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1. Informacje ogólne 

Narodowe Centrum Nauki 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.) zwanej dalej „ustawą o Narodowym Centrum Nauki”, do 

głównych zadań Centrum należy finansowanie badań podstawowych, nadzór nad ich 

realizacją oraz upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez 

Centrum konkursach. Ponadto, Centrum 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. 

Plan działalności Narodowego Centrum Nauki, który stanowi niniejszy dokument odnosi 

się do działań, które będą realizowane w Centrum w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2014 r. 

2. Informacje o planowanej realizacji zadań, o których mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy 

o Narodowym Centrum Nauki w 2014 r. 

2.1. Ogłaszanie konkursów oraz finansowanie badań podstawowych, realizowanych 

w formie projektów badawczych i staży 

2.1.1. Projekty przekazane Centrum przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(MNiSW) 

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące system nauki (Dz. U. nr 96, poz. 620 z późn. zm.) Minister Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego przekazał Narodowemu Centrum Nauki umowy dotyczące projektów badawczych, 

zawarte w latach 2005-2010, oraz zadania dotyczące współpracy międzynarodowej 

realizowanej w formie projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych. Zgodnie 

z zapisami wspomnianej ustawy, z dniem ich przekazania Narodowe Centrum Nauki stało 

się stroną otrzymanych umów. 

W okresie objętym Planem, w zakresie realizacji zadań kontynuowanych tj. obsługi projektów 

w konkursach ogłoszonych przez MNiSW, które zostały przekazane do Narodowego 

Centrum Nauki, łącznie będzie obsługiwanych ponad tysiąc umów. Umowy, o których 

mowa powyżej obejmują projekty realizowane w konkursach od 30 do 40 oraz projekty 

międzynarodowe niewspółfinansowane (PMN). 
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W 2014 r. Narodowe Centrum Nauki przewiduje finansowanie w konkursach od 37 do 40 

łącznie 582 projektów oraz 19 projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych. 

Pozostałe projekty będą realizowane bezkosztowo (środki przewidziane na realizację tych 

projektów zostały wypłacone w całości w latach ubiegłych, a realizacja tych projektów nadal 

trwa).  

Tabela 1. Planowana liczba finansowanych projektów w podziale na konkursy 

Nr konkursu Liczba umów (szt.) 

38 1 

39 2 

40 579 

PMN 19 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

Tabela 2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów przekazanych 
do Narodowego Centrum Nauki przez MNiSW 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) Zaangażowanie 2014 (w zł) 

38 387 662 245,00  70 000,00  

39 315 750 531,00  158 242,00 

40 548 487 973,00  18 791 844,00 

PMN  306 208 778,00 6 119 841,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

2.1.2. Projekty wybrane w drodze konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum 

Nauki, realizowane w ramach umów zawartych przez Centrum 

Zgodnie z zapisami ustawy o Narodowym Centrum Nauki, jednym z podstawowych zadań 

Centrum jest finansowanie badań podstawowych. W 2013 r. Narodowe Centrum Nauki 

ogłosiło łącznie 13 naborów na poszczególne typy konkursów, znajdujące się w ofercie 

Centrum: 

1) OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów; 

2) PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora; 

3) SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające 

karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora; 

4) SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego 

zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł 
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naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem 

wystąpienia z wnioskiem; 

5) HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 

międzynarodowej; 

6) 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; 

7) SYMFONIA – 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; 

8) ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie; 

9) FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; 

10) TANGO – konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej 

i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. 

Zadania związane z obsługą projektów zakwalifikowanych do finansowania w roku 2013 

i latach wcześniejszych oraz zadania związane z zamknięciem pozostałych konkursów będą 

kontynuowane w 2014 r. 

Liczba projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: 

1) Konkursy ogłoszone w dniu 15 marca 2011 r. 

W odniesieniu do projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w ramach 

konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, łącznie w roku 2014 

realizowanych będzie 1857 umów, z czego finansowanych będzie 1090 umów. 

Tabela 3. Liczba projektów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów 
OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1 w 2014 r. 

Konkurs 
Kwota konkursu  

(w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

OPUS 1 288 159 671,00 615 48 273 631,00 

PRELUDIUM 1 62 706 456,00  156 4 140 208,00 

SONATA 1 106 562 854,00 273 20 372 722,00 

HARMONIA 1 49 452 542,00  46 9 715 351,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 
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2) Konkursy ogłoszone w dniu 15 czerwca 2011 r.  

W ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki konkursu MAESTRO 1, łącznie 

w 2014 r. realizowanych będzie 59 umów. 

Tabela 4. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursu MAESTRO 1 
w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

MAESTRO 1 137 158 861,00 59 28 212 922,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

3) Konkursy ogłoszone w dniu 15 września 2011 r. 

W ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów OPUS 2, 

PRELUDIUM 2, SONATA 2 łącznie w 2014 r. realizowanych będzie 1213 umów, z czego 

finansowanych będzie 1097 umów. 

Tabela 5. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów OPUS 2, 
PRELUDIUM 2, SONATA 2 w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

OPUS 2 250 667 497,00 614 65 808 377,00 

PRELUDIUM 2 50 131 123,00 270 10 295 589,00 

SONATA 2 90 696 821,00 213 22 061 474,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

4) Konkursy ogłoszone w dniu 15 grudnia 2011 r. 

W ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów HARMONIA 2, 

MAESTRO 2, FUGA 1 łącznie w 2014 r. realizowanych będzie 138 umów, z czego 

finansowanych będzie 135 umów. 

Tabela 6. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów 
HARMONIA 2, MAESTRO 2, FUGA 1 w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

HARMONIA 2 30 029 547,00 50 9 698 509,00 

MAESTRO 2 97 585 857,00 41 20 521 005,00 

FUGA 1 20 493 136,00 44 6 928 345,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

5) Konkursy ogłoszone w dniu 15 marca 2012 r. 

W ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów OPUS 3, 

PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1, łącznie w 2014 r. realizowanych będzie 1065 

umów, z czego finansowanych będzie 1036 umów. 
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Tabela 7. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów OPUS 3, 

PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1 w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

OPUS 3 209 884 739,00 476 68 781 155,00 

PRELUDIUM 3 39 690 930,00 386 14 541 834,00 

SONATA 3 39 014 062,00 113 11 540 524,00 

SONATA BIS 1 58 700 342,00 61 14 825 788,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

6) Konkursy ogłoszone w dniu 15 czerwca 2012 r. 

W ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów HARMONIA 3, 

MAESTRO 3 łącznie w 2014 r. realizowanych i finansowanych będzie 106 umów. 

Tabela 8. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów HARMONIA 3 

i MAESTRO 3 w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

HARMONIA 3 38 813 258,00 64 13 436 972,00 

MAESTRO 3 95 687 493,00 42 21 821 716,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

7) Konkursy ogłoszone w dniu 15 września 2012 r. 

W ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów OPUS 4, 

PRELUDIUM 4, SONATA 4, SONATA BIS 2, łącznie w 2014 r. realizowanych 

i finansowanych będzie 991 umów. 

