
 

 

 

     Rada 
Narodowego Centrum Nauki  
 
 
 

UCHWAŁA NR 5/2014 
 

z dnia 13 lutego 2014 r. 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki 
dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe 

 
 

 
§ 1. 

 
Na podstawie art. 20 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
(Dz. U. z 2010 r. 96, poz. 617 z późn. zm.) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza 
następujące zmiany w Regulaminie przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki dla 
młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe, przyjętym uchwałą Rady NCN nr 
11/2013 z dnia 14 lutego 3013 r.: 
 
- przypis nr 1 otrzymuje brzmienie: „W 2014 roku jako kandydatów do Nagrody można 

zgłaszać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1973 r.”; 

 

- w rozdz. I pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Nagroda jest przyznawana za znaczące osiągnięcie 

naukowe dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce 

naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej”; 

 

- w rozdz. II pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: 

a) byli członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki, 

b) dotychczasowi Przewodniczący  Zespołów  Ekspertów NCN, 

c) dotychczasowi członkowie Zespołów Ekspertów NCN powołani do oceny 

wniosków w konkursie Maestro, 

d) dotychczasowi laureaci Nagrody NCN, 

e) inni wybitni naukowcy wskazani przez Dyrektora NCN i Radę NCN. Dyrektor NCN 

i każdy członek Rady ma prawo wskazać jedną osobę. Rada NCN akceptuje 

pełną listę naukowców zaproszonych do nominowania kandydatów”; 

- w rozdz. II pkt 3 otrzymuje oznaczenie pkt 4; 

- w rozdz. II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Nominacje powinny mieć charakter obiektywny, 

wolny od konfliktu interesów. Konflikt interesów zachodzi, między innymi, kiedy: 

a) kandydat współpracował w ciągu ostatnich pięciu lat ze zgłaszającym (udział we 

wspólnych przedsięwzięciach badawczych, wspólne publikacje), 

b) kandydat jest doktorantem lub wypromowanym doktorem osoby zgłaszającej, 

c) kandydata łączy relacja rodzinna lub prawna z wnioskującym”; 



 

 

 

- w rozdz. II pkt 4 otrzymuje oznaczenie pkt 5; 

- w rozdz. II pkt 5 otrzymuje oznaczenie pkt 6; 

- załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki 

zastępuje się załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 

 
§ 2. 

 
Treść Regulaminu przyznawania Nagrody Narodowego Centrum Nauki dla młodych 
uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe, wraz z wprowadzonymi zmianami, o których 
mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
 
 
 

 Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

        

 

 

                                                                                          prof. dr hab. Michał Karoński 


