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Rada 
Narodowego Centrum Nauki 

KR.0003.88.2019 
 
 

 
UCHWAŁA NR 88/2019 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
z dnia 2 września 2019 r. 

 
w sprawie zmiany warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację 

zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 
organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki 

we współpracy wielostronnej UNISONO 
 

 
Na podstawie art. 21, w związku z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  

o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2019 r. poz. 1384), Rada Narodowego Centrum 

Nauki wprowadza następujące zmiany w warunkach oraz regulaminie przyznawania środków 

na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO, 

przyjętym uchwałą Rady NCN nr 33/2019 z dnia 14 marca 2019 r.: 

 

1) w § 5 pkt 2 zmienia publikator tekstu jednolitego ustawy o Narodowym Centrum Nauki 

na: Dz. U z 2019 r. poz. 1384; 

2) w § 13 wprowadza nowe brzmienie: 

„§ 13. Osobą wskazaną jako kierownik projektu we wniosku nie może być osoba, która 

w dniu zakończenia naboru wniosków krajowych:  

a) kieruje1 trzema lub więcej projektami badawczymi finansowanymi ze środków 

NCN; 

b) kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i jest wskazana 

jako kierownik projektu w innym wniosku, znajdującym się w procesie oceny; 

c) kieruje jednym projektem badawczym finansowanym ze środków NCN i jest 

wskazana jako kierownik projektu w dwóch innych wnioskach, znajdujących się 

w procesie oceny; 

d) jest wskazana jako kierownik projektu w trzech innych wnioskach, które znajdują 

się w procesie oceny.”; 

3) w § 18: 

 przed pkt 8 wprowadza nowy, nadając mu oznaczenie pkt 8, w brzmieniu: 

„8) informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi 

w trakcie realizacji projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we 

wniosku (w języku angielskim);”; 

 zmienia oznaczenie pkt 8 na pkt 9 i nadaje mu nowe brzmienie: 

                                                 
1
 Kierowanie projektem odnosi się do okresu od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu ze 

środków NCN do dnia złożenia raportu końcowego z realizacji tego projektu. 



 

2 

„9) Informacje dotyczące aspektów etycznych w projekcie, w tym zgód, opinii, 

pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie 

z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych 

w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku 

(w języku angielskim).”; 

 zmienia oznaczenie pkt 9 na pkt 10; 

 zmienia oznaczenie pkt 10 na pkt 11; 

 zmienia oznaczenie pkt 11 na pkt 12; 

 zmienia oznaczenie pkt 12 na pkt 13; 

 zmienia oznaczenie pkt 13 na pkt 14; 

 zmienia oznaczenie pkt 14 na pkt 15 i nadaje mu nowe brzmienie: 

”15) Oświadczenia administracyjne kierownika projektu i podmiotu realizującego 

projekt badawczy, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku.”; 

4) przyjmuje nową treść załącznika o nazwie: 

„Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki 

w konkursach międzynarodowych organizowanych we współpracy wielostronnej 

UNISONO”. 

 

§ 2 

Treść warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy wielostronnej UNISONO wraz z załącznikiem, 

z uwzględnieniem zmian o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 
 

Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska 

Przewodnicząca Rady 
Narodowego Centrum Nauki 


