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1. Informacje ogólne 

Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej „Centrum” lub „NCN” jest agencją wykonawczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, 

poz. 885, ze zm.), powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań 

podstawowych. 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 

nr 96, poz. 617, z późn. zm.), do głównych zadań Centrum należy finansowanie badań 

podstawowych, nadzór nad ich realizacją oraz upowszechnianie w środowisku naukowym 

informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach. Ponadto NCN prowadzi współpracę 

międzynarodową w ramach finansowania działalności w zakresie badań podstawowych, 

inspiruje i monitoruje finansowanie badań podstawowych ze środków pochodzących spoza 

budżetu państwa oraz wykonuje inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw 

nauki, ważne dla rozwoju badań podstawowych. 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki obejmuje okres od 1 stycznia 

2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

1.1. Podstawy prawne regulujące działalność Centrum 

Podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Centrum jest ustawa z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617, z późn. zm.), 

zwana dalej „ustawą o Narodowym Centrum Nauki”. 

Ponadto, działalność Centrum regulują następujące akty prawne: 

1) rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym: 

a) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. nr 171, poz. 1154), 

b) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r. 

w sprawie sposobu i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady Narodowego 

Centrum Nauki (Dz. U. nr 181, poz. 1220), 

c) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców dyrektora, 

koordynatorów dyscyplin oraz pracowników Biura Narodowego Centrum Nauki 

(Dz. U. nr 181, poz. 1223), 

d) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. 

w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum 

Nauki (Dz. U. 2011, nr 10, poz. 51), 
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e) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. 

w sprawie konkursów na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki (Dz. U. nr 238, poz. 1585), 

f) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. 

w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis 

za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. 2011, nr 8, poz. 34, 

z późn. zm.), 

g) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. 

w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia przewodniczącego oraz 

członków Rady Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. nr 179, poz. 1069), 

h) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 

2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia Ekspertów będących członkami 

Zespołów Ekspertów (Dz. U. nr 232, poz. 1380); 

2) inne akty prawne regulujące działalność Centrum: 

a) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96 poz. 

615, z późn. zm.), 

b) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

system nauki (Dz. U. nr 96, poz. 620, z późn. zm.), dalej „ustawa Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące system nauki”, 

c) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 

poz. 1198, z późn. zm.), 

d) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 

885, ze zm.), 

e) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, 

poz. 907, ze zm.), 

f) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013, poz. 330, ze 

zm.), 

g) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U. 2013, poz. 267, ze zm.). 

1.2. Wewnętrzne akty normatywne regulujące działalność Centrum – zarządzenia 

dyrektora Centrum 

W 2014 r. dyrektor Centrum wydał 54 zarządzenia regulujące i usprawniające działalność 

Biura Centrum: 

1) Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 21 stycznia 

2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów 

korygujących wzrok pracownikom Narodowego Centrum Nauki; 
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2) Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 10 lutego 2014 r. 

w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie 

projektów badawczych, złożonych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, 

ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2013 r.; 

3) Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 28 lutego 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Biura Narodowego 

Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum 

Nauki; 

4) Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 27 lutego 2014 r. 

w sprawie zmiany składu Zespołu Ekspertów powołanego zarządzeniem nr 2/2014 

z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do oceny wniosków 

o finansowanie projektów badawczych, złożonych w konkursach OPUS 6, 

PRELUDIUM 6, SONATA 6, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 

15 września 2013 r.; 

5) Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 5 marca 2014 r. 

w sprawie utworzenia Funduszu Nagród, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne 

osiągnięcia w pracy zawodowej; 

6) Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 6 marca 2014 r. 

w sprawie zasad wyboru i ustalenia wysokości wynagrodzenia ekspertów realizujących 

czynności w ramach kontroli projektów badawczych i staży po otrzymaniu stopnia 

naukowego doktora finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki; 

7) Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 kwietnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Biura 

Narodowego Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego 

Centrum Nauki; 

8) Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 kwietnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminów wewnętrznych komórek 

organizacyjnych Biura Narodowego Centrum Nauki i Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki; 

9) Zarządzenie nr 9/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 kwietnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Biura 

Narodowego Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego 

Centrum Nauki; 

10) Zarządzenie nr 10/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 kwietnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminów wewnętrznych komórek 
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organizacyjnych Biura Narodowego Centrum Nauki i Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki; 

11) Zarządzenie nr 11/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 kwietnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki w sprawie ustalenia wzorów oraz elementów technicznych 

przykładowych pism sporządzonych w Narodowym Centrum Nauki; 

12) Zarządzenie nr 12/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 25 kwietnia 

2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie 

stypendiów doktorskich i staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

złożonych w konkursach ETIUDA 2 oraz FUGA 3, ogłoszonych przez Narodowe 

Centrum Nauki w dniu 16 grudnia 2013 r.; 

13) Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 25 kwietnia 

2014 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny raportów z realizacji 

projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów 

doktorskich; 

14) Zarządzenie nr 14/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 7 maja 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania 

środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Narodowym Centrum Nauki; 

15) Zarządzenie nr 15/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany składu Zespołu Ekspertów powołanego zarządzeniem nr 12/2014 

z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do oceny 

wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich i staży krajowych po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora, złożonych w konkursach ETIUDA 2 oraz FUGA 3, 

ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 16 grudnia 2013 r.; 

16) Zarządzenie nr 16/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 maja 2014 r. 

w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych złożonych w konkursie TANGO 1, ogłoszonym przez Narodowe Centrum 

Nauki w dniu 16 grudnia 2013 r.; 

17) Zarządzenie nr 17/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 13 maja 2014 r. 

w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych złożonych w konkursie SYMFONIA 2, ogłoszonym przez Narodowe 

Centrum Nauki w dniu 16 grudnia 2013 r.; 

18) Zarządzenie nr 18/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 23 maja 2014 r. 

w sprawie zmiany składu Zespołu Ekspertów powołanego zarządzeniem nr 16/2014 

z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do oceny wniosków 
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o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursie TANGO 1, ogłoszonym 

przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 16 grudnia 2013 r.; 

19) Zarządzenie nr 19/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 2 czerwca 

2014 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko zastępcy Dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

20) Zarządzenie nr 20/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 czerwca 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania nagród 

z funduszu nagród pracownikom Narodowego Centrum Nauki; 

21) Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 czerwca 

2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej; 

22) Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 9 lipca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Biura Narodowego 

Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum 

Nauki; 

23) Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 9 lipca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminów wewnętrznych komórek 

organizacyjnych Biura Narodowego Centrum Nauki i Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki; 

24) Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 11 lipca 2014 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Narodowego Centrum Nauki; 

25) Zarządzenie nr 25/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 16 lipca 2014 r. 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego; 

26) Zarządzenie nr 26/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 30 lipca 2014 r. 

w sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników 

Narodowego Centrum Nauki; 

27) Zarządzenie nr 27/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 31 lipca 2014 r. 

w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych w Narodowym Centrum Nauki; 

28) Zarządzenie nr 28/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 sierpnia 

2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie 

projektów badawczych, złożonych w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, 

ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 17 marca 2014 r.; 

29) Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 września 

2014 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Ekspertów powołanych zarządzeniem 

nr 28/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów 

do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, złożonych w konkursach 
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OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 

w dniu 17 marca 2014 r.; 

30) Zarządzenie nr 30/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Biura 

Narodowego Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego 

Centrum Nauki; 

31) Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminów wewnętrznych komórek 

organizacyjnych Biura Narodowego Centrum Nauki i Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki; 

32) Zarządzenie nr 32/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 1 września 

2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Samooceny w Narodowym Centrum Nauki; 

33) Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 września 

2014 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Ekspertów powołanych zarządzeniem 

nr 28/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do ceny 

wniosków o finansowanie projektów badawczych, złożonych w konkursach OPUS 7, 

PRELUDIUM 7, SONATA 7, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 

17 marca 2014 r.; 

34) Zarządzenie nr 34/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Biura 

Narodowego Centrum Nauki i zakresu zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego 

Centrum Nauki; 

35) Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 19 września 

2014 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oceny raportów z realizacji 

projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów 

doktorskich; 

36) Zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 29 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie gospodarowania majątkiem oraz 

zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Narodowym Centrum Nauki; 

37) Zarządzenie nr 37/2014 r. Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 29 września 

2014 r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Narodowym 

Centrum Nauki; 

38) Zarządzenie nr 38/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 29 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminów wewnętrznych komórek 

organizacyjnych Biura Narodowego Centrum Nauki i Koordynatorów Dyscyplin 

Narodowego Centrum Nauki; 
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39) Zarządzenie nr 39/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 29 września 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki w sprawie ustalenia wzorów oraz elementów technicznych 

przykładowych pism sporządzanych w Narodowym Centrum Nauki; 

40) Zarządzenie nr 40/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 10 października 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Narodowego Centrum 

Nauki; 

41) Zarządzenie nr 41/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 31 października 

2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie 

projektów badawczych, złożonych w konkursach MAESTRO 6, HARMONIA 6, 

SONATA BIS 4, ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 16 czerwca 

2014 r.; 

42) Zarządzenie nr 42/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 3 listopada 

2014 r. w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Narodowym 

Centrum Nauki; 

43) Zarządzenie nr 43/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 5 listopada 

2014 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych 

w Narodowym Centrum Nauki; 

44) Zarządzenie nr 44/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 14 listopada 

2014 r. w sprawie powołania Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych 

przez Komisję odwoławczą Rady Narodowego Centrum Nauki do ponownego 

rozpatrzenia; 

45) Zarządzenie nr 45/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 19 listopada 

2014 r. w sprawie podwyższenia Funduszu Nagród, z przeznaczeniem na nagrody 

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej; 

46) Zarządzenie nr 46/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 19 listopada 

2014 r. w sprawie zmiany składów Zespołów Ekspertów powołanych zarządzeniem 

nr 41/2014 z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołów Ekspertów 

do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, złożonych w konkursach 

MAESTRO 6, HARMONIA 6, SONATA BIS 4, ogłoszonych przez Narodowe Centrum 

Nauki w dniu 16 czerwca 2014 r.; 

47) Zarządzenie nr 47/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 2 grudnia 

2014 r. w sprawie prowadzenia metryki sprawy w postepowaniach administracyjnych 

w Narodowym Centrum Nauki; 
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48) Zarządzenie nr 48/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 5 grudnia 

2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Narodowym Centrum Nauki; 

49) Zarządzenie nr 49/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 12 grudnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki w sprawie ustalenia wzorów oraz elementów technicznych 

przykładowych pism sporządzanych w Narodowym Centrum Nauki; 

50) Zarządzenie nr 50/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 12 grudnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do szczegółowego trybu sporządzania ocen 

wniosków przez Zespoły Ekspertów; 

51) Zarządzenie nr 51/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 15 grudnia 

2014 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez 

Zespół Ekspertów w konkursie na polsko-niemieckie projekty badawcze w dziedzinie 

nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce BEETHOVEN; 

52) Zarządzenie nr 52/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 16 grudnia 

2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Narodowego Centrum 

Nauki; 

53) Zarządzenie nr 53/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 grudnia 

2014 r. w sprawie podwyższenia Funduszu Nagród z przeznaczeniem na nagrody 

za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej; 

54) Zarządzenie nr 54/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 30 grudnia 

2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w drodze spisu 

z natury. 

1.3. Dyrektor Narodowego Centrum Nauki 

Działalnością Narodowego Centrum Nauki kieruje, reprezentuje je na zewnątrz oraz 

wykonuje inne zadania określone w ustawie o Narodowym Centrum Nauki, 

prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, dyrektor Narodowego Centrum Nauki, wyłoniony 

w drodze konkursu przeprowadzonego przez Radę Narodowego Centrum Nauki, powołany 

przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 4 marca 2011 r. 

Do zadań dyrektora należy: 

1) przygotowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw nauki, zwanemu 

dalej „Ministrem”, projektu rocznego planu działalności Centrum oraz rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań Centrum; 

2) przygotowywanie i, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady, przedstawianie Ministrowi do 

zatwierdzenia projektu rocznego planu finansowego Centrum i planu finansowego 

w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na dwa kolejne lata, 
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z uwzględnieniem terminów określanych przez ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych dla przedłożenia materiałów do projektu ustawy budżetowej; 

3) przygotowywanie i przedstawianie Ministrowi do zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Centrum wraz z opinią podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 

finansowych; 

4) przeprowadzanie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora; 

5) występowanie do Ministra z wnioskami o przyznanie dotacji budżetowych dla Centrum; 

6) zawieranie umów w sprawach należących do zadań Centrum, z zastrzeżeniem umów 

wymagających uzyskania zgody Rady Narodowego Centrum Nauki tj. dotyczących 

rozporządzania majątkiem Centrum o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 

w złotych kwoty 250 tys. euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego 

przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia poprzedzającego dzień wystąpienia 

o zgodę; 

7) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników 

Centrum; 

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy. 

Zgodnie ze statutem Narodowego Centrum Nauki, dyrektor działa przy pomocy zastępców: 

1) p. Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki 

ds. projektów badawczych, którą dyrektor Narodowego Centrum Nauki powołał na 

to stanowisko z dniem 14 czerwca 2011 r.; 

2) p. dr. Tomasza Bzukały, zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki 

odpowiedzialnego za pion organizacyjny Biura Centrum, którego dyrektor Narodowego 

Centrum Nauki powołał na to stanowisko z dniem 8 września 2014 r. 

W czasie nieobecności dyrektora Centrum działalnością Centrum kieruje i reprezentuje 

zastępca wyznaczony przez dyrektora.  

1.4. Rada Narodowego Centrum Nauki 

Rada Narodowego Centrum Nauki, zwana dalej „Radą”, „Radą Centrum” lub „Radą NCN” 

jest organem Narodowego Centrum Nauki, który został powołany i działa na podstawie 

ustawy o Narodowym Centrum Nauki oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum 

Nauki ( Dz. U. Nr 171, poz. 1154). 

1.4.1. Skład Rady Centrum 

W 2014 r. Rada wykonywała swoje ustawowe zadania w składzie złożonym z 24 członków, 

którzy zostali powołani przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 grudnia 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 15 z 114 

2010 r. oraz 14 grudnia 2012 r., spośród kandydatów wskazanych przez Zespół 

Identyfikujący Członków Rady Narodowego Centrum Nauki, tj.: 

1) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

2) prof. dr hab. Bożena Czerny, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

3) prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

4) prof. dr hab. Jakub Gołąb, Nauki o Życiu; 

5) prof. dr hab. Maciej Grochowski, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

6) prof. dr hab. Janusz Janeczek, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

7) prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

8) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, Nauki o Życiu; 

9) prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak, Nauki o Życiu; 

10) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, Nauki o Życiu; 

11) prof. dr hab. Ireneusz Kamiński, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

12) prof. dr hab. Michał Karoński, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

13) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

14) prof. dr hab. Henryk Kozłowski, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

15) prof. dr  hab. Teresa Malecka, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

16) prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

17) prof. dr hab. Tomasz Motyl, Nauki o Życiu; 

18) prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Nauki o Życiu; 

19) prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

20) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

21) prof. dr hab. Jacek Tejchman - Konarzewski, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

22) prof. dr hab. Adam Torbicki, Nauki o Życiu; 

23) prof. dr hab. Maciej Wołowicz, Nauki o Życiu; 

24) prof. dr hab. Marek Żukowski, Nauki Ścisłe i Techniczne. 

Działając na podstawie art. 15 ust. 2. ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 

Centrum Nauki, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołaniem z dnia 16 grudnia 

2014 r. wręczył nominacje dwunastu nowym członkom Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Nominacje otrzymało siedmioro profesorów dotychczas zasiadających w Radzie oraz 

pięciu nowych.  

Nominacje na lata 2014-2018 otrzymali: 

1) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Nauki Ścisłe i -Techniczne; 

2) prof. dr hab. Jerzy Chudek, Nauki o Życiu; 

3) prof. dr hab. Janusz Janeczek, Nauki Ścisłe i Techniczne; 
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4) prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Nauki o Życiu; 

5) prof. dr hab. Janina Jóźwiak, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

6) prof. dr hab. Jan Kotwica, Nauki o Życiu; 

7) prof. dr hab. Teresa Malecka, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

8) prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Nauki o Życiu; 

9) prof. dr hab. Andrzej Sobolewski, Nauki Ścisłe i Techniczne; 

10) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

11) prof. dr hab. Wojciech Tygielski, Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce; 

12) prof. dr hab. Marek Żukowski, Nauki o Ścisłe i Techniczne.  

W 2014 r. działalnością Rady kierował jej przewodniczący – prof. dr hab. Michał Karoński, 

na podstawie regulaminu określającego szczegółowy tryb jej działania, który został przyjęty 

uchwałą Rady nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w brzmieniu 

przyjętym uchwałą Rady NCN nr 43/2014 z dnia 15 maja 2014 r. 

1.4.2. Komisje Rady Centrum 

W celu wykonywania określonych zadań, członkowie Rady pracowali w komisjach 

głównych i specjalistycznych, powołanych przez przewodniczącego Rady Centrum: 

1) Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), kierowanej przez prof. 

dr hab. Janinę Jóźwiak; 

2) Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), kierowanej przez prof. dr. hab. Henryka 

Kozłowskiego; 

3) Komisji Nauk o Życiu (K-3), kierowanej przez prof. dr. hab. Leszka Kaczmarka; 

4) Komisji do spraw Regulaminów i Procedur (KS-1), kierowanej przez prof. dr. hab. 

Krzysztofa Nowaka; 

5) Komisji do spraw opracowania Kodeksów Etycznych Narodowego Centrum Nauki, 

kierowanej przez ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka; 

6) Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej, kierowanej przez prof. dr hab. Bożenę 

Czerny; 

7) Komisji konkursowej na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin, kierowanej przez 

prof. dr hab. Janinę Jóźwiak; 

8) Komisji Odwoławczej Rady Centrum, kierowanej przez prof. dr. hab. Janusza 

Janeczka, powołanej spośród członków Rady zgodnie z art. 18 pkt 8 ustawy 

o Narodowym Centrum Nauki. 

W związku ze zmianą połowy składu Rady NCN, przewodniczący Rady NCN powołał na 

okres od 16 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2016 r. nowe składy komisji głównych 

i specjalistycznych: 
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1) Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1), której przewodniczącą 

została prof. dr hab. Janina Jóźwiak; 

2) Komisji Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2), której przewodniczącym został 

prof. dr. hab. Henryk Kozłowski; 

3) Komisji Nauk o Życiu (K-3), której przewodniczącym został prof. dr. hab. Leszek 

Kaczmarek; 

4) Komisji ds. Regulaminów i Procedur, której przewodniczącym został 

prof. dr. hab. Krzysztof Nowak; 

5) Komisji ds. Etycznych, której przewodniczącym został ks. prof. dr hab. Andrzej 

Szostek. 

1.4.3. Posiedzenia i realizacja zadań Rady Centrum 

W 2014 r. odbyło się 11 posiedzeń plenarnych Rady Centrum: 10 stycznia, 13 lutego, 

13 marca, 10 kwietna, 15 maja, 12 czerwca, 10 lipca, 11 września, 9 października, 

13 listopada, 11 grudnia. W przeddzień każdego posiedzenia plenarnego organizowane 

były posiedzenia komisji głównych i specjalistycznych Rady oraz posiedzenia Komisji 

Odwoławczej Rady Centrum. 

Do zadań Rady wynikających z art. 18 ustawy o Narodowym Centrum Nauki należy: 

1) określenie maksymalnie trzydziestu dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach których 

będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych; 

2) określenie priorytetowych obszarów badań podstawowych zgodnych ze strategią 

rozwoju kraju; 

3) ustalenie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 

badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin; 

4) określenie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na 

ich realizację; 

5) ogłaszanie konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora; 

6) ocena merytoryczna wykonania zadań realizowanych przez dyrektora, jego zastępców 

oraz koordynatorów dyscyplin; 

7) wybór spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespołów Ekspertów 

odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach; 

8) powołanie Komisji odwoławczej, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania 

odwołań od decyzji dyrektora w sprawie nieprzyznania środków finansowych 

na badania; 

9) powoływanie, na wniosek dyrektora, zewnętrznego audytora do oceny pracy Zespołów 

Ekspertów lub koordynatora dyscyplin; 
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10) opiniowanie rocznych planów działalności i sprawozdań finansowych Centrum; 

11) zatwierdzanie rocznych planów działalności i sprawozdań finansowych Centrum; 

12) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez dyrektora majątkiem Centrum o wartości 

rynkowej przekraczającej równowartość w złotych kwoty 250 tys. euro; 

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ustawy. 

Rada Centrum realizuje ww. zadania w drodze uchwał podjętych bezwzględną większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków, podczas posiedzenia 

plenarnego lub w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy).  

W 2014 r. Rada przyjęła 108 uchwał, w tym 21 w trybie obiegowym: 

1) w zakresie spraw dotyczących określania dyscyplin lub grup dyscyplin, w ramach 

których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów 

badawczych, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 67/2014 z dnia 11 września w sprawie zmiany uchwały nr 5/2011 z dnia 

10 lutego 2011 r. z późn. zm., dotyczącej określenia dyscyplin i grup dyscyplin, 

w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy Narodowego Centrum 

Nauki, 

b) uchwała nr 86/2014 z dnia 9 października w sprawie wprowadzenia zmian 

w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane 

są i przeprowadzane konkursy NCN, 

c) uchwała nr 96/2014 z dnia 13 listopada w sprawie wprowadzenia zmian w podziale 

na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane są i przeprowadzane 

konkursy NCN; 

2) w zakresie spraw dotyczących ustalania wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych 

dyscyplin lub grup dyscyplin, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 4/2014 z dnia 13 lutego w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin dla konkursów NCN: OPUS 6, 

PRELUDIUM 6, SONATA 6, ogłoszonych w dniu 16 września 2013 r., 

b) uchwała nr 21/2014 z dnia 13 marca w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych finansowanych 

w ramach konsorcjum HERA JRP, 

c) uchwała nr 22/2014 z dnia 13 marca w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

programu BiodivERsA, 
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d) uchwała nr 35/2014 z dnia 4 maja w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie stypendiów doktorskich w konkursie 

ETIUDA 2, ogłoszonym w dniu 16 grudnia 2013 r., 

e) uchwała nr 36/2014 z dnia 4 maja w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora w konkursie FUGA 3, ogłoszonym w dniu 16 grudnia 

2013 r., 

f) uchwała nr 53/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

programu CHIST-ERA, 

g) uchwała nr 55/2014 z dnia 10 lipca w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w konkursach 

Narodowego Centrum Nauki OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, 

h) uchwała nr 73/2014 z dnia 11 września w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

programu Infect-ERA, 

i) uchwała nr 80/2014 z dnia 9 października w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

poszczególnych grup dyscyplin w konkursach NCN: MAESTRO 6, HARMONIA 6, 

SONATA BIS 4, 

j) uchwała nr 87/2014 z dnia 9 października w sprawie warunków oraz regulaminu 

przyznawania środków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych 

w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy 

wielostronnej, 

k) uchwała nr 90/2014 z dnia 9 października w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach 

programu Joint Programming Initiative A Healthy Diet for a Healthy Life; 

3) w zakresie spraw dotyczących określenia tematyki projektów badawczych i warunków 

przeprowadzania konkursów na ich realizację, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 17/2014 z dnia 13 marca w sprawie wprowadzenia zmian 

do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

NCN 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., 

b) uchwała nr 18/2014 z dnia 13 marca w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu OPUS 7, 
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c) uchwała nr 19/2014 z dnia 13 marca w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu SONATA 7, 

d) uchwała nr 20/2014 z dnia 13 marca w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu PRELUDIUM 7, 

e) uchwała nr 47/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie warunków konkursu MAESTRO 6, 

f) uchwała nr 48/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie warunków konkursu 

HARMONIA 6, 

g) uchwała nr 49/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie warunków konkursu SONATA 

BIS 4, 

h) uchwała nr 50/2014 z dnia 11 czerwca 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, przyjętym uchwałą Rady 

NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r., 

i) uchwała nr 56/2014 z dnia 10 lipca w sprawie zmiany zakresu danych wymaganych 

we wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych 

realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych organizowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi, 

j) uchwała nr 65/2014 z dnia 11 września w sprawie warunków oraz regulaminu 

przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze 

z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, 

k) uchwała nr 68/2014 z dnia 11 września w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu OPUS 8, 

l) uchwała nr 69/2014 z dnia 11 września w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu PRELUDIUM 8, 

m) uchwała nr 70/2014 z dnia 11 września w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu SONATA 8, 

n) uchwała nr 71/2014 z dnia 11 września 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, przyjętym uchwałą Rady 

NCN nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r. z późn. zm., 

o) uchwała nr 74/2014 z dnia 11 września w sprawie zmiany zakresu danych we 

wnioskach o finansowanie lub dofinansowanie projektów badawczych 
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realizowanych w ramach konkursów międzynarodowych, organizowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z konsorcjami międzynarodowymi 

p) uchwała nr 101/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie warunków przeprowadzania 

konkursu SYMFONIA 3, 

q) uchwała nr 104/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie 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, przyjętym uchwałą Rady NCN 

nr 90/2013 z 12 grudnia 2013 r. z późn. zm.; 

4) w zakresie spraw dotyczących ogłaszania konkursów na finansowanie stypendiów 

doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, Rada przyjęła następujące 

uchwały: 

a) uchwała nr 102/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie warunków konkursu FUGA 4 na 

krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

b) uchwała nr 103/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie warunków konkursu ETIUDA 3 

na stypendia doktorskie; 

5) w zakresie spraw dotyczących wyboru spośród wybitnych naukowców polskich 

i zagranicznych Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych 

w konkursach, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 1/2014 z dnia 10 stycznia w sprawie wyboru członków Zespołów 

Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 

w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6, ogłoszonych przez NCN 

w dniu 16 września 2013 r., 

b) uchwała nr 3/2014 z dnia 3 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w składach 

Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 

10 stycznia 2014 r. do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 

w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, 

c) uchwała nr 9/2014 z dnia 13 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w składach 

Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 

10 stycznia 2014 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, 

d) uchwała nr 26/2014 z dnia 26 lutego w sprawie wprowadzenia zmian w składach 

Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 z dnia 

10 stycznia 2014 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, 
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e) uchwała nr 27/2014 z dnia 9 kwietnia w sprawie wyboru członków Zespołu 

Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie 

SYMFONIA 2, ogłoszonym przez NCN w dniu 16 grudnia 2014 r., 

f) uchwała nr 28/2014 z dnia 9 kwietnia w sprawie wyboru członków Zespołów 

Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie stypendiów doktorskich 

w konkursach ETIUDA 2 oraz FUGA 3, ogłoszonych przez NCN w dniu 16 grudnia 

2013 r., 

g) uchwała nr 32/2014 z dnia 17 kwietnia w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian 

w składach Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę NCN uchwałą nr 1/2014 

z dnia 10 stycznia 2014 r. z późn. zm. do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, 

h) uchwała nr 33/2014 z dnia 17 kwietnia w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian 

w składzie Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w konkursie TANGO 1, ogłoszonym przez NCN w dniu 16 grudnia 

2013 r., 

i) uchwała nr 34/2014 z dnia 17 kwietnia w sprawie wyboru członków Zespołu 

Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursie 

TANGO 1, ogłoszonym przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 r., 

j) uchwała nr 37/2014 z dnia 4 maja w sprawie w sprawie wprowadzenia zmian 

w składach Zespołów Ekspertów do oceny wniosków w konkursach ETIUDA 2 

i FUGA 3, 

k) uchwała nr 45/2014 z dnia 22 maja w sprawie wprowadzenia zmian w składzie 

Zespołu Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 

w konkursie TANGO 1, 

l) uchwała nr 54/2014 z dnia 10 lipca w sprawie wyboru członków Zespołów 

Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 

w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7, 

m) uchwała nr 62/2014 z dnia 7 sierpnia w sprawie wprowadzenia zmian w składach 

Zespołów Ekspertów wybranych przez Radę Narodowego Centrum Nauki uchwałą 

nr 54/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. do oceny wniosków w konkursach OPUS 7, 

PRELUDIUM 7, SONATA 7, 

n)  uchwała nr 63/2014 z dnia 25 sierpnia wprowadzenia zmiany w składach Zespołów 

Ekspertów do oceny wniosków w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7, 

ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 17 marca 2014 r., 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 23 z 114 

o) uchwała nr 64/2014 z dnia 25 sierpnia wprowadzenia zmiany w składach Zespołów 

Ekspertów do oceny wniosków w konkursach OPUS 7, SONATA 7, PRELUDIUM 7, 

ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 17 marca 2014 r., 

p) uchwała nr 79/2014 z dnia 26 września w sprawie wyboru członków Zespołów 

Ekspertów w dziale Nauk o Życiu do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w konkursach MAESTRO 6 i HARMONIA 6, 

q) uchwała 81/2014 z dnia 9 października sprawie wyboru członków Zespołów 

Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 

w konkursach SONATA BIS 4, MAESTRO 6 i HARMONIA 6, 

r) uchwała nr 92/2014 z dnia 9 października w sprawie wyboru członków Zespołu 

Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady 

NCN do ponownego rozpatrzenia, 

s) uchwała nr 93/2014 z dnia 4 listopada w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wyboru członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez 

Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia, 

t) uchwała nr 94/2014 z dnia 6 listopada w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru 

członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów 

badawczych w konkursach SONATA BIS 4, MAESTRO 6 i HARMONIA 6; 

6) w zakresie spraw dotyczących oceny merytorycznej wykonania zadań realizowanych 

przez dyrektora Narodowego Centrum Nauki, jego zastępców oraz koordynatorów 

dyscyplin, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 14/2014 z dnia 13 marca w sprawie oceny merytorycznej wykonania 

zadań realizowanych przez dyrektora NCN, 

b) uchwała nr 15/2014 z dnia 13 marca w sprawie oceny merytorycznej wykonania 

zadań realizowanych przez p.o. zastępcy dyrektora NCN, 

c) uchwała nr 16/2014 z dnia 13 marca w sprawie oceny merytorycznej wykonania 

zadań realizowanych przez Koordynatorów Dyscyplin, 

d) uchwała nr 61/2014 z dnia 21 lipca w sprawie przyznania nagrody rocznej 

dyrektorowi Narodowego Centrum Nauki; 

