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KR. 0002.6.2016 
 

Protokół z posiedzenia 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

9 czerwiec 2016 r. 
 
Miejsce posiedzenia:  
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
 
Uczestnicy posiedzenia plenarnego: 
 
Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki: 

1) prof. dr hab. Jerzy Chudek; 
2) prof. dr hab. Maciej Grochowski; 
3) prof. dr hab. Janusz Janeczek; 
4) prof. dr hab. Artur Jarmołowski; 
5) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak; 
6) prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak; 
7) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek; 
8) prof. dr hab. Ireneusz Kamiński; 
9) prof. dr hab. Michał Karoński; 
10) prof. dr hab. Ryszard Kierzek; 
11) prof. dr hab. Jan Kotwica; 
12) prof. dr hab. Henryk Kozłowski; 
13) prof. dr hab. Ewa Łokas; 
14) prof. dr hab. Teresa Malecka; 
15) prof. dr hab. Michał Malinowski; 
16) prof. dr hab. Krzysztof Nowak; 
17) prof. dr hab. Andrzej Sobolewski; 
18) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek; 
19) prof. dr hab. Maciej Wołowicz; 
20) prof. dr hab. Marek Żukowski; 

 
Kierownictwo NCN:  

21) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor; 
 

Koordynatorzy Dyscyplin NCN: 
22) dr Szymon Walczak; 
23) dr hab. Wojciech Sowa; 
24) dr Magdalena Kowalczyk; 
25) dr Magdalena Łopuszańska-Rusek; 
26) dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska; 
27) dr Marcin Hajduk; 
28) dr Jerzy Frączek; 
29) dr Weronika Bieniasz; 
30) dr Kinga Sekerdej; 
31) dr Marcin Liana; 
32) dr Marta Buchalska; 
33) dr Wiktoria Kudela-Świątek; 

 
Pracownicy NCN: 

34) dr Laura Bandura-Morgan, Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu; 
35) dr Agnieszka Dobrowolska, Kierownik Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i 

Stypendiów; 
36) Justyna Woźniakowska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej; 
37) mec. Jakub Michaluk, Koordynator Zespołu Radców Prawnych; 
38) Teresa Żanowska, Zastępca Kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców; 
39) Marta Maj-Piechota, Koordynator Zespołu ds. Nauk o Życiu; 
40) Milena Kwiecień, Punkt Informacyjny; 
41) Maciej Pacholarz, Specjalista analityk OSF; 
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42) Dariusz Gicala, Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych w Zespole ds. 
Nauk o Życiu; 

43) Anna Bobela, Specjalista ds. informacji i promocji; 
44) Justyna Kutorasińska, Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji; 

 
Lista obecności w załączeniu. 
 
Przebieg posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Dyskusja dotycząca warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie na małe projekty badawcze.  
3. Dyskusja dotycząca warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie UWERTURA na staże w zespołach 
badawczych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).  

4. Dyskusja dotycząca propozycji warunków przeprowadzania konkursu SONATINA na projekty 
badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową będące do 3 lat po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora.  

5. Dyskusja dotycząca zasad oceny raportów końcowych z realizacji grantów Narodowego Centrum 
Nauki.  

6. Omówienie wstępnych warunków przeprowadzania drugiej edycji konkursu BEETHOVEN na 
polsko-niemieckie projekty badawcze, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie 
z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

7. Dyskusja dotycząca podejmowania przez Narodowe Centrum Nauki działań związanych 
z nawiązywaniem współpracy dwustronnej z zagranicznymi agencjami finansującymi badania 
naukowe.  

8. Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów badawczych 
niewspółfinansowanych w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz nauk 
ścisłych i technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki.  

9. Sprawy wniesione i komunikaty. 
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN. 
 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN przywitał uczestników posiedzenia, 
następnie zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez członków Rady. 
 
Ad. 2. Dyskusja dotycząca warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie na małe projekty badawcze. 
 
