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Protokół z posiedzenia 

 Rady Narodowego Centrum Nauki  
 

30 czerwca 2011 r.  
 
Miejsce posiedzenia: 
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie  
 
Uczestnicy: 
 
Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki: 

1. prof. dr hab. Michał Karoński  
2. prof. dr hab. Jacek Błażewicz 
3. prof. dr hab. Zbigniew Błocki  
4. prof. dr hab. Bożena Czerny 
5. prof. dr hab. Andrzej Duda 
6. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 
7. prof. dr hab. Janusz Janeczek 
8. prof. dr hab. Janina Jóźwiak 
9. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek  
10. prof. dr hab. Mirosław Kofta 
11. prof. dr hab. Henryk Kozłowski 
12. prof. dr hab. Leszek Leszczyński  
13. prof. dr hab. Tomasz Motyl 
14. prof. dr Teresa Malecka 
15. prof. dr hab. Krzysztof Nowak 
16. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski 
17. prof. dr hab. Ryszard Nycz 
18. prof. dr hab. Jerzy Pałka 
19. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek 
20. Prof. dr hab. Wojciech Tygielski  
21. prof. dr hab. Adam Torbicki 
22. prof. dr hab. Marek Żukowski  

 
oraz 

23. prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor NCN 
24. p. Justyna Woźniakowska, Z-ca Dyrektora NCN  
25. p. Mieczysław Zając, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW 
26. p. Bogdan Szkup, Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki Finansowej MNiSW  

 
i Koordynatorzy Dyscyplin:  

1. dr Anna Marszałek 
2. dr hab. Wojciech Sowa 
3. dr Agnieszka Dobrowolska 
4. dr Marzena Oliwkiewicz – Miklasińska  
5. dr Jakub Gadek 
6. dr Ewa Golonka 
7. dr Magdalena Kowalczyk 
8. dr Marcin Liana   

 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Informacja dotycząca aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum 

Nauki przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. inż. A. Jajszczyka. 
3. Informacja kwartalna o zakresie wykonanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach  

przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. inż. A. Jajszczyka.  
4. Omówienie spraw związanych z zakończeniem konkursów na realizację projektów badawczych  

ogłoszonych 15 marca 2011 r.  
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5. Opinia Rady NCN w sprawie „Szczegółowego trybu oceny projektów badawczych”. 
6. Rozpatrzenie spraw związanych z wprowadzeniem zmian do Regulaminu przyznawania środków 

na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów 
badawczych.  

7. Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje projektów badawczych 
w ramach poszczególnych dyscyplin i grup dyscyplin  na podstawie struktury wniosków złożonych 
w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 marca 2011 r. 

8. Uchwała Rady NCN w sprawie uzupełnienia list członków Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych 
za ocenę projektów badawczych złożonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki 
ogłoszonych w dniu 15 marca 2011r.  

9. Uchwała Rady NCN w sprawie wyboru  stałych Zespołów Ekspertów do oceny raportów rocznych 
i raportów końcowych dla projektów badawczych przekazanych do realizacji w Narodowym 
Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

10. Sprawy wniesione i komunikaty. 
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.  
 
 
Przebieg posiedzenia: 
 
Prowadzenie obrad -  prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący  Rady NCN 
 
Ad.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Prof. dr hab. M. Karoński powitał uczestników posiedzenia Rady NCN, następnie zaproponował 
porządek obrad, który Rada przyjęła jednomyślnie w drodze głosowania.  
 
Ad. 2 i 3. Informacja dotycząca aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem Narodowego 

Centrum Nauki oraz informacja kwartalna o zakresie wykonanych zadań  
i wydatkowanych na ten cel środkach  przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr 
hab. inż. A. Jajszczyka. 

