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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.36.2022 
 
 
 

UCHWAŁA NR 36/2022 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
z dnia 17 marca 2022 r. 

 
w sprawie zasad ustalania wysokości środków finansowych 

w konkursach Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze 
 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), w związku z Regulaminem przyznawania środków 

na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów 

badawczych, Rada Narodowego Centrum Nauki określa zasady ustalania wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w konkursach określonych ww. Regulaminem. 

 

1. Rada NCN ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 

projektów badawczych w poszczególnych konkursach na podstawie rekomendacji 

Dyrektora NCN, najpóźniej na 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków w danym konkursie. Na późniejszym etapie przebiegu konkursu Rada NCN 

może zwiększyć wysokość środków finansowych ustalonych na dany konkurs. 

 

2. Rada NCN dokonuje podziału środków finansowych, o których mowa w pkt 1, 

na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup 

dyscyplin, kierując się zasadą proporcjonalności i doskonałości naukowej projektów 

badawczych ocenianych w danym konkursie. 

 

3. Zasada proporcjonalności polega na podziale środków finansowych, o których mowa 

w pkt 1, w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin proporcjonalnie do 

wnioskowanego zapotrzebowania określonego we wnioskach w danym konkursie 

skierowanych do oceny merytorycznej. 

 

4. Zasada doskonałości naukowej projektów badawczych realizowana jest poprzez 

ocenę merytoryczną wniosków w danym konkursie i decyzje Zespołów Ekspertów 

o skierowaniu wniosków do drugiego etapu oceny. 
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5. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację 

projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin 

przyjmuje się zasadę proporcjonalności ważoną współczynnikiem 0,6 i zasadę 

doskonałości naukowej projektów badawczych ważoną współczynnikiem 0,4, według 

następującego wzoru: 

 

 
 

a − wysokość wnioskowanego zapotrzebowania określonego we wnioskach na realizację 

projektów badawczych w ramach poszczególnej dyscypliny lub grupy dyscyplin skierowanych 

do oceny merytorycznej w danym konkursie; 

b − całkowita wysokość wnioskowanego zapotrzebowania określonego we wnioskach na 

realizację projektów badawczych skierowanych do oceny merytorycznej w danym konkursie; 

c − wysokość zapotrzebowania finansowego określonego we wnioskach na realizację 

projektów badawczych w ramach poszczególnej dyscypliny lub grupy dyscyplin, skierowanych 

przez Zespół Ekspertów do drugiego etapu oceny w danym konkursie; 

d − całkowita wysokość wnioskowanego zapotrzebowania określonego we wnioskach na 

realizację projektów badawczych skierowanych przez Zespoły Ekspertów do drugiego etapu 

oceny w danym konkursie; 

e − wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych 

w danym konkursie; 

f − wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych 

w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w danym konkursie. 

 

 

6. W konkursach, w których ocena merytoryczna jest jednoetapowa przy ustalaniu 

wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 

badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin jako główną 

zasadę przyjmuje się zasadę proporcjonalności, według następującego wzoru: 

 

 
 

a − wysokość wnioskowanego zapotrzebowania określonego we wnioskach na 

realizację projektów badawczych w ramach poszczególnej dyscypliny lub grupy 

dyscyplin skierowanych do oceny merytorycznej w danym konkursie; 

b − całkowita wysokość wnioskowanego zapotrzebowania określonego we 

wnioskach na realizację projektów badawczych skierowanych do oceny 

merytorycznej w danym konkursie; 

e − wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 

badawczych w danym konkursie; 

f − wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 

badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin w danym 

konkursie; 
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7. W konkursach, w których ocena merytoryczna jest jednoetapowa Rada NCN może 

przyjąć inny niż określony w pkt 6 sposób ustalania wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych 

dyscyplin lub grup dyscyplin. 

 

8. Przy ustalaniu wysokości środków finansowych, o których mowa w pkt 5-7, stosuje 

się zaokrąglenia do pełnych tysięcy złotych. W przypadku gdy suma wysokości 

środków przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach dyscyplin 

lub grup dyscyplin jest różna od wysokości środków ustalonych przez Radę NCN na 

dany konkurs, korekty dokonuje się w dyscyplinie lub grupie dyscyplin, w której 

przeznaczono najwyższą wysokość środków na realizację projektów badawczych. 

 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


