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 Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 

UCHWAŁA NR 59/2011 

z dnia 8 grudnia 2011 r.  

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

w sprawie wprowadzenia zmian  
do 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 2010 Nr 96 poz. 617 z późn. zm.) 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 47/2011 z dnia 13 października 2011 r.: 
 

 tytuł regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin przyznawania środków na 
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 
projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.”; 
 

 w § 1 wprowadza się dodatkowy punkt o numeracji 6  w brzmieniu: „staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora.”; 

 

 § 2 otrzymuje brzmienie: „Ocenę wniosków o finansowanie projektów badawczych 
i wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 
zgłoszonych w konkursach dokonują Zespoły Ekspertów powołane przez 
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki na wniosek Rady.”; 

 

 rozdział III otrzymuje brzmienie: „Procedura składania wniosków o finansowanie.”; 
 

 § 5 otrzymuje brzmienie: „W ramach procedury składania wniosków  
o finansowanie projektów badawczych i wniosków o finansowanie staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora w Narodowym Centrum Nauki, 
wnioskodawca zobowiązany jest do: 

a) dokonania rejestracji w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) 
jako redaktor wniosku (www.osf.opi.org.pl); 

b) wypełnienia odpowiedniego typu wniosku znajdującego się w systemie 
OSF;  

c) wysłania drogą elektroniczną kompletnego wniosku wypełnionego on-line; 
d) wydrukowania wersji elektronicznej wniosku i opatrzenia jej wszystkimi 

wymaganymi pieczęciami oraz podpisami (wersja drukowana musi być 
tożsama z wersją elektroniczną wniosku); 

e) przesłania wydrukowanego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, 
pocztą do siedziby Narodowego Centrum Nauk, na adres: ul. Królewska 
57, 30 -081 Kraków. 

 

http://www.osf.opi.org.pl/
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 § 16 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „ocenę wykonania przez wnioskodawcę projektów 
badawczych uprzednio finansowanych na naukę; 

 
 

 załącznik nr 1 do regulaminu otrzymuje nazwę: Ocena wniosków o finansowanie 
projektów badawczych i wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum 
Nauki”.; 

 

 wprowadza się dodatkowy rozdział V o tytule: „Tryb i zasady oceny wniosków  
o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.”; 

 

 wprowadza się § 27 w brzmieniu: „Do zasad i trybu oceny wniosków  
o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora stosuje się 
odpowiednio przepisy § 10 do § 26  za wyjątkiem § 16, § 19 i § 25.”; 

 

 wprowadza się § 28 w brzmieniu: „W trakcie oceny merytorycznej wniosków  
o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora  przyjętych do 
konkursu uwzględnia się w szczególności: 

 
1) dotychczasowe osiągnięcia naukowe wnioskodawcy; 
2) wartość naukową planowanych badań, ze szczególnym uwzględnieniem 

wpływu odbycia stażu na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy; 
3) rangę naukową jednostki naukowej, w tym dorobek naukowy 

przedstawiciela tej jednostki, pełniącego funkcję opiekuna naukowego 
wnioskodawcy; 

4) zasadność odbycia stażu, w tym trafność wyboru jednostki naukowej, 
zgodność długości stażu z planowanym harmonogramem badań 
naukowych. 

 

 wprowadza się § 29 W brzmieniu: „Ocena wniosku o finansowanie staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch 
etapach:  

 
1) Etap I: Członkowie Zespołu Ekspertów dokonują indywidualnych ocen 

wniosków, które zostają uzgodnione podczas posiedzenia Zespołów 
Ekspertów. Do drugiego etapu kierowane są wnioski, których łączna kwota 
planowanych nakładów nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości 
środków finansowych ustalonych przez Radę. 

 
2) Etap II: Członkowie Zespołu Ekspertów dokonują oceny wniosku na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z wnioskodawcą”.  
 
 
 
 

§ 2. 
 

Treść Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora wraz z wprowadzonymi zmianami, o których mowa w § 1. 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 3. 

 
Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków na realizacji zadań finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora - Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych 
i wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w konkursach 
przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki, przyjmuje brzmienie w treści 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
 

               Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

         

     prof. dr hab. Michał Karoński 