Tabela 9. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 

4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

OPUS 4 211 744 123,00 473 62 448 528,00 

PRELUDIUM 4 36 280 330,00 352 14 426 963,00 

SONATA 4 42 096 441,00 120 10 584 920,00 

SONATA BIS 2 54 675 892,00 46  10 383 507,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

8) Konkursy ogłoszone w dniu 15 listopada 2012 r. oraz 15 grudnia 2012 r. 

W ramach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki konkursów SYMFONIA 1, 

MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1, FUGA 2, łącznie w 2014 r. realizowanych będzie 

242 umowy, z czego finansowanych będzie 151 umów. 

 

 



 
Plan działalności na rok 2014 

9/30 

Tabela 10. Liczba umów i wysokość środków przeznaczonych na finansowanie konkursów SYMFONIA 1, 

MAESTRO 4, HARMIONIA 1, ETIUDA 1 i FUGA 2 w 2014 r. 

Konkurs Kwota konkursu (w zł) 
Liczba finansowanych 

umów 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

SYMFONIA 1 30 245 136,00 6 10 644 495,00 

MAESTRO 4 65 576 700,00 26 16 451 935,00 

HARMONIA 4 58 100 294,00 68 21 800 684,00 

ETIUDA 1 8 385 266,00 3 264 746,00 

FUGA 2 21 158 835,00 48 7 483 482,00 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie danych Działu Finansowo-Księgowego 

9) Konkursy ogłoszone w dniu 15 marca 2013 r. 

Na podstawie danych z systemu OSF, ocenia się, że w ramach ogłoszonych przez Centrum 

konkursów OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, w roku 2014 zostanie podpisanych 

1078 umów. 

10) Konkursy ogłoszone w dniu 14 czerwca 2013 r. 

W konkursach HARMONIA 5, MAESTRO 5, SONATA BIS 3, ocena nie została zakończona. 

11) Konkursy ogłoszone 16 września 2013 r. 

W konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 ocena nie została zakończona. 

12) Konkursy ogłoszone 16 grudnia 2013 r. 

W konkursach SYMFONIA 2, ETIUDA 2, FUGA 3, TANGO 1 planowany termin zakończenia 

naboru wniosków przewidziany jest na 17 marca 2014 r. 

W roku 2014 Narodowe Centrum Nauki planuje: 

1) kontynuację oceny wniosków w trzech konkursach, dla których nabór wniosków 

rozpoczął się w dniu 16 września 2013 r.; 

2) zakończenie naboru wniosków i rozstrzygnięcie czterech konkursów ogłoszonych w dniu 

16 grudnia 2013 r. 

Tabela 11. Konkursy ogłoszone w 2013 r., w ramach których nabór wniosków zakończy się w 2014 r. 

Typ konkursu Termin ogłoszenia konkursu 
Planowany termin zakończenia 

naboru wniosków 

SYMFONIA 2 16 grudnia 2013 r. 17 marca 2014 r. 

ETIUDA 2 16 grudnia 2013 r 17 marca 2014 r. 

FUGA 3 16 grudnia 2013 r 17 marca 2014 r. 

TANGO 1 16 grudnia 2013 r 17 marca 2014 r. 

Źródło: Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców na postawie harmonogramu konkursów Centrum 

ustalonego przez Radę Centrum 
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3) ogłoszenie 12 naborów na konkursy, zgodnie z poniższymi tabelami 

Tabela 12. Harmonogram konkursów ogłaszanych przez Centrum w 2014 r. 

Rodzaj konkursu 
Rozpoczęcie naboru 

wniosków: 
Zakończenie naboru 

wniosków: 
Rozstrzygnięcie 

konkursu do: 

OPUS 
17 marca 2014 

15 września 2014 
17 czerwca 2014 
15 grudnia 2014 

17 grudnia 2014 
15 czerwca 2015 

SONATA 
17 marca 2014 

15 września 2014 
17 czerwca 2014 
15 grudnia 2014 

17 grudnia 2014 
15 czerwca 2015 

PRELUDIUM 
17 marca 2014 

15 września 2014 
17 czerwca 2014 
15 grudnia 2014 

17 grudnia 2014 
15 czerwca 2015 

SONATA BIS 16 czerwca 2014 16 września 2014 16 marca 2015 

HARMONIA 16 czerwca 2014 16 września 2014 16 marca 2015 

MAESTRO 16 czerwca 2014 16 września 2014 16 marca 2015 

FUGA 15 grudnia 2014 16 marca 2015 16 września 2015 

ETIUDA 15 grudnia 2014 16 marca 2015 16 września 2015 

SYMFONIA 15 grudnia 2014 16 marca 2015 16 września 2015 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych na podstawie danych Kancelarii Rady NCN 

2.2. Nadzór nad realizacją badań naukowych, kontrola i audyt 

2.2.1. Nadzór nad realizacja badań naukowych, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 
ustawy o Narodowym Centrum Nauki 

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

sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych. Nadzór ten obejmuje m.in.: 

1) ocenę raportów rocznych z realizacji projektu badawczego; 

2) kontrolę w siedzibie jednostki naukowej, przez wyznaczony przez dyrektora Centrum 

zespół kontrolujący; 

3) uprawnienie dyrektora Centrum do przerwania finansowania projektu badawczego; 

4) uprawnienie dyrektora Centrum do wstrzymania finansowania projektu badawczego. 

Przypadki skutkujące wstrzymaniem lub przerwaniem finansowania projektu regulują zapisy 

umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy dyrektorem 

Centrum, osobą reprezentującą jednostkę naukową oraz kierownikiem projektu. 

Jednostka wraz z kierownikiem projektu ma obowiązek składania w Centrum raportów 

rocznych 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 końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia 

realizacji projektu.  
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Na podstawie danych z umów o realizację i finansowanie projektów badawczych przejętych 

przez Narodowe Centrum Nauki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2014 r. 

powinno zostać złożonych łącznie 1851 raportów rocznych oraz 1908 raportów końcowych. 

Tabela 13. Planowana liczba złożonych raportów rocznych i końcowych w konkursach przejętych 
do realizacji z MNiSW, w podziale na działy nauki w 2014 r. 

Lp. Dział nauk Raporty roczne Raporty końcowe 

1 Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 385 412 

2 Ścisłe i Techniczne 579 583 

3 Nauki o Życiu 887 913 

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

Na podstawie danych z umów o realizację i finansowanie projektów badawczych zawartych 

w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki, w 2014 r. powinno zostać 

złożonych łącznie 3707 raportów rocznych oraz 1571 raportów końcowych. 

Tabela 14. Planowana liczba raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych, 
złożonych w 2014 r. dla konkursów ogłoszonych przez Centrum, w podziale na działy nauki 

Lp. Dział nauk Raporty roczne Raporty końcowe 

1 Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce 1004 458 

2 Ścisłe i Techniczne 1583 671 

3 Nauki o Życiu 1120 442 

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

Zakłada się, że w 2014 r. mogą nie wpłynąć raporty roczne dla projektów, których realizacja 

zakończy się nie później niż 30 kwietnia tego roku. Dla projektów tych dopuszcza się 

złożenie tylko raportu końcowego. 