7) w zakresie spraw dotyczących opiniowania i zatwierdzania rocznych planów działalności 

i sprawozdań finansowych Centrum, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 11/2014 z dnia 13 marca w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

z realizacji zadań NCN za rok 2013, 

b) uchwała nr 12/2014 z dnia 13 marca w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania 

finansowego Narodowego Centrum Nauki za rok obrotowy od 01.01.2013 r. 

do 31.12.2013 r., 
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c) uchwała nr 13/2014 z dnia 13 marca w sprawie zatwierdzenia planu działalności 

Narodowego Centrum Nauki na rok 2014, 

d) uchwała nr 41/2014 z dnia 15 maja w sprawie zmiany planu finansowego NCN 

na rok 2014, 

e) uchwała nr 66/2014 z dnia 11 września w sprawie opinii dotyczącej zmiany planu 

finansowego Narodowego Centrum Nauki w układzie zadaniowym na rok 2014 oraz 

dwa kolejne lata, 

f) uchwała nr 95/2014 z dnia 13 listopada w sprawie opinii dotyczącej zmiany planu 

finansowego NCN na rok 2014, 

g) uchwała nr 100/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie opinii dotyczącej zmiany planu 

finansowego NCN na rok 2014; 

8) w zakresie spraw dotyczących konkursu na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum 

Nauki, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 82/2014 z dnia 9 października w sprawie wskazania członków Rady 

NCN w skład komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora NCN, 

b) uchwała nr 83/2014 z dnia 9 października powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora NCN; 

9) w zakresie spraw dotyczących konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki, Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała Rady nr 44/2014 z dnia 18 maja w sprawie wskazania członka Rady NCN 

do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora NCN; 

10) w zakresie spraw dotyczących konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin, 

Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 84/2014 z dnia 9 października w sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin, 

b) uchwała nr 85/2014 z dnia 9 października w sprawie regulaminu konkursu 

na stanowisko Koordynatora Dyscyplin, 

c) uchwała nr 99/2014 z dnia 26 listopada w sprawie konkursu na stanowisko 

Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych, 

d) uchwała nr 108/2014 z dnia 18 grudnia w sprawie konkursu na stanowisko 

Koordynatora Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych; 

11) w związku z realizacją zadań wynikających z art. 48 ustawy Przepisy wprowadzające 

ustawy reformujące system nauki w sprawie przekazania przez Ministra Nauki 
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i Szkolnictwa Wyższego umów projektów badawczych Narodowemu Centrum Nauki, 

Rada przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 2/2014 z dnia 22 stycznia w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały 

Rady NCN nr 96/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie opinii Rady NCN 

dotyczącej oceny raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, 

własnych i promotorskich, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW 

do realizacji w NCN, 

b) uchwała nr 7/2014 z dnia 13 lutego w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

c) uchwała Rady NCN nr 8/2014 z dnia 13 lutego w sprawie opinii Rady NCN 

dotyczącej zwiększenia wysokości środków finansowych na realizację projektu 

badawczego habilitacyjnego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych 

i o Sztuce, pochodzącego z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji 

w NCN, 

d) uchwała nr 23/2014 z dnia 13 marca w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

e) uchwała nr 29/2014 z dnia 9 kwietnia w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN; 

f) uchwała nr 30/2014 z dnia 9 kwietnia w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

g) uchwała nr 31/2014 z dnia 9 kwietnia w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów końcowych projektów badawczych habilitacyjnych, własnych 

i promotorskich, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW 

do realizacji w NCN, 

h) uchwała nr 38/2014 z dnia 15 maja w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów końcowych projektów badawczych własnych, promotorskich 

i habilitacyjnych, pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW 

do realizacji w NCN, 

i) uchwała nr 39/2014 z dnia 15 maja w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej oceny 

raportów rocznych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 
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j) uchwała nr 40/2014 z dnia 15 maja w sprawie opinii Rady dotyczącej oceny 

raportów końcowych międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

k) uchwała nr 51/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej 

oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów 

przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji 

w Narodowym Centrum Nauki, 

l) uchwała nr 52/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie opinii Rady Narodowego Centrum 

Nauki dotyczącej oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum 

Nauki, 

m) uchwała nr 57/2014 z dnia 10 lipca opinii Rady Narodowego Centrum Nauki 

dotyczącej oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących 

z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, 

n) uchwała nr 58/2014 z dnia 10 lipca w sprawie opinii Rady Narodowego Centrum 

Nauki dotyczącej oceny raportów rocznych projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum 

Nauki, 

o) uchwała nr 59/2014 z dnia 10 lipca w sprawie uchwała nr 58/2014 z dnia 10 lipca 

w sprawie opinii Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczącej oceny raportów 

końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących 

z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, 

p) uchwała nr 75/2014 z dnia 11 września w sprawie opinii Rady Narodowego 

Centrum Nauki dotyczącej oceny raportów końcowych projektów badawczych 

pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, 

q) uchwała nr 76/2014 z dnia 11 września w sprawie opinii Rady Narodowego 

Centrum Nauki dotyczącej oceny raportów rocznych projektów międzynarodowych 

niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów przekazanych przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum 

Nauki, 
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r) uchwała nr 77/2014 z dnia 11 wrześnie w sprawie opinii Rady Narodowego 

Centrum Nauki dotyczącej oceny raportów końcowych projektów 

międzynarodowych niewspółfinansowanych, pochodzących z konkursów 

przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji 

w Narodowym Centrum Nauki, 

s) uchwała nr 88/2014 z dnia 9 października w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej 

oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów 

przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

t) uchwała nr 89/2014 z dnia 9 października w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej 

oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

u) uchwała nr 97/2014 z dnia 13 listopada w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej 

oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów 

przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

v) uchwała nr 105/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej 

oceny raportów końcowych projektów badawczych pochodzących z konkursów 

przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN, 

w) uchwała nr 106/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie opinii Rady NCN dotyczącej 

oceny raportów końcowych projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych, 

pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN; 

12) w zakresie określenia szczegółowego trybu działania Rady NCN, Rada przyjęła 

uchwałę nr 43/2014 z dnia 15 maja w sprawie w sprawie w zmiany uchwały Rady NCN 

nr 3/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. z późn. zm. dotyczącej przyjęcia Regulaminu 

działania Rady Narodowego Centrum Nauki; 

13) w związku z art. 17 ust 5 ustawy o Narodowym Centrum Nauki uprawniającym Radę 

NCN do wydawania opinii, Rada NCN przyjęła następujące uchwały: 

a) uchwała nr 10/2014 z dnia 18 lutego w sprawie w sprawie zatwierdzenia opinii 

Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN dotyczącej 

rekomendacji wniosków do finansowania w konkursie FUGA 2, ogłoszonym w dniu 

15 grudnia 2012, 

b) uchwała nr 24/2014 z dnia 13 marca w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Nauk 

Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN dotyczącej rekomendacji 

wniosków do finansowania w konkursach HARMONIA 4 i MAESTRO 4, 

ogłoszonych w dniu 15 grudnia 2012 r., 
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c) uchwała nr 25/2014 z dnia 13 marca w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Nauk 

Ścisłych i Technicznych Rady NCN dotyczącej rekomendacji wniosku 

do finansowania w konkursie FUGA 2, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2012 r., 

d) uchwała nr 42/2014 z dnia 15 maja w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Nauk 

Ścisłych i Technicznych oraz Komisji Nauk o Życiu Rady NCN dotyczącej 

rekomendacji wniosku do finansowania w konkursie SYMFONIA 1, ogłoszonym 

w dniu 15 listopada 2012 r., 

e) uchwała NCN nr 46/2014 z dnia 11 czerwca w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji 

Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN dotyczącej 

rekomendacji wniosku do finansowania w konkursie OPUS 5, ogłoszonym w dniu 

15 marca 2013 r., 

f) uchwała nr 60/2014 z dnia 10 lipca w sprawie rekomendacji do finansowania 

wniosku o finansowanie projektu badawczego złożonego w konkursie MAESTRO 5, 

g) uchwała nr 78/2014 z dnia 11 września w sprawie opinii Rady Narodowego 

Centrum Nauki dotyczącej rekomendacji do finansowania wniosku złożonego 

w konkursie SYMFONIA 1, 

h) uchwała nr 91/2014 z dnia 9 października w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji 

Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce dotycząca rekomendacji wniosku 

do finansowania w konkursie PRELUDIUM 6, 

i) uchwała nr 98/2014 z dnia 13 listopada w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji Nauk 

Ścisłych i Technicznych dotycząca rekomendacji wniosku do finansowania 

w konkursie SONATA 6, ogłoszonym w dniu 16 września 2013 r., 

j) uchwała nr 72/2014 z dnia 11 września w sprawie opinii dotyczącej Planu 

wdrożenia otwartego dostępu do treści naukowych w Polsce, 

k) uchwała nr 107/2014 z dnia 11 grudnia w sprawie zasad etycznych ekspertów 

oceniających wnioski w konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty 

badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce; 

14) w zakresie spraw dotyczących realizacji innych zadań, Rada przyjęła uchwałę 

nr 5/2014 z dnia 13 lutego w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania Nagrody 

NCN dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe. 

1.4.4. Działalność Komisji odwoławczej Rady Centrum w 2014 r. 

Realizując zapisy ustawy o Narodowym Centrum Nauki, w ramach Rady działa Komisja 

Odwoławcza Rady Centrum, zwana dalej Komisją odwoławczą, odpowiedzialna 

za rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora Centrum. 
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1) w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, FUGA 2, ETIUDA 1, SYMFONIA 1 

ogłoszonych 15 listopada i 15 grudnia 2012 r., złożono 80 odwołań. W toku 

przewidzianej procedury w 2014 r. rozpatrzono 5 odwołań i wydano: 

a) 4 decyzje odmawiające finansowania, 

b) 1 decyzję przyznającą finansowanie. 

W Sprawozdaniu z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2013 r., wskazano, 

że Komisja odwoławcza wydała cztery postanowienia zlecające dodatkowe postępowanie 

dowodowe, które miały być prowadzone w 2014 r. Dodatkowo, w kwietniu 2014 r. wpłynęło 

odwołanie od decyzji dyrektora Centrum wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy. Stąd 

też informacja ta nie mogła być uwzględniona w poprzednim sprawozdaniu. 

2) w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, ogłoszonych w dniu 15 marca 

2013 r., złożono 114 odwołań. W toku przewidzianej procedury w 2014 r. rozpatrzono 

93 odwołania i wydano:  

a) 12 decyzji o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania, 

b)  2 postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 

c) 72 decyzje odmawiające finansowania, 

d) 1 decyzję odmawiającą finansowania i uchylającą decyzję o karencji, 

e) 1 decyzję uchylające decyzję dyrektora Centrum i przekazujące sprawę 

do ponownego rozpatrzenia, 

f) 5 decyzji przyznających finansowanie; 

3) w konkursach HARMONIA 5, MAESTRO 5, SONATA BIS 3, ogłoszonych w dniu 

14 czerwca 2013 r., złożono 54 odwołania. W toku przewidzianej procedury wydano: 

a) 2 decyzje o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania, 

b) 2 postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 

c) 47 decyzji odmawiających finansowania, 

d) 1 decyzję uchylające decyzję dyrektora Centrum i przekazujące sprawę 

do ponownego rozpatrzenia, 

e) 1 decyzję podtrzymującą decyzję dyrektora Centrum, 

f) 1 decyzję stwierdzającą nieważności decyzji dyrektora NCN; 

4) w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, ogłoszonych w dniu 16 września 

2013 r., złożono 112 odwołań. W toku przewidzianej procedury wydano:  

a) 15 decyzji o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania, 

b) 4 postanowienia o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 

c) 1 postanowienie stwierdzające niedopuszczalność do wniesienia odwołania, 

d) 83 decyzji odmawiających finansowania, 
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e) 2 decyzje odmawiające finansowania i uchylające decyzje o karencji, 

f) 2 decyzje uchylające decyzje dyrektora Centrum i przekazujące sprawy 

do ponownego rozpatrzenia, 

g) 5 decyzji przyznających finansowanie; 

5) w konkursach FUGA 3, ETIUDA 2, SYMFONIA 2, TANGO 1, ogłoszonych w dniu 

16 grudnia 2013 r., złożono 33 odwołania. W toku przewidzianej procedury wydano:  

a) 3 decyzje o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania, 

b) 1 postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 

c) 26 decyzji odmawiających finansowania, 

d) 2 decyzje uchylające decyzje dyrektora Centrum i przekazujące sprawy 

do ponownego rozpatrzenia, 

e) 1 decyzję podtrzymującą decyzję dyrektora Centrum, 

f) 1 decyzję przyznającą finansowanie. 

Należy zwrócić uwagę, że w jednej ze spraw Komisja Odwoławcza wydała postanowienie 

o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania oraz decyzje o umorzeniu postępowania 

wywołanego wniesieniem odwołania. Stąd też choć złożono 33 odwołania, to wydano 

34 decyzje i postanowienia. 

6) w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, ogłoszonych w dniu 17 marca 

2014 r. złożono 104 odwołania. W toku przewidzianej procedury w 2014 r. rozpatrzono 

55 odwołań:  

a) 3 decyzje o umorzeniu postępowania wywołanego wniesieniem odwołania, 

b) 1 postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, 

c) 39 decyzji odmawiających finansowania, 

d) 1 decyzję odmawiającą finansowania i uchylającą decyzję o karencji, 

e) 1 decyzję uchylającą decyzję dyrektora Centrum i przekazującą sprawę 

do ponownego rozpatrzenia, 

f) 8 postanowień zlecających dodatkowe postępowanie dowodowe, w którym 

procedury trwają nadal, 

g) 2 wezwania do uzupełnienia braków formalnych, w których procedury trwają 

nadal. 

Pozostałe sprawy będą rozpatrzone w 2015 r. zgodnie z procedurą. 

Ponadto Komisja Odwoławcza rozpatrzyła jedno odwołanie od decyzji dyrektora Centrum 

w sprawie nieudzielenia dostępu do informacji publicznej. 

W 2014 r. Komisja odwoławcza rozpatrzyła 357 odwołań od decyzji dyrektora Centrum. 

Przyznano finansowanie dla 12 projektów badawczych na łączną kwotę 3 260 282 mln zł. 
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2. Informacje na temat realizacji zadań Centrum, o których mowa 

w art. 20 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki 

2.1. Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów 

badawczych i staży 

W 2014 r. Narodowe Centrum Nauki przeprowadziło cztery nabory wniosków w konkursach 

na projekty badawcze, staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendia 

doktorskie. Ze względu na fakt, że termin składania wniosków w konkursach FUGA 4, 

ETIUDA 3, SYMFONIA 3, ogłoszonych 15 grudnia 2014 r., upływa 16 marca 2015 r., 

poniższe informacje liczbowe nie dotyczą tych konkursów. Przedstawiono natomiast 

informacje o konkursach rozstrzygniętych w 2014 r.: OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, 

(ogłoszone w dniu 16 września 2013 r.) FUGA 3, ETIUDA 2, SYMFONIA 2, TANGO 1 

(ogłoszone w dniu 16 grudnia 2013 r.) oraz OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7 

(ogłoszonych w dniu 17 marca 2014 r.) oraz o konkursach, w których nabór wniosków 

zakończył się w 2014 r.: OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8 (ogłoszonych 15 września 

2014 r.) oraz HARMONIA 6, MAESTRO 6, SONATA BIS 4 (ogłoszone 16 czerwca 2014 r.). 

2.1.1 OPUS  konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub 

wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych 

projektów 

Jak wskazano powyżej, w 2014 r. ogłoszono dwa konkursy: OPUS 7 i OPUS 8 oraz 

rozstrzygnięto dwa konkursy OPUS 6 i OPUS 7. 

W konkursie OPUS 6 do Centrum wpłynęło 2372 wnioski na kwotę ok. 1248,5 mln zł, 

z czego zakwalifikowano do finansowania 388 projektów na kwotę ok. 200,4 mln zł.  

Tabela 1. Liczba i kwota złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania projektów 
w konkursie OPUS 6, w podziale na panele dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 866 243 891 595 146 39 785 328 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka 
i otaczającej go rzeczywistości 

63 14 088 882 12 2 019 267 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 151 44 523 266 26 6 364 900 

HS3 Wiedza o przeszłości 103 32 798 072 17 5 769 935 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 308 79 574 835 52 13 181 058 

HS5 Normy i władza 136 31 697 214 22 5 074 917 

HS6 Człowiek i życie społeczne 105 41 209 326 17 7 375 251 

Nauki o Życiu 724 499 463 152 107 80 185 031 
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NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

55 43 350 704 10 8 043 852 

NZ2 Genetyka, genomika 56 46 491 360 9 8 774 635 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 51 42 407 351 7 7 857 633 

NZ4 
Biologia na poziomie tkanek, narządów 
i organizmów 

68 46 360 050 13 8 563 982 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 82 57 033 729 10 7 617 106 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 53 37 930 237 8 6 394 974 

NZ7 Zdrowie publiczne 150 102 219 629 21 13 978 557 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu na poziomie 
środowiskowym 

52 24 314 763 9 4 427 919 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 157 99 355 329 20 14 526 373 

Nauki Ścisłe i Techniczne 782 505 238 195 135 80 480 673 

ST1 Nauki matematyczne 46 11 726 923 9 2 613 140 

ST2 Podstawowe składniki materii 32 22 750 880 7 3 983 622 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 59 41 187 591 15 7 951 964 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 73 44 290 907 13 6 854 321 

ST5 Synteza i materiały 142 102 781 757 21 15 526 559 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 48 21 933 744 8 3 084 560 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 73 57 499 073 13 9 018 941 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 188 132 686 461 32 21 868 922 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 18 11 557 760 2 2 004 300 

ST10 Nauki o Ziemi 103 58 823 099 15 7 574 344 

Razem 2372 1 248 592 942 388 200 451 032 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). 

W ramach konkursu OPUS 7 wnioskodawcy złożyli 2526 wniosków na kwotę 

ok. 1432 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 362 projekty w kwocie ok. 214,5 mln zł. 

Tabela 2. Liczba i kwota złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania projektów 
w ramach konkursu OPUS 7, w podziale na panele dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 859 254 720 512 118 33 495 979 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka 
i otaczającej go rzeczywistości 

66 13 926 754 6 1 436 220 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 155 46 648 083 16 5 486 458 

HS3 Wiedza o przeszłości 123 43 222 036 20 5 907 709 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 269 78 421 377 42 10 662 264 
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HS5 Normy i władza 129 31 280 293 19 4 395 015 

HS6 Człowiek i życie społeczne 117 41 221 969 15 5 608 313 

Nauki o Życiu 799 596 472 556 114 92 973 210 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

64 53 399 293 9 8 582 267 

NZ2 Genetyka, genomika 39 36 389 334 8 7 338 765 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 69 53 155 654 9 8 813 471 

NZ4 
Biologia na poziomie tkanek, narządów 
i organizmów 

81 65 263 018 12 10 059 148 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 110 94 752 791 12 14 060 181 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 47 35 426 648 9 5 812 117 

NZ7 Zdrowie publiczne 165 121 155 373 25 17 835 221 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu na poziomie 
środowiskowym 

81 47 418 916 10 6 935 804 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 143 89 511 529 20 13 536 236 

Nauki Ścisłe i Techniczne 868 580 907 850 130 88 119 960 

ST1 Nauki matematyczne 48 14 225 631 8 2 978 120 

ST2 Podstawowe składniki materii 37 22 356 955 8 4 458 190 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 46 34 905 064 8 6 107 300 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 84 52 822 193 14 8 201 191 

ST5 Synteza i materiały 158 121 131 312 19 16 511 250 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 51 26 627 330 7 3 920 847 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 95 75 751 580 14 12 512 165 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 211 152 374 349 28 21 717 372 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 21 13 834 923 5 3 275 740 

ST10 Nauki o Ziemi 117 66 878 513 19 8 437 785 

Razem 2526 1 432 100 918 362 214 589 149 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF. 

W konkursie OPUS 8, ogłoszonym przez Centrum w dniu 15 września 2014 r., termin 

przyjmowania wniosków upływał w dniu 15 grudnia 2014 r. W ramach tego konkursu 

do Centrum wpłynęło 2528 wniosków na kwotę ok. 1479 mln zł.  
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Tabela 3. Liczba i kwota wniosków złożonych w ramach konkursu OPUS 8, w podziale na panele 
dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski 

Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 818 242 034 885 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej 
go rzeczywistości 

73 13 683 419 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 167 52 769 328 

HS3 Wiedza o przeszłości 103 38 855 611 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 220 57 308 851 

HS5 Normy i władza 140 33 814 482 

HS6 Człowiek i życie społeczne 115 45 603 194 

Nauki o Życiu 789 624 353 132 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

53 46 054 609 

NZ2 Genetyka, genomika 41 44 837 347 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 66 57 768 366 

NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów 80 57 941 671 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 122 111 921 745 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 61 49 626 593 

NZ7 Zdrowie publiczne 142 110 661 356 

NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym 74 43 123 994 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 150 102 417 451 

Nauki Ścisłe i Techniczne 921 612 671 081 

ST1 Nauki matematyczne 48 14 560 296 

ST2 Podstawowe składniki materii 43 27 259 843 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 59 40 789 708 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 101 62 607 737 

ST5 Synteza i materiały 153 115 113 823 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 50 30 910 618 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 101 81 365 765 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 222 154 091 256 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 22 10 676 833 

ST10 Nauki o Ziemi 122 75 295 202 

Razem 2528 1 479 059 098 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 
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2.1.2 HARMONIA  konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach 

współpracy międzynarodowej 

W 2014 r. wnioskodawcy mogli aplikować o środki finansowe na projekty badawcze 

realizowane w ramach współpracy międzynarodowej w ramach konkursu HARMONIA 6, 

ogłoszonego w dniu 16 czerwca 2014 r., z terminem przyjmowania wniosków do dnia 

16 września 2014 r. Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone 5 lutego 2015 r. W 2014 r. 

rozstrzygnięty został konkurs HARMONIA 5, ogłoszony przez Centrum w dniu 14 czerwca 

2013 r. 

W ramach konkursu HARMONIA 5 do Centrum wpłynęło 290 wniosków na kwotę 

ok. 230 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 54 projekty na łączną kwotę 

ok. 43,6 mln zł. 

Tabela 4. Liczba i kwota złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania projektów 
w ramach konkursu HARMONIA 5, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 74 37 895 211 15 7 010 277 

Nauki o Życiu 80 72 394 479 14 13 175 685 

Nauki Ścisłe i Techniczne 136 119 883 340 25 23 460 206 

Razem 290 230 173 030 54 43 646 168 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W ramach konkursu HARMONIA 6, w którym termin składania wniosków upłynął 

16 września 2014 r., do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 350 wniosków na kwotę 

ok. 301,4 mln zł.  

Tabela 5. Liczba i kwota wniosków złożonych w ramach konkursu HARMONIA 6, w podziale 
na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski 

Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 94 58 380 343 

Nauki o Życiu 99 96 690 884 

Nauki Ścisłe i Techniczne 157 146 374 193 

Razem 350 301 445 420 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 36 z 114 

2.1.3. PRELUDIUM  konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora 

W 2014 r. ogłoszono dwa konkursy na finansowanie tego typu projektów: PRELUDIUM 7 

(w dniu 17 marca 2014 r.) i PRELUDIUM 8 (w dniu 15 września 2014 r.). Wybór projektów 

zakwalifikowanych do finansowania zakończono natomiast w przypadku konkursu 

PRELUDIUM 6 (ogłoszony w dniu 16 września 2013 r.) i PRELUDIUM 7.  

W ramach konkursu PRELUDIUM 6, wnioskodawcy złożyli 1695 wniosków na kwotę 

ok. 174,5 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 292 projekty o wartości ok. 30,5 mln zł. 

Tabela 6. Liczba i kwota złożonych wniosków oraz projektów zakwalifikowanych do finansowania 
w ramach konkursu PRELUIUM 6, w podziale na panele dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 540 46 569 327 79 6 612 193 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka 
i otaczającej go rzeczywistości 

51 3 237 274 9 515 187 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 96 8 368 364 15 1 153 361 

HS3 Wiedza o przeszłości 95 10 123 435 14 1 543 280 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 126 10 221 904 18 1 396 318 

HS5 Normy i władza 85 6 319 063 12 891 950 

HS6 Człowiek i życie społeczne 87 8 299 287 11 1 112 097 

Nauki o Życiu 570 66 374 466 101 11 833 063 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

53 6 073 510 11 1 191 525 

NZ2 Genetyka, genomika 31 3 886 668 5 676 136 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 38 4 446 727 7 749 931 

NZ4 
Biologia na poziomie tkanek, narządów 
i organizmów 

53 6 193 726 11 1 283 820 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 89 10 656 355 11 1 474 143 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 38 4 595 206 8 966 122 

NZ7 Zdrowie publiczne 106 12 139 134 21 2 355 782 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu na poziomie 
środowiskowym 

57 6 834 642 8 1 037 938 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 105 11 548 498 19 2 097 666 

Nauki Ścisłe i Techniczne 585 61 643 863 112 11 988 112 

ST1 Nauki matematyczne 26 1 614 332 5 357 820 

ST2 Podstawowe składniki materii 27 2 290 879 6 516 566 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 24 2 444 503 4 549 120 
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ST4 Chemia analityczna i fizyczna 67 7 647 857 15 1 605 670 

ST5 Synteza i materiały 135 15 311 818 27 2 911 310 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 43 4 186 872 8 869 146 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 42 4 731 089 9 1 081 661 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 127 13 519 436 22 2 484 326 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 6 666 925 1 149 590 

ST10 Nauki o Ziemi 88 9 230 152 15 1 462 903 

Razem 1695 174 587 656 292 30 433 368 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W ramach konkursu PRELUDIUM 7, wnioskodawcy złożyli 1667 wniosków na kwotę 

ok. 173 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 240 projektów o wartości ok. 25,5 mln zł. 

Tabela 7. Liczba i kwota złożonych wniosków oraz zakwalifikowanych do finansowania projektów, 
w ramach konkursu PRELUDIUM 7, w podziale na dyscypliny 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 543 48 066 907 71 6 591 189 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka 
i otaczającej go rzeczywistości 

47 3 441 676 7 524 500 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 108 9 865 329 12 1 180 657 

HS3 Wiedza o przeszłości 103 10 537 224 15 1 402 985 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 108 8 716 485 14 1 227 371 

HS5 Normy i władza 74 5 575 655 10 821 870 

HS6 Człowiek i życie społeczne 103 9 930 538 13 1 433 806 

Nauki o Życiu 517 61 406 424 74 9 059 349 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

42 4 934 770 6 699 771 

NZ2 Genetyka, genomika 31 3 898 743 5 619 818 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 45 5 358 572 7 843 256 

NZ4 
Biologia na poziomie tkanek, narządów 
i organizmów 

47 5 418 273 6 847 900 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 67 8 338 772 10 1 197 335 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 42 4 838 824 5 649 258 

NZ7 Zdrowie publiczne 93 10 726 630 13 1 414 193 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu na poziomie 
środowiskowym 

52 6 644 537 8 1 047 188 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 98 11 247 303 14 1 740 630 

Nauki Ścisłe i Techniczne 607 63 828 583 95 9 844 979 

ST1 Nauki matematyczne 40 2 888 595 9 652 955 

ST2 Podstawowe składniki materii 32 2 870 228 6 488 036 
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ST3 Fizyka fazy skondensowanej 24 2 168 194 4 464 654 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 74 7 790 768 13 1 232 720 

ST5 Synteza i materiały 131 14 828 192 21 2 244 470 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 38 3 874 549 7 721 860 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 39 4 647 017 5 733 805 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 128 14 107 262 18 2 011 372 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 21 2 188 991 3 367 985 

ST10 Nauki o Ziemi 80 8 464 787 9 927 122 

Razem 1667 173 301 914 240 25 495 517 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

Konkursu PRELUDIUM 8 został ogłoszony 15 września 2014 r., z terminem przyjmowania 

wniosków do dnia 15 grudnia 2014 r. W ramach konkursu do NCN wpłynęły 1694 wnioski 

na kwotę ok. 181,2 mln zł. 

Tabela 8. Liczba i wartość złożonych wniosków w ramach konkursu PRELUDIUM 8, w podziale 
na dyscypliny 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski 

Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 462 42 468 759 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej 
go rzeczywistości 

34 2 782 905 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 83 8 121 252 

HS3 Wiedza o przeszłości 88 9 690 392 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 88 7 674 486 

HS5 Normy i władza 77 5 429 494 

HS6 Człowiek i życie społeczne 92 8 770 230 

Nauki o Życiu 613 72 061 445 

NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym 36 4 103 650 

NZ2 Genetyka, genomika 28 3 223 435 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 56 6 570 272 

NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów 62 7 158 330 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 93 11 616 022 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 37 4 265 838 

NZ7 Zdrowie publiczne 110 12 550 643 

NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym 54 6 618 371 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 137 15 954 884 

Nauki Ścisłe i Techniczne 619 66 682 711 

ST1 Nauki matematyczne 16 1 288 688 

ST2 Podstawowe składniki materii 17 1 661 416 
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ST3 Fizyka fazy skondensowanej 17 1 697 944 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 78 8 587 424 

ST5 Synteza i materiały 133 14 983 977 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 45 4 536 464 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 61 7 084 469 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 164 17 465 672 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 15 1 560 246 

ST10 Nauki o Ziemi 73 7 816 411 

Razem 1694 181 212 915 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

2.1.4. SONATA  konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora 

W 2014 r. ogłoszono dwa konkursy: SONATA 7 (w dniu 17 marca 2014 r.) i SONATA 8 

(w dniu 15 września 2014 r.). Wybór projektów zakwalifikowanych do finansowania 

zakończono natomiast w przypadku konkursu SONATA 6 (ogłoszony 16 września 2013 r.) 

i SONATA 7.  

W ramach konkursu SONATA 6, wnioskodawcy złożyli 942 wnioski na kwotę 

ok. 338 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 137 projektów o wartości ok. 49 mln zł. 