Dr Szymon Walczak Koordynator Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych przedstawił 
propozycję warunków i regulaminu konkursu na tzw. małe projekty badawcze. W wyniku 
prowadzonych konsultacji uzgodniono, że głównym celem tego konkursu powinno być finansowanie 
pojedynczego działania naukowego służącego realizacji badań podstawowych, tj. m.in. prowadzenie 
badań wstępnych, kwerendy biblioteczne, wyjazdy szkoleniowe czy udział w konferencjach. Poprzez 
udzielone ze środków NCN wsparcie finansowe, konkurs na małe granty stworzy szansę do wejścia 
w główny system grantowy. Przypomniano, że konkurs przewidziany będzie dla osób posiadających 
stopień naukowy doktora nadany nie później niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
Poinformowano, że główną zaletą konkursu będzie szybki proces oceny, nieprzekraczający 
3 miesięcy, a ciągły nabór wniosków w konkursie trwający 6 miesięcy prowadzony poza stałym 
programem konkursów NCN, pozwoli na szybką realizację celów naukowych wnioskodawców. Nabór 
wniosków będzie prowadzony wyłącznie drogą elektroniczną. Koszty kwalifikowalne w konkursie nie 
będą mogły obejmować wydatków związanych z zakupem aparatury naukowo-badawczej oraz 
finansowania wynagrodzeń dla osoby realizującej i pozostałych wykonawców. Rozliczenie nastąpi na 
podstawie złożonego raportu końcowego. Poinformowano, że szczegółowe warunki przeprowadzenia 
tego konkursu będą przedstawiane i dyskutowane na kolejnych posiedzeniach Rady NCN, a decyzja 
o uruchomieniu konkursu uzależniona jest od przekazania dodatkowych środków z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na obsługę programu. 
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Prof. dr hab. Janusz Janeczek zwrócił uwagę, aby w formularzach, we wszystkich dotychczasowych 
konkursach, doprecyzowane zostały informacje o wymaganiach dotyczących plików PDF załączanych 
publikacji. Zaproponowano, aby plik PDF każdej załączanej publikacji nie był większy niż 10 MB, 
a w przypadku monografii powinien zawierać co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści 
i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora. 
 
W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: prof. Michał Karoński, prof. Artur Jarmołowski, 
prof. Krzysztof Jóźwiak, prof. Henryk Kozłowski, prof. Marek Żukowski, prof. Krzysztof Nowak, 
prof. Ewa Łokas, prof. Maciej Grochowski, prof. Michał Malinowski, prof. Maciej Wołowicz, Andrzej 
Czarnota. 
 
Ad. 3. Dyskusja dotycząca warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie UWERTURA na staże 
w zespołach badawczych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak przedstawił kolejną propozycję warunków oraz regulaminu konkursu 
UWERTURA opracowaną na podstawie dyskusji przeprowadzonej podczas poprzednich posiedzeń 
Rady. Przypomniano, że uruchomienie nowego konkursu UWERTURA jest możliwe za sprawą 
przystąpienia NCN do programu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Fellowship Schemes 
to visit ERC Grantees. Inicjatywa ma na celu umożliwienie aktywnym naukowcom, planującym 
wystąpienie o finansowanie projektów badawczych w konkursach ERC, odbycie stażu w zespole 
badawczym realizującym grant ERC. Dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy i doświadczeniu, polscy 
naukowcy mogą podnieść swoją skuteczność w występowaniu o środki europejskie na realizację 
prowadzonych prze nich badań i zwiększyć tym samym udział w gronie laureatów grantów ERC. 
Poinformowano, że w wyniku wcześniejszych ustaleń, z wnioskami w konkursie będą mogły 
występować jednostki naukowe, w których jest zatrudniona osoba przewidziana na staż. Dodatkowo, 
kandydat na staż musi posiadać stopień naukowy doktora i być kierownikiem projektu badawczego, 
zrealizowanego bądź będącego w trakcie realizacji, finansowanego ze środków NCN przyznanych 
w ramach konkursów. Przekazano, że w konkursie będzie obowiązywał dwuetapowy proces oceny 
wniosku obejmujący również rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem na staż. Znaczący wpływ na 
decyzję o przyznaniu finansowania będzie miała ocena osiągnięć naukowych kandydata oraz jego 
wstępny szkic projektu planowanego do złożenia w konkursie ERC. 
W toku prowadzonej dyskusji Rada uznała, że osoba, realizująca taki staż, powinna otrzymać bardzo 
atrakcyjne warunki finansowe. NCN pokryje koszty pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym w tym 
koszty podróży, przy założeniu, że staż będzie trwać od 3 do 6 miesięcy. Wspólnie uzgodniono, że 
warunkiem konkursu UWERTURA będzie zobowiązanie osoby realizującej staż, do złożenia wniosku 
w konkursie ERC, w terminie do 18 miesięcy po zakończeniu realizacji stażu. Zasugerowano, aby 
streszczenie i szkic projektu planowanego do złożenia w konkursie ERC zostały przedstawione we 
wniosku w języku angielskim, a ankieta dorobku naukowego kandydata na staż zawierała jego 
5 najważniejszych publikacji. Szczegóły konkursu UWERTURA 1 zostaną przedstawione podczas 
kolejnego posiedzenia Rady.  
 
