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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.28.2022 
 
 
 

UCHWAŁA NR 28/2022 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 2 marca 2022 r. 

 
w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację 

zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki 

we współpracy wielostronnej UNISONO 
 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 21 w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 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 warunkach oraz regulaminie przyznawania środków 

na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, 

przyjętym uchwałą Rady NCN nr 88/2019 z dnia 2 września 2019 r. z późn. zm. w odniesieniu 

do zmian wprowadzonych uchwałą nr 80/2021 z dnia 9 września 2021 r.: 

 

1) § 17 nadaje nowe brzmienie: 

„§ 17. Kierownik projektu zobowiązany jest do przebywania przez co najmniej 50% czasu 

trwania projektu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i pozostawania w dyspozycji 

podmiotu realizującego projekt. Zobowiązanie to nie dotyczy udokumentowanych 

delegacjami służbowymi wyjazdów mających bezpośredni związek z realizowanym 

projektem oraz urlopów, czasu wolnego od pracy i innych usprawiedliwionych 

nieobecności w pracy regulowanych powszechnie obowiązującymi przepisami.”; 

2) § 20 zdanie pierwsze przed wyliczeniem nadaje nowe brzmienie: 

„§ 20. We wniosku krajowym należy przedstawić informacje wskazane w formularzu 

wniosku dostępnym w systemie ZSUN/OSF, którego wzór zamieszczony jest 

w ogłoszeniu o konkursie, w tym:”; 

3) przyjmuje nową treść załącznika o nazwie: „Koszty w projektach badawczych 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursach międzynarodowych 

organizowanych we współpracy wielostronnej UNISONO”. 

 

§ 2 
 

Warunki oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych 

lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, 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. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