Narodowe Centrum Nauki jest uprawnione do przeprowadzania kontroli projektów 

badawczych na podstawie art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, który 

stanowi, że nadzór nad realizacją projektu obejmuje m.in. kontrolę w siedzibie podmiotu, 

o którym mowa w art. 10 pkt 1–8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, przez wyznaczony przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki zespół 

kontrolujący, oraz na podstawie zapisów umowy o realizację i finansowanie projektu 

badawczego. 

Zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora Centrum Planem kontroli na rok 2014, 

przeprowadzonych zostanie dziesięć kontroli w siedzibach jednostek będących miejscem 

realizacji projektów badawczych finansowanych przez Centrum.  
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Kontroli zostanie poddany jeden projekt badawczy przekazany przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 48 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. 

zm.) oraz dziewięć projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych 

i rozstrzygniętych przez Centrum. Projekty badawcze uwzględnione w Planie kontroli zostały 

wytypowane w drodze rekomendacji pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju 

Naukowców oraz koordynatorów dyscyplin, którzy prowadzą bieżący nadzór nad realizacją 

zawartych umów. 

W uzasadnionych przypadkach przewiduje się również przeprowadzanie kontroli doraźnych 

projektów nie ujętych w rocznym planie kontroli.  

Kontrole przeprowadzać będzie wskazany przez dyrektora Centrum zespół kontrolujący, 

liczący co najmniej dwie osoby, w tym jednego pracownika Zespołu ds. Kontroli i Audytu 

pełniącego funkcję Koordynatora kontroli. W zależności od programu i zakresu kontroli, 

skład zespołu kontrolnego uzupełniony zostanie o właściwego rzeczowo eksperta 

naukowego lub/i finansowego. 

Kontrola projektu ma na celu weryfikację prawidłowości jego realizacji zgodnie z umową 

o finansowanie oraz sprawdzenie, czy informacje dotyczące postępu realizacji projektu oraz 

poniesione wydatki przedstawiane w raportach okresowych i/lub raporcie końcowym 

są zgodne ze stanem rzeczywistym, harmonogramem realizacji projektu oraz jego 

kosztorysem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem kontroli jest również 

ustalenie ich przyczyn oraz skutków, a także sformułowanie zaleceń zmierzających do 

usunięcia tych nieprawidłowości. 

2.2.2. Audyt wewnętrzny 

Zadania w zakresie audytu wewnętrznego będą realizowane na podstawie zatwierdzonego 

przez dyrektora Centrum Planu audytu na rok 2014. Plan ten został przygotowany w oparciu 

o wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, przy uwzględnieniu dostępnych zasobów 

osobowych. Zaplanowane audyty dotyczą następujących obszarów funkcjonowania 

Centrum: 

1) zamówienia publiczne o wartości poniżej 14 tys. euro; 

2) proces obsługi finansowej projektów oraz rozliczania środków finansowych otrzymanych 

na realizację zadań ustawowych; 

3) finansowanie oraz nadzorowanie projektów badawczych, w których udzielana jest 

pomoc publiczna; 

4) zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w tym przetwarzanie danych osobowych. 

Po każdym zakończonym zadaniu audytowym zostanie sporządzone sprawozdanie, którego 

elementami są m. in.: opis stwierdzonych słabości procesów wewnętrznych oraz kontroli 
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zarządczej, ocena ryzyka dla badanego obszaru, zalecenia wyeliminowania 

zidentyfikowanych słabości i ryzyk oraz propozycje usprawnień badanych procesów. 

Ponadto audytor wewnętrzny w 2014 r. planuje realizację zadań doradczych oraz 

monitorowanie wykonania rekomendacji poaudytowych. 

2.3. Współpraca międzynarodowa 

2.3.1. Współpraca wielostronna 

Plany Centrum na rok 2014 obejmują kontynuację prac w następujących programach:  

HERA (Humanities in the European Research Area)  

Celem działania sieci HERA jest wspieranie badań z zakresu nauk humanistycznych 

w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W 2013 r. Centrum uczestniczyło w pracach nad 

organizacją konkursu Cultural Encounters. W 2014 r. konsorcjum HERA będzie pracować 

nad organizacją kolejnego konkursu pod tytułem Uses of the Past. Prace obejmą 

uzgodnienie zasad konkursu oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie programu do 

Komisji Europejskiej w ramach mechanizmu ERA-NET+. W czerwcu 2014 r. Centrum 

zorganizuje w Krakowie spotkanie Management Team and Network Board sieci HERA. 

ApPEC (Astroparticle Physics European Consortium)  

W 2014 r. Centrum będzie uczestniczyć w pracach sieci, w tym w rozmowach na temat 

organizacji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze. W kwietniu 2014 r. 

Narodowe Centrum Nauki będzie gościć Scientific Advisory Committee konsorcjum ApPEC. 

Podczas spotkania członkowie SAC zapoznają się z raportami z projektów badawczych 

finansowanych w ramach sieci ASPERA-2 oraz rozważą możliwości rozwoju dyscypliny, 

jakie stwarza program Horyzont 2020. 

INFECT-ERA (ERA-NET on human infectious diseases) 

Głównym celem sieci Infect-ERA jest wspieranie badań z dziedziny chorób zakaźnych 

i wytworzenie wspólnej strategii rozwoju tej dyscypliny w Europejskiej Przestrzeni 

Badawczej. W połowie lutego 2013 r. Centrum wraz z konsorcjum Infect-ERA ogłosiło 

pierwszy konkurs na projekty badawcze. Żaden z polskich projektów złożonych do Centrum 

nie otrzymał jednak finansowania w pierwszym konkursie konsorcjum. W 2014 r. Centrum 

planuje uczestnictwo w drugim konkursie Infect-ERY. Na finansowanie polskich zespołów 

badawczych w konkursie Rada Centrum przeznaczyła 500 tys. euro. 

NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) 

Od lipca 2012 r. Narodowe Centrum Nauki jest członkiem konsorcjum NORFACE (New 

Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) należącego do sieci 

typu ERA-NET, w którego skład wchodzi 15 krajów europejskich oraz Kanada. Cel 
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konsorcjum stanowi wspieranie badań w obszarze nauk społecznych przez finansowanie 

międzynarodowych projektów badawczych oraz organizowanie seminariów i konferencji. 

Obecnie trwa proces oceny wniosków na międzynarodowe projekty badawcze złożone 

w konkursie pt. Welfare State Futures (Przyszłość państwa opiekuńczego). Do drugiego 

etapu oceny wniosków przeszło dziesięć projektów, realizowanych przez polskie zespoły 

badawcze. Ostateczne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lipcu 2014 r.  

W 2014 r. konsorcjum NORFACE rozważy również możliwość organizacji kolejnego 

konkursu i możliwości pozyskania finansowania z Komisji Europejskiej. 

JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Diseases)  

W 2014 r. Centrum będzie współorganizować drugi konkursu sieci JPND pt. European 

research projects for cross-disease analysis of pathways related to Neurodegenerative 

Diseases. Na budżet polskich projektów w drugim konkursie Rada Centrum przeznaczyła 

300 tys. euro. Projekty badawcze będą oceniane w dwóch etapach, a lista rankingowa 

zostanie ogłoszona w październiku 2014 r. W ciągu roku przedstawiciel Centrum będzie 

kontynuować prace organizacyjne związane z procesem oceny wniosków, a następnie 

Centrum przystąpi do procedury wydawania decyzji i podpisywania umów z polskim 

laureatami konkursu JPND. 

CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges in Information 

and Communication Sciences & Technologies) 

W styczniu 2014 roku konsorcjum Chist-Era zakończy nabór wniosków w konkursie Adaptive 

Machines in Complex Environments (AMCE) and Heterogeneous Distributed Computing 

(HDC). Na budżet polskich projektów w tym konkursie Rada Centrum przeznaczyła 500 tys. 

euro. W kolejnych etapach obsługi konkursu Centrum wraz z partnerami dokona oceny 

formalnej, a międzynarodowy panel ekspertów oceny merytorycznej wniosków. Lista 

rankingowa zostanie ogłoszona w czerwcu 2014 r. W drugiej połowie roku konsorcjum Chist-

Era ogłosi temat kolejnego konkursu na projekty badawcze i rozpocznie prace organizacyjne 

związane z naborem wniosków. 

2.3.2. Współpraca dwustronna 

Centrum zamierza kontynuować współpracę dwustronną z European Research Council, 

National Science Foundation (USA) i Science Europe. 

European Research Council (ERC) 

W 2013 r. przedstawiciele Centrum wzięli udział w szkoleniach organizowanych przez 

European Research Council. W roku 2014 planuje się kolejne wyjazdy studyjne pracowników 
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Centrum do ERC w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie finansowania 

badań.  

National Science Foundation (NSF) 

Od 2012 r. Narodowe Centrum Nauki ma status organizacji partnerskiej w programie 

Materials World Network (MWN) amerykańskiej agencji NSF. W 2013 r. program ten został 

zawieszony. W 2014 r. NSF planuje uruchomić nabór wniosków w konkursie. W ramach tego 

programu amerykańscy badacze mogą ubiegać się o finansowanie międzynarodowych 

projektów badawczych realizowanych we współpracy z naukowcami z zagranicy w dziedzinie 

badań materiałowych oraz fizyki materii skondensowanej. Naukowcy realizujący badania 

w polskich jednostkach zainteresowani współpracą z partnerami amerykańskimi mogą się 

starać o finansowanie w ramach konkursów krajowych Centrum. 

Science Europe (SE) 

W maju 2012 r. Narodowe Centrum Nauki dołączyło do Science Europe – organizacji 

zrzeszającej agencje finansujące badania naukowe oraz instytucje badawcze z całej Europy. 

Celem Science Europe jest przede wszystkim wzmocnienie europejskiej przestrzeni 

badawczej przez zacieśnienie współpracy między instytucjami członkowskimi.  

Jednym z priorytetów SE jest reprezentowanie potrzeb środowiska naukowego w Europie 

oraz zwiększenie wpływu naukowców na kształtowanie ogólnoeuropejskich strategii 

związanych z badaniami naukowymi. Plany Narodowego Centrum Nauki na 2014 r. obejmują 

uczestnictwo przedstawicieli Centrum zarówno w pracach General Assembly, jak i w pracach 

grup roboczych SE podejmujących tematy takie jak: Cross-Border Collaboration, Open 

Access, Research Infrastructures, Research Careers, Evaluation, Reserach Inegrity, itd. 

Ponadto w maju 2014 r. Centrum zorganizuje w Krakowie zgromadzenie ogólne Science 

Europe, w którym wezmą udział szefowie największych europejskich agencji finansujących 

badania naukowe. 

2.3.3. Informacja o podmiotach, z którymi Centrum planuje nawiązać współpracę 
w 2014 r. 

1) Współpraca wielostronna w obrębie sieci Era-Net 

W kręgu zainteresowań Centrum znajduję się sieć Biodiversa. Konsorcjum Biodiversa 

pracuje obecnie nad kolejnym konkursem w obszarze badań nad bioróżnorodnością. 

Centrum rozważy możliwość włączenia się w prace sieci pod warunkiem, że działania sieci 

będą zgodne z celami Narodowego Centrum Nauki. Decyzja o stopniu zaangażowania 

Centrum, w tym o stopniu zaangażowania finansowego, zostanie podjęta po konsultacjach 

Dyrekcji z Radą Centrum. 
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2) Współpraca dwustronna  

Plany na rok 2014 obejmują pogłębienie i sformalizowanie współpracy z następującymi 

agencjami:  

Deutsche Forschunsgemeinschaft (DFG, Niemcy) 

19 lutego 2014 r. w Krakowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy 

Centrum i DFG. Celem porozumienia jest organizacja konkursu na polsko-niemieckie 

projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Będzie to pierwszy 

konkurs dwustronny Narodowego Centrum Nauki. Ogłoszenie konkursu zostało 

zaplanowane na wrzesień 2014 r. z końcem naboru wniosków przypadającym na grudzień 

2014 r. W 2015 r. wnioski będą oceniane przez DFG i Centrum pod względem formalnym, 

a następnie zostanie zorganizowany wspólny międzynarodowy panel ekspertów, który oceni 

wnioski i przedstawi listę rankingową projektów skierowanych do finansowania. 

Rosyjska Fundacja na rzecz Badań Humanistycznych (RGNF) oraz Rosyjska Fundacja 

Nauk Fundamentalnych (RFBR) 

W 2012 r. przeprowadzono wstępną rozmowę z Rosyjską Fundacją na rzecz Badań 

Humanistycznych (RGNF) na temat możliwości współpracy w zakresie finansowania badań 

humanistycznych i społecznych. W listopadzie 2013 r. w siedzibie Centrum odbyło 

się również spotkanie z przedstawicielami rosyjskiej agencji finansującej badania naukowe 

w naukach ścisłych i technicznych oraz w naukach o życiu (RFBR). Centrum pozytywnie 

ustosunkowało się do złożonych propozycji organizacji wspólnych konkursów zarówno 

w naukach humanistycznych, jak i w naukach ścisłych i technicznych oraz w naukach 

o życiu. Szczegółowe założenia oraz dalsze plany współpracy zostaną doprecyzowane 

w 2014 r.  

2.4. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez 

Centrum konkursach oraz promocja badań podstawowych 

Sposób realizacji zadania dotyczącego upowszechniania informacji o ogłaszanych przez 

Narodowe Centrum Nauki konkursach w 2014 r. przedstawiony został w tabeli 15.  