Tabela 9. Liczba i kwota złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania projektów, 
złożonych w konkursie SONATA 6, w podziale na panele dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 356 69 795 852 53 9 402 936 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka 
i otaczającej go rzeczywistości 

30 5 403 007 5 739 636 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 64 13 029 634 8 1 328 385 

HS3 Wiedza o przeszłości 41 10 255 873 7 1 370 474 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 112 19 236 849 20 2 864 647 

HS5 Normy i władza 52 8 285 001 7 1 177 474 

HS6 Człowiek i życie społeczne 57 13 585 488 6 1 922 320 

Nauki o Życiu 243 126 841 956 35 18 167 083 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

22 12 337 042 3 1 650 105 

NZ2 Genetyka, genomika 11 7 235 723 2 1 130 055 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 16 10 394 954 2 1 346 406 

NZ4 
Biologia na poziomie tkanek, narządów 
i organizmów 

19 9 627 467 1 1 223 200 
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NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 36 17 079 165 5 2 166 610 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 11 7 446 686 1 579 990 

NZ7 Zdrowie publiczne 53 27 096 138 8 3 631 373 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu na poziomie 
środowiskowym 

15 6 841 680 2 1 450 200 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 60 28 783 101 11 4 989 144 

Nauki Ścisłe i Techniczne 343 141 277 626 49 21 351 434 

ST1 Nauki matematyczne 21 3 532 931 3 633 670 

ST2 Podstawowe składniki materii 18 6 585 851 3 1 107 915 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 14 6 292 526 3 1 352 310 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 27 11 204 408 4 1 557 861 

ST5 Synteza i materiały 69 34 894 556 11 5 250 900 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 40 12 221 257 5 2 025 180 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 23 11 422 832 3 1 967 540 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 91 40 204 161 13 5 488 059 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 6 2 078 774 1 437 864 

ST10 Nauki o Ziemi 34 12 840 330 3 1 530 135 

Razem 942 337 915 434 137 48 921 453 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W ramach konkursu SONATA 7, wnioskodawcy złożyli 838 wniosków na kwotę 

ok. 310 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 113 projektów o wartości ok. 44,5 mln zł. 

Tabela 10. Liczba i wartość złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania projektów, 
w ramach konkursu SONATA 7, w podziale na panele dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 315 61 841 538 39 7 831 709 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka 
i otaczającej go rzeczywistości 

21 2 794 151 4 489 625 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 66 11 992 465 7 1 494 648 

HS3 Wiedza o przeszłości 44 12 005 144 7 1 747 809 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 84 14 379 730 10 1 539 670 

HS5 Normy i władza 43 6 939 449 7 755 773 

HS6 Człowiek i życie społeczne 57 13 730 599 4 1 804 184 

Nauki o Życiu 243 127 710 630 32 18 134 190 

NZ1 
Podstawowe procesy życiowe na poziomie 
molekularnym 

26 14 974 591 3 1 782 270 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 41 z 114 

NZ2 Genetyka, genomika 20 12 839 389 2 2 131 836 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 19 12 671 494 3 1 723 465 

NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów 13 7 202 639 2 1 132 113 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 36 19 962 156 4 2 048 729 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 20 9 422 468 3 1 578 903 

NZ7 Zdrowie publiczne 44 22 541 329 6 3 185 390 

NZ8 
Podstawy wiedzy o życiu na poziomie 
środowiskowym 

14 5 352 904 2 816 975 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 51 22 743 660 7 3 734 509 

Nauki Ścisłe i Techniczne 280 120 654 631 42 18 620 392 

ST1 Nauki matematyczne 13 1 437 966 2 303 830 

ST2 Podstawowe składniki materii 12 4 008 153 4 829 360 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 21 10 893 237 4 2 462 060 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 24 11 067 640 4 1 901 894 

ST5 Synteza i materiały 67 34 369 337 8 4 415 043 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 26 8 181 250 3 998 224 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 22 9 678 580 3 1 676 403 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 62 26 934 493 10 3 919 059 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 7 1 949 982 1 334 560 

ST10 Nauki o Ziemi 26 12 133 993 3 1 779 959 

Razem 838 310 206 799 113 44 586 291 

Źródło: Zespół ds. analiz i ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

Konkurs SONATA 8 został ogłoszony 15 września 2014 r. z terminem przyjmowania 

wniosków do dnia 15 grudnia 2014 r. W ramach konkursu do Centrum wpłynęło 

978 wniosków na kwotę ok. 376,4 mln zł. 

Tabela 11. Liczba i wartość wniosków złożonych w konkursie SONATA 8, w podziale na panele 
dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski 

Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 329 62 723 810 

HS1 
Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go 
rzeczywistości 

20 3 402 280 

HS2 Kultura i twórczość kulturowa 60 11 349 344 

HS3 Wiedza o przeszłości 42 10 555 658 

HS4 Jednostka, instytucje, rynki 102 17 070 270 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 42 z 114 

HS5 Normy i władza 48 6 894 718 

HS6 Człowiek i życie społeczne 57 13 451 540 

Nauki o Życiu 280 150 306 928 

NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym 22 14 709 651 

NZ2 Genetyka, genomika 22 12 583 807 

NZ3 Biologia na poziomie komórki 37 23 118 988 

NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów 24 12 893 444 

NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt 37 20 588 314 

NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt 14 6 802 896 

NZ7 Zdrowie publiczne 55 28 093 165 

NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym 21 9 737 361 

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu 48 21 779 302 

Nauki Ścisłe i Techniczne 369 163 458 963 

ST1 Nauki matematyczne 14 2 554 200 

ST2 Podstawowe składniki materii 21 8 995 331 

ST3 Fizyka fazy skondensowanej 27 12 278 918 

ST4 Chemia analityczna i fizyczna 37 17 062 782 

ST5 Synteza i materiały 90 51 475 971 

ST6 Informatyka i technologie informacyjne 34 11 059 349 

ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji 25 11 406 659 

ST8 Inżynieria procesów i produkcji 86 36 214 068 

ST9 Astronomia i badania kosmiczne 8 1 927 750 

ST10 Nauki o Ziemi 27 10 483 935 

Razem 978 376 489 701 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 
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2.1.5. SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie 

nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień 

naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora 

w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 

W 2014 r. ogłoszono konkurs SONATA BIS 4 (16 czerwca 2014 r.) i rozstrzygnięto konkurs 

SONATA BIS 3, który został ogłoszony w dniu 14 czerwca 2013 r. Wyniki konkursu 

SONATA BIS 4. Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone 5 lutego 2015 r. 

W ramach konkursu SONATA BIS 3, wnioskodawcy złożyli 371 wniosków na kwotę 

ok. 316 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 52 projekty o wartości ok. 61 mln zł. 

Tabela 12. Liczba i wartość złożonych wniosków oraz projektów zakwalifikowanych do finansowania 
w konkursie SONATA BIS 3, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 142 85 608 331 13 11 804 726 

Nauki o Życiu 99 107 948 328 15 20 604 342 

Nauki Ścisłe i Techniczne 130 122 552 446 24 28 722 272 

Razem 371 316 109 105 52 61 131 340 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

Nabór wniosków do konkursu SONATA BIS 4 został zakończony 16 września 2014 r. 

W ramach konkursu do Centrum wpłynęło 414 wniosków na kwotę ok. 404,7 mln zł. 

Tabela 13. Liczba i wartość wniosków złożonych w konkursie SONATA BIS 4, w podziale na grupy 
dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski 

Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 129 79 920 117 

Nauki o Życiu 123 154 749 907 

Nauki Ścisłe i Techniczne 162 170 071 492 

Razem 414 404 741 516 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

2.1.6. FUGA – konkurs krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

W 2014 r. w zakresie finansowania staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs FUGA 3, ogłoszony dnia 16 grudnia 

2013 r.  
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W ramach tego konkursu, wnioskodawcy złożyli 210 wniosków na kwotę ok. 92 mln zł. 

Do finansowania zakwalifikowano 51 staży o wartości ok. 23,5 mln zł. 

Tabela 14. Liczba i wartość złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania staży 
w ramach konkursu FUGA 3, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane staże 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 129 52 323 119 25 11 038 876 

Nauki o Życiu 33 17 200 098 10 5 392 260 

Nauki Ścisłe i Techniczne 48 22 343 465 16 7 160 000 

Razem 210 91 866 682 51 23 591 136 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W dniu 15 grudnia 2014 r. ogłoszono nabór wniosków do konkursu FUGA 4. Termin 

przyjmowania wniosków upływa 16 marca 2015 r. 

2.1.7. ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 

W 2014 r. Centrum rozstrzygnęło konkurs ETIUDA 2, ogłoszony dnia 16 grudnia 2013 r.  

W ramach tego konkursu, do Centrum wpłynęło 320 wniosków na kwotę ok. 25,7 mln zł. 

Przyznano 100 stypendiów o wartości ok. 8,3 mln zł. 

Tabela 15. Liczba złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania stypendiów w ramach 
konkursu ETIUDA 2, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane stypendia 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 125 9 848 487 35 2 915 216 

Nauki o Życiu 86 7 132 715 30 2 529 729 

Nauki Ścisłe i Techniczne 109 8 742 257 35 2 879 079 

Razem 320 25 723 459 100 8 324 024 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W dniu 15 grudnia 2014 r. ogłoszono nabór wniosków do konkursu ETIUDA 3. Termin 

przyjmowania wniosków upływa 16 marca 2015 r.  



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 45 z 114 

2.1.8. MAESTRO  konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze 

mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym 

interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza 

dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe 

W 2014 r. doświadczeni naukowcy mogli składać wnioski w ramach konkursu 

MAESTRO 6, ogłoszonego w dniu 16 czerwca 2014 r., z terminem przyjmowania wniosków 

do dnia 16 września 2014 r. Wyniki tego konkursu zostały ogłoszone 5 lutego 2015 r. 

W 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs MAESTRO 5, ogłoszony 14 czerwca 2013 r. 

W ramach konkursu MAESTRO 5 do Centrum wpłynęło 142 wnioski na kwotę 

ok. 330,5 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 9 projektów w kwocie ok. 24,6 mln zł. 

Tabela 16. Liczba i kwota złożonych wniosków i zakwalifikowanych do finansowania projektów 
w ramach konkursu MAESTRO 5, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 37 66 124 185 0 0 

Nauki o Życiu 34 89 138 537 1 3 000 000 

Nauki Ścisłe i Techniczne 71 175 311 586 8 21 684 965 

Razem 142 330 574 308 9 24 684 965 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W dniu 16 września 2014 r. zakończony został nabór wniosków w konkursie MAESTRO 6. 

W ramach tego konkursu wnioskodawcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki 

156 wniosków na łączną kwotę ok. 427,7 mln zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

w 2015 r. 

Tabela 17. Liczba i wartość złożonych wniosków w konkursie MAESTRO 6, w podziale na grupy 
dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski 

Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 43 96 398 640 

Nauki o Życiu 32 97 154 154 

Nauki Ścisłe i Techniczne 81 234 224 325 

Razem 156 427 777 119 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 
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2.1.9. Podsumowanie prac Zespołów Ekspertów 

Zgodnie z art. 22 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, dyrektor Centrum, na wniosek 

Rady Centrum, powołuje Zespoły Ekspertów, których zadaniem jest dokonywanie ocen 

wniosków złożonych w konkursach i przygotowywanie na tej podstawie list rankingowych 

wniosków rekomendowanych do finansowania. Kandydatów do Zespołów Ekspertów 

zgłaszają i akceptują członkowie Rady Centrum w ramach poszczególnych komisji tj.: 

1) Komisji K1 – dla Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS); 

2) Komisji K2 – dla Nauk Ścisłych i Technicznych (ST); 

3) Komisji K3 – dla Nauk o Życiu (NZ). 

Międzydziedzinowe Zespoły Ekspertów powoływane są z ekspertów reprezentujących 

różne działy nauki (ST, HS i NZ), Międzypanelowe Zespoły Ekspertów są powoływane 

dla danego działu nauk (ST, HS, NZ), podczas gdy panelowe Zespoły Ekspertów 

są powoływane dla określonych paneli tematycznych (panele ST1-10; HS1-6; NZ1-9). 

Każdy Zespół może oceniać wnioski w jednym lub kilku konkursach, ogłoszonych w danym 

dniu; w konsekwencji, w danym panelu tematycznym może zostać powołany jeden lub 

więcej Zespołów Ekspertów. 

W 2014 r. Zespoły Ekspertów oceniały wnioski o finansowanie projektów badawczych 

w następujących konkursach: 

1) konkursy ogłoszone 16 września 2013 r.: 

a) OPUS 6, 

b) PRELUDIUM 6, 

c) SONATA 6; 

2) konkursy ogłoszone 16 grudnia 2013 r.: 

a) ETIUDA 2, 

b) FUGA 3, 

c) SYMFONIA 2, 

d) TANGO 1; 

3) konkursy ogłoszone 17 marca 2014 r.: 

a) OPUS 7, 

b) PRELUDIUM 7, 

c) SONATA 7;  

4) konkursy ogłoszone 16 czerwca 2014 r.: 

a) MAESTRO 6, 

b) HARMONIA 6; 

c) SONATA BIS 4. 
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Wnioski w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATA były oceniane przez panelowe 

Zespoły Ekspertów, wnioski w konkursach MAESTRO, HARMONIA, ETIUDA, FUGA oraz 

SONATA BIS przez Międzypanelowe Zespoły Ekspertów, odpowiednio dla działów HS, ST, 

NZ. Wnioski w konkursie SYMFONIA oceniane były przez międzynarodowy 

międzydziedzinowy Zespół Ekspertów. Wnioski złożone w konkursie TANGO również 

oceniane były przez międzydziedzinowy Zespół Ekspertów. Ze względu na dużą liczbę 

wniosków w konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA, dla niektórych paneli 

w konkursach ogłoszonych 16 września 2013 r. i 17 marca 2014 r. powołano więcej niż 

jeden panelowy Zespół Ekspertów. W tych przypadkach, zespół A oceniał wnioski złożone 

w konkursie OPUS, podczas gdy zespół B oceniał wnioski złożone w konkursach 

PRELUDIUM i SONATA, lub zespoły B i C oceniały wnioski odpowiednio w konkursach 

PRELUDIUM i SONATA. W konkursach FUGA 3 i ETIUDA 2, ogłoszonych 16 grudnia 

2013 r., w dziale Nauk o Życiu, ze względu na małą liczbę złożonych wniosków do ich 

oceny powołano jeden Zespół Ekspertów. Dane zbiorcze dotyczące liczby Zespołów 

Ekspertów w 2014 r. zawiera tabela 18, dane przedstawiające liczbę Zespołów Ekspertów 

w poszczególnych działach nauk zawiera tabela 19. 

Tabela 18. Liczba Zespołów Ekspertów, ekspertów oraz wniosków w konkursach NCN, których 
ocena odbyła się w 2014 r. 

Data 
ogłoszenia 

Liczba Zespołów Ekspertów (ZE) 
Liczba 

Ekspertów 
w Zespołach 

Liczba 
ocenianych 
wniosków 

16 września 
2013 r. 

40 zespołów panelowych dla konkursów OPUS, PRELUDIUM, 
SONATA, w tym  
po 2 zespoły w panelach HS2, HS3, HS5, HS6, ST4, ST10, 
NZ5, NZ7 i NZ9 
po 3 zespoły w panelach HS4, ST5, ST8 

538 4598 

16 grudnia 
2013 r. 

2 zespoły międzypanelowe dla konkursu FUGA 
2 zespoły międzypanelowe dla konkursu ETIUDA 
1 zespół międzypanelowy dla konkursu ETIUDA i FUGA w NZ 
1 zespół międzydziedzinowy dla konkursu SYMFONIA 
1 zespół międzydziedzinowy dla konkursu Tango 

97 752 

17 marca 
2014 r. 

39 zespołów panelowych dla konkursów OPUS, PRELUDIUM, 
SONATA, w tym 
po 2 zespoły w panelach HS2, HS3. HS5, HS6, ST10, NZ5, 
NZ7, NZ9; 
po 3 zespoły w panelach HS4, ST5, ST8 

543 4805 

16 czerwca 
2014 r. 

3 międzypanelowe zespoły dla konkursu HARMONIA 
3 międzypanelowe zespoły dla konkursu MAESTRO 
3 międzypanelowe zespoły dla konkursu SONATA BIS 

130 896 

SUMA 95 1308 11051 

Źródło: Zespoły koordynatorów dyscyplin, na podstawie własnych danych 
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Tabela 19. Liczba Zespołów Ekspertów w konkursach, których ocena odbyła się w 2014 r., 
w podziale na działy nauki 

Data 
ogłoszenia 

Nauki Humanistyczne, Społeczne 
i o Sztuce (HS) 

Nauki Ścisłe 
i Techniczne (ST) 

Nauki o Życiu (NZ) 

16 września 
2013 r 

12 16 12 

16 grudnia 
2013 r. 

2 2 1 

1 zespół SYMFONIA 

1 zespół TANGO 

17 marca 
2014 r. 

12 15 12 

16 czerwca 
2014 r. 

3 3 3 

Źródło: Zespoły koordynatorów dyscyplin, na podstawie własnych danych 

Wszystkie wnioski o finansowanie, które pozytywnie przeszły ocenę formalną zostały, 

zgodnie z obowiązującym regulaminem, poddane ocenie merytorycznej. Ocena 

merytoryczna składa się z: indywidualnych ocen [dokonywanych przez dwóch (trzech 

w przypadku konkursu SYMFONIA i TANGO) członków Zespołu Ekspertów w pierwszym 

etapie oraz ekspertów zewnętrznych w drugim etapie] oraz spotkań (sesji) Zespołów 

Ekspertów (odbywanych po pierwszym oraz drugim etapie). W procesie oceny wniosków 

w konkursach FUGA i ETIUDA w drugim etapie oceny odbywają się jedynie rozmowy 

kwalifikacyjne z kandydatami, przeprowadzane przez Komisje złożone z członków 

poszczególnych Zespołów Ekspertów. W konkursie SYMFONIA, w trakcie drugiego etapu 

oceny, wykonywane są zarówno oceny ekspertów zewnętrznych (min. 3 dla każdego 

wniosku) jak i rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami projektów. Każdy z Zespołów 

Ekspertów odbył dwie sesje. 

Na zakończenie prac każdej sesji Zespół Ekspertów przygotowywał listę rankingową 

projektów badawczych, staży lub stypendiów. Po pierwszym etapie oceny merytorycznej, 

do drugiego etapu kwalifikowane były wnioski, które uzyskały najwyższe pozycje 

w rankingu uzgodnionym przez Zespół Ekspertów, przy założeniu, że łączna kwota 

wysokości planowanych nakładów finansowych w zakwalifikowanych wnioskach 

nie powinna przekraczać dwukrotnej wysokości środków finansowych, przeznaczonych 

na realizację projektów/finansowanie staży lub stypendiów w ramach każdego z paneli lub 

grup paneli ustalonych przez Radę Centrum. Podczas drugiej sesji Zespół Ekspertów 

przygotowywał listę rankingową projektów badawczych, staży lub stypendiów 

rekomendowanych do finansowania, którą następnie odpowiedni koordynator dyscyplin 

przedstawiał dyrektorowi Centrum do zatwierdzenia. 
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W przypadku konkursu TANGO Zespół Ekspertów przygotował listę wniosków, które 

skierowano do drugiego etapu. Dalszy proces oceny prowadzony był w Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju. 

W konkursach, w których ocena wniosków odbyła się w 2014 r. (ogłoszonych w okresie 

od 16 września 2013 r. do 16 czerwca 2014 r.), 9671 Ekspertów oceniło merytorycznie 

11 051 wniosków wykonując w sumie 22 341 ocen (trzy oceny każdego wniosku 

w konkursach SYMFONIA i TANGO, dwie oceny w pozostałych konkursach). 

Podsumowanie prac ekspertów zewnętrznych 

Znaczny wkład w proces oceny wniosków włożyli eksperci zewnętrzni, oceniający wnioski 

w drugim etapie oceny merytorycznej. Poniżej przedstawiono dane dla konkursów 

rozstrzygniętych w 2014 r.: 

1) konkursy ogłoszone 14 czerwca 2013 r. 

a) HARMONIA 5, 

b) MAESTRO 5, 

c) SONATA BIS 3; 

2) konkursy ogłoszone 16 września 2013 r.: 

a) OPUS 6, 

b) PRELUDIUM 6, 

c) SONATA 6; 

3) konkursy ogłoszone 16 grudnia 2013 r.: 

a) ETIUDA 2, 

b) FUGA 3, 

c) SYMFONIA 2, 

d) TANGO 1; 

4) konkursy ogłoszone 17 marca 2014 r.: 

a) OPUS 7, 

b) PRELUDIUM 7, 

c) SONATA 7. 

W powyższych konkursach Centrum, rozstrzygniętych w 2014 r.2, ewaluację 

3325 wniosków przeprowadziło 6482 ekspertów zewnętrznych z kraju i z zagranicy 

(w porównaniu do 7271 ekspertów w 2013 r. i 7156 w 2012 r.). W procesie oceny brało 

                                                           
1
 W tabeli 18 liczba ekspertów wynosi 1308, różnica wynika z faktu, że część ekspertów pracowało 

w przy ocenie kilku kolejnych konkursów. 
2
 Ze względu na odmienny sposób oceny w tym zestawieniu nie uwzględniono konkursów ETIUDA 2 

i FUGA 3 (na drugim etapie tylko rozmowa kwalifikacyjna) oraz TANGO 1 (drugi etap był 
prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). 
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udział 2447 recenzentów krajowych i 4035 recenzentów zagranicznych (w porównaniu 

do 2937 w 2013 r. i 1348 w 2012 r.). Odsetek recenzentów zagranicznych wyniósł 62% 

(w porównaniu do 40% w 2013 r. i 19% w 2012 r.).  

Recenzenci krajowi i zagraniczni wykonali łącznie 9226 indywidualnych ocen wniosków 

(w porównaniu do 11 447 w 2013 r. i 10 814 w 2012 r.). Wysłano 25 626 zaproszeń 

do recenzji, w tym 6105 do recenzentów krajowych i 19 521 do recenzentów 

zagranicznych. Uzyskano 3938 recenzji wykonanych przez recenzentów krajowych 

(współczynnik sukcesu uzyskania recenzji: 67%) oraz 5288 recenzji wykonanych przez 

recenzentów zagranicznych (współczynnik sukcesu uzyskania recenzji: 27%). Rozkład 

recenzji w grupach nauk przedstawia tabela 20. 

Tabela 20. Liczba recenzji w konkursach rozstrzygniętych w 2014 r., w podziale na działy nauk 

Dział nauk 
Recenzje 
krajowe 

Recenzje 
zagraniczne 

Łącznie 
% recenzji 

zagranicznych 

Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 1902 1046 2948 35% 

Nauki o Życiu 293 2429 2722 89% 

Ścisłe i Techniczne 1743 1813 3556 51% 

Suma 3938 5288 9226 57% 

Źródło: Zespół Analiz i Ewaluacji na podstawie danych z systemu OSF 

W procesie oceny przeprowadzonym w 2014 r. nastąpił wzrost udziału recenzentów 

zagranicznych. Eksperci zagraniczni wykonali 5288 ocen indywidualnych (w porównaniu 

do 3505 w 2013 r. i 1544 w 2012 r.), co stanowiło ponad 57% wszystkich ocen 

indywidualnych wykonanych w 2014 r. (w porównaniu do 31% w 2013 r. i 14% w 2012 r.) 

Udział ocen ekspertów zewnętrznych wśród wszystkich ocen wykonanych w 2011-2014 r. 

prezentuje schemat 1, natomiast kraje pochodzenia recenzentów przedstawia wykres 1. 

Należy zaznaczyć, że w przypadku konkursów ogłoszonych 14 czerwca 2013 r. 

(MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 4), recenzje zewnętrzne wykonywane były 

na przełomie 2013 i 2014 r. W sprawozdaniu zostały one włączone w liczbę recenzji 

wykonanych w 2014 r. 
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Schemat 1. Procentowy udział recenzji zagranicznych w latach 2011-2014 

 

Źródło: Zespoły koordynatorów dyscyplin, na podstawie danych z systemu OSF 

Wykres 1. Eksperci zagraniczni: kraje i liczba recenzji (konkursy rozstrzygnięte w 2014 r.) 

 

Źródło: Zespół Analiz i Ewaluacji, na podstawie danych z systemu OSF 

W 2014 r. w Centrum pracowały również Zespoły Stałe do spraw projektów badawczych 

przekazanych do realizacji w Centrum przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Zespoły te powołuje, na czas określony, dyrektor Centrum, na wniosek Rady Centrum. 

Powołane zostały trzy odrębne zespoły: 
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1) Zespół Ekspertów Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS); 

2) Zespół Ekspertów Nauk Ścisłych i Technicznych (ST); 

3) Zespół Ekspertów Nauk o Życiu (NZ). 

Do zadań Zespołów należało: 

1) opiniowanie spraw bieżących dotyczących projektów badawczych przekazanych 

do Narodowego Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz projektów badawczych realizowanych w konkursach ogłaszanych przez 

Narodowe Centrum Nauki, w tym w szczególności opiniowanie zmian wprowadzanych 

w projektach na wniosek wnioskodawcy;  

2) ocena raportów rocznych z realizacji międzynarodowych projektów badawczych 

niewspółfinansowanych i decyzja o przedłużeniu ich finansowania; 

3) ocena raportów końcowych z realizacji projektów wymienionych w pkt 1. 

Dane liczbowe dotyczące spotkań Zespołów Stałych zostały przedstawione w tabeli 21.  

Tabela 21. Zespoły Stałe w 2014 r., w podziale na działy nauki 

Dział 
Nauki Humanistyczne, 
Społeczne i o Sztuce 

Nauki Ścisłe 
i Techniczne 

Nauki o Życiu 

Liczba spotkań 5 5 8 

Liczba Ekspertów 13 10 8 

Źródło: Zespoły koordynatorów dyscyplin, na podstawie własnych danych 

2.2. Finansowanie badań naukowych nienależących do zakresu badań 

finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – konkurs 

SYMFONIA 

Konkurs SYMFONIA to konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane 

przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, 

odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się 

do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. 

W 2014 r. Centrum rozstrzygnęło konkurs SYMFONIA 2, ogłoszony 16 grudnia 2013 r.  

W ramach tego konkursu do NCN wpłynęło 59 wniosków na kwotę ok. 296,3 mln zł. 

Do finansowania zakwalifikowano 6 projektów o łącznej wartości ok. 34,4 mln zł. 
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Tabela 22. Liczba i wartość złożonych wniosków oraz zakwalifikowanych do finansowania projektów 
w ramach konkursu SYMFONIA 2, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupa/Panel dyscyplin 
Złożone wnioski Finansowane projekty 

Liczba Kwota (w zł) Liczba Kwota (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 7 33 379 437 0 0 

Nauki o Życiu 28 146 987 212 4 25 966 128 

Nauki Ścisłe i Techniczne 24 115 933 815 2 8 494 480 

Razem 59 296 300 464 6 34 460 608 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, na podstawie systemu OSF 

W dniu 15 grudnia 2014 r. ogłoszono nabór wniosków do konkursu SYMFONIA 3. Termin 

przyjmowania wniosków upływa 16 marca 2015 r.  

2.3. Nadzór nad realizacją badań naukowych, kontrola i audyt 

2.3.1. Nadzór nad realizacją badań naukowych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 

ustawy o Narodowym Centrum Nauki (w tym kontrole w siedzibie jednostki 

naukowej) 

Do zadań Narodowego Centrum Nauki należy m.in. nadzorowanie realizacji projektów 

badawczych oraz sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych. Nadzór ten 

obejmuje m.in.: 

 ocenę raportów okresowych z realizacji projektu badawczego; 

 kontrolę w siedzibie jednostki naukowej, przez wyznaczony przez dyrektora Centrum 

zespół kontrolujący; 

 uprawnienie dyrektora Centrum do wstrzymania finansowania projektu badawczego; 

 uprawnienie dyrektora Centrum do przerwania finansowania projektu badawczego. 

Przypadki skutkujące wstrzymaniem lub przerwaniem finansowania projektu regulują 

zapisy umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego, zawartej pomiędzy 

dyrektorem Narodowego Centrum Nauki, osobą reprezentującą jednostkę naukową oraz 

kierownikiem projektu. 

Jednostki wraz z kierownikami projektów mają obowiązek składania do NCN raportów 

rocznych, cząstkowych i raportów końcowych. Raporty roczne składa się w terminie 

do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie ośmiu miesięcy 

od dnia rozpoczęcia realizacji projektu. Raport cząstkowy składany jest po 30 miesiącach 

realizacji projektu finansowanego w ramach konkursów SONATA 1 – SONATA 4, SONATA 

BIS 1 – SONATA BIS 3, MAESTRO 1 – MAESTRO 5 i SYMFONIA 1 – SYMFONIA 2. 

Raport cząstkowy wymagany jest w przypadku projektów trwających powyżej 36 miesięcy. 
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W 2014 r. oceniane były raporty cząstkowe z projektów zakwalifikowanych do finansowania 

w ramach konkursu SONATA 1. Raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia 

zakończenia realizacji projektu.  

W 2014 r. nadzór nad realizacją badań naukowych finansowanych przez Narodowe 

Centrum Nauki obejmował ocenę raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów 

badawczych przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji 

w NCN oraz ocenę raportów rocznych i cząstkowych z realizacji projektów badawczych 

zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum. 

Raporty roczne (za rok 2013) i raporty cząstkowe z realizacji projektów finansowanych 

w ramach konkursów rozstrzygniętych przez NCN składane były z wykorzystaniem modułu 

raportowego w systemie OSF.  

Zespoły Ekspertów powołane przez dyrektora Centrum opiniowały sprawy dotyczące 

projektów badawczych przekazanych do NCN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (w tym projektów badawczych własnych, habilitacyjnych, promotorskich, 

międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych) oraz oceniali 

merytorycznie raporty końcowe z realizacji tych projektów. Ponadto Zespoły Ekspertów 

oceniły także 75 raportów cząstkowych dotyczących pierwszego etapu realizacji projektów 

badawczych zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SONATA 1. 

Specjaliści ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych sprawowali bieżący nadzór 

nad realizacją projektów poprzez ocenę formalną raportów rocznych, cząstkowych 

i końcowych. 

