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 Rada 
 Narodowego Centrum Nauki 
 

 
UCHWAŁA NR 44/2011 

 
z dnia 13 października 2011 r. 

 
RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

 
w sprawie zmiany uchwały Rady NCN nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r.  

dotyczącej przyjęcia Regulaminu działania Rady Narodowego Centrum Nauki 
 
 

§ 1. 
 

Na podstawie art. 17 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki  
(Dz. U. 96 poz. 617) oraz § 6 ust. 1 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum nauki z dnia 9 września 2010 r. 
(Dz. U. Nr 171, poz. 1154) Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadza następujące zmiany  
w Regulaminie działania Rady Narodowego Centrum Nauki przyjętym uchwałą nr 3/2010 z dnia 
15 grudnia 2010 r.:  
 

 § 1. pkt 1  otrzymuje brzmienie: „Rada Narodowego Centrum Nauki, zwana dalej „Radą” 
powołana jest i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617),  zwanej dalej „Ustawą”,  
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nadania statutu 
Narodowemu Centrum Nauki (Dz. U. Nr  171, poz. 1154) zwanego dalej 
„Rozporządzeniem” oraz niniejszego regulaminu”. 

 § 1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Rada wykonuje swoje zadania w sposób kolegialny”. 

 § 1. pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady pełnią swoje funkcje osobiście i nie 
mogą ustawiać w tym celu pełnomocników”; 

 § 2.  pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Rada wybiera Przewodniczącego na pierwszym 
posiedzeniu Rady danej kadencji. Do czasu wybrania Przewodniczącego obradom 
przewodniczy najstarszy obecny na posiedzeniu członek Rady. 

 § 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na 
kandydowanie bezpośrednio na posiedzeniu Rady lub na piśmie”; 

 § 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Każdemu z członków Rady przysługuje jeden głos”; 

 w § 3. usuwa się pkt. 5 i 7; 

 § 3. pkt 6 otrzymuje oznaczenie pkt 5 w brzmieniu: „Wniosek o odwołanie 
Przewodniczącego Rady może zgłosić  minimum 6 członków Rady”; 

 § 4. punkty 1 – 6 uchyla się i zastępuje punktami 1 - 11 w brzmieniu:   
1. Rada powołuje Komisję Odwoławczą oraz jej przewodniczącego. W skład Komisji 

Odwoławczej wchodzi 5 członków Rady, reprezentujących różne grupy dziedzin nauki. 
Do powołania przewodniczącego i członków Komisji Odwoławczej niezbędna jest ich 
zgoda wyrażona bezpośrednio lub na piśmie. 

2. Komisja Odwoławcza wydaje decyzje, którymi przyznaje bądź odmawia przyznania 
środków finansowych na badania naukowe. 

3. Komisja Odwoławcza wydaje decyzje w terminie 3 miesięcy od dnia wpływu 
odwołania do Narodowego Centrum Nauki  

4. Odwołania składa się do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Dyrektora 
Narodowego Centrum Nauki. Odwołania dopuszczalne i które zostały złożone  
w terminie Dyrektor NCN, wraz z dokumentacją dotyczącą sprawy, przekazuje 
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bezzwłocznie Komisji Odwoławczej, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu. 
Pozostałe odwołania Dyrektor NCN wraz ze stosowną adnotacją przekazuje Komisji 
Odwoławczej, która wydaje postanowienie o niedopuszczalności odwołania lub 
uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.   

5. Członkowie Komisji Odwoławczej nie mogą uczestniczyć w pracach Rady związanych 
z oceną wniosków i przyznawaniem środków finansowych na realizację badań 
naukowych. 

6. Członek Komisji Odwoławczej nie bierze udziału w postępowaniu odwoławczym  
w przypadku, gdy pozostaje z wnioskodawcą w takim stosunku prawnym, że może 
zaistnieć konflikt interesów. 