Tabela 15. Cele do osiągnięcia w 2014 r. w zakresie upowszechniania informacji o konkursach 
ogłaszanych przez Centrum 

Cel 

Mierniki określające stopień realizacji 
celu 

Najważniejsze zadania 
służące realizacji celu 

Nazwa 

Planowana 
wartość do 

osiągnięcia na 
koniec roku 

Upowszechnianie 
informacji 
o ogłaszanych 
konkursach 

Liczba przygotowanych 
przez Centrum lub 
z udziałem Centrum 
materiałów oraz 

300 

 promocja konkursów na 

finansowanie badań 

podstawowych, 
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w środowisku 
naukowym 

wydarzeń 
upowszechniających 
informacje 
o ogłaszanych 
konkursach 

 promocja inicjatyw 

podejmowanych w ramach 

współpracy 

międzynarodowej, 

 promocja wizerunku 

Centrum. 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych na podstawie własnych danych. 

2.4.1. Promocja konkursów na badania podstawowe 

Narodowe Centrum Nauki wspiera realizację badań podstawowych w formie projektów 

badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

nadzoruje ich realizację oraz inspiruje i monitoruje finansowanie badań podstawowych ze 

środków pochodzących spoza budżetu państwa. Centrum ogłasza regularnie konkursy, 

w których o środki na badania podstawowe mogą starać się badacze na różnych etapach 

kariery naukowej, bez ograniczeń wiekowych.  

Głównym elementem strategii promocyjnej Narodowego Centrum Nauki jest regularne 

upowszechnianie informacji o warunkach udziału, terminach oraz wynikach ogłaszanych 

konkursów wśród jak największej liczby badaczy, zarówno na forum krajowym, jak i na arenie 

międzynarodowej. Ważne jest, aby całe polskie środowisko naukowe, a więc przedstawiciele 

wszystkich podmiotów uprawnionych do finansowania na mocy art. 10 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, byli dobrze poinformowani 

o możliwościach, jakie oferuje Centrum. Dzięki szerokiej i regularnej działalności 

informacyjno-promocyjnej prowadzonej wśród naukowców, o finansowanie w konkursach 

Centrum starać się będą najlepsi polscy badacze, pracujący nad pionierskimi 

i innowacyjnymi z punktu widzenia konkretnych dyscyplin naukowych projektami z zakresu 

badań podstawowych. Centrum w ramach swoich działań informacyjno-promocyjnych 

planuje przekazywać badaczom szczegółowe informacje na temat procedury składania 

i oceny wniosków o finansowanie badań. Celem Centrum jest także wspieranie rozwoju 

naukowców rozpoczynających karierę naukową, czyli będących przed doktoratem lub 

do 5 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Dzięki działaniom promocyjnym, 

naukowcy będący na początku kariery naukowej dowiedzą się o oferowanych przez Centrum 

możliwościach i warunkach konkursów do nich adresowanych. Efektem tych działań będzie 

podniesienie poziomu badań podstawowych prowadzonych w kraju oraz wzrost 

innowacyjności i konkurencyjności polskiej nauki. 

W działalności promocyjnej zostanie podkreślony fakt, że naukowcy mają realny wpływ na 

kształt konkursów ogłaszanych przez Centrum, przez wskazanie ich roli w procesie 

kształtowania warunków konkursów na projekty badawcze. Planowana jest kontynuacja 
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aktywnego dialogu z przedstawicielami polskiego środowiska naukowego, w tym 

z przedstawicielami młodych naukowców, zarówno w korespondencji bezpośredniej, jak 

i na łamach mediów oraz poprzez organizowanie spotkań tematycznych dotyczących 

działalności Centrum. 

Do zadań Centrum należy także upowszechnianie informacji o wynikach konkursów. 

Realizując to zadanie, Centrum w ramach działań informacyjno-promocyjnych przekazuje 

informacje o finansowanych projektach, ich autorach oraz powstałych w trakcie realizacji 

rozwiązaniach i osiągnięciach, nie tylko w obowiązkowej formie list rankingowych 

udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej, ale również w bezpośredniej 

współpracy z kierownikami projektów zakwalifikowanych do finansowania w celu 

upowszechniania informacji o prowadzonych przez nich badaniach. W ramach tej 

współpracy na bieżąco uzupełniana będzie galeria projektów utworzona na stronie 

internetowej, a wybrane projekty zostaną zaprezentowane podczas Dni NCN, w Raporcie 

Rocznym 2013 oraz w kalendarzu NCN. 

2.4.2. Promocja wizerunku Centrum 

Narodowe Centrum Nauki jest postrzegane jako prężnie rozwijająca się instytucja, która 

na początku swojej działalności w 2011 r. sprawnie przejęła obsługę ponad 11 tys. projektów 

od Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, ogłosiła od momentu rozpoczęcia działalności 

do chwili obecnej 39 naborów na własne konkursy na projekty badawcze, stypendia 

doktorskie i staże podoktorskie, rozstrzygnęła 32 z nich, przydzielając polskim naukowcom 

ponad 2,65 mld zł. W kolejnym roku działalności będzie konieczne dalsze podkreślanie 

osiągnięć w zakresie systemowego rozdziału środków finansowych na naukę. Centrum 

przywiązuje dużą wagę do głosów płynących z zewnątrz, ze środowiska naukowego, 

analizuje je i wyciąga z nich wnioski oraz na ich podstawie wprowadza bieżące ulepszenia w 

procedurze wyboru projektów badawczych, które otrzymają finansowanie. Ważnym 

elementem promocji wizerunku jest podkreślenie roli naukowców w każdym z etapów 

procesu przyznawania finansowania na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże 

podoktorskie. 

1) Dni Narodowego Centrum Nauki 

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. w Lublinie odbędą się Dni Narodowego Centrum Nauki. 

Organizatorami wydarzenia będą Narodowe Centrum Nauki i lokalne uczelnie: Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 

Politechnika Lubelska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Lublinie.  
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W ramach Dni Narodowego Centrum Nauki zostaną zorganizowane spotkania skierowane 

do naukowców, w tym osób chcących rozpocząć karierę naukową, warsztaty 

dla pracowników administracji działów nauk uczelni wyższych oraz instytutów badawczych, 

oraz posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Ważnym punktem programu będą 

prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki. Podczas spotkań 

skierowanych do badaczy i osób planujących rozpocząć karierę naukową, zaprezentowana 

zostanie oferta konkursowa Centrum. Spotkania będą okazją m.in. do wyjaśnienia 

wątpliwości, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowania wniosków oraz przybliżenia 

zasad regulujących obsługę projektów finansowanych przez Centrum. Wydarzeniom będzie 

towarzyszyć dyskusja na temat funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze 

szczególnym uwzględnieniem konkursów i procesu oceny wniosków przyjętego przez 

Centrum. 

2) Nagroda Narodowego Centrum Nauki  

W 2014 r. uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki będzie stanowiła 

osobne wydarzenie i odbędzie się dnia 9 października w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku 

w Sukiennicach. Nagroda NCN wręczona zostanie młodym uczonym za znaczące 

osiągnięcia naukowe, dokonane w ramach badań podstawowych. Wyróżnienie przyznawane 

jest w trzech obszarach badawczych: Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce, Nauki 

o Życiu, Nauki Ścisłe i Techniczne. Prestiżowa uroczystość z udziałem znamienitych gości 

będzie stanowić doskonałą formę promocji działalności Centrum.  