 
Prof. dr hab. inż. A. Jajszczyk przekazał informację dotyczącą aktualnych spraw prowadzonych 
przez Narodowe Centrum Nauki. W sprawie wykonywania zadań związanych z obsługą merytoryczną 
projektów badawczych poinformowano, że w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2011 r. MNiSW 
przekazało do realizacji w NCN projekty badawcze w liczbie: 2729 projektów zakwalifikowanych do 
finansowania w ramach 40. konkursu,  4 014 projektów zakwalifikowanych do finansowania w 38. i 39  
konkursie oraz 474 projekty międzynarodowe niewspółfinansowane. Dokumentacja projektów została 
zinwentaryzowana i zweryfikowana przez Koordynatorów i pracowników Biura NCN. Do pozytywnie 
rozpatrzonych projektów z 40. konkursu zostały przygotowane i podpisane umowy: dla Nauk Ścisłych  
i Technicznych 827 umów, dla Nauk o Życiu 1126  oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych 653 
umów. Na podstawie tych umów, NCN przekazało wykonawcom projektów środki w wysokości 
105 894 761 zł. W dniu 27 czerwca br. MNiSW przekazało do NCN kolejna transzę umów dotyczących 
projektów zawartych w 2009r., tj.: 1 497 projektów zakwalifikowanych do finansowania  
w ramach 37 konkursu, 1264 projekty zakwalifikowanych do finansowania w ramach 36. konkursu   
i 1 projekt zakwalifikowany do finansowania z 35. konkursu. Poinformowano, że ostatnia transza 
dotycząca już zawartych i realizowanych umów  zostanie przekazana do NCN pod koniec września br.  
W dniu 17 czerwca 2011 r. zakończono nabór wniosków do czterech konkursów ogłoszonych w dniu 
15 marca 2011 r. Termin składania wniosków został wydłużony o 2 dni  w związku z problemami 
związanymi z przeciążeniem systemu OSF obsługiwanym przez OPI. Ostatecznie, zarejestrowanych 
zostało 7890 wniosków, z czego w  Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce 1 992 
wniosków, w Naukach Ścisłych i Technicznych 3 362 wniosków oraz w Naukach o Życiu 2 536 
wniosków. W dniu 15 czerwca ogłoszony został konkurs na finansowanie projektów badawczych 
realizowanych przez doświadczonych naukowców. Poinformowano o wydatkach poniesionych przez 
NCN dotyczących zapewnienia bazy lokalowej z wyposażeniem dla potrzeb organizacji Biura NCN.  
Przekazano o podejmowanych działaniach związanych z przygotowaniem przestrzeni pod 
funkcjonowanie archiwum biura.  W sprawach dotyczących zasobów kadrowych NCN poinformowano, 
że stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. wynosi 61 osób.  Na potrzeby regulacji pracy biura NCN 
przygotowany został komplet zarządzeń Dyrektora NCN. Na bieżąco prowadzone są prace nad 
dostosowaniem systemu OSF do potrzeb NCN. Centrum uzyskało dostęp do baz bibliograficznych 
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Web of Knowledge oraz systemu antyplagiatowego „Plagiat.pl”. W zakresie realizacji zadań 
związanych ze współpracą międzynarodową poinformowano o bieżących kontaktach podejmowanych 
z partnerami zagranicznymi tj. z: National Science Council (Tajwan) w zakresie stypendiów rządu 
Tajwanu dla polskich naukowców, National Science Foundation (Stany Zjednoczone Ameryki)  
w zakresie ewentualnego wsparcia polskich naukowców współpracujących z amerykańskimi 
naukowcami, oraz z European Investment Bank (Luksemburg) w zakresie ewentualnej pożyczki na 
finansowanie projektów badawczych polskich naukowców. Przekazano również o zaplanowanej  
w terminie 4-5 lipca  br. wizycie oficjalnej delegacji z Tajwanu z Ministrem Lou-Chuang Lee  
z National Science Council of Taiwan na czele. Wizyta jest kontynuacją wcześniejszych kontaktów 
nawiązanych podczas „Global Science Leaders Forum”, poświęconego nowoczesnym technologiom 
oraz sytuacji nauki w dobie kryzysu, które odbyło się 25 - 26 kwietnia 2011 r. w Taipei przy udziale 
Dyrektora i przedstawiciela Rady Narodowego Centrum Nauki. Program wizyty przewiduje spotkanie  
z Przewodniczącym Rady i kierownictwem NCN. Głównym celem wizyty jest prowadzenie rozmów  
w kierunku nawiązania współpracy dwustronnej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a National 

Science Council of Taiwan. Z prowadzonych działań informacyjnych przekazano o przygotowaniach 

do modyfikacji i aktualizacji  strony internetowej NCN, oraz udzielanych przez przedstawicieli NCN 
wywiadów nt. działalności Centrum w radiu, telewizji i prasie. 