Realizując powyższe zadania w 2014 r. w Narodowym Centrum Nauki oceniono 

5728 raportów rocznych złożonych przez grantobiorców. Liczba złożonych 

i zweryfikowanych raportów rocznych dla projektów przejętych z MNiSW to 1972 

(zakładana liczba w Planie działalności NCN na 2014 r. – 1851). Liczba złożonych 

i zweryfikowanych raportów rocznych dla projektów z konkursów ogłoszonych przez NCN 

to 3756 (zakładana liczba w Planie działalności NCN na 2014 r. – 3707). Rozbieżności 

w liczbach planowanych i faktycznie złożonych raportów rocznych wynikają m.in. z: 

1) niezłożenia raportu rocznego, w przypadku gdy termin realizacji projektu upływa przed 

30 kwietnia danego roku co powoduje konieczność złożenia tylko raportu końcowego; 

2) powstania obowiązku złożenia raportu rocznego w przypadku przedłużenia okresu 

realizacji projektu, który planowo powinien zakończyć się przed 30 kwietnia danego 

roku. 

Raporty roczne podlegały ocenie formalnej. 
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Tabela 23. Liczba złożonych i zweryfikowanych raportów rocznych w 2014 r. 

Zespół dziedzinowy 
Projekty przejęte 

z MNiSW 
Projekty w konkursach 
ogłoszonych przez NCN 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 310 982 

Nauki o Życiu 1157 1182 

Nauki Ścisłe i Techniczne 505 1592 

Razem 1972 3756 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, na podstawie własnych danych 

W 2014 r. w Narodowym Centrum Nauki poddano procesowi oceny 4818 raportów 

końcowych z realizacji projektów badawczych przejętych z MNiSW. Procedura weryfikacji 

i oceny raportów polegała na kontroli poprawności realizacji projektu pod względem 

formalnym i finansowym oraz sprawdzeniu wykonania projektu pod względem 

merytorycznym.  

Raporty końcowe z realizacji projektów badawczych własnych, habilitacyjnych 

i promotorskich podlegały ocenie przez Zespół Ekspertów. W przypadku projektów 

o wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł projekty rozliczane były na podstawie opinii 

jednego recenzenta, natomiast projekty, których wartość przekraczała 200 tys. zł, 

na podstawie opinii dwóch recenzentów.  

Projekty, które przeszły przez wszystkie etapy oceny, podczas których uznane zostały 

za prawidłowo wykonane i rozliczone, podlegały zatwierdzeniu przez dyrektora Centrum, 

po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Centrum. W 2014 r. 

po zatwierdzeniu przez dyrektora Centrum zamkniętych zostało 2167 projektów 

badawczych przejętych z MNiSW. Raporty końcowe, których proces oceny nie został 

zakończony w roku 2014 będą podlegały dalszej ocenie w roku 2015. 

Tabela 24. Liczba raportów końcowych w projektach przejętych z MNiSW poddanych ocenie 
w 2014 r. oraz liczba projektów zamkniętych po zatwierdzeniu przez dyrektora Centrum, w podziale 
na zespoły dziedzinowe 

Zespół dziedzinowy 
Raporty poddane  

ocenie 
Projekty zatwierdzone przez 

dyrektora Centrum 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 591 450 

Nauki o Życiu 2554 916 

Nauki Ścisłe i Techniczne 1673 801 

Razem 4818 2167 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, na podstawie własnych danych 
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Ocena raportów końcowych obywała się w ramach prac Zespołów Ekspertów oceniających 

raporty końcowe. W 2014 r. odbyło się 18 posiedzeń Zespołów Ekspertów, szczegółowe 

informacje na temat posiedzeń zostały przedstawione w tabeli 21 na str. 52. 

Narodowe Centrum Nauki w 2014 r. nadzorowało również realizację projektów 

międzynarodowych niewspółfinansowanych przejętych z MNiSW.  

Raporty roczne z wykonania tych projektów podlegały ocenie Zespołów Ekspertów, w celu 

przygotowania rekomendacji dla Rady Centrum, która podejmowała decyzje dotyczące 

kontynuacji finansowania projektów badawczych. W 2014 r. złożono 47 raportów rocznych 

do projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych (rekomendowanych do dalszej 

realizacji). 

Zakończone projekty międzynarodowe niewspółfinansowane, rozliczone na podstawie 

raportów końcowych, podlegały zatwierdzeniu przez dyrektora Centrum po ich pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Centrum. Dyrektor Centrum w 2014 r. zatwierdził raporty 

końcowe z realizacji 50 projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych. 

Tabela 25. Liczba złożonych raportów rocznych w projektach rekomendowanych do dalszej 
realizacji oraz liczba projektów zakończonych, zatwierdzonych przez dyrektora Centrum, w podziale 
na Zespoły dziedzinowe 

Zespół dziedzinowy 
Raporty roczne 

rekomendowane do dalszej 
realizacji 

Projekty zatwierdzone przez 
dyrektora Centrum 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 9  2 

Nauki o Życiu 16 23 

Nauki Ścisłe i Techniczne 22 25 

Razem 47 50 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, na podstawie własnych danych 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Narodowego Centrum Nauki organizowanie 

i przeprowadzanie kontroli, planowych i doraźnych, projektów finansowanych przez 

Centrum należy do obowiązków pracowników Zespołu ds. Kontroli i Audytu. Zadania 

te wykonywane były w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora Centrum Plan kontroli 

na 2014 r. W tym okresie przeprowadzone zostały następujące kontrole: 

1) projektu badawczego własnego pt. Metody identyfikacji roślin odurzających z grupy I-N 

wprowadzonych w 2009 roku do znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii w produktach dostępnych w Polsce realizowanego w Narodowym 

Instytucie Leków w Warszawie – na podstawie wyników kontroli wezwano jednostkę 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 57 z 114 

do zwrotu środków w wysokości 6 377,01 zł w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami w zakresie wydatkowania środków finansowych projektu; 

2) projektu badawczego pt. Akceleracja metod wyszukiwania informacji w dużych 

zbiorach danych metodami sprzętowymi realizowanego w Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie – na podstawie wyników kontroli realizację projektu oceniono 

pozytywnie z uchybieniami; 

3) projektu badawczego pt. Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji realizowanego 

w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – na podstawie wyników kontroli realizację 

projektu oceniono pozytywnie z uchybieniami; 

4) projektu badawczego pt. Deiminaza peptydylo-argininowa, nowy czynnik wirulencji 

Porphyromonas gingivalis realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – 

w trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu; 

5) projektu badawczego pt. Wpływ deiminacji kluczowych reszt argininy na funkcje 

inhibitorów proteaz i innych komponentów układu odporności nieswoistej 

realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – w trakcie kontroli nie 

stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu; 

6) projektu badawczego pt. Porphyromonas gingivalis: naturalne systemy obronne 

i regulatorowe realizowanego w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie – w trakcie 

kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu; 

7) projektu badawczego pt. Charakterystyka zmian morfologii i funkcji limfocytów T CD4+ 

pod wpływem swoistej immunoterapii w alergii na roztocze kurzu domowego 

realizowanego w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – 

kontrola nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości w realizacji projektu;  

8) projektu badawczego pt. Informatyczne modele i metody w biologii komórkowej 

realizowanego w Politechnice Poznańskiej w Poznaniu – na podstawie wyników 

kontroli realizację projektu oceniono pozytywnie z uchybieniem; 

9) projektu badawczego pt. Granularność i bipolarność w rozmytym modelowaniu 

procesów podejmowania decyzji i rozumowania realizowanego w Instytucie Badań 

Systemowych Polskiej Akademii Nauk – na podstawie wyników kontroli realizację 

projektu oceniono pozytywnie z uchybieniem; 

10) projektu badawczego pt. Złożone modele w problemach szeregowania zadań i metody 

ich rozwiązania realizowanego w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii 

Nauk – kontrola w toku realizacji (Centrum oczekuje na odpowiedź kontrolowanej 

jednostki do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia pokontrolnego). 

W 2014 r. Zespół ds. Kontroli i Audytu przeprowadził również jedną kontrolę projektu 

badawczego spoza zatwierdzonego planu kontroli. Kontroli o charakterze doraźnym został 
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poddany projekt badawczy pt. Komputerowe zarządzanie energią w ośrodku badawczo-

szkoleniowym z rozproszonymi źródłami energii i zmiennym zapotrzebowaniem 

energetycznym na eksperymenty badawcze realizowany w Instytucie Badań Systemowych 

Polskiej Akademii Nauk – w wyniku kontroli wezwano Jednostkę do zwrotu 825,25 zł 

w związku ze stwierdzeniem ich nieprawidłowego wykorzystania. 

2.3.2. Audyt wewnętrzny i kontrola zewnętrzna 

2.3.2.1. Audyt wewnętrzny  

W 2014 r. Audytor Wewnętrzny realizował zadania audytowe na podstawie zatwierdzonego 

przez dyrektora Centrum Planu audytu. Po każdym zakończonym zadaniu zostało 

sporządzone w formie pisemnej sprawozdanie, w którym przedstawiano m. in. zakres 

tematyczny i cel zadania, opis stwierdzonych słabości procesów wewnętrznych oraz 

kontroli zarządczej, ocenę ryzyk dla badanego obszaru, a także zalecenia wyeliminowania 

zidentyfikowanych słabości i ryzyk oraz propozycje usprawnień badanych procesów. 

W 2014 r. zrealizowano wszystkie zaplanowane audyty w następujących obszarach: 

1) zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 tys. euro; 

2) obsługa finansowa projektów oraz rozliczanie środków finansowych otrzymanych 

na realizację zadań ustawowych; 

3) zasady finansowania oraz nadzorowania projektów badawczych, w których udzielana 

jest pomoc publiczna; 

4) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzanie danych osobowych. 

Dodatkowo, audytor wewnętrzny zrealizował audyt zlecony przez Ministra Finansów 

w zakresie zasadności ponoszenia kosztów uczestnictwa Polski w organizacjach 

międzynarodowych, uczestniczył w procesie samooceny kontroli zarządczej w jednostce, 

konsultował projektowane zmiany w wewnętrznych procesach operacyjnych i finansowych, 

a także przeprowadził czynności sprawdzające wykonanie zaleceń poaudytowych 

z poprzedniego okresu. 

2.3.2.2. Kontrole i audyty zewnętrzne odbywające się w Centrum 

W 2014 r. w Centrum przeprowadzony został audyt zewnętrzny wynikający z art. 34 ustawy 

z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz Rozporządzenia Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzania 

audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.  

Na podstawie audytu przeprowadzonego przez Grupę Gumułka – Audyt Sp. z o.o., została 

wydana następująca opinia dotycząca funkcjonowania jednostki:  
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 dane liczbowe i opisowe, zawarte w dokumentach związanych z prowadzoną 

działalnością są wiarygodne, z uwzględnieniem uwag opisanych w sprawozdaniu 

z audytu, 

 sposób dokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia operacji gospodarczych oraz 

opracowania sprawozdań był w istotnym zakresie prawidłowy, 

 w obszarze objętym audytem funkcjonuje adekwatny i skuteczny system kontroli 

zarządczej i kontroli audytowanego podmiotu, z uwzględnieniem uwag opisanych 

w sprawozdaniu z audytu, 

 otrzymane dotacje rozliczane są prawidłowo, z uwzględnieniem uwag opisanych 

w sprawozdaniu z audytu. 

Wydane przez audytora zalecenia odnosiły się do stwierdzonych uchybień i spostrzeżeń 

związanych z wydatkowaniem środków finansowych z dotacji podmiotowej, stosowania 

klasyfikacji budżetowej wydatków, zasad ewidencji analitycznej pozostałej działalności 

operacyjnej i finansowej, a także do funkcjonującego w Centrum systemu kontroli 

zarządczej.  

W dniu 19 lutego 2014 r. Centrum otrzymało zalecenia z kontroli przeprowadzonej 

w listopadzie 2013 r. przez Archiwum Narodowe w Krakowie w zakresie warunków 

przechowywania i ewidencjonowania dokumentacji. Zalecenia te dotyczyły kontynowania 

prac mających na celu uzgodnienie z Archiwum Narodowym i wdrożenia w jednostce 

przepisów kancelaryjnych i archiwalnych, zorganizowania archiwum zakładowego, 

utworzenia stanowiska archiwisty zakładowego, przekazania do archiwum akt spraw 

zakończonych przed 2012 r., założenia stosownych środków ewidencyjnych w archiwum 

zakładowym, a także przedłożenia do wiadomości Archiwum kopii wymaganych wykazów 

i spisów dokumentacji. 

2.4. Współpraca międzynarodowa w ramach finansowania działalności w zakresie 

badań podstawowych 

2.4.1. Współpraca wielostronna 

Współpraca wielostronna NCN polega na uczestnictwie w pracach sieci typu ERA-NET 

oraz JPI, które organizują konkursy na projekty badawcze realizowane przez 

międzynarodowe zespoły naukowe. Programy typu ERA-NET i JPI mają na celu 

intensyfikację współpracy w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W 2014 r. 

Centrum aktywnie uczestniczyło w pracach poniższych sieci: 

1) Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce: 

a) HERA Humanities in the European Research Area, 

b) NORFACE New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe; 
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2) Nauki o Życiu: 

a) Infect-ERA – ERA-NET on human infectious diseases, 

b) BiodivERsA Consolidating the European Research Area on biodiversity and 

ecosystem services, 

c) JPND EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, 

d) JPI HDHL Joint Programming Initiative – A healthy Diet for a Healthy Life; 

3) Nauki Ścisłe i Techniczne: 

a) CHIST-ERA European Coordinated Research on Long-term Challenges 

in Information and Communication Sciences & Technologies. 

Tabela 26. Tematy konkursów wielostronnych ogłoszonych w 2014 r. 

Nazwa 
programu 

Obszar 
tematyczny 

Temat konkursu 
Budżet NCN 

(w EUR) 

INFECT-ERA choroby zakaźne 

1. Assess the role of commensal flora in 
homeostasis and microbe’s pathogenicity, and 
elucidate how commensal organisms or probiotics 
can be used to prevent or treat infections 

2. Development and application of new techniques 
to investigate the initial steps of the infection 
process  

500 000 

CHIST-ERA 
technologie 

informacyjne oraz 
komunikacyjne 

1. Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems 
(RTCPS) 

2. Human Language Understanding: Grounding 
Language Learning (HLU) 

500 000 

Źródło: Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej na podstawie własnych danych 

HERA (Humanities in the European Research Area) 

HERA to sieć 22 instytucji partnerskich wspierających badania naukowe z dziedziny 

humanistyki w Europie. Od 2009 r. konsorcjum realizuje program mający na celu 

inicjowanie współpracy naukowców z europejskich ośrodków badawczych oraz zwrócenie 

uwagi na społeczne, kulturowe oraz polityczne wyzwania współczesnej Europy. W 2014 r. 

Centrum podpisało deklarację uczestnictwa w konkursie Uses of the Past, którego 

ogłoszenie przewidziano na 2015 r. 

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation 

in Europe) 

Celem konsorcjum, do którego Centrum należy od 2012 r., jest wspieranie badań 

w obszarze nauk społecznych przez finansowanie projektów badawczych oraz 

organizowanie seminariów i konferencji. W rozstrzygniętym w 2014 r. konkursie Welfare 

State Futures (Przyszłość państwa opiekuńczego) finansowanie otrzymał projekt 

z udziałem dr. Pawła Kaczmarczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami UW, zatytułowany 
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MIGration and WELfare states - lessons based on the post acession mobility of Poles 

(Europejskie systemy zabezpieczenia społecznego w czasach mobilności). 

Infect-ERA (ERA-NET on human infectious diseases) 

Infect-ERA to konsorcjum, którego misją jest wspieranie działalności naukowej w obszarze 

chorób zakaźnych. Do celów sieci należy m.in. organizowanie konkursów 

na międzynarodowe projekty badawcze, wspomaganie młodych naukowców, a także 

opracowywanie strategii i dokumentacji dotyczących stanu badań we wspomnianym 

obszarze nauki. Infect-ERA dąży również do promowania wyników badań z zakresu chorób 

zakaźnych, zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród szerokiego grona odbiorców.  

W 2014 r. ogłoszono konkurs, którego tematyka objęła dwa zagadnienia badawcze: 

1) Assess the role of commensal flora in homeostasis and microbe’s pathogenicity, and 

elucidate how commensal organisms or probiotics can be used to prevent or treat 

infections; 2) Development and application of new techniques to investigate the initial steps 

of the infection process. Konkurs rozstrzygnięto w drugiej połowie roku. Żaden z projektów 

zgłoszonych przez zespoły z udziałem polskich naukowców nie uzyskał finansowania. 

BiodivERsA (Consolidating the European Research Area on biodiversity and 

ecosystem services) 

Dyrektor Centrum podpisał deklarację uczestnictwa NCN w konsorcjum BiodivERsA: 

Consolidating the European Research Area on biodiversity and ecosystem services 

(Konsolidowanie Europejskiego Obszaru Badawczego wokół bioróżnorodności i opieki nad 

ekosystemami), zawiązanym w celu finansowania projektów poświęconych tematyce 

bioróżnorodności. Nabór wniosków w konkursie na finansowanie badań rozpocznie 

się w pierwszej połowie 2015 r.  

JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) 

Narodowe Centrum Nauki angażowało się w działania międzynarodowej inicjatywy EU 

Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND), wspierającej badania 

naukowe nad chorobami neurozwyrodnieniowymi, badające przyczyny takich schorzeń jak 

choroba Alzheimera czy stwardnienie zanikowe boczne, które coraz częściej dotykają 

starzejące się europejskie społeczeństwo. 

W 2014 r. rozstrzygnięto ogłoszony w grudniu 2013 r. konkurs na międzynarodowe projekty 

badawcze pt. Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative Diseases. 

Wśród laureatów znalazł się prof. dr hab. Marek Cieplak z projektem zatytułowanym 

Identification and structural characterization of the primordial cytotoxic conformers of the 

amyloidogenic cascade: Ideal prevention/diagnostic/therapeutic targets 

in neurodegeneration (Identyfikacja i strukturalne scharakteryzowanie pierwotnych 
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cytotoksycznych konformerów kaskady amyloidogenicznej: idealne cele badań 

w prewencji, diagnostyce i terapeutyce neurodegeneracji). Realizacja projektu jest 

przewidziana na lata 2015-2017. 

JPI HDHL (Joint Programming Initiative - A healthy Diet for a Healthy Life) 

NCN przystąpiło do inicjatywy badań nad zdrowym odżywianiem Joint Programming 

Initiative: A Healthy Diet for a Healthy Life. Konsorcjum w 2015 r. planuje ogłoszenie 

konkursów na finansowanie projektów badawczych poświęconych dwóm zagadnieniom: 

1) Intestinal microbiomics i 2) Nutrition & cognitive function. Sieć JPI HDHL planuje 

złożenie wniosku o dofinansowanie programu w ramach ERA-NET COFUND w czerwcu 

2015 r. 

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges 

in Information and Communication Sciences & Technologies) 

W 2014 r. Centrum kontynuowało udział w pracach inicjatywy CHIST-ERA. Celem sieci jest 

wspieranie badań z zakresu technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych ICST. 

Laureatem konkursu ogłoszonego w 2013 r. został profesor Piotr Bała, koordynator 

projektu pt. Heterogenous Parallel and Distributed Computing in Java (Heterogeniczne 

obliczenia równoległe i rozproszone w Javie). W październiku 2014 r., konsorcjum ogłosiło 

kolejny konkurs na finansowanie projektów badawczych, którego tematyka objęła 

następujące zagadnienia: Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS) oraz 

Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU). 

JPI AMR (Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance) 

Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej Rady Centrum pozytywnie zaopiniowała 

przystąpienie NCN do programu JPI AMR – Joint Programming Initiative on Antimicrobial 

Resistance. Program ma szanse uzyskać dofinansowanie w ramach ERA-NET COFUND – 

termin złożenia wniosku upływa 20 lutego 2015 r. 

JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) 

Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej Rady NCN pozytywnie zaopiniowała 

przystąpienie NCN do JPI Urban Europe, konsorcjum wspierającego badania z zakresu 

urbanistyki. Centrum zaangażowało się w prace przygotowawcze dotyczące tematu 

nowego konkursu pt. Smart Urban Futures. 

W ramach współpracy wielostronnej Centrum uczestniczyło również w pracach 

konsorcjum ApPEC oraz stowarzyszenia Science Europe. 

ApPEC (Astroparticle Physics European Coordination)  

Misją sieci ApPEC (Astroparticle Physics European Consortium) jest promowanie 

i wspieranie badań z zakresu astrofizyki cząstek. W związku z tym, że konsorcjum ApPEC 
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nie planowało uruchomienia konkursu na projekty badawcze, podjęto decyzję o rezygnacji 

z udziału w tej inicjatywie. 

Science Europe 

W 2014 r. NCN uczestniczyło w pracach Science Europe, stowarzyszenia europejskich 

agencji finansujących badania naukowe. Celem Science Europe jest przede wszystkim 

wzmocnienie europejskiej przestrzeni badawczej poprzez zacieśnienie współpracy między 

instytucjami członkowskimi. Organizacja dąży również do pogłębiania współpracy 

z instytucjami wspierającymi naukę zlokalizowanymi poza Europą i poszukiwania 

rozwiązań, dzięki którym finansowane ze środków publicznych badania naukowe 

przyczynią się do rozwoju gospodarki oraz przyniosą pożytek społeczeństwu. 

Przedstawiciele Centrum byli zaangażowani w prace następujących grup roboczych 

Science Europe: 

1) Cross-Border Collaboration; 

2) Open Access to Scientific Publications;  

3) Research Careers; 

4) Research Infrastructures; 

5) Research Integrity; 

6) Ex-post Evaluation. 

20 maja 2014 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Science 

Europe. Ponadto, decyzją Zgromadzenia Ogólnego Science Europe, 20 listopada 2014 r. 

dyrektor Centrum, prof. Andrzej Jajszczyk, został wybrany na członka Rady Zarządzającej 

organizacji. 

2.4.2. Współpraca dwustronna 

BEETHOVEN 

W 2014 r. NCN we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), niemiecką 

organizacją finansującą badania naukowe, ogłosiło pilotażowy konkurs na polsko-

niemieckie projekty badawcze z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

W ramach konkursu do Centrum wpłynęło 96 wniosków. Rozstrzygnięcie konkursu 

planowane jest na 2015 r. 

POLONEZ (Marie Sklodowska-Curie Actions) 

W 2014 r. NCN przystąpiło do konkursu Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND, 

składając do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie programu POLONEZ, 

dającego uczonym z zagranicy możliwość prowadzenia badań w polskich instytucjach 

naukowych. Celem programu jest ogłoszenie trzech konkursów na projekty badawcze 
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trwające od 12 do 24 miesięcy. W ramach POLONEZA Centrum planuje sfinansowanie 

90 projektów. Wyniki konkursu Marie Curie Actions będą znane wiosną 2015 r. 

Quant-ERA (ERA-NET COFUNDon Quantum Technologies) 

Quant-ERA to inicjatywa typu ERA-NET COFUND w zakresie technologii kwantowych. 

NCN, we współpracy z polskim środowiskiem naukowym, koordynuje działania zmierzające 

do zbudowania sieci instytucji partnerskich w dziedzinie technologii kwantowych. W 2014 r. 

Centrum prowadziło wstępne rozmowy z Komisją Europejską oraz uzyskało poparcie 

11 europejskich agencji finansujących badania, które podpisały list intencyjny popierający 

inicjatywę. W 2016 r. Centrum, wraz z międzynarodowymi partnerami, zamierza złożyć 

wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia QUANT-ERA ze środków Komisji Europejskiej. 

Podsumowanie działań Centrum w 2014 r. w obszarze współpracy międzynarodowej 

w doniesieniu do założeń Planu działalności Narodowego Centrum Nauki na 2014 r. 

prezentuje tabela poniżej. 

Tabela 27. Realizacja założeń Planu działalności na 2014 r. w obszarze współpracy 
międzynarodowej 

Działanie Stopień realizacji założeń 

Współpraca wielostronna w ramach inicjatyw, w które NCN jest zaangażowane 

HERA 

Zgodnie z planem, w czerwcu 2014 r. NCN zorganizowało w Krakowie spotkanie 
Management Team oraz Network Board sieci HERA. Ukończono również prace nad 
wnioskiem do KE składanym w ramach ERA-NET COFUND w programie Horyzont 
2020. Przygotowano także dokumentację konkursu Uses of the Past 

ApPEC 

Głównym celem sieci ApPEC w 2014 r. było rozpowszechnianie informacji 
o Horyzoncie 2020 w środowisku naukowym astrofizyków cząstek oraz zachęcanie 
badaczy do składania wniosków w konkursach programu ramowego. Konsorcjum 
zorganizowało dwa warsztaty poświęcone tym zagadnieniom. Tak jak zaplanowano, 
w 2014 r. NCN zorganizowało w Krakowie spotkanie ApPEC Scientific Advisory 
Committee. 
Ostatecznie jednak podjęto decyzję o wystąpieniu z sieci ze względu na to, 
że konsorcjum ApPEC nie podjęło działań zmierzających do przygotowania konkursu 
na projekty badawcze 

Infect-ERA 

W 2014 r., zgodnie z założeniem, Centrum uczestniczyło konkursie na 
międzynarodowe projekty badawcze. Budżet konkursu przeznaczony na konkurs 
przez Radę NCN wyniósł 500 tys. euro. Żaden z projektów z udziałem polskich 
naukowców nie otrzymał finansowania 

NORFACE 

W 2014 r. ogłoszono wyniki konkursu Welfare State Futures, w którym finansowanie 

otrzymał jeden projekt z udziałem polskiego naukowca. Podjęto również rozmowy nad 
wypracowaniem tematu nowego konkursu, lecz jego ostateczny kształt będzie znany 
dopiero w 2015 r. 

JPND 
Zgodnie z planem przeprowadzono konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, 
w którym został nagrodzony projekt z udziałem prof. Marka Cieplaka z Instytutu Fizyki 
PAN 

CHIST-ERA 

Wszystkie cele założone na rok 2014 zostały zrealizowane. Zakończono nabór 
wniosków i ogłoszono listę rankingową rozpoczętego w 2013 r. konkursu. Podpisano 
umowę z polskim laureatem. Ogłoszono również nabór wniosków w kolejnym 
konkursie 

Współpraca dwustronna z dużymi międzynarodowymi strukturami 

European Research 
Council 

W 2014 r. NCN nie zorganizowało wizyt studyjnych w ERC 
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National Science 
Foundation 

Nie zrealizowano założeń. Strona amerykańska nie wykazała dostatecznego 
zainteresowania współpracą pomimo zaangażowania ze strony Centrum 

Science Europe 
Wszystkie cele zrealizowano. Przedstawiciele Centrum uczestniczyli w pracach grup 
roboczych SE i w General Assembly. W Krakowie zorganizowano zgromadzenie 
ogólne SE 

Współpraca wielostronna w ramach inicjatyw, w które NCN nie było dotąd zaangażowane 

BiodivERsA 
Wszystkie założone cele zrealizowano. Podpisano umowę o przystąpieniu NCN 
do konsorcjum, rozpoczęto prace nad dokumentacją konkursową 

Współpraca dwustronna z zagranicznymi agencjami grantowymi 

DFG 
Zgodnie z założeniami ogłoszono pilotażowy konkurs na polsko-niemieckie projekty 
badawcze – BEETHOVEN. Przeprowadzono również ocenę formalną złożonych 
wniosków 

RGNF i RFBR 
Nie zrealizowano założeń. Zawieszono rozmowy z rosyjskimi agencjami 
finansującymi badania naukowe 

Źródło: Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej, na podstawie własnych danych 

2.5. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez 

Centrum konkursach 

Zarówno ustawa o Narodowym Centrum Nauki (art. 20 ust. 1 pkt 5), jak i Plan działalności 

Narodowego Centrum Nauki na 2014 r. nakładają na Centrum obowiązek upowszechniania 

w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych konkursach. Zadanie to realizowane 

było w 2014 r. poprzez szereg działań o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym. 

Informacje o ogłaszanych i rozstrzyganych na bieżąco konkursach oraz podejmowanych 

przez Centrum inicjatywach były rozpowszechniane zarówno przy użyciu internetowych jak 

i tradycyjnych narzędzi komunikacji, a także poprzez organizację i aktywne uczestnictwo 

w różnego rodzaju inicjatywach popularyzujących naukę. 

2.5.1. Korzystanie z narzędzi do bieżącej komunikacji z odbiorcami – strona 

internetowa, portal społecznościowy, newsletter 

W 2014 r. kontynuowano prowadzenie serwisu internetowego pod adresem 

www.ncn.gov.pl zawierającego kompleksowe informacje na temat konkursów 

przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz wszelkie niezbędne dane 

dotyczące Centrum i jego działalności. Serwis był prowadzony w dwóch wersjach 

językowych: polskiej i angielskiej. Obie wersje językowe były przez cały rok na bieżąco 

aktualizowane, dodawano nowe ogłoszenia, informacje na temat konkursów oraz innych 

przedsięwzięć.  

Dane prezentowane na stronie internetowej NCN podzielone są na kilka obszarów 

tematycznych, które mają ułatwić odnalezienie niezbędnych treści przez poszczególne 

grupy interesantów: wnioskodawców, realizujących projekty, ekspertów. Sekcje te są na 

bieżąco aktualizowane z uwzględnieniem zmian wynikających z ogłaszania i zamykania 

przez Centrum poszczególnych konkursów. Centrum udostępnia ponadto informacje 
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dodatkowe, takie jak: statystyki konkursów, wyniki przeprowadzonych analiz, opisy 

projektów badawczych realizowanych ze środków NCN, opis działań podejmowanych 

w ramach współpracy międzynarodowej, zestawienie materiałów medialnych dotyczących 

Centrum. NCN udostępnia również w postaci plików PDF wszystkie uchwały Rady NCN 

oraz raporty roczne, sprawozdania i zestawienia.  

W 2014 r. na stronie internetowej dodano nową funkcjonalność: dynamiczne statystyki 

konkursów. Pod adresem http://ncn.gov.pl/statystyki/ można samodzielnie wygenerować 

zestawienia statystyczne. W tym celu należy wybrać, jakiego rodzaju dane są potrzebne 

i w jakiej konfiguracji, wygenerować wykres oraz tabelę, a następnie pobrać je w postaci 

obrazka lub pliku .csv, który umożliwia dalszą obróbkę danych. Dane dostępne w sekcji 

Statystyki konkursów obejmują wszystkie konkursy NCN rozstrzygnięte w latach 2011-

2014. Centrum prowadzi również sekcję pt. Baza ofert pracy, w której grantobiorcy mogą 

zamieszczać ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy/stażach i stypendiach w ramach 

grantów z NCN.  

W ostatnim kwartale 2014 r. liczba sesji (serii odsłon na witrynie) wyniosła 1 002 178. 