2.4.3. Planowane narzędzia realizacji zadań w zakresie promocji konkursów Centrum: 

1) bieżąca aktualizacja strony internetowej w języku polskim i angielskim oraz oficjalnych 

profili Centrum w serwisach społecznościowych; 

2) organizacja konferencji, posiedzeń, wydarzeń, spotkań dwu- i wielostronnych, m.in. Dni 

Narodowego Centrum Nauki (planowane w Lublinie w dniach 9-10 kwietnia 2014 r.), 

uroczystość wręczenia Nagrody NCN (planowana na dzień 9 października 2014 r. 

w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach); 

3) uczestnictwo przedstawicieli Centrum w konferencjach, posiedzeniach, warsztatach 

i spotkaniach dwu- lub wielostronnych; 

4) udzielanie wywiadów przez przedstawicieli Centrum; 

5) przygotowanie i wysyłka informacji prasowych; 

6) przygotowywanie wkładu lub udzielanie informacji dziennikarzom dla celów 

przygotowania przez nich publikacji dotyczących Centrum; 

7) ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej; 

8) wydawanie biuletynu (newslettera) Centrum pt. KODA; 

9) przygotowanie publikacji przez pracowników Centrum; 
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10) organizacja szkoleń lub warsztatów dla działów badań naukowych oraz 

zainteresowanych przedstawicieli środowiska naukowego nt. zasad konkursów Centrum; 

11) mailing; 

12) przygotowanie, produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych drukowanych oraz 

multimedialnych (spot wizerunkowy, film o laureatach Nagrody NCN, broszury 

informacyjne, pocztówki prezentujące ofertę konkursową NCN, Raport Roczny 2013, 

Statystyki 2013, kalendarz NCN, Nagrody NCN). 

Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 2014: 300. 

2.5. Inspirowanie i monitorowanie badań podstawowych ze środków pochodzących 

spoza budżetu państwa 

Centrum pozyskuje środki spoza budżetu państwa na finansowanie badań podstawowych, 

biorąc udział w pracach sieci typu ERA-NET. Fundusze te pozwalają, w przypadku 

programów ERA-NET+, na dofinansowanie projektów zakwalifikowanych 

w międzynarodowych konkursach ze środków Komisji Europejskiej. W przypadku programów 

ERA-NET środki te stanowią budżet przeznaczany na koordynację prac konsorcjum. 

W 2014 r. Centrum ma szanse pozyskać dofinansowanie pochodzące spoza budżetu 

państwa w ramach konkursu NORFACE oraz programów Infect-ERA, Chist-ERA i HERA.  

W roku 2014 podjęte będą również działania związane z zaangażowaniem Centrum we 

wdrażanie Krajowych Programów Operacyjnych: Programu Operacyjnego Inteligentny 

Rozwój (PO IR) oraz Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). 

Przewiduje się zaangażowanie Centrum w IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój (Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego), w szczególności 

w rozwój kadr sektora B+R. 

Z dniem 1 marca 2014 r., decyzją dyrektora Centrum, utworzono w Narodowym Centrum 

Nauki nową komórkę organizacyjną – Dział Funduszy Europejskich, która będzie 

odpowiedzialna za powyższe działania. 

Ponadto Centrum pozyskuje również środki spoza budżetu państwa na inspirowanie 

finansowania badań podstawowych, przyznając corocznie Nagrodę Narodowego Centrum 

Nauki, ustanowioną w lutym 2013 r. Nagroda przyznawana młodym badaczom w wieku do 

40 lat za znaczące osiągnięcia naukowe w badaniach podstawowych prowadzonych 

w polskiej jednostce naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów badawczych 

wyłonionych w konkursach. Również w roku 2014 Nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych 

przyzna Kapituła, w skład której wchodzą dyrektor i Rada Narodowego Centrum Nauki oraz 

przedstawiciele fundatorów nagrody. Nagroda przyznawana będzie w trzech obszarach 
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badawczych: Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, Nauk o Życiu, Nauk Ścisłych 

i Technicznych. Uroczyste wręczenie Nagrody NCN trojgu laureatom odbędzie się w Galerii 

Sztuki Polskiej XIX wieku w krakowskich Sukiennicach.  

2.6. Realizowanie innych zadań, ważnych dla rozwoju badań podstawowych 

W dniu 16 grudnia 2013 r ogłoszony został pierwszy pilotażowy konkurs TANGO 1, 

realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i Narodowe 

Centrum Nauki, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami 

badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej 

i społecznej. Termin składania wniosków wstępnych w Centrum upływa z dniem 17 marca 

2014 r. Zgłoszone wnioski zostaną poddane ocenie formalnej i ocenie merytorycznej 

w każdej z agencji. Na obu etapach oceny (I etap w Centrum, II etap w NCBR) wnioski 

o finansowanie projektów opiniować będzie ten sam Zespół Ekspertów – powołany w I etapie 

na wniosek Rady Centrum przez dyrektora Centrum, a w II etapie – na wniosek Rady NCBR 

przez dyrektora NCBR. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2014 r.  

Przedsięwzięcie stanowi próbę uzupełnienia luki w finansowaniu badań stosowanych i jest 

odpowiedzią na potrzebę stworzenia ścieżki umożliwiającej wdrożenie w praktyce 

gospodarczej i społecznej rezultatów prowadzonych wcześniej badań podstawowych. 

Wspólny konkurs adresowany jest do naukowców, którzy kierowali bądź pełnili rolę głównych 

wykonawców lub opiekunów naukowych w projektach badawczych, obejmujących badania 

podstawowe, których realizacja rozpoczęła się nie wcześniej niż 1 stycznia 2008 r. 

Projekt dofinansowany w ramach wspólnego przedsięwzięcia będzie obejmował realizację 

fazy koncepcyjnej lub realizację fazy koncepcyjnej i fazy badawczej. W pierwszym etapie 

finansowane będą m.in. działania ukierunkowane na stworzenie koncepcji gospodarczego 

wykorzystania uzyskanych wyników prac badawczych, działania zamierzające pozyskanie 

partnera zainteresowanego wdrożeniem wyników oraz analizy rynkowe diagnozujące 

zapotrzebowanie na rozwiązanie będące przedmiotem projektu. Na sfinansowanie tej fazy 

badań wnioskodawcy będą mogli uzyskać maksymalnie do 250 tys. zł. Drugi etap obejmie 

finansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych, na realizację których wnioskodawca 

będzie mógł uzyskać maksymalnie 1 mln zł. Środki na dofinansowanie projektów pochodzić 

będą z budżetu NCBR, które przeznaczyło na ten cel 40 mln zł. 

Rezultaty pierwszego pilotażowego konkursu, liczba złożonych aplikacji oraz jakoś 

proponowanych w nich badań pozwolą na stwierdzenie czy zasadna jest kontynuacja 

konkursu. 