 
Ad.4. Omówienie spraw związanych z zakończeniem konkursów na realizację projektów 

badawczych  ogłoszonych 15 marca 2011 r.  

 
dr A. Marszałek Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych  
i o Sztuce przekazała informację dotyczącą  zasad oceniania wniosków przez Zespoły Ekspertów 
przygotowaną dla ekspertów biorących udział w procesie oceny. Przedstawiono główne założenia 
dokumentu dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego i ewaluacyjnego, kryteriów oceny 
merytorycznej dla poszczególnych rodzajów konkursów oraz innych pomocniczych wskazówek nt. 
zasad finansowania projektów badawczych.   
 
W toku prowadzonej dyskusji poruszono kwestie dotyczące sposobu finansowania projektów 
badawczych. Zwrócono uwagę na konieczność analizy i szczegółowego uzasadnienia każdej pozycji 
ujętej w kosztorysie pod kątem korelacji z wartością merytoryczną projektu. Ustalono, że projekty 
których wyłącznym celem jest organizacja konferencji, uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz 
uzyskanie finansowania publikacji nie będą finansowane, natomiast dopuszcza się finansowanie tego 
typu kosztów jeżeli są one merytorycznie uzasadnione i pozostają w ścisłym związku lub są 
konsekwencją prowadzonych badań. Eksperci powinni zwracać również uwagę na zasadność kosztów 
planowanej aparatury naukowo-badawczej, wynagrodzeń i innych kosztów przedstawionych przez 
wnioskodawcę, w kontekście specyfiki danej dziedziny i rodzaju konkursu.   
 

Koordynatorzy Dyscyplin poinformowali o przebiegu procesu oceny formalnej wniosków, zwracając 
uwagę na kwestie związane z omówieniem przypadków dyskwalifikacji wniosków, które nie spełniają 
warunków konkursów. Przedyskutowano sprawy związane z oceną projektów badawczych pod kątem 
spełnienia podstawowego kryterium badań podstawowych.  Ustalono, aby wszelkie wątpliwości w tym 
zakresie rozstrzygane były przez Zespół Ekspertów podczas posiedzeń panelowych.  
 
prof. dr hab. M. Karoński w sprawie finansowania zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-
badawczej poinformował, że zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2011 r. o zasadach finansowania 
nauki, finansowaniem dużej infrastruktury badawczej o wartości przekraczającej 150 000 zł w grupie 
nauk humanistycznych i społecznych oraz grupie nauk  o sztuce i twórczości artystycznej, i wartości 
przekraczającej 500 000 zł w przypadku aparatury naukowo-badawczej w grupie nauk ścisłych  
i inżynierskich zajmuje się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z powyższym, 
należy zwrócić szczególną uwagę na te projekty badawcze, które wnioskują o finansowanie dużej 
aparatury badawczej. Zakup aparatury nie powinien być głównym celem przedkładanego wniosku,  
a podczas analizy należy również zwrócić uwagę na uzasadnienia zakupu kosztownej aparatury 
badawczej oraz proporcję pomiędzy kosztami wnioskowanej aparatury a kosztami badań.  
 
Członkowie Rady NCN jednomyślnie zaakceptowali treść pisma (w załączeniu), które w imieniu Rady 
NCN zostanie przekazane ekspertom biorącym udział w  procesie oceny projektów badawczych  
w konkursach NCN ogłoszonych 15 marca 2011 r.  
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Ad.5. Opinia Rady NCN w sprawie „Szczegółowego trybu sporządzenia ocen wniosków przez 
Zespoły Ekspertów”. 

 
Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali Zarządzenie Dyrektora NCN w sprawie określenia 
„Szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów”, zwracając  uwagę na 
konieczność doprecyzowania sformułowań zawartych w dokumencie, w szczególności dotyczących 
opisu przebiegu procesu oceny wniosków w pierwszym i drugim etapie oceny, oraz określeń 
kwalifikacji do kolejnego etapu. Wyrażono również opinię w sprawie trybu wybierania i powoływania 
Zespołów Ekspertów w kontekście poszczególnych rodzajów konkursów i kolejnych edycji.  
 
Prof. dr hab. M. Karoński  zwrócił się z prośbą do komisji ds. regulaminów i procedur (KS-1)  
o przygotowanie szczegółowej koncepcji zmian procedury naboru ekspertów i wyboru Zespołów 
Ekspertów oraz reguł wykorzystania powołanych ekspertów w kolejnych konkursach. Ustalono, że 
projekt zostanie zaprezentowany na posiedzeniu wrześniowym.  
 
Ad.6. Rozpatrzenie spraw związanych z wprowadzeniem zmian do Regulaminu przyznawania 

środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie 
projektów badawczych. 