Ponadto w 2014 r. odnotowano 346 231 użytkowników oraz 3 488 402 odsłon 

poszczególnych podstron witryny. 

Wykres 2. Liczba odsłon witryny www.ncn.gov.pl w poszczególnych miesiącach 2014 r. 

 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych na podstawie własnych danych 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 67 z 114 

Informacje na temat konkursów i szeroko pojętej działalności Narodowego Centrum Nauki 

oraz ciekawostki związane z nauką w Polsce i na świecie publikowane są na profilu 

Centrum na portalu społecznościowym Facebook. Strona na portalu Facebook umożliwia 

interakcję z użytkownikami poprzez komentowanie wpisów, zadawanie pytań, 

przekazywanie dalej udostępnionych przez NCN treści. Centrum ma możliwość udzielania 

oficjalnych odpowiedzi na zadawane pytania, zabierania głosu w dyskusjach na różne 

tematy, w tym również związane z ogłaszanymi przez siebie konkursami. Do 31 grudnia 

2014 r. strona Centrum na portalu Facebook miała 3882 odbiorców (fanów), co oznacza 

wzrost o 1309 osób (o ponad 50%) w stosunku do stanu na koniec 2013 r. W ciągu całego 

2014 r. na profilu opublikowano 178 postów, których średni zasięg (liczba użytkowników, 

którym został wyświetlony post) wyniósł 1092. 

Wykres 3. Liczba "polubień" profilu Centrum na portalu społecznościowym Facebook 
w poszczególnych miesiącach 2014 r. 

 

Źródło: Facebook  

W 2014 r. kontynuowano również prowadzenie profilu Centrum w serwisie internetowym 

YouTube. Obydwie wersje językowe (polska i angielska) filmu promocyjnego o Narodowym 

Centrum Nauki zostały zaktualizowane z uwzględnieniem zmian w ofercie konkursowej 

i danych statystycznych za lata 2011-2013. Ponadto na profilu zamieszczono: spot 

promocyjny przedstawiający w skrótowej formie ofertę konkursową Centrum i nawiązujący 

do hasła Gramy dla polskiej nauki, pięć filmów prezentujących sylwetki laureatów Nagrody 

Narodowego Centrum Nauki 2014 (w tym jeden dłuższy film prezentujący zbiorczo 

wszystkich laureatów, trzy krótsze filmy o poszczególnych laureatach – przygotowane 

na bazie filmu długiego, a także film przygotowany na podstawie materiałów dostarczonych 
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przez laureata Nagrody NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznych – prof. Michała 

Horodeckiego) oraz reportaż z uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego Centrum 

Nauki 2014, która odbyła się 9 października 2014 r. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. 

w Sukiennicach, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. 

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Centrum co najmniej raz w miesiącu 

rozsyłało do zapisanych subskrybentów newsletter z aktualnymi informacjami na temat 

swojej działalności, w tym również ogłaszanych i rozstrzyganych konkursach. Według 

stanu na 31 grudnia 2014 r. liczba odbiorców newslettera wynosiła 1155 osób. Odbiorcami 

newslettera były w większości działy badań naukowych. 

Bezpośrednio w systemie Obsługa Strumieni Finansowania (OSF, 

https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do) były zamieszczane techniczne komunikaty 

dla wnioskodawców i osób realizujących projekty. 

2.5.2. Publikacja informacji na temat konkursów Narodowego Centrum Nauki 

Narodowe Centrum Nauki zamieszczało ogłoszenia o przeprowadzanych konkursach 

na stronie internetowej www.ncn.gov.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Ponadto 

regularnie przygotowywano i przekazywano mediom informacje prasowe na temat bieżącej 

działalności Centrum, w tym informacje o ogłoszeniu i zakończeniu konkursów, 

ich wynikach oraz innych inicjatywach. W 2014 r. wśród mediów ogólnopolskich, lokalnych, 

akademickich i naukowych rozpowszechniono 17 informacji prasowych, które były 

wysyłane na około 180 adresów mailowych redakcji i dziennikarzy. 

Duże znaczenie miały także liczne publikacje na temat Centrum ukazujące się w prasie 

ogólnopolskiej, lokalnej oraz w mediach akademickich i naukowych (np. Polska Agencja 

Prasowa, Gazeta Wyborcza, PAUza Akademicka, Forum Akademickie, Dziennik Polski, 

Gazeta Krakowska i wiele innych), przygotowywane zarówno przez przedstawicieli 

mediów, jak i pracowników Centrum. W 2014 r. we wszystkich rodzajach mediów 

odnotowano 1536 materiałów odnoszących się do działalności Centrum lub o nim 

wzmiankujących. W tabeli 28, przedstawiającej zestawienie publikacji na temat Centrum 

w 2014 r., ujęto jedynie materiały dotyczące Centrum w szerszym kontekście, 

nie uwzględniono tutaj publikacji zawierających tylko wzmiankę o Centrum. Większość 

artykułów na temat Centrum, wymienionych w tabeli 28, dostępna jest na stronie 

internetowej Centrum, w zakładce O NCN w mediach. 

Narodowe Centrum Nauki wydało także broszury (nakł. 3000 egz.) oraz ulotki w formie 

pocztówek w języku polskim i angielskim, informujące o ofercie konkursowej i działalności 

Centrum (nakł. 2500 kompletów). W 2014 r. wydany został Raport Roczny 2013 
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podsumowujący działalność Centrum w 2013 r. (nakł. 900 egz.) oraz Statystyki Konkursów 

2013, przedstawiające dane dotyczące m.in. liczby składanych wniosków 

w poszczególnych dziedzinach nauk i typach konkursów, współczynniki sukcesu oraz 

liczbę wniosków zakwalifikowanych do finansowania przypadającą na konkretne jednostki 

naukowe (nakł. 850 egz.), również w polskiej i angielskiej wersji językowej.  

Wydany został również kalendarz ścienny na rok 2015 (nakł. 350 egz.), zawierający zdjęcia 

laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki sfotografowanych w swoich miejscach 

pracy. Kalendarz stanowi kolejną formę promocji konkursów oferowanych przez Centrum 

oraz badań naukowych finansowanych w ramach tych konkursów.  

W 2014 r. zrealizowano siedem filmów dotyczących działalności Narodowego Centrum 

Nauki. Powstał spot promocyjny prezentujący w skrótowej formie ofertę konkursową 

Centrum i nawiązujący do hasła Gramy dla polskiej nauki. Z okazji przyznania Nagrody 

Narodowego Centrum Nauki 2014 zrealizowano pięć filmów prezentujących sylwetki 

laureatów (w tym: trwający około cztery i pół minuty film przedstawiający kolejno wszystkich 

laureatów, trzy krótsze filmy o poszczególnych laureatach – przygotowane na bazie filmu 

dłuższego, a także film zmontowany z materiałów dostarczonych przez laureata Nagrody 

NCN w obszarze nauk ścisłych i technicznych – prof. Michała Horodeckiego). Filmy 

o laureatach Nagrody NCN 2014 zostały wyświetlone podczas uroczystości wręczenia 

Nagrody Narodowego Centrum Nauki 9 października 2014 r. w Galerii Sztuki Polskiej 

XIX w., Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. W celu podsumowania tego 

wydarzenia nakręcono także reportaż z uroczystości wręczenia Nagrody Narodowego 

Centrum Nauki 2014. Wszystkie filmy opublikowano w serwisie internetowym YouTube 

oraz na stronie internetowej Centrum. 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki, prof. Andrzej Jajszczyk udzielił siedmiu wywiadów 

dla prasy, radia i serwisów internetowych, wyjaśniając charakter działalności Centrum 

i systemu finansowania nauki w Polsce, przedstawiając możliwości otrzymania 

finansowania, zachęcając do zgłaszania swoich pomysłów badawczych w ramach 

konkursów oraz prezentując przykłady projektów finansowanych w ramach konkursów 

NCN. Dodatkowo, wywiadów dot. oferty konkursowej Centrum udzielali: dr Tomasz 

Bzukała, zastępca dyrektora Centrum oraz dr hab. Maciej Krzystyniak, koordynator 

dyscyplin.  

Osobną kategorią w zakresie publikacji dotyczących konkursów Centrum są płatne 

ogłoszenia zamieszczane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim każdorazowo 

po ogłoszeniu konkursów przez Narodowe Centrum Nauki. W 2014 r. Centrum 

przygotowało i opublikowało pięć takich ogłoszeń. Dodatkowo opublikowano w prasie 
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dziewięć ogłoszeń informujących o otwarciu konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora 

oraz na stanowisko dyrektora. 

Tabela 28. Szczegółowy wykaz zadań realizowanych w obszarze: publikacje na temat konkursów 
Centrum 

Rodzaj Data Miejsce Szczegółowy opis zadań 

wywiady 

 Portal Naukowca 
Nauka jest celem samym w sobie, rozmowa 
o solidności, poświęceniu i nienarzekaniu 
w pracy naukowej 

2014-06-04 Teberia.pl Mamy wiele do nadrobienia 

2014-06 Gazeta SGH NCN od środka 

2014-10-02 Radiofonia 
Wywiad z dr. hab. Maciejem Krzystyniakiem 
dla stacji radiowej Radiofonia 

2014-11-09 Nauka w Polsce 
Prof. Jajszczyk: ważne nie tylko środki 
na naukę, ale i ich podział 

2014-11-20 TVP Białystok 
Wywiad z zastępcą dyrektora, dr. Tomaszem 
Bzukałą dot. oferty konkursowej NCN 
(publikacja: 28 grudnia 2014 r.) 

2014-11-21 Radio ZET 
Wywiad z dyrektorem NCN, prof. Andrzejem 
Jajszczykiem, dot. badań finansowanych 
przez NCN 

2014-11-21 
Informacyjna Agencja 
Radiowa 

Wywiad z dyrektorem NCN, prof. Andrzejem 
Jajszczykiem, dot. badań finansowanych 
przez NCN 

2014-12-13 Dziennik Polski Uczelniom potrzeba dobrych menadżerów 

publikacje 

2014 

Innowatyka – Nowy 
horyzont. Innowacyjność 
naukowców, 
przedsiębiorców, 
menedżerów i urzędników 

Komentarz 

2014 Idea uniwersytetu 
artykuł pt.: Narodowe Centrum Nauki a jakość 
wyższych uczelni 

2014-01 Forum Akademickie artykuł pt.: Dziesięć mitów na temat NCN 

2014-01 Forum Akademickie 
artykuł pt.: Wniosek o finansowanie badań. 
Okiem koordynatorki dyscyplin 

2014-02-15 Gazeta Wyborcza artykuł pt.: Polski inteligent tęskni za utopią 

2014-04 Forum Akademickie 
artykuł pt.: Kontrola grantu     zagrożenie czy 
szansa 

2014-05 Forum Akademickie 
artykuł pt.: Fundusze europejskie na badania 
podstawowe 

2014-10 e-mentor Relacje między światem nauki i przemysłu 

2014-10-16 PAUza Akademicka 
Odpowiedź na artykuł 
prof. K. Stępnia „Nauka a biurokracja” 

2014-11-25 
Kwartalnik Nauk 
o Przedsiębiorstwie 

Transfer wiedzy i technologii w środowisku 
innowacyjnym 

2014-12 CX News 
Innowacje czyli odbić się od dna 
- polemika 

2014-12 
Zagadnienia 
Naukoznawstwa 

Zapis debat panelowych podczas konferencji 
Finansowanie projektów badawczych w 
Polsce – teoria i praktyka 

2014-12-04 PAUza Akademicka 
artykuł pt.: Nauki humanistyczne i społeczne 
w Narodowym Centrum Nauki a recenzje 
zagraniczne 

informacje 
prasowe 

2014-01-16 PAP, inne media 
Informacja nt. Dni NCN w Lublinie  
zapowiedź 
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2014-01-24 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia wyników konkursów 
MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3 

2014-02-19 PAP, inne media 
Informacja nt. podpisania porozumienia 
między NCN a Niemiecką Wspólnotą 
Badawczą (DFG) 

2014-03-18 PAP, inne media 
Informacja nt. Dni NCN w Lublinie – 
zapowiedź 2. 

2014-03-18 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia konkursów OPUS 7, 
PRELUDIUM 7 i SONATA 7 

2014-05-07 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia wyników konkursów 
OPUS 6, PRELUDIUM 6 i SONATA 6 

2014-05-16 PAP, inne media 
Informacja nt. ukazania się Raportu 2013 
podsumowującego działalność NCN 
w poprzednim roku 

2014-05-22 PAP, inne media 
Informacja nt. przebiegu obrad Zgromadzenia 
Generalnego Science Europe w Krakowie i 
wyborze nowego prezesa SE 

2014-06-18 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia konkursów 
MAESTRO 6, HARMONIA 6 i SONATA BIS 4 

2014-06-25 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia wyników konkursów 
ETIUDA 2 i FUGA 3 

2014-07-31 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia wyników konkursu 
SYMFONIA 2 

2014-09-16 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia konkursu 
BEETHOVEN 

2014-09-17 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia konkursów OPUS 8, 
SONATA 8 i PRELUDIUM 8 

2014-10-10 PAP, inne media Informacja nt. laureatów Nagrody NCN 

2014-11-14 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia wyników konkursów 
OPUS 7, PRELUDIUM 7 i SONATA 7 

2014-11-26 PAP, inne media 
Informacja nt. wyboru dyrektora NCN na 
członka Rady Zarządzającej Science Europe 

2014-12-16 PAP, inne media 
Informacja nt. ogłoszenia konkursów 
SYMFONIA 3, FUGA 4 i ETIUDA 3 

ogłoszenia 
w prasie 

ogólnopolskiej 

2014-03-17 Gazeta Wyborcza 
ogłoszenie konkursów OPUS 7, SONATA 7, 
PRELUDIUM 7 

2014-06-06 Dziennik Gazeta Prawna 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora NCN 

2014-06-10 Rzeczpospolita 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora NCN 

2014-06-10 Gazeta Wyborcza 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora NCN 

2014-06-13 Dziennik Gazeta Prawna 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora NCN 

2014-06-16 Polityka 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
zastępcy dyrektora NCN 

2014-06-17 Gazeta Wyborcza 
Ogłoszenie konkursów MAESTRO 6, 
HARMONIA 6, SONAT BIS 3 

2014-09-12 Gazeta Wyborcza Ogłoszenie konkursu BEETHOVEN 

2014-09-15 Gazeta Wyborcza 
Ogłoszenie konkursów OPUS 8, PRELUDIUM 
8 i SONATA 8 

2014-10-10 Gazeta Wyborcza 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
dyrektora NCN 

2014-10-10 Dziennik Gazeta Prawna 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
dyrektora NCN 

2014-10-10 Rzeczpospolita 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
dyrektora NCN 

2014-10-15 Polityka 
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko 
dyrektora NCN 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych, na podstawie własnych danych 
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2.5.3. Uczestnictwo przedstawicieli Centrum w konferencjach, posiedzeniach, 

warsztatach i spotkaniach dwu- lub wielostronnych, zarówno w kraju, jak i za 

granicą 

Dyrekcja, pracownicy oraz członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki biorąc przez cały 

rok czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach popularyzujących 

naukę, posiedzeniach czy warsztatach mieli również możliwość upowszechniania 

informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach. Wygłaszali oni referaty, prezentowali 

profil działalności Centrum i ofertę konkursową, a często również zabierali głos 

w dyskusjach związanych z finansowaniem polskiej nauki. 

Centrum organizowało również samodzielnie wydarzenia informacyjno-promocyjne, w tym 

także we współpracy z innymi podmiotami. Do dużych przedsięwzięć tego typu należą 

zorganizowane już po raz drugi Dni Narodowego Centrum Nauki. Impreza ta jest 

z założenia wydarzeniem cyklicznym, odbywającym się raz do roku. Głównym celem Dni 

Narodowego Centrum Nauki jest prezentacja bogatej oferty konkursowej Centrum, zaś ich 

ideą – mobilny charakter. Każdego roku Dni NCN są organizowane w innej części Polski, 

dzięki czemu szerokie grono naukowców i osób rozpoczynających karierę badawczą 

ma okazję zapoznać się z ofertą konkursową Centrum.  

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbyła się druga edycja Dni Narodowego 

Centrum Nauki. Organizatorami wydarzenia było Narodowe Centrum Nauki oraz lubelskie 

uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego objęło wydarzenie 

patronatem honorowym. 

Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie rozpoczęto spotkaniami o charakterze 

zamkniętym: konferencją prasową oraz posiedzeniem Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Podczas kolejnego spotkania zaprezentowane zostały przykładowe projekty, które 

otrzymały finansowanie w poszczególnych konkursach Centrum. Kierownicy projektów 

przedstawili główne zadania i cele badawcze oraz opowiedzieli o kolejnych etapach pracy 

naukowej. W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki odbyły się również trzy spotkania 

dla doświadczonych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, gdzie 

zaprezentowano ofertę konkursową Centrum. Spotkania były okazją do wyjaśnienia 

wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków. Ważnym punktem 

programu były warsztaty z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów 

badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Celem spotkania było przybliżenie 

pracownikom administracyjnym jednostek naukowych zasad regulujących formalną 
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obsługę wniosków i projektów finansowanych przez Centrum. Na zakończenie Dni NCN 

Rada Młodych Naukowców poprowadziła seminarium Mechanizmy finansowania badań 

młodych naukowców w Polsce. 

Podobnie jak w roku poprzednim obchodom Dni NCN towarzyszyła wystawa zdjęć 

z realizacji badań finansowanych w ramach konkursów Centrum. Zaprezentowano na niej 

11 projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk o życiu oraz 

nauk ścisłych i technicznych. Przy każdym z projektów zamieszczono QR kod, odsyłający 

do opisu projektu na stronie internetowej NCN. Część wystawy prezentowana jest na stałe 

w siedzibie Centrum. 

Informację medialną o Dniach NCN odnotowano w 42 źródłach (prasa o zasięgu 

ogólnopolskim, prasa lokalna, radio, telewizja, portale internetowe). Łączna liczba 

uczestników wszystkich spotkań przekroczyła 1000 osób.  

W 2014 r. Centrum po raz drugi przyznało Nagrodę Narodowego Centrum Nauki dla 

młodych, wybitnych badaczy, o której szerzej mowa w ppkt 2.6.2. niniejszego 

sprawozdania. 

W 2014 r., w odpowiedzi na postulaty płynące z jednostek naukowych, Narodowe Centrum 

Nauki trzykrotnie zorganizowało w swojej siedzibie warsztaty szkoleniowe dla 

pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną 

projektów badawczych. W spotkaniach uczestniczyło w sumie 61 osób z całej Polski. 

Szkolenia przygotowali i poprowadzili pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju 

Naukowców przy wsparciu pracowników Działu Finansowo-Księgowego oraz Zespołu 

Radców Prawnych. Podczas warsztatów omawiano zagadnienia związane z zarządzaniem 

projektami badawczymi (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego 

realizacji), procedurami aneksowania umów oraz raportowaniem okresowym i końcowym. 

Warsztaty kończyły się częścią dyskusyjną, która pozwoliła na omówienie najbardziej 

problematycznych aspektów obsługi administracyjnej projektów, wymianę opinii, 

doświadczeń i stosowanych praktyk. Warsztaty pomogły w nawiązaniu bliższej współpracy 

pomiędzy pracownikami jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Jak wynikało 

z przeprowadzonej ewaluacji, uczestnicy pozytywnie oceniali szkolenia, doceniając 

możliwość pogłębienia wiedzy na temat formalnej obsługi projektów badawczych. 

Pracownicy Działu Badań i Rozwoju Naukowców w 2014 r. wzięli udział w siedmiu sesjach 

warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Krajową Reprezentację 

Doktorantów z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej. Szkolenia 

dedykowane były osobom rozpoczynającym karierę naukową i odbyły się w Kielcach, 

Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Wrocławiu, Białymstoku i Łodzi. W trakcie warsztatów 
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zaprezentowana została oferta konkursowa NCN kierowana do młodych naukowców. 

Przedstawione prezentacje ukazywały idee, główne założenia i warunki ogłaszanych przez 

NCN konkursów oraz sposób przygotowania przykładowego wniosku w systemie OSF. 

Szczegółowe zestawienie dużych wydarzeń zorganizowanych w 2014 r. prezentuje 

tabela 29. 

Tabela 29. Szczegółowe zestawienie dużych wydarzeń zorganizowanych przez Centrum w 2014 r. 

Data Miejsce Nazwa wydarzenia 
Łączna liczba 
uczestników 

2014-04-09 do 
2014-04-10 

Lublin druga edycja Dni Narodowego Centrum Nauki 1000 

2014-10-09 Kraków uroczystość wręczenia Nagrody NCN 2014 200 

2014-06-25, 
2014-09-30, 
2014-12-04 

Kraków 

warsztaty szkoleniowe dla pracowników jednostek 
naukowych zaangażowanych w obsługę 

administracyjną projektów badawczych finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki. 

61 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych, na podstawie własnych danych 

Do wydarzeń upowszechniających informacje o konkursach Narodowego Centrum Nauki 

należy zaliczyć również spotkania dwu- lub wielostronne z udziałem przedstawicieli 

Centrum, w tym dotyczące aktywności Centrum na arenie międzynarodowej. Podczas 

takich spotkań dyrekcja, członkowie Rady, koordynatorzy dyscyplin oraz inni wyznaczeni 

pracownicy i przedstawiciele Centrum mieli okazję przedstawiać swoim rozmówcom istotę 

działalności Centrum, wyjaśniać szczegóły systemu finansowania badań za pośrednictwem 

otwartych konkursów. Uczestnikami takich spotkań byli w większości przedstawiciele 

środowisk naukowych i innych podmiotów finansujących badania naukowe (również 

zagranicznych). Zorganizowane spotkania umożliwiły rozpowszechnienie informacji 

o działalności Centrum wśród największych na świecie agencji grantowych, w tym m.in.: 

European Research Council, Science Europe czy amerykańskiej National Science 

Foundation. 

Szczegółowe zestawienie uczestnictwa przedstawicieli Centrum w konferencjach, 

posiedzeniach i warsztatach, zarówno w kraju, jak i za granicą prezentują tabele 30 i 31. 
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Tabela 30. Szczegółowy opis wydarzeń na terenie kraju, w których uczestniczyli przedstawiciele 
Centrum w 2014 r. 

Data Szczegółowy opis wydarzenia 

2014-01-16 
Poznań – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu 
Uniwersyteckiej Komisji Nauki Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich 

2014-01-22 

do 2014-01-24 
Białystok – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w Posiedzeniu Kolegium 
Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół Technicznych 

2014-01-27 
Warszawa – udział członka Rady NCN prof. Leszka Kaczmarka w Polsko-Szwajcarskim 
Forum Gospodarczym 

2014-01-30 
Warszawa – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka i przewodniczącego Rady 

NCN prof. Michała Karońskiego w Forum Strategii Naukowej 

2014-01-30 

Warszawa – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w uroczystości 
ogłoszenia wyników konkursu Inkubator Innowacyjności, który wspiera podmioty 

prowadzące aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych 

2014-01-31 
Warszawa – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w posiedzeniu Komitetu 
Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 

2014-02-04 
Kraków – spotkanie siedzibie Centrum prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum, oraz 
prof. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady Centrum z p. Liane Hentschke, 
szefową brazylijskiej agencji grantowej 

2014-02-06 

do 2014-02-07 

Poznań – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego oraz członków 
Rady NCN: prof. Elżbiety Frąckowiak i prof. Henryka Kozłowskiego w dorocznym Zjeździe 
Dziekanów Wydziałów Chemicznych Uczelni Polskich 

2014-02-06 

Warszawa – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego oraz 
kierownika Działu Spraw Organizacyjnych Tomasza Bzukały w posiedzeniu sejmowej 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Prof. Karoński uczestniczył również w posiedzeniu 
Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego 

2014-02-19 

Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka, przewodniczącego Rady NCN 
prof. Michała Karońskiego, członków Rady NCN: ks. prof. dr. hab. Andrzeja Szostka, 
prof. dr. hab. Janusza Kaczmarka, prof. dr. hab. Henryka Kozłowskiego, prof. dr hab. 
Małgorzaty Kossowskiej, p.o. zastępcy dyrektora NCN dr Ewy Golonki, koordynator 
dyscyplin dr Anny Marszałek, kierownika Działu Spraw Organizacyjnych Tomasza Bzukały 
oraz koordynator Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej Anny Plater-Zyberk 
w uroczystości podpisania porozumienia o współpracy między Narodowym Centrum Nauki 
a Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG) w Zamku Królewskim na Wawelu. Uroczystość 
uświetniła swoją obecnością Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-
Bobińska. Celem porozumienia jest organizacja wspólnego konkursu na projekty badawcze 
w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych 

2014-02-21 
Łódź – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu 
Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Podczas spotkania 
przedstawione zostały zasady finansowania badań podstawowych 

2014-02-26 

Warszawa – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego oraz członka 
Rady NCN ks. prof. Andrzeja Szostka i koordynatora dyscyplin dr. hab. Wojciecha Sowy 
w Okrągłym Stole Humanistyki. Dyskusja poświęcona była miejscu i kondycji humanistyki 
na polskich uczelniach 

2014-02-27 

do 2014-02-28 
Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w posiedzeniu Komisji ds. Nauki 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

2014-03-06 
Kraków – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego i członka Rady 
NCN prof. Krzysztofa Nowaka w seminarium szkoleniowo–dyskusyjnym pt. Mechanizmy 
finansowania badań młodych naukowców w Polsce organizowanym przez Radę Młodych 
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Naukowców. Spotkanie odbyło się w siedzibie Akademii Górniczo-Hutniczej 

2014-03-07 

do 2014-03-08 

Opole – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego i członka Rady 
NCN prof. Krzysztofa Nowaka w posiedzeniu plenarnym Konferencji Rektorów 
Uniwersytetów Polskich 

2014-03-17 
Warszawa – udział koordynatorów dyscyplin – dr Magdaleny Kowalczyk i dr Magdaleny 
Łopuszańskiej-Rusek w wydarzeniu Euraxess, poświęconemu rozwojowi kariery naukowej 

2014-03-20 

do 2014-03-22 
Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w Kongresie Kultury 
Akademickiej 

2014-03-26 

Poznań – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego i członka Rady 
NCN prof. Krzysztofa Nowaka w seminarium szkoleniowo dyskusyjnym pt. Mechanizmy 
finansowania badań młodych naukowców w Polsce, organizowanym przez Radę Młodych 
Naukowców. Spotkanie odbyło się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

2014-03-26 
Kraków – udział koordynatorki dyscyplin dr Wiktorii Kudeli-Świątek w spotkaniu 
dla pracowników Instytutu Historii UJ 

2014-04-07 
Katowice – udział prof. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady Centrum oraz prof. 
dr hab. Krzysztofa Nowaka, członka Rady Centrum, w debacie Możliwości rozwoju dla 
młodych naukowców w Polsce 

2014-04-11 
Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w sesji naukowej pt. Nauka 
i Innowacja, organizowanej przez Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński 

2014-04-11 

do 2014-04-12 

Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka oraz przewodniczącego Rady 
NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego Konferencji 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

2014-04-14 
Warszawa – udział prof. Małgorzaty Kossowskiej, członka Rady Centrum w Seminarium 
Nauki Humanistyczne i Społeczne w Polsce 2014: Analiza-Diagnoza-Prognoza, 
organizowanym przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich 

2014-04-23 
Szczecin – udział prof. Krzysztofa Nowaka, członka Rady Centrum w seminarium 
szkoleniowo-dyskusyjnym pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w 
Polsce, organizowanym przez Radę Młodych Naukowców 

2014-04-23 
Kraków – udział koordynatorki dyscyplin dr Wiktorii Kudeli-Świątek w warsztatach dla 
pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Przedstawienie oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-04-25 

Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w seminarium z cyklu 
Z najlepszymi w przyszłość, którego celem jest stworzenie możliwości spotkania 
najlepszych studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z wybitnymi 
przedstawicielami świata nauki i biznesu 

2014-04-25 
Gdańsk – udział koordynatorek dyscyplin dr Magdaleny Kowalczyk oraz dr Doroty Kiebzak-
Mandery w warsztatach szkoleniowych na Uniwersytecie Gdańskim. Przedstawienie oferty 
konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-04-28 
Warszawa – udział prof. Jakuba Gołąba, członka Rady Centrum w seminarium 
szkoleniowo-dyskusyjnym pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w 
Polsce, organizowanym przez Radę Młodych Naukowców 

2014-05-05 
Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystości wręczenia 
Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. Uroczystość 
odbyła się w Zamku Królewskim na Wawelu 

2014-05-10 
Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystościach z okazji 
jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego 

2014-05-13 Kraków  udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystości otwarcia 
Małopolskiego Centrum Biotechnologii przy Uniwersytecie Jagiellońskim 
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2014-05-13 
Zielona Góra – udział prof. Teresy Maleckiej, członka Rady Centrum, w uroczystości 
nadania prof. Krzysztofowi Pendereckiemu tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu 
Zielonogórskiego 

2014-05-14 

Katowice – udział koordynatorki dyscyplin dr Doroty Kiebzak-Mandery w VII Ogólnopolskiej 
Konferencji Akademickich Ośrodków Politologicznych w Instytucie Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawienie oferty konkursowej Narodowego 
Centrum Nauki 

2014-05-15 

do 2014-05-17 

Wrocław – udział koordynatorki dyscyplin dr Doroty Kiebzak-Mandery w spotkaniu Kolegium 
Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce. Przedstawienie oferty konkursowej 
Narodowego Centrum Nauki 

2014-05-20 Kraków  udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w posiedzeniu Zgromadzenia 
Ogólnego organizacji Science Europe (SE) 

2014-05-21 
Szczecin – udział koordynatorów dyscyplin: dr Laury Bandury-Morgan oraz dr. Jerzego 
Frączka w spotkaniu informacyjnym dla uczestników studium doktoranckiego i pracowników 
naukowych. Przedstawienie oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-05-22 
Warszawa  udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka oraz przewodniczącego Rady 
NCN prof. Michała Karońskiego w konferencji Horyzont 2020: wyzwania i szanse dla 
polskiej nauki 

2014-05-22 
Bydgoszcz – udział koordynatorek dyscyplin dr Magdaleny Kowalczyk, dr Marzeny 
Oliwkiewicz-Miklasińskiej oraz dr Anny Marszałek w szkoleniu z przygotowywania wniosków 
granatowych dla pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

2014-05-22 

do 2015-05-25 

Toruń – udział koordynatorek dyscyplin dr Magdaleny Kowalczyk, dr Marzeny Oliwkiewicz-
Miklasińskiej oraz dr Anny Marszałek w zjeździe Klubu Stypendystów FNP. Przedstawienie 
oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-05-22 

do 2014-05-23 

Warszawa – udział prof. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady Centrum, w Polsko-
Niemieckim Szczycie Naukowym 

2014-05-27 
Warszawa – udział koordynatorki dyscyplin dr Marzeny Oliwkiewicz-Miklasińskiej 
w spotkaniu Mobilność polskich naukowców II: wnioski i rekomendacje. Przedstawienie 
oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-05-27 
Warszawa – udział koordynatorki dyscyplin dr Marzeny Oliwkiewicz-Miklasińskiej 
w uroczystości Jubileuszu Państwowego Instytutu Geologicznego. Przedstawienie oferty 
konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-05-29 
Opole – udział prof. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady Centrum, w seminarium 
pt. Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce organizowanym przez 
Radę Młodych Naukowców MNiSW oraz Krajową Reprezentację Doktorantów 

2014-06-03 
Warszawa – udział dyrektora NCN, prof. Andrzeja Jajszczyka w spotkaniu z cyklu 
Warsztaty młodego pracownika nauki, które odbyło się w Szkole Głównej Handlowej 

2014-06-05 
Lublin – udział koordynatorek dyscyplin dr Doroty Kiebzak-Mandery i dr Weroniki Bieniasz 
w spotkaniu z pracownikami i doktorantami Wydziału Politologii UMCS. Przedstawienie 
oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-06-13 
Gdańsk– uroczystość nadania prof. Henrykowi Kozłowskiemu, członkowi Rady Centrum, 
tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego 

2014-06-13 
Wrocław – udział prof. Krzysztofa Nowaka, członka Rady Centrum w konferencji dla 
Dziekanów z wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika. Przedstawienie informacji 
dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki 

2014-06-16 
Warszawa – udział prof. Adama Torbickiego, członka Rady Centrum, w międzynarodowej 
konferencji Is the Physician-Scientist Vanishing?, organizowanej przez Polską Akademię 
Nauk 
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2014-06-23 
Warszawa – udział kierownika Działu Spraw Organizacyjnych dr. Tomasza Bzukały 
w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki sejmowej Komisji Edukacji, 
Nauki i Młodzieży 

2014-06-24 
Warszawa – udział koordynatorki dyscyplin dr Wiktorii Kudeli-Świątek w spotkaniu 
Mobilność polskich naukowców II: wnioski i rekomendacje. Przedstawienie oferty 
konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-06-24 
Radzymin – udział koordynatorki dyscyplin dr. Wiktorii Kudeli-Świątek w Forum 
Dydaktycznym pracowników naukowo-dydaktycznych. Przedstawienie oferty konkursowej 
Narodowego Centrum Nauki 

2014-06-25 
Warszawa – udział kierownika Działu Spraw Organizacyjnych dr. Tomasza Bzukały 
w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. 

