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UCHWAŁA NR 48/2018 
 

RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 
 

z dnia 7 czerwca 2018 r. 
 

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 2018 r. poz. 947) 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 dnia 12 grudnia 2013 r. z późn. zm. w odniesieniu do zmian wprowadzonych uchwałą 
Rady NCN nr 16/2018 z 8 marca 2018 r.:  
 

 w treści całego Regulaminu zmienia oznaczenie publikatora ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o Narodowym Centrum Nauki wprowadzając „Dz. U. z 2018 r. poz. 947”; 

 w treści całego Regulaminu zmienia nazwę systemu OSF Obsługa Strumieni 
Finansowania na ZSUN/OSF Zintegrowany System Usług dla Nauki /Obsługa 
Strumieni Finansowania; 

 uzupełnia treść § 17 pkt 2) o sformułowanie „W konkursach: SONATINA, SONATA, 
SONATA BIS rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w języku polskim lub w języku 
angielskim”; 

 w treści § 35 skreśla zapis „Ograniczenie nie dotyczy kierowników projektów 
finansowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN 
we współpracy dwustronnej lub wielostronnej” wprowadzając w zamian zapis 
w brzmieniu: „Ograniczenie nie dotyczy kierowania projektami finansowanymi 
w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy 
dwustronnej lub wielostronnej”; 

 przyjmuje nową treść załącznika nr 1 o nazwie: „Ocena wniosków o finansowanie 
projektów badawczych, wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich 
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 

 

Treść 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. 

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