 
Prof. dr hab. K. Nowak przewodniczący komisji ds. regulaminów i procedur (KS-1) przedstawił 
propozycję wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki przyjętego uchwałą Rady NCN nr 12/2011  
z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi w treści uchwały nr 15/2011 i nr 23/2011. Biorąc pod uwagę 
specyfikę poszczególnych paneli oraz fakt, że liczebność niektórych Zespołów Ekspertów jest większa 
niż określona przez Radę liczba 30 osób, zaproponowano przyjęcie zapisu mówiącego o tym, że 
liczba członków Zespołów Ekspertów nie może być mniejsza niż 5 osób. Doprecyzowano określenie 
dotyczące trybu i zasad oceny projektów badawczych wprowadzając opis mówiący o tym, że projekty 
badawcze oceniane są w pierwszej kolejności  pod kątem spełnienia warunków formalnych (ocena 
formalna), a następnie oceniana jest zawartość merytoryczna wniosków (ocena merytoryczna). 
Zmodyfikowano zapis dotyczący wymagań formalnych wniosków przyjętych do oceny. Ustalono, że do 
konkursu mogą być przyjęte wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wymagania określone w 
ogłoszeniu. Wnioski niespełniające wymagań nie są przekazywane do dalszej oceny, o czym 
zawiadamia się wnioskodawcę. Przyjęto zasadę, w myśl której wnioski niekompletne a spełniające 
wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie zwraca się wnioskodawcy z zawiadomieniem  
o przyczynach zwrotu i o możliwości uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w w/w terminie spowoduje nieprzyjęcie wniosku do 
dalszej jego oceny. Podtrzymano zapis mówiący o tym, że nie dopuszcza się do oceny tożsamych 
wniosków złożonych do więcej niż jednego panelu.  W  trakcie oceny wniosków przez Zespoły 
Ekspertów przyjęto zasadę w której eksperci nie zmieniają złożonego kosztorysu, a wniosek który 
uzyska uzgodnioną ocenę zero punktów w którymkolwiek obszarze oceny, jest wyłączony z dalszej 
oceny. W wyniku dokonanej oceny Zespół Ekspertów ustala listę rankingową projektów badawczych i 
wraz z opinią w sprawie zakwalifikowania projektów badawczych do finansowania przedstawia 
właściwemu Koordynatorowi Dyscyplin.  Powyższe zasady zostały jednomyślnie przyjęte przez Radę 
NCN w drodze głosowania uchwałą nr 25/2011 (treść w załączeniu). 

 
Ad.7. Ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizacje projektów 

badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin i grup dyscyplin  na podstawie 
struktury wniosków złożonych w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 
15 marca 2011 r. 

 
Prof. dr hab. M. Karoński przedstawił wypracowaną przez komisję K-1, K-2, K-3 propozycję podziału 
środków na finansowanie projektów badawczych w poszczególnych grupach dyscyplin dla czterech 
rodzajów konkursów. W wyniku dokonanej analizy podjęto decyzję o zwiększeniu nakładów 
finansowych w konkursach na finansowanie projektów badawczych ogólnych z 184 mln zł  do kwoty 
ok. 276 mln zł., na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające 
karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora z 16 mln zł do kwoty ok. 62 mln zł., oraz 
w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające 
karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora z 50 mln zł do kwoty ok. 113 mln zł. 
Szczegółowy podział środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych  
w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów Narodowego Centrum Nauki 
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ogłoszonych 15 marca 2011 r. został  w drodze głosowania (21 głosów „za” 1 głos „przeciw”) przyjęty 
przez Radę NCN uchwałą nr 28/2011 (treść uchwały w załączeniu). 
 
Podjęto również decyzję o uzupełnieniu harmonogramu  konkursów przeprowadzanych przez NCN  
w latach 2011-2012, wprowadzając dodatkowe terminy dla przeprowadzenia konkursów na 
finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową 
posiadające stopień naukowy doktora. Ustalono aby w okresie półrocznym powtarzać następujące 
konkursy: na finansowanie projektów badawczych ogólnych, na finansowanie projektów badawczych 
dla początkujących naukowców oraz na finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców 
(dwie edycje - ogłoszenie  konkursów 15 marca i 15 września). 
 