2014-05-25 

do 2014-05-27 

Warszawa – udział koordynatorki dyscyplin dr Marzeny Oliwkiewicz-Miklasińskiej 
w konferencji Science for industry: Necessity is the mother of invention. Przedstawienie 

oferty konkursowej Narodowego Centrum Nauki 

2014-07-02 
Łódź – udział dyrektora Centrum prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystości nadania 
prof. Józefowi Wiesławowi Modelskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Łódzkiej 

2014-06-26 
Warszawa – udział prof. Tomasza Motyla, członka Rady Centrum, w posiedzeniu Komitetu 
Nauk Weterynaryjnych PAN. Przedstawienie prezentacji pt. Konkursy NCN dla młodych 
pracowników nauki 

2014-07-04 
Jabłonna – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego we wspólnym 
posiedzeniu Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polskiej 
Akademii Nauk. Przedstawienie informacji na temat aktualnych i najbliższych działań NCN 

2014-08-06 
Kraków – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystym otwarciu 
Międzynarodowego Kongresu Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników – IEEE Region 
8 Student and Young Professional Congress 

2014-09-03 

do 2014-09-05 
Poznań – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w 1. Krajowym Sympozjum 
Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2014 

2014-09-04 

Białystok – udział członka Rady NCN prof. Tomasza Motyla w konferencji podsumowującej 
projekt W kierunku aplikacyjności – doposażenie Centrum Syntezy i Analizy 
BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku. Podczas swojego wystąpienia, prof. Motyl 

przedstawił mechanizmy funkcjonowania NCN 

2014-09-15 
Warszawa – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w dyskusji nt. projektu 
Gospodarka – Edukacja – Nauka. Dyskusja odbyła się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej 

2014-09-15 

Warszawa – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka, przewodniczącego Rady 
NCN prof. Michała Karońskiego oraz kierowniczki Działu Funduszy Europejskich 
dr inż. Agnieszki Dobrowolskiej w spotkaniu dot. zwiększenia uczestnictwa w programie 
HORYZONT 2020 oraz realizacji wyzwań Paktu dla H2020. Spotkanie odbyło się 
w siedzibie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN 

2014-09-20 

do 2014-09-23 
Smolnik – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w posiedzeniu Konferencji 
Rektorów Polskich Uczelni Technicznych 

2014-10-01 
Gdańsk – udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w uroczystości 
nadania prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu godności Doktora Honoris Causa Uniwersytetu 
Gdańskiego 

2014-10-09 

do 2014-10-10 

Warszawa – udział Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora Centrum, w konferencji 
Gender equality: policy, research, society organizowanej przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju. P. dyrektor wygłosiła referat pt.: Women’s roles and gender challenges in the 
NCN research funding 

2014-10-11 Warszawa – udział dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka w spotkaniu 
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z przedstawicielami młodej generacji polskich naukowców pod hasłem Zawód naukowiec 

2014-10-13 

do 2014-10-14 

Warszawa  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w konferencji 
TOWARDS A NEW CONCEPT OF EXCELLENCE IN RESEARCH? organizowanej przez 

European Fundation Centre oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej 

2014-10-15 
Łódź  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w seminarium 
Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce, organizowanym przez 
Radę Młodych Naukowców MNiSW 

2014-10-17 

do 2014-10-18 
Gdańsk  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu 
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 

2014-10-20 
Warszawa – udział zastępcy dyrektora Centrum dr. Tomasza Bzukały w posiedzeniu 
Podkomisji stałej ds. ekonomiki edukacji i nauki sejmowej Komisji Edukacji Nauki 
i Młodzieży 

2014-10-21 

do 2014-10-23 

Lublin  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu 
Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich organizowanym na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

2014-10-22 

do 2014-10-23 
Lublin  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w obchodach 
Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

2014-10-22 
Warszawa – udział zastępcy dyrektora Centrum dr. Tomasza Bzukały w posiedzeniu 
Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

2014-10-28 

do 2014-10-29 
Kazimierz Dolny  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego 
w trzecim spotkaniu Konwentu Marszałków Województw Rzeczypospolitej Polskiej 

2014-11-05 
Warszawa – udział zastępcy dyrektora Centrum dr. Tomasza Bzukały oraz radcy prawnego 
mec. Jakuba Michaluka w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

2014-11-05 
Warszawa – udział zastępcy dyrektora Centrum dr. Tomasza Bzukały oraz radcy prawnego 
mec. Jakuba Michaluka w posiedzeniu Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa sejmowej 
Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 

2014-11-14 
Kraków – udział dyrektora Centrum prof. Andrzeja Jajszczyka w Sesji Zwyczajnej 
Zgromadzenia Ogólnego Członków PAN Oddziału w Krakowie. Prof. Jajszczyk przedstawił 
referat pt. Narodowe Centrum Nauki – ponad trzy lata doświadczeń 

2014-11-14 Warszawa  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu 
plenarnym Komitetu Botaniki PAN 

2014-11-15 
Kraków – udział dyrektora Centrum prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystym posiedzeniu 
naukowym Polskiej Akademii Umiejętności 

2014-11-19 

Poznań  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w konferencji 
Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Poznańskie Konsorcjum RNA: START 
zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Chemii 
Bioorganicznej PAN 

2014-11-21 Warszawa  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w zebraniu 
plenarnym Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 

2014-11-22 

do 2014-11-23 
Poznań  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w FORUM 
Dziekanów Wydziałów Fizyki i Dyrektorów Instytutów Fizyki. 

2014-11-24 
Kraków – udział dyrektora Centrum prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystym posiedzeniu 
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie połączonym z nadaniem godności 
Doktora Honoris Causa Krystynie Zachwatowicz-Wajdzie oraz Andrzejowi Wajdzie 

2014-11-26 Warszawa  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w posiedzeniu 
plenarnym Komitetu Matematyki PAN 
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2014-11-26 
Warszawa  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w uroczystości 

wręczenia Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, 
za całokształt dorobku oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. 

2014-11-26 
Warszawa – udział zastępcy dyrektora Centrum dr. Tomasza Bzukały oraz radcy prawnego 
mec. Jakuba Michaluka w posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

2014-11-27 
Poznań  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w XVIII 
Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju Publicznych Wyższych Szkół 
Technicznych 

2014-12-03 

Warszawa – udział dyrektora Centrum prof. Andrzeja Jajszczyka oraz przewodniczącego 
Rady NCN prof. Michał Karońskiego w uroczystości wręczenia Nagrody Fundacji na rzecz 
Nauki Polskiej, która przyznawana jest najwybitniejszym uczonym za szczególne 
osiągnięcia i odkrycia 

2014-12-08 
Warszawa – udział dyrektora Centrum, prof. Andrzeja Jajszczyka w dyskusji nad projektem 
systemu Gospodarka-Edukacja-Nauka (GEN) autorstwa prof. Andrzeja Rabczenki 

2014-12-09 
Warszawa – udział dyrektora Centrum, prof. Andrzeja Jajszczyka w polsko-japońskich 
konsultacjach dotyczących nauki i technologii. Spotkanie zorganizowało Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego 

2014-12-12 
Kraków – udział dyrektora Centrum, prof. Andrzeja Jajszczyka w uroczystym posiedzeniu 
Senatu AGH, które odbyło się z okazji górniczego święta Barbórki 

2014-12-15 

Warszawa  udział przewodniczącego Rady NCN prof. Michała Karońskiego w spotkaniu 
z przedstawicielami Związku Rektorów Uczelni Ukraińskich Konferencji Rektorów oraz 
Ambasady Ukrainy w Polsce. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konferencję 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Niemiecką Konferencję Rektorów 
i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

2014-12-15 
Kraków – udział dyrektora Centrum, prof. Andrzeja Jajszczyka w VII Forum Nowej 
Gospodarki pt. KIERUNEK – MIASTO PRZYSZŁOŚCI 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych i Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki, na postawie własnych 

danych 

Tabela 31. Szczegółowy opis wydarzeń poza granicami kraju, w których uczestniczyli 
przedstawiciele Centrum w 2014 r. 

Data Szczegółowy opis wydarzenia 

2014-01-15 

do 2014-01-16 

Bruksela – udział Anny Plater-Zyberk, koordynator Zespołu ds. Współpracy 

Międzynarodowej i Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, specjalisty ds. współpracy 

międzynarodowej w spotkaniu Horizon 2020: ERA-NET Cofund Infoday 

2014-01-16 

do 2014-01-18 

Praga – udział dr. hab. Wojciecha Sowy, koordynatora dyscyplin, oraz Anny Plater-Zyberk, 

koordynator zespołu ds. współpracy międzynarodowej w HERA network Board Meeting 

2014-01-19 

do 2014-01-20 

Bruksela – udział Michała Kołodziejskiego, koordynatora Zespołu ds. Analiz i Ewaluacji 

w spotkaniu grupy roboczej Science Europe ds. ewaluacji  

2014-01-28 
Madryt – uczestnictwo dr. hab. Wojciecha Sowy, koordynatora dyscyplin, w spotkaniu 

Science Europe 

2014-01-29 

do 2014-02-06 

Paryż – udział dr. inż. Jakuba Gadka, koordynatora dyscyplin, w spotkaniu konsorcjum 

CHIST-ERA 

2014-02-06 

do 2014-02-08 

Ratyzbona – udział dr. hab. Wojciecha Sowy w warsztatach Publikationskulturen im Wandel 

poświęconych wykorzystywaniu narzędzi bibliometrycznych w różnych dyscyplinach nauk 

2014-02-10 

do 2014-02-11 

Londyn – udział członka Zespołu Ekspertów prof. Ireny E. Kotowskiej w posiedzeniu rady 

(Network Board) sieci NORFACE 
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2014-02-13 

do 2014-02-14 

Marsylia – uczestnictwo Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, specjalisty ds. współpracy 

międzynarodowej, w spotkaniu konsorcjum ApPEC 

2014-02-24 

do 2014-02-25 

Bath – udział prof. dr. hab. inż. Andrzeja Jajszczyka w Sixth High-level Workshop on the 

European Research Area (ERA), konferencji, której uczestnikami byli szefowie europejskich 

instytucji i stowarzyszeń badawczych 

2014-03-03 

do 2014-03-05 

Stambuł – udział dr. inż. Jakuba Gadka, koordynatora dyscyplin, i Sylwii Kostki, specjalisty 

ds. współpracy międzynarodowej w obradach Steering Committee oraz seminarium 

ewaluacyjnym konsorcjum CHIST-ERA 

2014-03-07 

do 2014-03-10 
Oksford –  udział dr. Maciej Krzystyniaka Congress of Polish Student Societies in the UK 

2014-03-19 

do 2014-03-21 

Wiedeń – udział dr. Marcina Liany, koordynatora dyscyplin, w spotkaniu konsorcjum Infect-

ERA 

2014-03-20 

do 2014-03-21 

Bruksela – uczestnictwo dr. inż. Jakuba Gadka, koordynatora w dziale ST i Sylwii Kostki, 

specjalisty ds. współpracy międzynarodowej w przedstawieniu Komisji Europejskiej raportu  

podsumowującego  działania konsorcjum CHIST-ERA 

2014-03-30 

do 2014-03-31 

Londyn – udział Anny Plater-Zyberk, koordynator Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej 

w Research Management Development Inititatives (Russell Group). Spotkanie poświęcone 

było inicjatywie, której celem jest budowanie i wzmacnianie systemu obsługi badań 

naukowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

2014-04-28 

Berlin - udział Anny Plater-Zyberk, koordynator Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej, 

w warsztatach Forward Visions of the ERA dotyczących strategii i zalecanych praktyk 

w ramach ERA 

2014-05-08 

do 2014-05-09 

Helsinki – udział dr Weroniki Bieniasz, koordynator dyscyplin, w European Mathematics 

Representatives Meeting, na którym dyskutowano o aktualnej sytuacji matematyki 

z perspektywy agencji finansujących badania naukowe, w tym NCN 

2014-05-12 
Frankfurt – udział dr Laury Bandury-Morgan, koordynator dyscyplin, w spotkaniu konsorcjum 

JPND 

2014-05-12 

do 2014-05-13 

Berlin – udział dr Anny Marszałek, koordynator dyscyplin, w sympozjum na temat reformy 

szkolnictwa wyższego, organizowanym przez Hanns Martin Schleyer-Stiftung 

2014-05-13 

do 2014-05-14 

Bruksela – udział Anny Plater-Zyberk, koordynator Zespołu ds. Współpracy 

Międzynarodowej, w spotkaniu grupy roboczej Science Europe ds. współpracy 

transgranicznej 

2014-05-14 

do 2014-05-16 

Paryż – udział prof. dr hab. Bożeny Czerny z Rady NCN, w spotkaniu APIF OECD, 

na którym omawiano przełomowe osiągnięcie w dziedzinie astrofizyki cząstek 

2014-05-19 

Bruksela – udział prof. dr. hab. Adama Torbickiego, członka Rady NCN, w spotkaniu 

European Society of Cardiology, na temat, m.in. roli finansowania publicznego i prywatnego 

badań nad chorobami układu krążenia 

2014-05-22 

Paryż – udział Sylwii Kostki, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, oraz dr. inż. 

Jakuba Gadka, koordynatora dyscyplin, w zatwierdzeniu listy rankingowej konkursu 

na finansowanie projektów sieci CHIST-ERA 

2014-05-22 

do 2014-05-25 

Dublin – udział dr Anny Marszałek, koordynator dyscyplin, w spotkaniu konsorcjum 

NORFACE poświęconym wyznaczeniu strategii działania sieci na dalsze lata 

2014-05-26 

do 2014-05-28 

Pekin – udział prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum, w posiedzeniu Global 

Research Council 

2014-05-27 

Berlin – udział Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, 

w spotkaniu dotyczącym uczestnictwa kobiet w nauce, organizowanym przez Robert Bosch 

Stiftung 

2014-06-09 

do 2014-06-13 

Betsville, MD, USA – udział prof. dr. hab. Bogdana Dębskiego, eksperta NCN w spotkaniu 

OECD i Światowego Forum Nauki poświęconym stworzeniu światowej sieci naukowej 

zajmującej się problemami światowego rolnictwa 

2014-06-16 

Stambuł – udział Sylwii Kostki, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, oraz dr. inż. 

Jakuba Gadka, koordynatora dyscyplin, w posiedzeniu komitetu sterującego konsorcjum 

CHIST-ERA, dotyczącym organizacji konferencji strategicznej programu CHIST-ERA 

2014-06-17 

do 2014-06-18 

Stambuł – udział Sylwii Kostki, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, oraz dr. inż. 

Jakuba Gadka, koordynatora dyscyplin, w konferencji strategicznej konsorcjum CHIST-ERA 
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2014-06-17 

do 2014-06-18 

Genewa - udział prof. dr hab. Bożeny Czerny z Rady NCN, oraz dr. hab. Macieja 

Krzystyniaka, koordynatora dyscyplin, w spotkaniu konsorcjum ApPEC dotyczącego 

przyszłości sieci 

2014-07-09 

do 2014-07-10 

Reykjavik – udział prof. Ireny E. Kotowskiej, ekspertki NCN, w obradach komitetu 

NORFACE Network Board; podczas spotkania omówiono wyniki oceny projektów 

w konkursie Welfare State Futures 

2014-07-09 

do 2014-07-10 

Bruksela – udział Anny Plater-Zyberk, koordynator Zespołu ds. Współpracy 

Międzynarodowej i Sylwii Kostki, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej oraz 

prof. Konrada Banaszka z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego, 

w spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Generalnej CONNECT (Directorate General for 

Communications Networks, Content and Technology) Komisji Europejskiej; w czasie 

spotkania zaprezentowano wstępne założenia programu Quant-ERA w zakresie technologii 

kwantowych, którego koordynatorem będzie NCN 

2014-07-30 

do 2014-07-31 

Londyn – uczestnictwo Anny Plater-Zyberk, koordynator Zespołu ds. Współpracy 

Międzynarodowej w warsztacie sieci HERA (Humanities in the European Research Area) 

na temat promocji badań naukowych 

2014-08-24 

do 2014-08-25 

Berlin – spotkanie Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, specjalisty ds. współpracy 

międzynarodowej i dr Anny Marszałek, koordynator dyscyplin, z partnerami z Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG), dotyczącym końcowej redakcji dokumentów wspólnego 

konkursu BEETHOVEN i ustaleń przed jego ogłoszeniem 

2014-09-02 

do 2014-09-04 

Bruksela – uczestnictwo Sylwii Kostki, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, 

w warsztacie ERA-LEARN Implementing Joint Calls dla przedstawicieli agencji, które 

rozważają złożenie wniosku w kolejnych konkursach Komisji Europejskiej 

2014-09-10 

Berlin – prof. Marek Żukowski, członek Rady Centrum otrzymał wspólnie z profesorem 

Haraldem Weinfurterem z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium Polsko-

Niemiecką Nagrodę Naukową Copernicus przyznawaną przez Fundację na Rzecz Nauki 

Polskiej. Celem nagrody jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-

niemieckiej współpracy naukowej, mogących wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym 

2014-09-15 

do 2014-09-17 

Bruksela – udział dr. hab. Wojciecha Sowy, koordynatora dyscyplin, w obradach grupy 

roboczej ds. rzetelności badań naukowych Science Europe  

2014-09-16 

do 2014-09-17 

Berlin – udział dr Laury Bandury-Morgan, koordynator dyscyplin, w spotkaniu końcowym 

konkursu JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research), 

poświęconym ustaleniu listy rankingowej projektów 

2014-09-24 

do 2014-09-26 

Ratyzbona – udział dr. hab. Wojciecha Sowy w seminarium poświęconym nowym metodom 

w bibliometrii i ich wykorzystaniu w procesie ewaluacji i parametryzacji 

2014-09-27 

do 2014-10-01 

Malaga – udział dr Magdaleny Kowalczyk i dr. Marcina Liany, koordynatorów dyscyplin, 

w roli obserwatorów, w panelu ekspertów konkursu Infect-ERA 

2014-09-29 

do 2014-10-01 

Bruksela – udział Sylwii Kostki, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej w spotkaniu 

inicjatywy JPI HDHL (Joint Programming Initiative - A Healthy Diet for a Healthy Life); 

obrady dotyczyły harmonogramów i tematyki konkursów przewidzianych na rok 2015 

2014-09-30 
Kioto – udział dyrektora Centrum, profesora Andrzeja Jajszczyka w międzynarodowym 

spotkaniu Science and Technology Forum 

2014-10-06 

do 2014-10-07 

Bruksela – udział Michał Kołodziejskiego, koordynatora Zespołu ds. Analiz i Ewaluacji, 

w spotkaniu grupy roboczej Science Europe ds. ewaluacji ex-post 

2014-10-09 

do 2014-10-10 

Florencja – udział dr. inż. Jakuba Gadka, koordynatora dyscyplin, oraz Sylwii Kostki, 

specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, w konferencji ICT Proposers’ Day, na której 

przedstawiciele NCN zaprezentowali inicjatywę CHIST-ERA, a także zbierali informacje 

dotyczące potencjalnego finansowania zagadnień z dziedziny informatyki kwantowej, 

istotnego dla konsorcjum CHIST-ERA 

2014-10-20 

do 2014-10-21 

Zurych – udział dr. Jerzego Frączka, koordynatora dyscyplin, w spotkaniu Polsko-

Szwajcarskiego Okrągłego Stołu Innowacji w dziedzinie zdrowia 

2014-10-22 

do 2014-10-23 

Bruksela – udział Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora Centrum, w Global Research 

Council 2015 Summit – European preparatory meeting 

2014-10-24 

do 2014-10-25 

Oxford – uczestnictwo prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum, oraz koordynatorek 

dyscyplin: dr Magdaleny Kowalczyk i dr Laury Bandury-Morgan w konferencji pt. Science. 

Polish Perspectives, konferencji organizowanej przez studentów/doktorantów polskiego 
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pochodzenia obecnie uczących się w Wielkiej Brytanii. Celem udziału przedstawicieli NCN 

było informowanie, zarówno poprzez wystąpienia, jak i rozmowy z zainteresowanymi 

osobami, o możliwościach finansowania nauki w Polsce 

2014-10-30 

Londyn – udział Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, 

w spotkaniu przygotowawczym nowego konkursu konsorcjum JPI Urban Europe pt. „Smart 

Urban Futures” 

2014-11-03 

do 2014-11-04 

Paryż – udział prof. Michała Ostrowskiego, eksperta NCN, w spotkaniu Scientific Advisory 

Committee konsorcjum ApPEC 

2014-11-06 

do 2014-11-07 
Londyn – udział Bogdana Dębskiego, eksperta NCN, w posiedzeniu OECD 

2014-11-06 

do 2014-11-07 

Rzym – udział prof. Michała Karońskiego, przewodniczącego Rady NCN, w seminarium 

poświęconym perspektywom polsko-włoskiej współpracy naukowej 

2014-11-12 

Bruksela – udział dr Laury Bandury-Morgan, koordynatorki dyscyplin, w obradach grupy 

zadaniowej inicjatywy Joint Programming Initiative: A Healthy Diet for Healthy Life. 

Na spotkaniu przedstawiono zalecenia rady doradczej (Stakeholder Advisory Board) 

i naukowej, a także pracowano nad doprecyzowaniem treści ogłoszenia i kryteriów konkursu 

planowanego na koniec 2015 r. 

2014-11-19 

do 2014-11-20 

Bruksela – udział Justyny Woźniakowskiej, zastępcy dyrektora Centrum, w zgromadzeniu 

ogólnym Science Europe, na którym omawiano kwestie strategicznych kierunków rozwoju 

nauki w Europie 

2014-11-20 Bruksela – wybór dyrektora Centrum na członka Rady Zarządzającej Science Europe 

2014-12-12 
Hanower – udział dr Laury Bandury-Morgan w sympozjum Dual use research on microbes – 

biosafety, biosecurity, responsibility 

2014-12-12 
Haga – udział Malwiny Jabczugi-Gębalskiej z Zespołu ds. współpracy międzynarodowej 

w spotkaniu sieci HERA dotyczącym konkursu „Uses of the Past” 

2014-12-16 
Berlin – udział Malwiny Jabczugi-Gębalskiej, specjalisty ds. współpracy międzynarodowej, 

w spotkaniu Science Europe poświęconemu Lead Agency Procedure 

Źródło: Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej, na postawie własnych danych 

2.6. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa 

2.6.1. Sieci ERA-NET i ERA-NET+ 

W 2014 r. pozyskano środki pochodzące spoza budżetu państwa na obsługę 

administracyjną uczestnictwa Centrum w programach Infect-ERA, CHIST-ERA oraz 

na dofinansowanie projektów z udziałem polskich naukowców, wyłonionych w konkursie 

HERA Cultural Encounters. 

2.6.2. Nagroda Narodowego Centrum Nauki 

W dniu 9 października 2014 r. po raz drugi została wręczona Nagroda Narodowego 

Centrum Nauki dla młodych naukowców przyznawana w trzech kategoriach: nauki 

humanistyczne, społeczne i o sztuce (HS), nauki o życiu (NZ) oraz nauki ścisłe i techniczne 

(ST). Laureatami zostali profesorowie: Marcin Miłkowski (HS), Janusz Bujnicki (NZ) oraz 

Michał Horodecki (ST). Każdy z nich otrzymał 50 tys. złotych za wybitne osiągnięcia 

naukowe. Wyróżnienie przyznawane jest za znaczące dokonania w ramach badań 
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podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej, udokumentowane 

publikacjami afiliowanymi w polskiej jednostce naukowej. 

Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach 

(Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). Wzięło w niej udział ok. 200 zaproszonych 

gości, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lokalnych władz, 

środowiska naukowego oraz przedsiębiorców. Ceremonię poprowadziła pani Grażyna 

Torbicka, a Nagrody wręczali podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego – prof. Jacek Guliński, dyrektor Centrum – prof. Andrzej Jajszczyk, 

przewodniczący Rady Centrum – prof. Michał Karoński oraz przedstawiciele fundatorów 

Nagrody NCN: Piotr Voelkel, prezes Meble Vox Sp. z o.o (HS), Maciej Adamkiewicz, 

prezes Adamed Sp. z o.o. (NZ), Leszek Ziobro, dyrektor EDF Polska Oddział I w Krakowie 

(ST). Informacje medialne o Nagrodzie NCN odnotowano w 39 źródłach (prasa o zasięgu 

ogólnopolskim, prasa lokalna, radio, telewizja, portale internetowe). 

2.7. Inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym 

opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej 

2.7.1. Konkurs TANGO 

Konkurs TANGO to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki oraz 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mające na celu wsparcie wdrażania w praktyce 

gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie prowadzenia badań 

podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących 

działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań 

podstawowych i jest wzorowany na europejskim programie Proof of Concept prowadzonym 

przez European Research Council.  

Nabór wniosków do konkursu TANGO rozpoczął się 16 grudnia 2013 r. Do 17 marca 

2014 r. (zakończenie naboru) w ramach konkursu TANGO złożono 210 wniosków 

na łączną kwotę niemal 187 mln zł. Zgodnie z założeniami konkursu, wnioski wstępne 

złożone w pierwszym etapie konkursu TANGO oceniane były przez Zespół Ekspertów 

w NCN, w drugim etapie wnioski pełne oceniał Zespół Ekspertów w Narodowym Centrum 

Badań i Rozwoju. Do drugiego etapu zakwalifikowano 79 projektów badawczych na łączna 

kwotę ponad 77 mln zł. 
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Tabela 32. Liczba i wartość wniosków złożonych oraz zakwalifikowanych do drugiego etapu 
w konkursie TANGO 1 (w zł) 

Grupa nauk 
Liczba 

wniosków 
złożonych 

Kwota wniosków 
złożonych 

Liczba wniosków 
zakwalifikowanych  

Kwota wniosków 
zakwalifikowanych  

Humanistyczne, 
Społeczne i o Sztuce 

24 14 543 792 4 4 071 000 

o Życiu 48 40 785 639 14 11 751 979 

Ścisłe i Techniczne 138 131 483 011 61 61 294 193 

Ogółem 210 186 812 442 79 77 117 172 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji na podstawie własnych danych 

Wyniki konkursu TANGO zostały ogłoszone przez NCBR w dniu 4 lutego 2015 r. 

W pierwszym konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości – ok.48,4 mln zł 

otrzymało 48 najlepszych spośród 210 zgłoszonych projektów. 

Tabela 33. Liczba i wartość wniosków zakwalifikowanych do finansowania w konkursie TANGO 1. 

Grupa nauk 
Liczba wniosków 
finansowanych 

Kwota wniosków 
finansowanych (zł) 

Liczbowy wskaźnik 
sukcesu 

Humanistyczne, 
Społeczne i o Sztuce 

3 3 021 000 13% 

o Życiu 7 8 916 779 15% 

Ścisłe i Techniczne 38 36 476 068 28% 

Ogółem 48 48 413 847 23% 

Źródło: Zespół ds. Analiz i Ewaluacji na podstawie własnych danych 
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3. Biuro Centrum  

3.1. Struktura organizacyjna Centrum 

Szczegółową strukturę organizacyjną Biura, wraz z zakresem zadań realizowanych przez 

poszczególne komórki organizacyjne, określa Regulamin organizacyjny Biura Narodowego 

Centrum Nauki i zakres zadań Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, 

zwany dalej „Regulaminem organizacyjnym”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia 

nr 34/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 września 2014 r. oraz 

regulaminy wewnętrzne poszczególnych komórek organizacyjnych, stanowiące 

odpowiednie załączniki do zarządzenia nr 27/2013 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 

z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia i zatwierdzenia Regulaminów 

wewnętrznych komórek organizacyjnych Biura Narodowego Centrum Nauki oraz 

Koordynatorów Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, z późniejszymi zmianami. 

