
 

1 
 

  
                   Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 
 
KR.0003.26.2015 
 
 
 

UCHWAŁA NR 26/2015 
 

z dnia 12 marca 2015 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,  
staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich 

 
 
 

§ 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, staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, przyjętym uchwałą 
Rady NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r. z późn. zm. wprowadzonymi uchwałą Rady NCN 
nr 104/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.:,  

 

 § 11 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Ocenę czy planowane wydatki przedstawione we 
wniosku są zgodne z zasadami określonymi w załączniku nr 4 do niniejszego 
regulaminu dotyczącymi kosztów w projektach badawczych”; 

 wprowadza § 36 w brzmieniu: „Kierownikiem projektu nie może być osoba, która  
w chwili wystąpienia z wnioskiem:  

a) kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN; 
b) kieruje dwoma projektami finansowanymi przez NCN i inny wniosek  

o finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika 
projektu, znajduje się w procesie oceny”; 

 § 36 otrzymuje oznaczenie § 37; 

 § 37 otrzymuje oznaczenie § 38; 

 § 38 otrzymuje oznaczenie § 39; 

 § 39 otrzymuje oznaczenie § 40 w brzmieniu: „W konkursach PRELUDIUM, 
SONATA, OPUS do oceny merytorycznej nie dopuszcza się wniosków złożonych  
w poprzedniej edycji tych konkursów chyba, że wniosek został w niej zakwalifikowany 
do II etapu oceny merytorycznej”; 

 § 40 otrzymuje oznaczenie § 41; 

 § 41 otrzymuje oznaczenie § 42; 

 § 42 otrzymuje oznaczenie § 43; 

 § 43 otrzymuje oznaczenie § 44; 

 § 44 otrzymuje oznaczenie § 45; 

 § 45 otrzymuje oznaczenie § 46; 
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 przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków o finansowanie 
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich w konkursach przeprowadzanych 
przez Narodowe Centrum Nauki”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 3 o nazwie „Zasady oceny raportów końcowych  
z realizacji projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego 
doktora przez zespół ekspertów w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe 
Centrum Nauki”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 4 o nazwie „Koszty w projektach badawczych 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”. 
 

 
§ 2. 

 
Jednolity tekst Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, z uwzględnieniem zmian, o których mowa 
w § 1., stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

 
 

§ 3. 
 
Regulamin w brzmieniu przyjętym niniejszą uchwałą stosuje się do konkursów ogłoszonych 
po dniu jej podjęcia. 

 
 
 
 
 

 
   prof. dr hab. Michał Karoński 

                
Przewodniczący Rady 

 Narodowego Centrum Nauki 