Ad. 4. Dyskusja dotycząca propozycji warunków przeprowadzania konkursu SONATINA na 
projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową będące do 3 lat 
po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak poinformował, że w wyniku wspólnych uzgodnień konkurs SONATINA 
będzie kontynuacją realizowanego do niedawna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
programu Iuventus Plus. Dotychczasowe ustalenia zakładają utworzenie spójnego cyklu konkursów: 
SONATINA – SONATA – SONATA BIS, adresowanego do badaczy posiadających stopień naukowy 
doktora, będących na różnym etapie kariery naukowej. Przekazano, że uzupełnienie oferty konkursów, 
ma na celu nadanie zróżnicowanego charakteru propozycjom grantowym oferowanym przez Centrum, 
a osobom rozpoczynającym karierę naukową umożliwić ciągły jej rozwój. Konkurs SONATINA 
dedykowany jest młodym badaczom do 3 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Głównym 
celem konkursu będzie umożliwienie otrzymania przez wnioskodawcę zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy na czas realizacji projektu badawczego oraz sfinansowanie przez NCN stażu 
tej osoby w wybranym przez nią zagranicznym ośrodku naukowym.  
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Ad. 5. Dyskusja dotycząca zasad oceny raportów końcowych z realizacji grantów Narodowego 
Centrum Nauki. 
 
Dr Agnieszka Dobrowolska Kierownik Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży 
i Stypendiów przypomniała zasady oceny raportów końcowych z realizacji grantów finansowanych ze 
środków NCN. Poinformowano, że raporty końcowe są oceniane przez Zespoły Ekspertów 
w pierwszym etapie i w drugim etapie przez Radę, a na podstawie tych rekomendacji Dyrektor 
dokonuje rozliczenia projektów badawczych. W trakcie spotkania przedstawiono sposób prezentacji 
ocen raportów wykonanych przez ZE w systemie OSF. Członkowie Rady zostali również szczegółowo 
poinformowani o sposobie dokonywania ocen raportów w systemie. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczacy Rady NCN przekazał informację o trwających 
pracach nad przygotowaniem portalu, wzorowanego na rozwiązaniu przyjętym przez National Institute 
of Health (USA), umożliwiającym dostęp szerokiej opinii publicznej do informacji o projektach 
badawczych finansowanych przez NCN w tym: ich założeniach, wysokości nakładów i uzyskanych 
w trakcie trwania rezultatach merytorycznych oraz publikacyjnych. 
 
Ad. 6. Omówienie wstępnych warunków przeprowadzania drugiej edycji konkursu BEETHOVEN 
na polsko-niemieckie projekty badawcze, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 
 
Dr Anna Plater-Zyberk Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej przedstawiła 
założenia drugiej edycji konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze, 
planowanego do przeprowadzenia wspólnie przez NCN oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG). Poinformowano, że konkurs swoim zakresem obejmie finansowanie projektów w ramach nauk 
humanistycznych, społecznych i o sztuce jak również wybranych nauk ścisłych i technicznych. 
Przekazano, że w drugiej edycji konkursu zostaną wprowadzone regulacje dotyczące zasad 
planowania kosztów w projektach badawczych w tym związane z wynagrodzeniami członków zespołu 
badawczego. Zaproponowano, aby budżet wynagrodzeń dodatkowych był zwiększony w przypadku 
wniosków planowanych do realizacji przez konsorcja naukowe i podmioty złożone. Poinformowano, że 
szczegółowe warunki przeprowadzenia drugiej edycji konkursu BEETHOVEN zostaną przedstawione 
podczas kolejnego posiedzenia Rady. 
 
