 3 załącznika do uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia  

9 lutego 2017 r. w sprawie zasad etycznych członków Rady i ekspertów Narodowego Centrum 

Nauki. 
 

§ 4 
 

Do konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki przed wejściem w życie niniejszej 

uchwały, w kwestii dotyczących zasad etycznych członków Rady NCN stosuje się przepisy 

uchwały Rady NCN nr 22/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zasad etycznych członków 

Rady i ekspertów Narodowego Centrum Nauki. 
 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


