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Zarządzenie nr 81/2021
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki

w sprawie 
wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 53/2021 podpisanego 8 września 2021 r. dotyczącego 

ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za wykonywanie czynności zleconych przez Centrum
 z dnia 03-01-2022

Na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Biura Narodowego Centrum Nauki i 

zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, w brzmieniu 

przyjętym zarządzeniem nr 75/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 26 

listopada 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W zarządzeniu nr 53/2021 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki w sprawie wprowadzenia 
zmian do zarządzenia nr 22/2021 z dnia 30 marca 2021 (dotyczącego ustalenia 
wynagrodzeń Ekspertów za wykonywanie czynności zleconych przez Centrum) wprowadza 
się następujące zmiany:

1) § 6 otrzymuje w miejsce dotychczasowego następujące brzmienie:

„Przewodniczący Zespołu Ekspertów za wskazanie Ekspertów do wykonania indywidualnej 
oceny Wniosku na I etapie Oceny merytorycznej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 
stanowiącej iloczyn liczby Wniosków ocenianych przez Zespół Ekspertów oraz kwoty 25 zł 
brutto.”

§ 2.

1. Tekst jednolity Zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzeń Ekspertów za czynności 
zlecone przez Centrum stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2021 roku. 

Dyrektor

Narodowego Centrum Nauki
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Załącznik nr 1 do
Zarządzenie nr 81/2021
Dyrektora Narodowego Centrum Nauki
w sprawie 
wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 
53/2021 podpisanego 8 września 2021 r. 
dotyczącego ustalenia wynagrodzeń 
Ekspertów za wykonywanie czynności 
zleconych przez Centrum
z dnia 03-01-2022

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 

(tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1384) oraz § 2 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Biura 

Narodowego Centrum Nauki oraz zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego 

Centrum Nauki z dnia 26 listopada 2021 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala   się   wysokość   wynagrodzeń   przysługujących   Ekspertom za  wykonywanie 
czynności zleconych przez Narodowe Centrum Nauki.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) Centrum – należy przez to rozumieć Narodowe Centrum Nauki;
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Narodowego Centrum Nauki;
3) Ekspercie  –  należy  przez  to  rozumieć  ekspertów, o których mowa w art. 22 ust 1 

- 3 Ustawy;
4) Ekspercie dodatkowym – należy przez to rozumieć eksperta powołanego przez 

Dyrektora w trakcie czynności kontrolnych do dokonania wyspecjalizowanej 
indywidualnej opinii, który nie wchodzi w skład Zespołu Kontrolującego, o którym mowa 
w art. 34 ust. 3 pkt. 2) Ustawy;

5) Ekspercie naukowym – należy przez to rozumieć powołanego przez Dyrektora Centrum 
członka Zespołu Kontrolującego, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 2) Ustawy;

6) Ocenie merytorycznej – należy przez to rozumieć jeden z etapów oceny Wniosku 
przewidziany specyfiką konkursu i opisany w stosownym zarządzeniu Dyrektora 
Centrum w sprawie szczegółowego trybu oceny;

7) Posiedzeniu - należy przez to rozumieć pojedynczy dzień obrad Zespołu Ekspertów;
8) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt zdefiniowany w Zarządzeniu Dyrektora 

Centrum nr 83/2019 w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli w 
siedzibie Podmiotu;

9) Sesji - należy przez to rozumieć wszystkie Posiedzenia Zespołu Ekspertów na danym 
etapie oceny merytorycznej;

10) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Nauki (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1384);

11) Wniosku – należy przez to rozumieć, wniosek złożony w odpowiedzi na konkurs 
organizowany przez Centrum, który został pozytywnie oceniony pod względem 
formalnym;
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12) Wniosku o finansowanie działania naukowego – należy przez to rozumieć wniosek o 
przyznanie finansowania złożony w konkursie Miniatura;

13) Zespole Ekspertów - należy przez to rozumieć zespół, o którym mowa w art. 22 ust. 1 
Ustawy;

14) Zespole Kontrolującym – należy przez to rozumieć Zespół wyznaczony przez Dyrektora 
dla przeprowadzenia kontroli o której mowa w art. 34 ust.3 pkt 2) Ustawy.