 
Plan działalności na rok 2014 

22/30 

3. Informacje o planowanej działalności Biura Centrum w 2014 roku 

3.1. Koszty obsługi zadań Centrum, w tym środki przeznaczone na finansowanie 

konkursów ogłaszanych przez Centrum 

1. Środki przeznaczone na finansowanie konkursów ogłaszanych przez Centrum  

Narodowe Centrum Nauki zaplanowało w 2014 r. środki w wysokości 841 122 000 zł, 

z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 20 ustawy o Narodowym Centrum 

Nauki oraz art. 48 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące system nauki. 

W ramach powyższej kwoty, Centrum zaplanowało środki w wysokości 25 139 927 zł na 

finansowanie konkursów przejętych od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (na 

podstawie art. 48 ust. 1-2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące system nauki):  

1) konkurs nr 38 -  70 000 zł; 

2) konkurs nr 39 -  158 242 zł; 

3) konkurs nr 40 -  18 791 844 zł; 

4) projekty międzynarodowe niewspółfinansowane -  6 119 841 zł. 

Zakończenie finansowania konkursów 38 – 40 planowane jest na rok 2014, natomiast 

projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych na rok 2015. 

Z kolei środki w wysokości 714 729 799 zł, zostały zaplanowane z przeznaczeniem na 

finansowanie konkursów ogłoszonych i rozstrzygniętych przez Centrum (na podstawie 

art. 20 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki). Kwota 714 729 799 zł została 

przeznaczona na finansowanie:  

1) konkursu OPUS (na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia 

aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów) – 343 425 793 zł, 

w tym: 

a) OPUS 1 (realizacja w latach 2011-2014) – 48 273 631 zł, 

b) OPUS 2 (realizacja w latach 2012-2015) – 65 808 377 zł, 

c) OPUS 3 (realizacja w latach 2013-2016) – 68 781 155 zł, 

d) OPUS 4 (realizacja w latach 2013-2016) – 62 448 528 zł, 

e) OPUS 5 (realizacja w latach 2014-2017) – 98 114 102 zł; 

2) konkursu PRELUDIUM (na projekty badawcze, realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora) –

62 086 534 zł, w tym: 

a) PRELUDIUM 1 (realizacja w latach 2011-2014) –   4 140 208 zł, 

b) PRELUDIUM 2 (realizacja w latach 2012-2015) – 10 295 589 zł, 



 
Plan działalności na rok 2014 

23/30 

c) PRELUDIUM 3 (realizacja w latach 2013-2016) – 14 541 834 zł, 

d) PRELUDIUM 4 (realizacja w latach 2013-2016) – 14 426 963 zł, 

e) PRELUDIUM 5 (realizacja w latach 2014-2017) – 18 681 940 zł; 

3) konkursu SONATA (konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora) –85 841 491 zł, 

w tym: 

a) SONATA 1 (realizacja w latach 2011-2016) – 20 372 722 zł, 

b) SONATA 2 (realizacja w latach 2012-2017) – 22 061 474 zł, 

c) SONATA 3 (realizacja w latach 2013-2017) – 11 540 524 zł, 

d) SONATA 4 (realizacja w latach 2013-2018) – 10 584 920 zł, 

e) SONATA 5 (realizacja w latach 2014-2017) – 21 281 851 zł; 

4) konkursu HARMONIA (na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy 

międzynarodowej) – 66 090 423 zł, w tym: 

a) HARMONIA 1 (realizacja w latach 2011-2014) –   9 715 351 zł, 

b) HARMONIA 2 (realizacja w latach 2012-2015) –   9 698 509 zł, 

c) HARMONIA 3 (realizacja w latach 2013-2016) – 13 436 972 zł, 

d) HARMONIA 4 (realizacja w latach 2013-2016) – 21 800 684 zł, 

e) HARMONIA 5 (realizacja w latach 2014-2017) – 11 438 907 zł; 

5) konkursu MAESTRO (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) – 91 490 489 zł, w tym: 

a) MAESTRO 1 (realizacja w latach 2012-2017) – 28 212 922 zł, 

b) MAESTRO 2 (realizacja w latach 2012-2017) – 20 521 005 zł, 

c) MAESTRO 3 (realizacja w latach 2013-2018) – 21 821 716 zł, 

d) MAESTRO 4 (realizacja w latach 2013-2018) – 16 451 935 zł, 

e) MAESTRO 5 (realizacja w latach 2014-2019) –   4 482 911 zł; 

6) konkursu SONATA BIS (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) – 40 474 001 zł, w tym: 

a) SONATA BIS 1 (realizacja w latach 2013-2018) – 14 825 788 zł, 

b) SONATA BIS 2 (realizacja w latach 2013-2018) – 10 383 507 zł, 

c) SONATA BIS 3 (realizacja w latach 2014-2019) – 15 264 706 zł; 

7) konkursu FUGA (na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora) – 

14 411 827 zł, w tym: 
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a) FUGA 1 (realizacja w latach 2012-2015) – 6 928 345 zł, 

b) FUGA 2 (realizacja w latach 2013-2016) – 7 483 482 zł; 

8) konkursu ETIUDA (na stypendia doktorskie) – 264 746 zł, w tym: 

a) ETIUDA 1 (realizacja w roku 2014, dla których zostały wydane pozytywne decyzje 

z odwołania) – 264 746 zł; 

9) konkurs SYMFONIA (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) – 10 644 495 zł, 

w tym: 

a) SYMFONIA 1 (realizacja w latach 2013-2018) – 10 644 495 zł. 

W ramach kwoty 841 122 000 zł zaplanowano również środki w wysokości 99 058 712 zł 

na konkursy, które zostaną rozstrzygnięte w 2014 r. Powyższa kwota została rozłożona 

w następujący sposób:  

1)  konkurs OPUS 6 (realizacja w latach 2014-2017) 60 000 000 zł; 

2)  konkurs PRELUDIUM 6 (realizacja w latach 2014-2017) 10 500 000 zł; 

3)  konkurs SONATA 6 (realizacja w latach 2014-2018) 12 500 000 zł; 

4)  konkurs FUGA 3 (realizacja latach 2014-2017) 3 058 712 zł; 

5)  konkurs ETIUDA 2 (realizacja w roku 2014) 10 000 000 zł; 

6)  konkurs SYMFONIA 2 (realizacja latach 2014-2019) 3 000 000 zł. 