Ad. 7. Dyskusja dotycząca podejmowania przez Narodowe Centrum Nauki działań związanych 
z nawiązywaniem współpracy dwustronnej z zagranicznymi agencjami finansującymi badania 
naukowe. 
 
Dr Justyna Woźniakowska Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej przedstawiła wyniki 
dyskusji przeprowadzonych w trakcie spotkania Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 
dotyczących przebiegu dotychczasowej współpracy dwustronnej NCN z DFG. Zapewniono, że 
zostaną podjęte dalsze starania by w kolejnych edycjach konkursu BEETHOVEN umożliwić 
wnioskodawcom złożenie polsko-niemieckich projektów badawczych również w dziedzinie nauk 
o życiu. Omawiając plany NCN w zakresie współpracy międzynarodowej przedstawiono zagraniczne 
instytucje finansujące badania naukowe z którymi prowadzone są rozmowy i negocjacje nad 
możliwością uruchomienia wspólnych konkursów. Kraje w ramach których instytucje te prowadzą 
działalność to m.in.: Stany Zjednoczone Ameryki, Litwa, Izrael, Francja. 
 
W dalszej części, członkowie Rady dyskutowali nad możliwościami podejmowania przez NCN 
kolejnych inicjatyw międzynarodowych z agencjami finansującymi badania ze Szwajcarii, Szwecji, 
Austrii i Włoch.  
 
W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: prof. Michał Karoński, prof. Zbigniew Błocki, 
prof. Artur Jarmołowski, prof. Maciej Wołowicz, prof. Krzysztof Nowak.  
 
Ad. 8. Opinia Rady NCN dotycząca oceny raportów rocznych międzynarodowych projektów 
badawczych niewspółfinansowanych w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce 
oraz nauk ścisłych i technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki. 
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Członkowie Rady poparli stanowisko Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów rocznych 
międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w grupie nauk humanistycznych, 
społecznych i o sztuce oraz nauk ścisłych i technicznych pochodzących z konkursów przekazanych 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki. 
 
Głosowanie nad tym punktem zakończyło się jednomyślnym poparciem przez Radę NCN stanowisk 
Zespołów Ekspertów (20 głosów „za”) oraz przyjęciem uchwały nr 46/2016 w tej sprawie (uchwała 
w załączeniu). 
 
Ad. 9. Sprawy wniesione i komunikaty. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował, że w związku z decyzją 
o zmianie sposobu oceny wniosków w konkursach SONATA i SONATA BIS polegającej na 
wprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych na drugim etapie oceny oraz związanej z tym zmiany 
w sposobie organizacji posiedzeń Zespołów Ekspertów, konieczna będzie zmiana harmonogramu 
ogłaszania konkursów NCN. W związku z tym, zaproponowano, aby zmienić termin ogłaszania 
konkursów SONATA i SONATA BIS. W przypadku konkursu SONATA, zaproponowano, aby kolejna 
jego edycja tj. SONATA 12 została ogłoszona jeszcze we wrześniu tego roku, natomiast w 2017 r. 
konkurs SONATA 13 byłby ogłoszony w czerwcu, wspólnie z konkursami: SONATA BIS 7, 
HARMONIA 9 i MAESTRO 9. W wyniku tej propozycji, zrezygnowano z planów ogłaszania konkursu 
SONATA BIS w grudniu, łącznie z konkursami SONATA i SONATINA. Konkurs SONATINA ogłaszany 
będzie raz do roku, w grudniu, razem z konkursami: UWERTURA, ETIUDA i TANGO. 
 
Rada NCN w drodze głosowania pozytywnie zaopiniowała zmiany w harmonogramie ogłaszania 
konkursów NCN na lata 2016-2017 (17 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące”). 
 