Strukturę graficzną Centrum przedstawia schemat 2. 

Zgodnie z § 13 ust 4 Regulaminu organizacyjnego, strukturę Biura tworzą następujące 

komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska: 

1) Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (DBR), w skład którego wchodzą:  

a) Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (ZHS), 

b) Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych (ZST), 

c) Zespół ds. Nauk o Życiu (ZNZ), 

d) Zespół ds. Obsługi Dokumentacji Ekspertów (ZDE); 

2) Dział Spraw Organizacyjnych (DSO); 

3) Zespół ds. Teleinformatycznych (ZTI); 

4) Dział Finansowo-Księgowy (DFK), w skład którego wchodzą: 

a) Zespół Finansowy (ZF), 

b) Zespół Księgowy (ZK), 

c) Zespół Kadrowo-Płacowy (ZKP); 

5) Dział Funduszy Europejskich (DFE); 

6) Zespół Radców Prawnych (ZRP); 

7) Zespół ds. Kontroli i Audytu (ZKA); 

8) Zespół ds. Analiz i Ewaluacji (ZE); 

9) Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej (ZWM); 

10) Zespół pod nazwą „Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki” (KR); 

11) Samodzielne stanowisko: Główny Księgowy (SGK); 

12) Samodzielne stanowisko: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (SPIN); 

13) Samodzielne stanowisko: ds. Przedsiębiorstw i Pomocy Publicznej (SPP); 
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14) Samodzielne stanowisko: ds. Zasobów Ludzkich (SZL); 

15) Samodzielne stanowisko: ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (SBHP). 

Organizacją prac Zespołów Ekspertów oraz przeprowadzaniem konkursów na realizację  

projektów badawczych zajmują się w Centrum koordynatorzy dyscyplin. Koordynatorzy 

dyscyplin tworzą trzy Zespoły, odpowiadające poszczególnym grupom dyscyplin:  

1) Zespół koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych 

i o Sztuce (KHS);  

2) Zespół koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (KST); 

3) Zespół koordynatorów dyscyplin w dziale Nauk o Życiu (KNZ).  

Do zadań koordynatorów dyscyplin należy ponadto upowszechnianie w środowisku 

naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analiza złożonych wniosków pod 

względem formalnym oraz ocena pod względem rzetelności i bezstronności opinii 

przygotowanych przez Ekspertów. Koordynatorzy współpracują również z Radą Centrum 

w sprawach dotyczących realizowanej polityki badań naukowych. 

Zgodnie ze zmianą Regulaminu organizacyjnego wprowadzoną zarządzeniem 7/2014 

z dnia 7 kwietnia 2014 r. w skład Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców 

(DBR) wchodzą: 

1) Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS); 

2) Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych (ST); 

3) Zespół ds. Nauk o Życiu (NZ); 

4) Zespół ds. Obsługi Dokumentacji Ekspertów (ZDE). 

Do głównych zadań realizowanych przez DBR należy przede wszystkim przyjmowanie 

i weryfikacja formalna wniosków o finansowanie projektów badawczych oraz nadzór nad ich 

realizacją, w tym weryfikacja otrzymywanych raportów rocznych i końcowych 

oraz monitorowanie postępu realizacji projektów na ich podstawie. Dodatkowo pracownicy 

DBR są odpowiedzialni za obsługę administracyjną dokumentacji ekspertów 

współpracujących z Centrum, opracowywanie lub współudział w opracowywaniu decyzji, 

umów i aneksów do umów dotyczących finansowania projektów badawczych, a także 

informacji, analiz, zbiorczych zestawień i sprawozdań w zakresie finansowania projektów 

badawczych. DBR współpracuje z Działem Finansowo-Księgowym w pracach dotyczących 

przygotowywania rozliczeń i ocen z wykorzystania środków finansowych przyznawanych 

na realizacje projektów badawczych. Szczegółowy zakres zadań DBR określa 

§ 14 Regulaminu organizacyjnego. 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 88 z 114 

Źródło: Załącznik nr 2 zarządzenia nr 34/2014 Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 8 września 2014 r. 

Schemat 2. Struktura organizacyjna Centrum 
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Dział Spraw Organizacyjnych (DSO) odpowiada za zapewnienie prawidłowego 

funkcjonowania Centrum. Do zadań realizowanych przez DSO należy w szczególności 

przygotowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami, projektów zarządzeń, 

komunikatów oraz innych aktów wewnętrznych, koordynacja spraw Centrum załatwianych 

z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z innymi 

jednostkami administracji publicznej, obsługa administracyjna dyrektora i zastępców 

dyrektora oraz prowadzenie obsługi kancelaryjnej Centrum. DSO prowadzi również 

Archiwum Zakładowe oraz organizuje i prowadzi prace związane z realizacją zamówień 

publicznych. Ponadto, DSO odpowiada za redakcję Biuletynu Informacji Publicznej, strony 

Internetowej Centrum oraz prowadzenie pozostałych działań promocyjnych 

i informacyjnych dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowo DSO 

przygotowuje, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Biura, projekty 

rocznego planu działalności Centrum oraz sprawozdanie z realizacji zadań Centrum 

obejmujące informacje o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum. Do zadań DSO 

należą również zadania obejmujące prowadzenie inwentarza środków trwałych oraz 

wyposażenia Centrum, zaopatrywanie Centrum w materiały biurowe i sprzęt biurowy, 

nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz 

realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej. 

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez DSO określa § 15 Regulaminu 

organizacyjnego. 

Zgodnie ze zmianą Regulaminu organizacyjnego, wprowadzoną zarządzeniem 34/2014 

z dnia 8 września 2014 r., Zespół ds. Teleinformatycznych (ZTI) został wyłączony 

z Działu Spraw Organizacyjnych. Do głównych zadań ZTI należy w szczególności 

administrowanie bezpieczeństwem informacji, konfiguracja i utrzymanie aplikacji 

obsługujących wnioski i projekty badawcze oraz koordynacja spraw związanych 

z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (OPI). Dodatkowo ZTI odpowiedzialny jest m.in. 

za przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu użytkowania sprzętu komputerowego 

i oprogramowania wykorzystywanego do pracy w Centrum, konfigurację i utrzymanie 

sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sieci teleinformatycznej Centrum. 

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez ZTI określa § 15a Regulaminu 

organizacyjnego. 

Na podstawie zmiany Regulaminu organizacyjnego wprowadzonej zarządzeniem 3/2014 

z dnia 28 lutego 2014 r., w Centrum powstał Dział Funduszy Europejskich (DFE). 

Zadania DFE, określone w § 16 Regulaminu organizacyjnego, dotyczą przygotowania 

Centrum jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania funduszy europejskich Unii 

Europejskiej w ramach IV osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IG) 
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przewidzianego w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przygotowania 

do koordynacji działań realizowanych przez Centrum w zakresie PO IR, przygotowania 

Centrum do prowadzenia spraw dotyczących projektów rozwojowych własnych, 

niefinansowanych w ramach PO IR, przygotowania Centrum do przeprowadzenia naboru 

i oceny projektów, podejmowania decyzji o współfinansowaniu wybranego do realizacji 

projektu oraz podpisywania umów z beneficjentami w ramach IV osi PO IR. 

Zadania Działu Finansowo-Księgowego (DFK), określone w § 18 Regulaminu 

organizacyjnego, dotyczą w szczególności obsługi finansowej i rozliczania środków 

przeznaczonych na finansowanie zadań Centrum oraz monitorowania i bieżącego 

analizowania realizacji budżetu w zakresie finansowania zadań Centrum. Ponadto DFK 

prowadzi m.in. księgi rachunkowe oraz zarządza środkami pieniężnymi znajdującymi 

się w dyspozycji Centrum. W zakresie realizowanych zadań, DFK współpracuje z 

podmiotami zewnętrznymi, takimi jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, 

PFRON, Państwowa Inspekcja Pracy czy Główny Urząd Statystyczny, oraz z komórkami 

wewnętrznymi Centrum w zakresie przygotowania rocznego planu finansowego Centrum 

oraz planu finansowego w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy oraz na dwa 

kolejne lata. 

W skład DFK wchodzą:  

1) Zespół Finansowy; 

2) Zespół Księgowy; 

3) Zespół Kadrowo-Płacowy. 

Bezpośredni nadzór nad DFK sprawuje Główny Księgowy. Do zadań Głównego 

Księgowego należy ponadto ustalanie zasad polityki rachunkowości, prowadzenie 

rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie 

dyspozycji środkami pieniężnymi łącznie z dyrektorem lub osobami upoważnionymi przez 

dyrektora. Ponadto Główny Księgowy nadzoruje procedury księgowe i finansowe 

we wszystkich działach Centrum. Szczegółowo zakres zadań Głównego Księgowego 

określony został w § 17 Regulaminu organizacyjnego. 

Do zakresu działań Zespołu Radców Prawnych (ZRP) należą zagadnienia i sprawy 

związane z obsługą prawną Centrum, a w szczególności udzielanie wyjaśnień w zakresie 

prawidłowego stosowania obowiązujących przepisów prawnych oraz przygotowywanie 

opinii prawnych w sprawach związanych z działalnością Centrum. Ponadto, ZRP zajmuje 

się obsługą prawną Centrum, w tym reprezentowaniem przed sądami powszechnymi, 

administracyjnymi i Sądem Najwyższym, przygotowywaniem pism w tym zakresie oraz 

opiniowaniem pod względem formalno-prawnym projektów umów, upoważnień, 
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pełnomocnictw, wewnętrznych aktów prawnych i decyzji wydawanych przez dyrektora. 

ZRP na bieżąco monitoruje zmiany w obowiązujących przepisach prawa w zakresie 

działalności Centrum. Zadnia ZRP zostały określone szczegółowo w § 19 Regulaminu 

organizacyjnego. 

Zadaniem Zespołu ds. Kontroli i Audytu (ZKA), zgodnie z § 20 Regulaminu 

organizacyjnego, jest przede wszystkim planowanie, organizacja i prowadzenie kontroli 

projektów finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum oraz formułowanie 

i sprawdzanie stanu realizacji zaleceń pokontrolnych. Ponadto, ZKA gromadzi informacje 

o wykrytych nieprawidłowościach w realizacji projektów finansowanych 

lub współfinansowanych przez Centrum oraz przedkłada dyrektorowi wnioski 

i rekomendacje z przeprowadzonych kontroli. ZKA jest również odpowiedzialny 

za koordynowanie kontroli zewnętrznych w Centrum, organizowanie i przeprowadzanie, 

na zlecenie dyrektora, zastępcy dyrektora lub kierowników komórek organizacyjnych, 

kontroli wewnętrznych w Centrum oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji 

związanej z kontrolami. Pracownicy ZKA prowadzą dyżury przyjmowania obywateli 

w sprawie skarg i wniosków oraz prowadzą rejestr skarg i wniosków. Do zadań Zespołu 

należy również przeprowadzanie audytu wewnętrznego, polegającego na obiektywnej 

i niezależnej ocenie funkcjonowania Centrum w zakresie gospodarki finansowej oraz 

niezależnym badaniu systemów zarządzania i kontroli w Centrum, w celu dostarczenia 

niezależnej i obiektywnej oceny ich adekwatności, efektywności i skuteczności.  

ZKA kieruje audytor wewnętrzny, który realizuje zadania mające na celu wspieranie 

dyrektora Centrum w realizacji celów i zadań jednostki poprzez systematyczną ocenę 

kontroli zarządczej, czynności doradcze oraz dostarczanie racjonalnego zapewnienia, 

że mechanizmy zarządzania i kontroli funkcjonują prawidłowo. 

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji (ZE) zajmuje się działaniami z zakresu monitorowania 

finansowania badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa, 

analizą trendów rozwojowych w zakresie badań podstawowych występujących w Polsce 

i na świecie oraz rozwiązań systemowych stosowanych w zakresie badań podstawowych 

w innych krajach. Do zadań ZE należy również planowanie, organizacja i przeprowadzanie, 

we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum, procesu ewaluacji 

dla programów finansowanych lub współfinansowanych przez Centrum, przygotowywanie 

analiz danych i statystyk dotyczących realizacji i finansowania projektów badawczych 

w ramach umów zawieranych przez Centrum oraz współudziału w tworzeniu zasad 

monitorowania realizacji wykonywania mierników w układzie zadaniowym oraz 
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monitorowanie tych mierników. Zakres zadań ZE został określony w § 21 Regulaminu 

organizacyjnego. 

Do zakresu zadań Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej (ZWM), należą działania 

określone w § 22 Regulaminu organizacyjnego, w szczególności polegające 

na monitorowaniu działalności organizacji międzynarodowych aktywnych w obszarze 

badań podstawowych i włączanie Centrum w ich prace oraz organizowaniu udziału 

Centrum w międzynarodowych programach wspierających badania podstawowe. Ponadto 

ZWM zajmuje się m.in. inspirowaniem współpracy dwu- lub wielostronnej między Centrum 

a podmiotami zagranicznymi oraz przygotowywaniem analiz, informacji, zbiorczych 

zestawień i innych materiałów dotyczących międzynarodowej współpracy naukowo-

badawczej. Do zadań ZWM należy również dbanie o skuteczną komunikację między 

Biurem a właściwymi komisjami Rady oraz między komórkami organizacyjnymi Biura 

i koordynatorami dyscyplin w zakresie prowadzonej przez Centrum współpracy 

międzynarodowej. 

Obsługą administracyjną oraz zadaniami z zakresu organizacji prac Rady Centrum, 

poszczególnych komisji Rady oraz komisji odwoławczej zajmuje się Zespół pod nazwą 

Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki (KR). Do zadań KR należy ponadto 

koordynacja i monitorowanie działań związanych z realizacją podjętych przez Radę 

ustaleń, koordynacja spraw związanych z tworzeniem przez Radę bazy Ekspertów oraz 

organizacja pracy przewodniczącego Rady. Ponadto, KR przygotowuje również projekty 

uchwał Rady Centrum. Do zadań KR należy również obsługa organizacyjno-

administracyjna prac komisji odwoławczej, powołanej w celu rozpatrywania odwołań 

od decyzji dyrektora w sprawach przyznania środków finansowych na badania 

zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów, a w szczególności koordynacja 

spraw związanych z prowadzeniem postępowania odwoławczego. Szczegółowy zakres 

zadań KR określony został w § 23 Regulaminu organizacyjnego. 

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (SPIN), określone 

szczegółowo w § 24 Regulaminu organizacyjnego, koncentrują się przede wszystkim 

na planowaniu, koordynacji i realizacji zadań wynikających z przepisów o zarządzaniu 

kryzysowym, przepisów o powszechnym obowiązku obrony RP w działach administracji 

rządowej oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych, a także współpracy Centrum 

w tym zakresie z właściwymi organami lub podmiotami. Ponadto, pełnomocnik ds. ochrony 

informacji niejawnych sprawuje nadzór nad zapewnieniem ochrony informacji niejawnych 

znajdujących się w posiadaniu Centrum, w tym informacji przetwarzanych w systemach 
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teleinformatycznych oraz wykonuje czynności w zakresie prowadzenia postępowań 

sprawdzających oraz prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.  

Do zakresu działania Specjalisty ds. Przedsiębiorstw i Pomocy Publicznej (SPP) 

należą w szczególności zagadnienia i sprawy dotyczące obsługi administracyjnej projektów 

badawczych realizowanych przez podmioty, w przypadku których finansowanie 

otrzymywane z Centrum stanowi pomoc publiczną, w tym przyjmowanie i sporządzanie dla 

koordynatorów dyscyplin wstępnej opinii dotyczącej spełniania wymogów formalnych 

wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłaszanych przez 

Centrum, weryfikacja projektów pod kątem spełniania wymogów określonych w przepisach 

o pomocy publicznej, w szczególności przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, 

oraz przygotowywanie procedur, instrukcji i dokumentów wewnętrznych dotyczących 

obsługi administracyjnej projektów, w których występuje pomoc publiczna. Szczegółowo 

zadania SPP określa § 25 Regulaminu organizacyjnego. 

Zgodnie ze zmianą Regulaminu organizacyjnego wprowadzoną zarządzeniem 9/2014 

z dnia 14 kwietnia 2014 r. w Centrum powstało Samodzielne Stanowisko ds. Zasobów 

Ludzkich (SZL). Zadania SZL, określone w § 26 Regulaminu organizacyjnego, dotyczą 

przede wszystkim realizacji zadań z zakresu polityki zarządzania personelem Centrum 

(rekrutacja, adaptacja, szkolenia). SZL odpowiada także za koordynację procesu oceny 

okresowej, realizacji polityki doskonalenia kompetencji pracowników Centrum, tworzenia 

i wdrażania systemów motywacyjnych w Centrum oraz tworzenia, aktualizacji 

i doskonalenia obowiązujących systemów i narzędzi wspierających zarządzanie zasobami 

ludźmi oraz procedur i regulaminów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 

Na podstawie zmiany Regulaminu organizacyjnego, wprowadzonej zarządzeniem 22/2014 

z dnia 9 lipca 2014 r., w NCN powstało Samodzielne Stanowisko ds. Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy (SBHP). Zadania SBHP, określone w § 26a Regulaminu organizacyjnego, 

koncentrują się przede wszystkim na prowadzeniu szkoleń wstępnych w zakresie BHP, 

a także przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i kontroli warunków pracy oraz wdrażaniu 

działań związanych z ich wynikami. Ponadto, SBHP bierze udział w ustalaniu okoliczności 

i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzi rejestry wypadków i dokumentacji 

powypadkowej. 

3.2. Wydatki na zadania realizowane przez Centrum w 2014 r. 

Narodowe Centrum Nauki w 2014 r. w ramach przyznanej dotacji celowej, finansowało 

7417 projektów na kwotę w wysokości 840 599 386,27 zł. 
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1. W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów art. 20 ustawy o Narodowym 

Centrum Nauki, na finansowanie badań podstawowych, wykonywanych w formie 

6522 projektów, przeznaczono kwotę w wysokości 732 969 508,63 zł. W podziale 

na poszczególne konkursy, kwota ta została rozłożona w następujący sposób:  

1) finansowanie projektów badawczych, w tym zakupu lub wytworzenia aparatury 

naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów (na podstawie 

ww. ustawy, art. 20, ust. 1, pkt 1a) – OPUS, SONATA BIS (z wyłączeniem osób 

rozpoczynających karierę naukową) – 430 592 477,92 zł (3188 projektów): 

a) OPUS – 404 523 023,92 zł (3088 projektów), 

b) SONATA BIS – 26 069 454,00 zł (100 projektów), 

2) finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową, w tym mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu 

naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego (na podstawie ww. ustawy, 

art. 20, ust. 1, pkt 1c) – PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS (osoby 

rozpoczynające karierę naukową) – 186 092 912,51 zł (2912 projektów): 

a) PRELUDIUM – 70 282 219,63 zł (1832 projekty), 

b) SONATA – 101 332 045,88 zł (1021 projektów), 

c) SONATA BIS – 14 478 647,00 zł (59 projektów), 

3) finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia doktora 

(na podstawie ww. ustawy, art. 20, ust. 1, pkt 1d) ETIUDA, FUGA – 

24 567 186,20 zł (247 projektów): 

a) ETIUDA – 8 624 950,00 zł (103 projekty), 

b) FUGA – 15 942 236,20 zł (144 projekty), 

4) finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających 

na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, 

ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, 

i których efektem mogą być odkrycia naukowe (na podstawie ww. ustawy, art. 20, 

ust. 1, pkt 1e) MAESTRO – 91 716 932,00 zł (175 projektów). 

2. W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów artykułu 20 ustawy o Narodowym 

Centrum Nauki, na finansowanie badań naukowych innych niż pkt 1., nienależących 

do zakresu badań finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

(na podstawie ww. ustawy, art. 20, ust. 1, pkt 2) – przeznaczono kwotę w wysokości 

16 300 139,00 zł (12 projektów) – konkurs SYMFONIA. 

3. Na współpracę międzynarodową w ramach finansowania działalności w zakresie 

badań podstawowych, w tym niepodlegających współfinansowaniu z zagranicznych 

środków finansowych projektów badawczych realizowanych w ramach programów lub 
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inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej albo 

projektów badawczych realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły 

badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (na podstawie 

ww. ustawy, art. 20, ust. 1 pkt 1b oraz pkt 4) przekazano kwotę w wysokości 

66 876 431,89 zł na obsługę 283 projektów – HARMONIA, projekty międzynarodowe: 

ASPERA, JPI CH, CHIST-ERA, opłata za uczestnictwo i koordynację w programach 

międzynarodowych. 

Powyższa kwota została rozłożona w następujący sposób: 

1) HARMONIA – 65 767 823,84 zł (280 projektów); 

2) ASPERA – 564 183,00 zł (1 projekt); 

3) JPI CH – 222 865,00 zł (1 projekt); 

4) CHIST-ERA – 103 101,00 zł (1 projekt); 

5) opłata za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych – 

218 459,05 zł. 

4. W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów artykułu 48 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, 

na finansowanie badań podstawowych, wykonywanych w formie 600 projektów, 

przeznaczono kwotę w wysokości 24 453 306,75 zł. Na kwotę tą składa się:  

1) finansowanie projektów badawczych w ramach konkursów o numerach 

od 30 do 40 (na podstawie ww. ustawy, art. 48, ust. 1) – 18 454 733,30 zł (581 

projektów); 

2) finansowanie projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych (na podstawie 

ww. ustawy, art. 48, ust. 2) – 5 998 573,45 zł (19 projektów). 

W 2014 r. prowadzone były działania mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 

umów dla konkursów o numerach od 30 do 35, podpisanych i sfinansowanych w pełni 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działania te polegały na rejestrowaniu 

zmian zgłaszanych przez beneficjentów w trakcie trwania projektu, rozliczaniu finansowym 

na podstawie raportów końcowych, sporządzanych przez beneficjentów, oraz prowadzeniu 

ewidencji pism o zakończeniu umowy. Okres realizacji wspomnianych projektów, 

w podziale na poszczególne konkursy jest następujący: 

1) konkurs nr 30 – lata 2006-2011; 

2) konkurs nr 31 – lata 2006-2011; 

3) konkurs nr 32 – lata 2007-2012; 

4) konkurs nr 33 – lata 2007-2012; 

5) konkurs nr 34 – lata 2008-2013; 

6) konkurs nr 35 – lata 2008-2013. 
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Ponadto w 2014 r. prowadzone były działania mające na celu zapewnienie prawidłowej 

realizacji umów dla konkursów o numerach od 36 do 38, podpisanych przez Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w części finansowanych w latach ubiegłych przez 

Narodowe Centrum Nauki. Okres realizacji wyżej wymieninych projektów, w podziale 

na poszczególne konkursy, przedstawia się następująco: 

1) konkurs nr 36 – lata 2009-2014; 

2) konkurs nr 37 – lata 2009-2014; 

3) konkurs nr 38 – lata 2010-2015. 

W 2014 r. Centrum prowadziło obsługę konkursów od 39 do 40, rozstrzygniętych przez 

MNiSW. Umowy, w ramach tych konkursów były w 2014 r. w pełni finansowane przez 

Centrum: 

1) konkurs nr 39 – 91 263,79 zł (2 projekty); 

2) konkurs nr 40 – 18 363 469,51 zł (579 projektów). 

W planie finansowym na 2014 r. (plan finansowy po zmianach) założono koszty 

finansowania zadań przez Centrum na poziomie 841 122 000,00 zł. Wskaźnik 

wykorzystania dotacji celowej na finansowanie zadań Centrum wyniósł 99,94 %. 

Szczegółowe informacje na temat wydatkowania środków w ramach dotacji celowej 

na finansowanie zadań realizowanych przez Centrum za 2014 r. przedstawia tabela 

poniżej. 

Tabela 34. Środki wydatkowane w ramach dotacji celowej, przyznanej w drodze decyzji Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na realizację zadań Centrum w 2014 r. 

Realizacja zadania Kwota (w zł) 

Łącznie 840 599 386,27 

Badania podstawowe realizowane w ramach: 732 969 508,63 

konkursów: OPUS, SONATA BIS (z wyłączeniem osób rozpoczynających karierę 
naukową): 

430 592 477,92 

 OPUS 404 523 023,92 

 SONATA BIS (z wyłączeniem osób rozpoczynających karierę naukową) 26 069 454,00 

konkursów PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS (osoby rozpoczynające karierę 
naukową): 

186 092 912,51 

 PRELUDIUM 70 282 219,63 

 SONATA 101 332 045,88 

 SONATA BIS (osoby rozpoczynające karierę naukową) 14 478 647,00 

stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora – ETIUDA, 
FUGA: 

24 567 186,20 

 ETIUDA 8 624 950,00 

 FUGA 15 942 236,20 
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konkursu MAESTRO 91 716 932,00 

konkursu SYMFONIA 16 300 139,00 

konkursu HARMONIA, projektów międzynarodowych: ASPERA, JPI CH, CHIST-
ERA, opłat za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych: 

66 876 431,89 

 HARMONIA 65 767 823,84 

 ASPERA 564 183,00 

 JPI CH 222 865,00 

 CHIST-ERA 103 101,00 

 opłaty za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych 218 459,05 

Finansowanie projektów przekazanych do realizacji na podstawie art. 48 ust 1, 2 i 4 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające system nauki, w tym: 

24 453 306,75 

projekty badawcze w ramach 30-40 konkursu 18 454 733,30 

 konkurs 39 91 263,79 

 konkurs 40 18 363 469,51 

projekty międzynarodowe niewspółfinansowane 5 998 573,45 

Źródło: Zespół Finansowy na podstawie danych z programu Gandalf firmy Sygnity S.A. i NEO 

3.3. Stan zatrudnienia 

W Narodowym Centrum Nauki na dzień 31 grudnia 2014 r. zatrudnionych było 121 osób 

w wymiarze 120,1 etatu (w tym 10 osób na umowę-zastępstwo).  

W styczniu 2014 r. zatrudniona została jedna osoba, w lutym 2014 r. zatrudnienie wzrosło 

o kolejną osobę, w kwietniu 2014 r. pracę zaczęły cztery osoby, w czerwcu, lipcu, sierpniu 

i we wrześniu 2014 r. – zatrudniono po jednej osobie, w październiku 2014 r. – trzy osoby 

oraz w grudniu 2014 r. – jedna osoba.  

W trakcie 2014 r. 12 osób zakończyło pracę w Narodowym Centrum Nauki. 

Szczegółową strukturę zatrudnienia w wybranych miesiącach, w podziale na stanowiska 

pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych, przedstawiają tabele poniżej. 

Tabela 35. Liczba osób zatrudnionych w Centrum, w podziale na komórki organizacyjne, stan 

na 1 stycznia 2014 r. 

Komórka organizacyjna/stanowisko pracy Liczba etatów 

Dyrekcja Narodowego Centrum Nauki 2 

Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców; p.o. zastępcy dyrektora 
Narodowego Centrum Nauki  

1 

Samodzielne stanowisko Główny Księgowy 1 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w Dziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 5 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych 6 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w Dziale Nauk o Życiu 5 



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 98 z 114 

Zespół ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych 14 

Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych 16 

Zespół ds. Nauk o Życiu 13 

Dział Spraw Organizacyjnych (w tym Zespół ds. Teleinformatycznych) 15 

Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 4 

Zespół Radców Prawnych 3 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej 3 

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji  2 

Dział Finansowo-Księgowy 21 

Zespół ds. Kontroli i Audytu (w tym stanowisko Audytora Wewnętrznego) 4 

Samodzielne stanowisko ds. pomocy publicznej 1 

Łącznie 116 

Źródło: Zespół Kadrowo-Płacowy na podstawie danych z programu księgowo-kadrowy Comarch ERP OPTIMA 

Tabela 36. Liczba osób zatrudnionych w Centrum, w podziale na komórki organizacyjne, stan 
na 31 grudnia 2014 r. 

Komórka organizacyjna/stanowisko pracy Liczba etatów 

Dyrekcja Narodowego Centrum Nauki 3 

Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców 1 

Samodzielne stanowisko Główny Księgowy 1 

Kierownik Działu Funduszy Europejskich 1 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w Dziale Nauk Humanistycznych i Społecznych 5 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych 5 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w Dziale Nauk o Życiu 5 

Zespół ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych 14 

Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych 17 

Zespół ds. Nauk o Życiu 13 

Zespół ds. Obsługi Dokumentacji Ekspertów 3 

Dział Spraw Organizacyjnych  11 

Zespół ds. Teleinformatycznych 4 

Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 3 

Zespół Radców Prawnych 2 7/8 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej 3 

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji  2 

Dział Finansowo-Księgowy 19 

Zespół ds. Kontroli i Audytu (w tym stanowisko Audytora Wewnętrznego) 5 

Samodzielne stanowisko ds. zasobów ludzkich 1 

Samodzielne stanowisko ds. pomocy publicznej 1 

Samodzielne stanowisko ds. BHP 1/5 

Łącznie 120,1 

Źródło: Zespół Kadrowo-Płacowy na podstawie danych z programu księgowo-kadrowy Comarch ERP OPTIMA 
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3.4. Realizacja planu finansowego 

Do dnia 11 sierpnia 2014 r. Centrum obowiązywał plan finansowy według ustawy 

budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz.162). 

