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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.61.2020 
 
 
 

UCHWAŁA NR 61/2020 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
z dnia 21 maja 2020 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. z późn. zm. w odniesieniu do zmian wprowadzonych 

uchwałą Rady NCN nr 49/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r.: 

 

1) w § 3: 

− przed pkt 9 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie pkt 9 w brzmieniu: 

„9) pomocniczych określeniach identyfikujących – należy przez to rozumieć 

określenia wskazujące dyscypliny objęte konkretnym panelem NCN;”, 

− zmienia oznaczenie pkt 9 na pkt 10, 

− zmienia oznaczenie pkt 10 na pkt 11, 

− zmienia oznaczenie pkt 11 na pkt 12, 

− zmienia oznaczenie pkt 12 na pkt 13; 

2) przed § 19 wprowadza nowy nadając mu oznaczenie § 19 w brzmieniu: 

„§ 19. Zespół Ekspertów może wskazać do 10% wniosków spośród 

niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej, za wyjątkiem wniosków 

o których mowa w § 18 lit. b, które można złożyć w kolejnej edycji konkursu OPUS. 

Jeżeli wniosków niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jest mniej 

niż 10, Zespół może wskazać nie więcej niż 1 wniosek.”; 

3) zmienia oznaczenie § 19 na § 20; 

4) zmienia oznaczenie § 20 na § 21; 

5) zmienia oznaczenie § 21 na § 22; 

6) zmienia oznaczenie § 22 na § 23; 

7) zmienia oznaczenie § 23 na § 24; 

8) zmienia oznaczenie § 24 na § 25; 

9) zmienia oznaczenie § 25 na § 26; 
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10) zmienia oznaczenie § 26 na § 27; 

11) zmienia oznaczenie § 27 na § 28; 

12) zmienia oznaczenie § 28 na § 29; 

13) zmienia oznaczenie § 29 na § 30: 

− w pkt 1 nadaje nowe brzmienie: 

„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 opinii przez 

dwóch członków Zespołu Ekspertów. W przypadku wniosku, dla którego przypisano 

pomocnicze określenia identyfikujące, wskazujące dyscypliny objęte innymi 

panelami NCN, niż ten do którego został złożony wniosek, przewodniczący Zespołu 

Ekspertów może zdecydować o zasięgnięciu dodatkowej opinii, którą sporządza 

członek innego Zespołu Ekspertów. Wszystkie indywidualne opinie uzgadniane są 

przez Zespół Ekspertów oceniający wniosek w panelu, do którego został złożony. 

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.”, 

− w pkt 2 zdanie drugie, nadaje nowe brzmienie: 

„Polega ona na sporządzeniu indywidualnych opinii przez ekspertów zewnętrznych 

niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie.”; 

14) zmienia oznaczenie § 30 na § 31 i w treści zmienia odnośnik § 29 na §30; 

15) zmienia oznaczenie § 31 na § 32; 

16) zmienia oznaczenie § 32 na § 33 i w treści zmienia odnośnik § 33 na §34; 

17) zmienia oznaczenie § 33 na § 34; 

18) zmienia oznaczenie § 34 na § 35 i w treści zmienia odnośnik § 33 na §34; 

19) zmienia oznaczenie § 35 na § 36; 

20) zmienia oznaczenie § 36 na § 37; 

21) zmienia oznaczenie § 37 na § 38; 

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

projekty badawcze”; 

23) 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, z uwzględnieniem zmian, 

o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 
 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