Dr Agnieszka Dobrowolska Kierownik Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży 
i Stypendiów poinformowała, że w związku z koniecznością dokonania korekt kwot wskazanych 
w raportach końcowych w uchwałach przyjętych przez Radę NCN w sprawie opinii dotyczących oceny 
raportów końcowych projektów badawczych oraz międzynarodowych projektów badawczych 
niewspółfinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, zwróciła się z prośbą o przyjęcie 
przez Radę poprawionych uchwał. 
Członkowie Rady zaakceptowali zaproponowane korekty przyjmując w drodze głosowania (20 
głosów „za”) uchwałę nr: 47/2016 dot. zmiany w uchwale Rady NCN nr 82/2015 z dnia 10 września 
2015 r., 48/2016 dot. zmiany w uchwale Rady NCN nr 104/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r., 49/2016 
dot. zmiany w uchwale Rady NCN nr 105/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz 50/2016 dot. zmiany 
w uchwale Rady NCN nr 9/2016 z dnia 11 lutego 2016 r (treść powyższych uchwał w załączeniu). 
 
Członkowie Rady poparli stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych 
projektów badawczych własnych oraz promotorskich pochodzących z konkursów przekazanych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, ocenionych 
jako niewykonane w części lub w całości, przyjmując w drodze głosowania (20 głosów „za”) uchwałę 
nr 51/2016 w tej sprawie (uchwała w załączeniu). 
 
Dr Kinga Sekerdej Koordynator Dyscyplin Nauk Humanistycznych Społecznych i o Sztuce 
poinformowała o konieczności wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków 
skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia. Poinformowała, że 
w trakcie wewnętrznych konsultacji, Komisja K-1 zaproponowała dwa Zespoły Ekspertów: HS2: 
Kultura i twórczość kulturowa oraz HS4: Jednostka, instytucje, rynki. Przekazano, że do pełnienia 
funkcji przewodniczącego ZE HS2 zaproponowano dr hab. Tomasza Bocheńskiego z Uniwersytetu 
Łódzkiego, natomiast do pełnienia funkcji przewodniczącego ZE HS4 zaproponowano dr hab. Macieja 
Zastempowskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
 
Rada NCN dokonała wyboru przewodniczących oraz składów Zespołów Ekspertów do oceny 
wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia 
podejmując w drodze głosowania (20 głosów „za”) uchwałę nr 52/2016 w tej sprawie (treść uchwały 
w załączeniu). 
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Justyna Woźniakowska Kierownik Współpracy Międzynarodowej NCN poinformowała 
o propozycji zaangażowania NCN w programie EN-SUGI (Eranet Sustainable Urbanisation Global 
Initiative) organizowany przez JPI Urban Europe we współpracy z organizacją Belmont Forum. 
Przekazano, że inicjatywa ta była szeroko omawiana podczas posiedzenia Komisji Międzynarodowej 
oraz posiedzenia K-1, podczas których członkowie Rady poprali przystąpienie NCN do programu.  
 
Członkowie Rady NCN jednomyślnie poparli przedstawioną propozycję ustalając wysokość środków 
finansowych przeznaczonych na realizację polskich projektów badawczych w tym programie na 
poziomie 500 tys. Euro. Uchwała nr 54/2016 w tej sprawie została przyjęta w drodze glosowania (20 
głosów „za”, treść uchwały w załączeniu). 
 
Ad. 10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN. 
 
Nie przedstawiono protokołów do zatwierdzenia przez Radę NCN. 
 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
 
 
 

                                              Prof. dr hab. Michał Karoński 
 

          Przewodniczący Rady NCN 
 
 
 
Opracowanie: 
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 
 
Załączniki: 
1) Lista obecności; 
2) Uchwała Rady NCN nr 46/2016; 
3) Uchwała Rady NCN nr 47/2016; 
4) Uchwała Rady NCN nr 48/2016; 
5) Uchwała Rady NCN nr 49/2016; 
6) Uchwała Rady NCN nr 50/2016; 
7) Uchwała Rady NCN nr 51/2016; 
8) Uchwała Rady NCN nr 52/2016; 
9) Uchwała Rady NCN nr 54/2016; 

 