Tabela 37. Plan finansowy Centrum wg ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

Część A 

I STAN NA POCZĄTEK ROKU x 

1 Środki obrotowe, w tym: 
 

1.1  środki pieniężne 
 

1.2  należności 
 

2 Zobowiązania, w tym: 
 

2.1  wymagalne 
 

II PRZYCHODY OGÓŁEM 884 483 

1 Przychody z prowadzonej działalności 0 

1.1  pozostałe 
 

2 Dotacje z budżetu, w tym: 881 469 

2.1  podmiotowa 40 347 

3 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 0 

4 Pozostałe przychody, w tym: 3 014 

4.1  odsetki 
 

III KOSZTY OGÓŁEM 884 483 

1 Koszty funkcjonowania 43 347 

1.1  amortyzacja 3 000 

1.2  materiały i energia 2 030 

1.3  remonty 
 

1.4  pozostałe usługi obce 5 803 

1.5  wynagrodzenia, z tego: 24 500 

1.5.1  osobowe 7 500 

1.5.2  bezosobowe 17 000 

1.5.3  pozostałe 
 

1.6  składki, z tego na: 1 870 

1.6.1  ubezpieczenia społeczne 1 640 

1.6.2  Fundusz Pracy 230 

1.6.3  Fundusz Emerytur Pomostowych 
 

1.7  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 
 

1.8  podatki i opłaty, w tym: 
 

1.8.1  podatek akcyzowy 
 

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT) 
 

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
 

1.8.4 
 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego  

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa 
 

1.9  pozostałe koszty funkcjonowania 6 144 

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 841 136 
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2.1  środki przekazane innym podmiotom 840 904 

3 Pozostałe koszty, w tym: 
 

3.1  środki na wydatki majątkowe 
 

IV WYNIK BRUTTO (II-III) 0 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych 
 

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego 
 

VI WYNIK NETTO (IV-V) 0 

VII DOTACJE Z BUDŻETU x 

1 Dotacje ogółem, z tego: 885 000 

1.1  podmiotowa 40 347 

1.2  przedmiotowa 
 

1.3  celowa 841 122 

1.4  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące 
 

1.4.1  w tym: na współfinansowanie 
 

1.5  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 

1.6  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe 
 

1.6.1  w tym: na współfinansowanie 
 

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 531 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 840 904 

X STAN NA KONIEC ROKU x 

1 Środki obrotowe, w tym: 
 

1.1  środki pieniężne 
 

1.2  należności 
 

2 Zobowiązania, w tym: 
 

2.1  wymagalne 
 

Część B 

I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU 
 

II DOCHODY 885 014 

1 Dotacje z budżetu ogółem, z tego: 885 000 

1.1  podmiotowa 40 347 

1.2  przedmiotowa 
 

1.3  celowa 841 122 

1.4  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące, 
 

 
 w tym na współfinansowanie 

 
1.5  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe, 

 

 
 w tym na współfinansowanie 

 
1.6  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 

2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 14 

3 Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 0 

4 Pozostałe dochody 0 

4.1  odsetki 
 

III WYDATKI 885 014 

1 Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 40 347 

1.1  materiały i energia 2 030 

1.2  remonty 
 

1.3  pozostałe usługi obce 5 803 
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1.4  wynagrodzenia 24 500 

1.4.1  osobowe 7 500 

1.4.2  bezosobowe 17 000 

1.4.3  pozostałe 
 

1.5  składki 1 870 

1.5.1  na ubezpieczenia społeczne 1 640 

1.5.2  na Fundusz Pracy 230 

1.5.3  na Fundusz Emerytur Pomostowych 
 

1.5.4  pozostałe 
 

1.6  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 
 

1.7  podatki i opłaty, w tym: 
 

1.7.1  podatek akcyzowy 
 

1.7.2  podatek od towarów i usług (VAT) 
 

1.7.3  podatek CIT 
 

1.7.4  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
 

1.7.5 
 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego  

1.7.6  opłaty na rzecz budżetu państwa 
 

1.8  pozostałe wydatki na funkcjonowanie 6 144 

2 Wydatki majątkowe 3 531 

3 Wydatki na realizację zadań 232 

4 Środki przyznane innym podmiotom 840 904 

5 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych) 
 

6 Pozostałe wydatki 
 

IV WYNIK (II-III) 0 

V KASOWO ZREALIZOWANE PRZYCHODY 
 

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 
 

2. Przychody z prywatyzacji 
 

VI Kasowo zrealizowane rozchody 
 

1. Spłata kredytów i pożyczek 
 

VII STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) 0 

VIII ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 110 

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. 

W dniu 31 lipca 2014 r. dyrektor Centrum zwrócił się do Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego o zatwierdzenie zmiany planu finansowego Centrum na rok 2014. 

Zmiana planu finansowego związana była z otrzymaniem środków od koordynatora 

konsorcjum CHIST-ERA, którego Centrum jest członkiem na podstawie umowy podpisanej 

w dniu 27 września 2013 r. Dodatkowe środki w wysokości 8538 EUR wpłynęły 

na rachunek bankowy NCN w dniu 5 czerwca 2014 r., co po przeliczeniu według średniego 

kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu, stanowiło w zaokrągleniu kwotę 

36 000 zł. 
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Pozyskanie środków w ramach konsorcjum CHIST-ERA miało wpływ na zwiększenie 

pozycji planu finansowego w części A w pozycjach Pozostałe przychody, w tym: i Koszty 

realizacji zadań, w tym:, a także w części B w pozycjach Środki otrzymane z Unii 

Europejskiej i Wydatki na realizację zadań. 

Tabela 38. Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na rok 2014 po zmianach, obowiązujący 
od dnia 12 sierpnia 2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

Część A 

I STAN NA POCZĄTEK ROKU x 

1 Środki obrotowe, w tym:  

1.1  środki pieniężne  

1.2  należności  

2 Zobowiązania, w tym:  

2.1  wymagalne  

II PRZYCHODY OGÓŁEM 884 519 

1 Przychody z prowadzonej działalności 0 

1.1  pozostałe  

2 Dotacje z budżetu, w tym: 881 469 

2.1  podmiotowa 40 347 

3 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych 0 

4 Pozostałe przychody, w tym: 3 050 

4.1  odsetki  

III KOSZTY OGÓŁEM 884 519 

1 Koszty funkcjonowania 43 347 

1.1  amortyzacja 3 000 

1.2  materiały i energia 2 030 

1.3  remonty  

1.4  pozostałe usługi obce 5 803 

1.5  wynagrodzenia, z tego: 24 500 

1.5.1  osobowe 7 500 

1.5.2  bezosobowe 17 000 

1.5.3  pozostałe  

1.6  składki, z tego na: 1 870 

1.6.1  ubezpieczenia społeczne 1 640 

1.6.2  Fundusz Pracy 230 

1.6.3  Fundusz Emerytur Pomostowych  

1.7  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  

1.8  podatki i opłaty, w tym:  

1.8.1  podatek akcyzowy  

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)  

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

1.8.4 
 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego 
 

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa  

1.9  pozostałe koszty funkcjonowania 6 144 
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2 Koszty realizacji zadań, w tym: 841 172 

2.1  środki przekazane innym podmiotom 840 904 

3 Pozostałe koszty, w tym:  

3.1  środki na wydatki majątkowe  

IV WYNIK BRUTTO (II-III) 0 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych  

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego  

VI WYNIK NETTO (IV-V) 0 

VII DOTACJE Z BUDŻETU x 

1 Dotacje ogółem, z tego: 885 000 

1.1  podmiotowa 40 347 

1.2  przedmiotowa  

1.3  celowa 841 122 

1.4  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące  

1.4.1  w tym: na współfinansowanie  

1.5  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 

1.6  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe  

1.6.1  w tym: na współfinansowanie  

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 531 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 840 904 

X STAN NA KONIEC ROKU x 

1 Środki obrotowe, w tym:  

1.1  środki pieniężne  

1.2  należności  

2 Zobowiązania, w tym:  

2.1  wymagalne  

Część B 

I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU  

II DOCHODY 885 050 

1 Dotacje z budżetu ogółem, z tego: 885 000 

1.1  podmiotowa 40 347 

1.2  przedmiotowa  

1.3  celowa 841 122 

1.4  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - bieżące,  

 
 w tym na współfinansowanie  

1.5  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE - majątkowe,  

 
 w tym na współfinansowanie  

1.6  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 

2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 50 

3 Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 0 

4 Pozostałe dochody 0 

4.1  odsetki  

III WYDATKI 885 050 

1 Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 40 347 

1.1  materiały i energia 2 030 

1.2  remonty  
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1.3  pozostałe usługi obce 5 803 

1.4  wynagrodzenia 24 500 

1.4.1  osobowe 7 500 

1.4.2  bezosobowe 17 000 

1.4.3  pozostałe  

1.5  składki 1 870 

1.5.1  na ubezpieczenia społeczne 1 640 

1.5.2  na Fundusz Pracy 230 

1.5.3  na Fundusz Emerytur Pomostowych  

1.5.4  pozostałe  

1.6  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań  

1.7  podatki i opłaty, w tym:  

1.7.1  podatek akcyzowy  

1.7.2  podatek od towarów i usług (VAT)  

1.7.3  podatek CIT  

1.7.4  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  

1.7.5 
 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego 
 

1.7.6  opłaty na rzecz budżetu państwa  

1.8  pozostałe wydatki na funkcjonowanie 6 144 

2 Wydatki majątkowe 3 531 

3 Wydatki na realizację zadań 268 

4 Środki przyznane innym podmiotom 840 904 

5 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)  

6 Pozostałe wydatki  

IV WYNIK (II-III) 0 

V KASOWO ZREALIZOWANE PRZYCHODY  

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki  

2. Przychody z prywatyzacji  

VI Kasowo zrealizowane rozchody  

1. Spłata kredytów i pożyczek  

VII STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) 0 

VIII ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 110 

Źródło: Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

w dniu 12 sierpnia 2014 r.  

Wartość rzeczywiście poniesionych kosztów oraz wydatków przez Narodowe Centrum 

Nauki w roku 2014 w zestawieniu z planem finansowym po zmianach przedstawia 

tabela 39. 
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Tabela 39. Realizacja rocznego planu finansowego za 2014 r. (w tys. zł) 

Lp. Wyszczególnienie 

Plan finansowy 
na 2014 r. 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan finansowy 
na 2014 r. 

po zmianach z dnia 
12.08.2014 r. 

Poniesione koszty 
w 2014 r. 
(ujęcie 

memoriałowe) 

Część A  

I STAN NA POCZĄTEK ROKU x x -20 

1 Środki obrotowe, w tym:     5 099 

1.1  środki pieniężne     5 092 

1.2  należności     7 

2 Zobowiązania, w tym:     5 119 

2.1  wymagalne       

II PRZYCHODY OGÓŁEM 884 483 884 519 864 272 

1 Przychody z prowadzonej działalności 0 0   

1.1  pozostałe       

2 Dotacje z budżetu, w tym: 881 469 881 469 863 602 

2.1  podmiotowa 40 347 40 347 29 490 

3 
Środki od innych jednostek sektora 
finansów publicznych 

0 0   

4 Pozostałe przychody, w tym: 3 014 3 050 670 

4.1  odsetki       

III KOSZTY OGÓŁEM 884 483 884 519 864 266 

1 Koszty funkcjonowania 43 347 43 347 30 111 

1.1  amortyzacja 3 000 3 000 645 

1.2  materiały i energia 2 030 2 030 437 

1.3  remonty       

1.4  pozostałe usługi obce 5 803 5 803 4 081 

1.5  wynagrodzenia, z tego: 24 500 24 500 20 974 

1.5.1  osobowe 7 500 7 500 7 479 

1.5.2  bezosobowe 17 000 17 000 13 495 

1.5.3  pozostałe       

1.6  składki, z tego na: 1 870 1 870 1 454 

1.6.1  ubezpieczenia społeczne 1 640 1 640 1 286 

1.6.2  Fundusz Pracy 230 230 168 

1.6.3  Fundusz Emerytur Pomostowych       

1.7 
 płatności odsetkowe wynikające 

z zaciągniętych zobowiązań 
      

1.8  podatki i opłaty, w tym:       

1.8.1  podatek akcyzowy       

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)       

1.8.3 
 opłaty na rzecz budżetów 

jednostek samorządu 
terytorialnego 

      

1.8.4 
 podatki stanowiące źródło 

dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

      

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa       

1.9  pozostałe koszty funkcjonowania 6 144 6 144 2 520 

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 841 136 841 172 834 155 

2.1  środki przekazane innym podmiotom 840 904 840 904 833 849 
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3 Pozostałe koszty, w tym:       

3.1  środki na wydatki majątkowe       

IV WYNIK BRUTTO (II-III) 0 0 6 

V 
OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA 
WYNIKU FINANSOWEGO 

0 0   

1 Podatek dochodowy od osób prawnych       

2 
Pozostałe obciążenia wyniku 
finansowego 

      

VI WYNIK NETTO (IV-V) 0 0 6 

VII DOTACJE Z BUDŻETU x x 864 220 

1 Dotacje ogółem, z tego: 885 000 885 000 864 220 

1.1  podmiotowa 40 347 40 347 29 490 

1.2  przedmiotowa       

1.3  celowa 841 122 841 122 834 112 

1.4 
 celowa na finansowanie projektów 

z udziałem środków UE – bieżące 
      

1.4.1  w tym na współfinansowanie       

1.5  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 3 531 618 

1.6 
 celowa na finansowanie projektów 

z udziałem środków UE – majątkowe 
      

1.6.1  w tym na współfinansowanie       

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 531 3 531 618 

IX 
ŚRODKI PRZYZNANE INNYM 
PODMIOTOM 

840 904 840 904 833 849 

X STAN NA KONIEC ROKU x x 3 

1 Środki obrotowe, w tym:     7 048 

1.1  środki pieniężne     7 024 

1.2  należności     24 

2 Zobowiązania, w tym:     7 045 

2.1  wymagalne       

Lp. Wyszczególnienie 

Plan finansowy 
na 2014 r. 
wg ustawy 
budżetowej 

Plan finansowy 
na 2014 r. 

po zmianach z dnia 
12.08.2014 r. 

Wykonanie 
w 2014 r. 

(ujęcie kasowe) 

Część B  

I 
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
POCZĄTEK ROKU 

    4 905 

II DOCHODY 885 014 885 050 877 571 

1 Dotacje z budżetu ogółem, z tego: 885 000 885 000 877 500 

1.1  podmiotowa 40 347 40 347 35 347 

1.2  przedmiotowa       

1.3  celowa 841 122 841 122 841 122 

1.4 
 celowa na finansowanie projektów 

z udziałem środków UE – bieżące 
      

   w tym na współfinansowanie       

1.5 
 celowa na finansowanie projektów 

z udziałem środków UE – majątkowe 
      

   w tym na współfinansowanie       

1.6  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 3 531 1 031 

2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 14 50 65 

3 
Środki otrzymane od innych jednostek 
sektora finansów publicznych 

0 0   

4 Pozostałe dochody 0 0 6 
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4.1  odsetki       

III WYDATKI 885 014 885 050 875 787 

1 Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 40 347 40 347 29 389 

1.1  materiały i energia 2 030 2 030 427 

1.2  remonty       

1.3  pozostałe usługi obce 5 803 5 803 4 049 

1.4  wynagrodzenia 24 500 24 500 20 972 

1.4.1  osobowe 7 500 7 500 7 483 

1.4.2  bezosobowe 17 000 17 000 13 489 

1.4.3  pozostałe       

1.5  składki 1 870 1 870 1 454 

1.5.1  na ubezpieczenia społeczne 1 640 1 640 1 286 

1.5.2  na Fundusz Pracy 230 230 168 

1.5.3  na Fundusz Emerytur Pomostowych       

1.5.4  pozostałe       

1.6 
 płatności odsetkowe wynikające 

z zaciągniętych zobowiązań 
      

1.7  podatki i opłaty, w tym:       

1.7.1  podatek akcyzowy       

1.7.2  podatek od towarów i usług (VAT)       

1.7.3  podatek CIT       

1.7.4 
 opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 
      

1.7.5 
 podatki stanowiące źródło 

dochodów własnych jednostek 
samorządu terytorialnego 

      

1.7.6  opłaty na rzecz budżetu państwa       

1.8  pozostałe wydatki na funkcjonowanie 6 144 6 144 2 487 

2 Wydatki majątkowe 3 531 3 531 732 

3 Wydatki na realizację zadań 232 268 268 

4 Środki przyznane innym podmiotom 840 904 840 904 840 381 

5 
Wpłata do budżetu państwa 
(np. z zysku, z nadwyżki środków 
finansowych) 

      

6 Pozostałe wydatki     5 017 

IV WYNIK (II-III) 0 0 1 784 

V 
KASOWO ZREALIZOWANE 
PRZYCHODY 

      

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki       

2. Przychody z prywatyzacji       

VI 
KASOWO ZREALIZOWANE 
ROZCHODY 

      

1. Spłata kredytów i pożyczek       

VII 
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 
KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) 

0 0 6 689 

VIII 
ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU 
NA PEŁNE ETATY 

110 110 120,075 

Źródło: Dział Finansowo-Księgowy na podstawie danych z programu księgowo-kadrowego Comarch ERP 

OPTIMA. 

W planie finansowym na 2014 r. (po uwzględnionych zmianach) na pokrycie bieżących 

kosztów zarządzania wykonywanych przez Centrum zadań zaplanowano 40 347 tys. zł. 
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W ramach przyznanej dotacji podmiotowej na ww. koszty Centrum przeznaczyło 

29 389 tys. zł. Wskaźnik wykorzystania dotacji podmiotowej wyniósł 72,84 %. 

Z kolei na inwestycje i zakupy inwestycyjne Centrum zaplanowało 3 531 tys. zł. W ramach 

przyznanej dotacji Centrum przeznaczyło 732 tys. zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 

a wskaźnik wykorzystania dotacji wyniósł 20,72%.  

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiony został w tabeli 40. 

Tabela 40. Zadania inwestycyjne Narodowego Centrum Nauki w 2014 r.  

Zadanie inwestycyjne Poniesione wydatki z dotacji celowej (w zł) 

Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania 613 005 

Przebudowa sali konferencyjnej na pomieszczenia biurowe 32 000 

Zakup mebli biurowych i urządzeń 21 394 

Zakupy związane z działaniami informacyjnymi i promocją 65 190 

Razem: 731 589 

Źródło: Dział Finansowo-Księgowy na podstawie danych z programu księgowo-kadrowego Comarch ERP 

OPTIMA. 

3.5. Pomoc publiczna  

Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy 

de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, Centrum mogło udzielać 

pomoc publiczną na badania naukowe, o których mowa w art. 20 ust. 1, 2 i 7 ustawy 

o Narodowym Centrum Nauki. Pomoc publiczna na realizację projektów badawczych 

mogła być udzielana zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2014 r. 

W związku z tym, wnioskodawcy mogli ubiegać się o otrzymanie pomocy publicznej 

w konkursach, których rozstrzygnięcie było przewidziane do końca 2014 r. Tym samym, 

wykluczono możliwość udzielania pomocy publicznej w konkursach SONATA BIS 4, 

HARMONIA 6, MAESTRO 6, OPUS 8, PRELUDIUM 8 i SONATA 8. Pomoc publiczna nie 

była też udzielana w konkursie SYMFONIA.  

Na podstawie ww. rozporządzenia za pośrednictwem Centrum mogła być udzielana 

również pomoc de minimis w ramach finansowania staży podoktorskich. W ogłoszonych 

dotychczas konkursach FUGA na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 

Rada Narodowego Centrum Nauki wykluczyła jednak możliwość ubiegania 

się o otrzymanie pomocy de minimis. Pomoc publiczna i pomoc de minimis nie jest również 

udzielana w ramach konkursów ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich.  



 

Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Nauki w 2014 roku 

Strona 109 z 114 

Możliwość ponownego udzielania pomocy publicznej jest uzależniona od wejścia w życie 

nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków 

i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN, 

wydanego na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki. Obecnie 

trwają prace nad tym rozporządzeniem. 

3.5.1. Informacja na temat liczby złożonych wniosków o udzielenie pomocy 

publicznej i liczby projektów wybranych do finansowania w konkursach 

rozstrzygniętych i ogłoszonych w 2014 r. 

1) Konkursy SONATA BIS 3, HARMONIA 5, MAESTRO 5, ogłoszone 14 czerwca 2013 r. 

W ramach ww. konkursów zostało złożonych siedem wniosków o udzielenie pomocy 

publicznej na łączną kwotę 4 736 983 zł, w tym dwa wnioski zostały złożone przez 

konsorcja naukowe, składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. 

Do finansowania został wybrany jeden wniosek przedsiębiorstwa. 

Tabela 41. Liczba złożonych wniosków z pomocą publiczną i projektów wybranych do finansowania 
w konkursach SONATA BIS 3, HARMONIA 5, MAESTRO 5, w podziale na konkursy 

Konkursy Liczba złożonych 
wniosków 

Kwota wnioskowanej 
pomocy publicznej (w zł) 

Liczba projektów 
wybranych do finansowania 

SONATA BIS 3 4 3 523 899 0 

HARMONIA 5 2 376 991 1 

MAESTRO 5 1 836 093 0 

Razem 7 4 736 983 1 

Źródło: Specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, na podstawie własnych danych 

Tabela 42. Liczba i wartość złożonych wniosków z pomocą publiczną i projektów wybranych 
do finansowania w konkursach SONATA BIS 3, MAESTRO 5, HARMONIA 5, w podziale na grupy 
dyscyplin 

Grupy dyscyplin 
Złożone wnioski Podpisane umowy 

Liczba 
Wnioskowana 
kwota (w zł) 

Liczba 
Wartość nominalna 

pomocy (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 4 1 586 983 1 226 991 

Nauki o Życiu 0 0 0 0 

Nauki Ścisłe i Techniczne 3 3 150 000 0 0 

Razem 7 4 736 983 1 226 991 

Źródło: Specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, na podstawie własnych danych 
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2) Konkursy OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, ogłoszone 16 września 2013 r. 

W ramach ww. konkursów zostały złożone 33 wnioski o udzielenie pomocy publicznej 

na łączną kwotę 12 968 432 zł, w tym pięć wniosków zostało złożonych przez konsorcja 

naukowe składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. W wyniku oceny 

formalnej i złożonych wyjaśnień dodatkowo dwóch wnioskodawców zmieniło oświadczenie 

o pomocy publicznej, jednocześnie dosyłając dokumenty wymagane w związku 

z ubieganiem się o pomoc publiczną. Ostatecznie w konkursach ogłoszonych w dniu 

16 września 2013 r. zostało złożonych 35 wniosków o udzielenie pomocy publicznej 

na łączną kwotę 13 404 340 zł, w tym pięć wniosków zostało złożonych przez konsorcja 

naukowe składające się z przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Do finansowania zostały 

wybrane trzy wnioski przedsiębiorstw. 

Tabela 43. Liczba złożonych wniosków z pomocą publiczną i projektów wybranych do finansowania 
w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 

Konkursy Liczba złożonych 
wniosków 

Kwota wnioskowanej 
pomocy publicznej (w zł) 

Liczba projektów 
wybranych do finansowania 

OPUS 6 15 8 964 124 1 

PRELUDIUM 6 11 1 175 336 1 

SONATA 6 9 3 264 880 1 

Razem 35 13 404 340 3 

Źródło: Specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, na podstawie własnych danych 

Tabela 44. Liczba i wartość złożonych wniosków z pomocą publiczną i projektów wybranych 
do finansowania w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupy dyscyplin 
Złożone wnioski Podpisane umowy 

Liczba 
Wnioskowana 
kwota (w zł) 

Liczba 
Wartość nominalna 

pomocy (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 9 3 087 883 1 342 188 

Nauki o Życiu 20 8 904 507 2 409 820 

Nauki Ścisłe i Techniczne 6 1 411 950 0 0 

Razem 35 13 404 340 3 752 008 

Źródło: Specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, na podstawie własnych danych 

3) Konkursy OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, ogłoszone 17 marca 2014 r. 

W ramach ww. konkursów zostało złożonych 40 wniosków o udzielenie pomocy publicznej 

na łączną kwotę 21 192 007 zł, w tym osiem wniosków zostało złożonych przez konsorcja 

naukowe składające się z przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Do finansowania zostały 

wybrane dwa wnioski przedsiębiorstw, w tym jeden wniosek konsorcjum naukowego. 
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Tabela 45. Liczba złożonych wniosków z pomocą publiczną i projektów wybranych do finansowania 
w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, w podziale na konkursy 

Konkursy 
Liczba złożonych 

wniosków 
Kwota wnioskowanej 

pomocy publicznej (w zł) 
Liczba projektów 

wybranych do finansowania 

OPUS 7 25 17 765 800 2 

PRELUDIUM 7 8 940 175 0 

SONATA 7 7 2 486 032 0 

Razem 40 21 192 007 2 

Źródło: Starszy specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, na podstawie własnych danych 

Tabela 46. Liczba i wartość złożonych wniosków z pomocą publiczną i projektów wybranych 
do finansowania w konkursach OPUS 7, PRELUDIUM 7, SONATA 7, w podziale na grupy dyscyplin 

Grupy dyscyplin 
Złożone wnioski Podpisane umowy 

Liczba 
Wnioskowana 
kwota (w zł) 

Liczba 
Wartość nominalna 

pomocy (w zł) 

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 15 5 405 903 2 635 709 

Nauki o Życiu 16 11 508 968 0 0 

Nauki Ścisłe i Techniczne 9 4 277 136 0 0 

Razem 40 21 192 007 2 635 709 

Źródło: Specjalista ds. przedsiębiorstw i pomocy publicznej, na podstawie własnych danych 

3.5.2. Pomoc publiczna udzielona przez Narodowe Centrum Nauki w 2014 r. 

Zgodnie z zasadą, że dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzień podpisania umowy 

o finansowanie i realizację projektu badawczego, w 2014 r. Narodowe Centrum Nauki 

udzieliło pomoc publiczną dwunastu podmiotom w łącznej kwocie 3 440 539 zł: 

1) w konkursie OPUS 5 udzielono pomoc publiczną dwóm przedsiębiorstwom, w tym: 

a) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 188 297 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w panelu dyscyplin HS3, 

b) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 940 144 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w panelu dyscyplin NZ5; 

2) w konkursie PRELUDIUM 5 udzielono pomoc publiczną trzem przedsiębiorstwom, 

w tym: 

a) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 136 850 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w panelu dyscyplin HS3, 

b) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 150 000 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w panelu dyscyplin NZ4, 
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c) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 63 800 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w panelu dyscyplin NZ5; 

3) w konkursie SONATA 5 pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 346 740 zł 

udzielono jednemu przedsiębiorstwu realizującemu projekt w panelu dyscyplin NZ5; 

4) w konkursie HARMONIA 5 pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 

226 991 zł udzielono jednemu przedsiębiorstwu realizującemu projekt w panelu 

dyscyplin HS4; 

5) w konkursie SONATA 6 pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 316 100 zł 

udzielono jednemu przedsiębiorstwu realizującemu projekt w panelu dyscyplin NZ5; 

6) w konkursie PRELUDIUM 6 pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 

93 720 zł udzielono jednemu przedsiębiorstwu realizującemu projekt w panelu dyscyplin 

NZ4; 

7) w konkursie OPUS 6 pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 342 188 zł 

udzielono jednemu przedsiębiorstwu realizującemu projekt w panelu dyscyplin HS4; 

8) w konkursie OPUS 7 udzielono pomoc publiczną dwóm przedsiębiorstwom, w tym: 

a) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 138 979 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w panelu dyscyplin HS3, 

b) pomoc publiczną o wartości nominalnej wynoszącej 496 730 zł udzielono 

przedsiębiorstwu realizującemu projekt badawczy w ramach konsorcjum 

naukowego z jednostką naukową w panelu dyscyplin HS5. 
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4. Podsumowanie 

W roku 2014 w ofercie Centrum znalazło się dziesięć typów konkursów na finansowanie 

badań podstawowych: OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, 

MAESTRO, ETIUDA, FUGA, SYMFONIA oraz TANGO. W ramach konkursów, 

ogłoszonych przez Centrum w 2013 i 2014 r., w których nabór wniosków zakończył 

się w 2014 r., do Narodowego Centrum Nauki złożono 11 950 wniosków o finansowanie 

projektów badawczych. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 1804 projekty 

(w konkursach rozstrzygniętych w 2014 r.). Liczba umów popisanych przez Centrum 

w 2014 r. wyniosła 2172, natomiast średnia i mediana wartości umów podpisanych 

w 2014 r. wyniosły odpowiednio 377 134 zł oraz 201 555 zł. Warto podkreślić, że wzrosła 

liczba recenzji zagranicznych sporządzanych na poziomie drugiego etapu oceny 

merytorycznej wniosków (z 7% w 2011 r., 14% w 2012 r., 31% w 2013 r., do 57% 

w 2014 r.).  

W Narodowym Centrum Nauki w 2014 r. poddano ocenie 5728 raportów rocznych 

złożonych przez grantobiorców oraz 4818 raportów końcowych z realizacji projektów 

badawczych przejętych z MNiSW. Oceniono również 97 raportów rocznych i końcowych 

projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych przejętych z MNiSW. 

W zakresie współpracy międzynarodowej na szczególną uwagę zasługuje ogłoszenie, 

we współpracy z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), pilotażowego konkursu 

BEETHOVEN – na polsko-niemieckie projekty badawcze z dziedziny nauk 

humanistycznych, społecznych i o sztuce. Ponadto, warto zaznaczyć, że wśród laureatów 

konkursów rozstrzygniętych w 2014 r., w ramach programów NORFACE (Welfare State 

Futures), JPND (Cross-Disease Analysis of Pathways related to Neurodegenerative 

Diseases) oraz CHIST-ERA, znaleźli się badacze z Polski. W każdym z ww. konkursów 

finansowanie otrzymał jeden polski projekt. Istotnym wydarzeniem było zorganizowanie 

w maju w Krakowie posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Science Europe, jak również 

wybór prof. Andrzeja Jajszczyka, dyrektora Centrum, na członka Rady Zarządzającej tej 

organizacji. 

Zorganizowana w 2014 r. kolejna edycja Dni Narodowego Centrum Nauki, spotkała 

się z dużym zainteresowaniem środowiska naukowego oraz pracowników administracji 

uczelni. Po raz drugi odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum 

Nauki. Nową inicjatywą, która pojawiła się w roku ubiegłym, było zorganizowanie 

cyklicznych warsztatów w siedzibie Centrum, przeznaczonych dla pracowników 

administracji jednostek naukowych, zajmujących się obsługą projektów finansowanych 

przez NCN. Wydarzenia te będą cyklicznie organizowane w kolejnych latach.  
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Narodowe Centrum Nauki w 2014 r. wykorzystało zaplanowaną dotację celową 

na finansowanie zadań ustawowych w 99,94%. Centrum efektywnie wykorzystało również 

środki przyznane z budżetu państwa przeznaczone na obsługę wykonywanych zadań. 

Na pokrycie bieżących kosztów zarządzania wykorzystano 72,84% przyznanej dotacji 

podmiotowej. Z uwagi na niezrealizowanie inwestycji zakupu i modernizacji lokalu 

na docelową siedzibę NCN, przewidzianej w planie finansowym na 2014 r., wykorzystano 

20,72% dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne. 

Przewidywane kierunki rozwoju i pracy Narodowego Centrum Nauki w 2015 r. zostaną 

dokładnie omówione w Planie działalności Narodowego Centrum Nauki na 2015 r. 