7. Posiedzenia Komisji Odwoławczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożliwości 
zwołania posiedzenia Komisji Odwoławczej przez jej Przewodniczącego, posiedzenie 
zwołuje członek Komisji Odwoławczej wyznaczony przez Przewodniczącego. 

8. Komisja Odwoławcza ma prawo żądać niezbędnych do rozstrzygnięcia odwołania  
i wydania decyzji informacji i dokumentów, związanych z załatwieniem sprawy przez 
organ I instancji. 

9. Decyzja wydawana jest w trakcie niejawnego posiedzenia Komisji Odwoławczej, 
podczas którego przeprowadza się dyskusję oraz głosowanie nad treścią orzeczenia  
i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia.  

10. Decyzja podejmowana jest bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej 3 członków Komisji Odwoławczej. W przypadku równej liczby głosów, 
decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, członka Komisji 
Odwoławczej, o którym mowa § 4 pkt. 7. 

11. Z posiedzeń Komisji Odwoławczej sporządza się protokoły, które podpisują obecni 
na posiedzeniu członkowie Komisji Odwoławczej”; 

 § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady stosownie do swoich potrzeb 
powołuje spośród członków Rady, na czas określony, komisje do wykonania określonych 
zadań oraz  ich przewodniczących” 

 § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Do powołania przewodniczącego komisji niezbędna jest 
jego zgoda wyrażona bezpośrednio na posiedzeniu lub na piśmie”. 

 zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:  
1. „Posiedzenia Rady odbywają się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 

2 miesiące. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. W razie niemożności zwołania 

posiedzenia przez Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady zwołuje członek Rady 
wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. 

3. Posiedzenie Rady zwołuje się także na pisemny wniosek Dyrektora lub co najmniej 
11 członków Rady, złożony do Przewodniczącego Rady. We wniosku wskazuje się 
proponowany porządek obrad. 

4. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 3, powinno odbyć się najpóźniej w terminie dwóch 
tygodni od dnia zgłoszenia wniosku do Przewodniczącego Rady. 

5. Posiedzenia Rady prowadzi przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - 
członek Rady wyznaczony przez przewodniczącego Rady. 

6. Z ważnych przyczyn posiedzenie Rady może być odwołane, po uprzednim 
zawiadomieniu członków Rady, co najmniej na 7 dni przed datą planowanego 
posiedzenia”; 

 § 9 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, bez 
prawa głosu: Dyrektor NCN, zastępcy Dyrektora, eksperci, członkowie Zespołów 
Ekspertów, Koordynatorzy Dyscyplin, z zastrzeżeniem ust. 2,  a także osoby zaproszone 
przez Przewodniczącego Rady”; 

 § 10 pkt. 3 – 5 otrzymują brzmienie:  
3. „Protokoły przechowuje się w Kancelarii Rady Narodowego Centrum Nauki. 
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4. Kopie protokołu z poprzedniego posiedzenia przekazuje się członkom Rady 
uczestniczącym w poprzednim i kolejnym posiedzeniu Rady. 

5. Każdy z członków Rady uczestniczących w posiedzeniu Rady ma prawo zgłosić 
zastrzeżenia, uwagi i uzupełnienia do protokołu. 

 § 11. otrzymuje brzmienie: „Postanowienia § 6. ust 3-5 oraz § 7-10 stosuje się 
odpowiednio do komisji Rady powołanych przez Przewodniczącego Rady w trybie § 5. 
niniejszego Regulaminu”; 

  § 12. otrzymuje brzmienie: „Obsługę prac Rady zapewnia Kancelaria Rady znajdująca 
się w strukturach Biura Narodowego Centrum Nauki”. 

                                                      
§ 2. 

 
Regulamin działania Rady Narodowego Centrum Nauki z wprowadzonymi zmianami, o których 
mowa w § 1. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.          
 
 
 

              Przewodniczący 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

         
     prof. dr hab. Michał Karoński 

 