W roku 2014 w ramach kwoty 841 122 000 zł na finansowanie współpracy międzynarodowej, 

zaplanowano środki w wysokości 2 193 562 zł, w podziale na:  

1) finansowanie umów w ramach konkursów międzynarodowych – 2 001 946 zł: 

a) ASPERA (AStroParticle ERA-NET) – konkurs na finansowanie projektów 

badawczych z zakresu astrofizyki cząstek w konkursie PER ASPERA AD ASTRA, 

pt. Prace rozwojowe oraz przygotowawcze służące budowie infrastruktury badawczej 

wykorzystywanej w badaniach z zakresu astrofizyki cząstek (realizacja w latach 2013-

2016) – 564 183 zł, 

b) NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation 

in Europe) – konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. Przyszłość państwa 

opiekuńczego (realizacja w latach 2014-2017) – 517 870 zł, 

c) JPND II (EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research) – konkurs na 

międzynarodowe projekty badawcze pt. Systemowa analiza szlaków w chorobach 

chronicznych (realizacja w latach 2014-2017) – 384 165 zł, 
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d) JPI CH (Joint Programing Initiative: Cultural Heritage) – konkurs na międzynarodowe 

projekty badawcze pt. Pogłębione zrozumienie wartości kulturowych, oceny wartości, 

interpretacji, etyki i tożsamości wobec wszelkich form dziedzictwa kultury, od 

krajobrazu do kolekcji (realizacja w latach 2013-2016) – 222 865 zł, 

e) CHIST-ERA (European Coordinated Research on Long-term Challenges 

in Information and Communication Sciences & Technologies – II) – konkurs na 

międzynarodowe projekty badawcze pt. Adaptive Machines in Complex Environments 

lub Heterogeneous Distributed Computing (realizowany w latach 2014-2017) – 

312 863 zł, 

2) opłaty za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych – 191 616 zł: 

a) NORFACE – 71 192 zł, 

b) APPEC – 8 000 zł, 

c) SCIENCE EUROPE – 112 424 zł.  

Tabela 16. Plan wydatkowania środków w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań 
realizowanych przez Centrum 

Konkurs 
Kwota konkursu  

(w zł) 
Zaangażowanie 2014 

(w zł) 

38   70 000,00 

39   158 242,00 

40   18 791 844,00 

Projekty międzynarodowe niewspółfinansowane   6 119 841,00 

OPUS 1 288 159 671,00 48 273 631,00 

PRELUDIUM 1 62 706 456,00 4 140 208,00 

SONATA 1 106 562 854,00 20 372 722,00 

HARMONIA 1 49 452 542,00 9 715 351,00 

MAESTRO 1 137 158 861,00 28 212 922,00 

OPUS 2 250 667 497,00 65 808 377,00 

PRELUDIUM 2 50 131 123,00 10 295 589,00 

SONATA 2 90 696 821,00 22 061 474,00 

MAESTRO 2 97 585 857,00 20 521 005,00 

HARMONIA 2 30 029 547,00 9 698 509,00 

FUGA 1 20 493 136,00 6 928 345,00 

OPUS 3 209 884 739,00 68 781 155,00 

PRELUDIUM 3 39 690 930,00 14 541 834,00 

SONATA 3 39 014 062,00 11 540 524,00 

SONATA BIS 1 58 700 342,00 14 825 788,00 

MAESTRO 3 95 687 493,00 21 821 716,00 

HARMONIA 3 38 813 258,00 13 436 972,00 
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OPUS 4 211 744 123,00 62 448 528,00 

PRELUDIUM 4 36 280 330,00 14 426 963,00 

SONATA 4 42 096 441,00 10 584 920,00 

SONATA BIS  2 54 675 892,00 10 383 507,00 

SYMFONIA 1 30 245 136,00 10 644 495,00 

MAESTRO 4 65 576 700,00 16 451 935,00 

HARMONIA 4 58 100 294,00 21 800 684,00 

ETIUDA 1 8 385 266,00 264 746,00 

FUGA 2 21 158 835,00 7 483 482,00 

OPUS 5 246 112 662,00 98 114 102,00 

PRELUDIUM 5 39 824 802,00 18 681 940,00 

SONATA 5 53 571 042,00 21 281 851,00 

SONATA BIS 3 61 131 340,00 15 264 706,00 

MAESTRO 5 24 684 965,00 4 482 911,00 

HARMONIA 5 43 646 168,00 11 438 907,00 

OPUS 6 200 000 000,00 60 000 000,00 

PRELUDIUM 6 30 000 000,00 10 500 000,00 

SONATA 6 50 000 000,00 12 500 000,00 

ETIUDA 2 10 000 000,00 10 000 000,00 

FUGA 3 25 000 000,00 3 058 712,00 

SYMFONIA 2 30 000 000,00 3 000 000,00 

ASPERA 1 299 923,00 564 183,00 

NORFACE 3 452 468,00 517 870,00 

JPND II 1 280 550,00 384 165,00 

JPI CH 623 291,00 222 865,00 

CHIST - ERA 2 085 750,00 312 863,00 

Opłata za uczestnictwo i koordynację w programach międzynarodowych: 

NORFACE   71 192,00 

APPEC   8 000,00 

SCIENCE EUROPE   112 424,00 

Razem   841 122 000,00 

Kwota w planie finansowym na 2014 r.   841 122 000,00 

Źródło: Dział Finansowo-Księgowy na podstawie uchwał podjętych przez Radę Centrum, danych 
wygenerowanych z programu Gandalf firmy Sygnity S.A., Neo oraz systemu Obsługi Strumieni Finansowania 
(OSF) 
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2. Koszty obsługi administracyjnej 

Tabela 17. Plan finansowy Centrum na rok 2014 - część A - Plan finansowy w układzie 
memoriałowym 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan finansowy 

na 2014 r. 
(w tys. zł) 

1. 2. 3. 

Część A Plan finansowy w układzie memoriałowym 

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 

2.1  środki przekazane innym podmiotom 840 904 
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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   

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.162) 

Tabela 18. Plan finansowy Centrum na rok 2014 - część B - Plan finansowy w układzie kasowym 

Lp. Wyszczególnienie 
Plan finansowy 

na 2014 r. 
(w tys. zł) 

1. 2. 3. 

Część B Plan finansowy w układzie kasowym 

I STAN ŚRODKÓW 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 
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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 

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 NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) 0 

VIII Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty 110 

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.162) 

3.2. Stan zatrudnienia 

W wyniku zatwierdzenia 20 grudnia 2013 r. projektu Planu finansowego Narodowego 

Centrum Nauki na rok 2014 oraz podpisania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

29 stycznia 2014 r. ustawy budżetowej na rok 2014 Centrum Nauki uzyskało środki na 
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zwiększenie zatrudnienia o dziesięć etatów, co pozwoli na skuteczną obsługę realizowanych 

zadań w 2014 r.  

Na dzień 1 stycznia 2014 r. na podstawie umowy o pracę w Centrum zatrudnionych było 

116 osób (w tym 13 osób na umowę na zastępstwo). Centrum planuje zatrudnić w 2014 r. 

jeszcze siedmiu pracowników. 

Tabela 19. Stan zatrudnienia w Centrum na dzień 1 stycznia 2014 r. w podziale na komórki 
organizacyjne 

Komórka organizacyjna/stanowisko pracy Liczba osób 

Dyrekcja Narodowego Centrum Nauki 2 

Kierownik DBR; p.o. zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki 1 

Samodzielne stanowisko Główny Księgowy 1 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych 
i o Sztuce 

5 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych  
i Technicznych 

6 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu 5 

Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce w DBR 14 

Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych w DBR 16 

Zespół ds. Nauk o Życiu w DBR 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 

RAZEM 116 

Źródło: Dział Finansowo-Księgowy na podstawie własnych danych 

 