 
Ad.8.Uchwała Rady NCN w sprawie uzupełnienia list członków Zespołów Ekspertów  

odpowiedzialnych za ocenę projektów badawczych złożonych w konkursach Narodowego 
Centrum Nauki ogłoszonych w dniu 15 marca 2011 r. 

 
Prof. dr hab. M. Karonski poinformował, że w związku z prowadzoną  analizą wniosków złożonych  
w konkursach ogłoszonych 15 marca 2011 r. oraz przeprowadzonych rozmowach przez 
Koordynatorów Dyscyplin z ekspertami wskazanymi przez Radę NCN, zaistniała konieczność 
uzupełnienia powołanych składów Zespołów Ekspertów w poszczególnych panelach. Na 
posiedzeniach komisji K-1, K-2, K-3 przewodniczący zaproponowali kandydatury, które zostały 
przedstawione Radzie NCN. Wskazane uzupełnienia zostały przyjęte uchwałą Rady nr 26/2011 (treść 
uchwały w załączeniu). 
 
Ad. 9. Uchwała Rady NCN w sprawie wyboru  stałych Zespołów Ekspertów do oceny raportów 

rocznych i raportów końcowych dla projektów badawczych przekazanych do realizacji 
w Narodowym Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  

 
 
Prof. dr hab. M. Karoński przekazał o konieczności powołania Zespołów Ekspertów do spraw 
projektów badawczych przekazanych do realizacji w Narodowym Centrum Nauki przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ustalono, że będą to trzy zespoły wybrane na okres od 30 czerwca 
2011 r. do 31 grudnia 2012 r. tj: Zespół Ekspertów Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, 
Zespół Ekspertów Nauk Ścisłych i Technicznych, Zespół Ekspertów Nauk o Życiu. Przekazano, że do 
zadań zespołów należeć będzie opiniowanie spraw dotyczących projektów badawczych przekazanych 
do Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pochodzących  
z konkursów do 40. konkursu włącznie, w tym projektów badawczych własnych, habilitacyjnych, 
promotorskich, międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych oraz oceny 
raportów rocznych i końcowych z realizacji tych projektów.  Propozycje kandydatur zgłoszone  przez 
przewodniczących komisji K-1, K-2, K-3, wraz ze wskazaniem przewodniczących poszczególnych 
zespołów, zostały przedstawione Radzie i zatwierdzone uchwałą nr 27/2011 przyjętą jednomyślnie, 
w drodze głosowania, przez członków Rady (treść uchwały w załączeniu).  
 
Ad.10. Sprawy wniesione i komunikaty. 
 
Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk przedstawił Radzie propozycję zmiany przychodów  
i kosztów w ramach planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2011, która zostanie 
przedstawiona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych Sejmu RP w dniu 14 lipca 2011 r. Rada Narodowego Centrum Nauki pozytywnie 
zaopiniowała ww. projekt podejmując w tej sprawie uchwałę nr 29/2011 (treść uchwały w załączeniu).  
 
Prof. dr hab. M. Karoński poinformował o swoim uczestnictwie w konferencji ERC „Promoting 
Excellence in Research in Europe”, odbywającej się na zaproszenie Prezydenta ERC prof. Helgi 
Nowotny w Budapeszcie w dniach 20  czerwca 2011 r. Przekazano o prowadzonych rozmowach  
w kierunku nawiązania współpracy pomiędzy European Research Council a Narodowym Centrum 
Nauki, pod kątem wymiany doświadczeń i organizacji staży zawodowych dla pracowników NCN  
w przyszłości . 
 
Poruszona została również kwestia dotycząca  powołania Komisji Odwoławczej złożonej z członków 
Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora NCN dotyczącej przyznania środków 
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finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów. Poinformowano  
o potrzebie wskazania składu osobowego tej komisji. Ustalono, że na posiedzeniu wrześniowym Rady 
zostanie ustalony tryb pracy ww. komisji wraz ze wskazaniem kandydatur. 
 
 

 
Ad. 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN. 

 

Rada jednomyślnie przyjęła protokół z posiedzenie Rady NCN w dniu 9 czerwca 2011 r.  
 
 
 
Na tym spotkanie zakończono.   
 
 
                                                                                                             
 
                                                                                                                    
               
   
 
 
 
Opracowanie: 
Magdalena Borska 
Biuro Narodowego Centrum Nauki 
Kraków, 30 czerwca 2011 r. 

            
 
 
            
 
            Zatwierdzam 

   

 
 
prof. dr hab. Michał Karoński 
  Przewodniczący Rady NCN 

 