§ 3.

Ekspert za udział w Posiedzeniu Zespołu Ekspertów odbywającym się na terytorium RP, w 
celu dokonania:
1) ocen Wniosków złożonych w konkursach, organizowanych lub współorganizowanych 

przez Centrum, w tym konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy 
dwu- lub wielostronnej, i przygotowania na tej podstawie list rankingowych, w których 
przewidziane są dwie Sesje lub 

2) ocen merytorycznych związanych z rozliczeniem przyznanych środków otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 360 zł brutto.

§ 4.

Ekspert za udział w Posiedzeniu Zespołu Ekspertów, odbywającym się na terytorium RP, w 
celu dokonania ocen Wniosków złożonych w konkursach międzynarodowych,  
organizowanych przez Centrum we współpracy dwu- lub wielostronnej, w którym  
przewidziana jest jedna Sesja oraz przygotowania na tej podstawie list rankingowych 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 600 zł brutto. W tym przypadku postanowień § 8 nie 
stosuje się.

§ 5.

Ekspert za udział w Posiedzeniu Zespołu Ekspertów odbywającym się poza terytorium RP, 
w celu dokonania ocen Wniosków złożonych w konkursach międzynarodowych,  
organizowanych przez Centrum we współpracy dwu- i wielostronnej, w których  
przewidziana jest jedna Sesja oraz przygotowania na tej podstawie list rankingowych 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. W tym przypadku postanowień § 8 nie 
stosuje się.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu Ekspertów za wskazanie Ekspertów do wykonania indywidualnej 
oceny Wniosku na I etapie Oceny merytorycznej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 
stanowiącej iloczyn liczby Wniosków ocenianych przez Zespół Ekspertów oraz kwoty 25 zł 
brutto.

§ 7.

Ekspert   pełniący   funkcję   przewodniczącego   Zespołu   Ekspertów   dokonującego   
ocen Wniosków złożonych w konkursach międzynarodowych, organizowanych przez 
Centrum we współpracy dwu- i wielostronnej w których  przewidziana jest jedna Sesja oraz 
przygotowującego na ich podstawie listy rankingowe, podczas posiedzenia Zespołu 
Ekspertów odbywającego się poza terytorium RP, otrzymuje za udział w Posiedzeniu 
wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto. W tym przypadku postanowień § 8 nie stosuje 
się.
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§ 8.

1. Na pierwszym etapie Oceny merytorycznej Ekspert za sporządzenie indywidualnej oceny 
Wniosku w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum 
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto.

2. Na drugim etapie Oceny merytorycznej Ekspert za sporządzenie indywidualnej lub 
dodatkowej oceny Wniosku w konkursach organizowanych lub współorganizowanych 
przez Centrum otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł brutto.

3. Ekspert za sporządzenie indywidualnej oceny dotyczącej przyznania środków na 
podstawie Wniosku o finansowanie działania naukowego otrzymuje wynagrodzenie w 
wysokości 75 zł brutto.

§ 9.

1. Ekspert za   sporządzenie   indywidualnej   oceny   związanej   z   rozliczeniem   
środków przyznanych na   realizację   projektu,   stażu   lub   stypendium   
doktorskiego   otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto.

2. Ekspert za sporządzenie indywidualnej oceny związanej z rozliczeniem środków 
przyznanych na realizację działania naukowego otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 
50 zł brutto.

§ 10.

Ekspert za dokonanie oceny merytorycznej monografii naukowej otrzymuje wynagrodzenie w 
wysokości 1000 zł brutto.

§ 11.

1. Ekspert naukowy, będący członkiem Zespołu Kontrolującego, dokonujący kontroli jednego 
Projektu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto. 

2. Ekspert dodatkowy za sporządzenie indywidualnej oceny do kontroli Projektu otrzymuje 
wynagrodzenie w wysokości 1000 zł brutto.

§ 12.

Ekspert  za sporządzenie indywidualnej oceny innej niż wymienione w § 8 do § 11, 
związanej z realizacją zadań Centrum otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 200 zł brutto.

§ 13.

Ekspertowi przysługuje prawo do zrzeczenia się wynagrodzenia.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
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