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Protokół z posiedzenia 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

8 grudnia 2011 r. 
 
 
Miejsce posiedzenia:  
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie  
 
Uczestnicy:  
Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki: 

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

 
oraz:  

1. p. Justyna Woźniakowska, Zastępca Dyrektora NCN 
2. p. Tomasz Bzukała, p.o. Zastępcy Dyrektora NCN  
3. p. Klaudia Kędzierska, p.o. Głównego Księgowego NCN 
4. mec. Elżbieta Miśkowicz, Radca Prawny NCN  
5. mec. Jakub Michaluk, Radca Prawny NCN  

 
i Koordynatorzy Dyscyplin: 

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

 
Lista obecności w załączeniu. 
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Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Uchwała Rady NCN w sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin. Przyjęcie sprawozdania  

z przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin przedstawionego przez 
przewodniczącą komisji konkursowej prof. dr hab. J. Jóźwiak. 

3. Opinia Rady NCN w sprawie projektu „Planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 
2012”. 

4. Dyskusja dotycząca propozycji harmonogramu przeprowadzania konkursów przez Narodowe 
Centrum Nauki w 2012 r.  

5. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków konkursu na finansowanie projektów badawczych 
realizowanych przez  doświadczonych naukowców, planowanego do ogłoszenia przez NCN  
15 grudnia 2011 r. 

6. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków konkursu na finansowanie projektów badawczych 
realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, planowanego do ogłoszenia przez NCN  
15 grudnia 2011 r.  

7. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków konkursu na finansowanie krajowych staży po uzyskaniu 
stopnia naukowego doktora, planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2011 r. 

8. Określenie zasad oceny wniosków w konkursie na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora, w tym trybu wyboru ekspertów oraz przeprowadzania oceny wniosków 
złożonych w konkursie. 

9. Przyjęcie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 
NCN w zakresie projektów badawczych oraz zmian do zasad oceny wniosków o finansowanie 
projektów badawczych dla wszystkich rodzajów konkursów przeprowadzanych przez Narodowe 
Centrum Nauki.  

10. Zasady etyczne obowiązujące członków Zespołów Ekspertów NCN w kontekście tworzonego 
korpusu ekspertów. 

11. Rozpatrzenie spraw związanych z określeniem trybu pracy Komisji Odwoławczej Rady 
Narodowego Centrum Nauki. 

12. Dyskusja dotycząca założeń do projektu wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Nauki. 

13. Omówienie spraw związanych z wyborem kandydatów do Zespołów Ekspertów przewidzianych do 
oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych 
przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2011 r.  

14. Sprawy wniesione i komunikaty. 
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.  

 
 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN powitał uczestników posiedzenia plenarnego. 
Następnie przedstawiono  porządek obrad, który Rada NCN przyjęła jednomyślnie. 
 
Ad. 2. Uchwała Rady NCN w sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin. Przyjęcie 

sprawozdania z przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin 
przedstawionego przez przewodniczącą komisji konkursowej prof. dr hab. J. Jóźwiak. 
 

prof. dr hab. Janina Jóźwiak przewodnicząca Komisji konkursowej przedstawiła sprawozdanie  
z przebiegu konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin. Poinformowano, że do konkursu 
wpłynęły 53 aplikacje, spośród których rozpatrzono 43 zgłoszenia spełniające wymogi formalne zawarte 
w ogłoszeniu. Konkurs został przeprowadzony w następujących grupach: Nauk Humanistycznych, 
Społecznych i o Sztuce (HS), Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) oraz Nauk o Życiu (NZ). Postępowanie 
konkursowe przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym etapie konkursu, który odbył się 9 listopada 
2011 r., Komisja konkursowa oceniała kwalifikacje zawodowe kandydatów w oparciu o przedstawione 
dokumenty przyznając punkty za osiągnięcia naukowe, w tym opublikowane prace naukowe, 
uczestnictwo w projektach badawczych, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, osiągnięcia 
popularyzatorskie oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia. W wyniku przyznanej punktacji do drugiego 
etapu zostało zakwalifikowanych: w grupie HS - 2 kandydatów, w grupie ST - 7 kandydatów, w grupie 
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NZ - 6 kandydatów. Poinformowano o rezygnacji 3 kandydatów w grupie ST z przystąpienia do 
drugiego etapu konkursu. W dniu 7 grudnia 2011 r. odbyły się rozmowy kwalifikacyjne, podczas których 
sprawdzano znajomość przepisów kpa, ustawy o Narodowym Centrum Nauki oraz dokonano oceny 
predyspozycji do wykonywania obowiązków Koordynatora Dyscyplin. Ostatecznie wybrano 
następujących kandydatów na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin: dr Kingę Sekerdej w grupie HS,  
dr Marię Goryl w grupie ST, dr Magdalenę Łopuszańską-Rusek, dr Agnieszkę Ludwig Gałęzowską, oraz 
rezerwowo dr Magdalenę Majewską w grupie NZ.  
 
W oparciu o przedstawione sprawozdanie z przeprowadzenia konkursu Rada jednomyślnie w drodze 
głosowania przyjęła uchwałę nr 61/2011 w sprawie wyboru Koordynatorów Dyscyplin (treść uchwały  
w załączeniu). Jednocześnie uchwałą nr 62/2011 Rada NCN ogłosiła konkurs uzupełniający na 
stanowiska Koordynatorów Dyscyplin w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych. Zaznaczono, iż 
kandydaci powinni posiadać co najmniej stopień naukowy doktora z zakresu nauk chemicznych lub 
nauk technicznych - preferowane dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, mechanika, 
metalurgia, transport, inżynieria procesów i produkcji (treść uchwały w załączeniu). 
 
 
Ad. 3. Opinia Rady NCN w sprawie projektu „Planu finansowego Narodowego Centrum Nauki 

na rok 2012”. 
 
p. T. Bzukała p.o. Zastępcy Dyrektora NCN zgodnie z przepisami ustawy o NCN przedstawił do 
akceptacji Radzie aktualne zmiany budżetu Narodowego Centrum Nauki wprowadzone przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poinformowano o obniżeniu budżetu NCN z zakładanych 
wcześniej 900 mln zł na działalność NCN o kwotę 7000 zł  z funduszu świadczeń socjalnych. Na 
realizację zadań podstawowych przewidziano kwotę 858 745 000 zł, natomiast koszty funkcjonowania 
NCN zaplanowano na poziomie ok.38 mln zł. Na zakończenie poinformowano, że na styczniowym 
posiedzeniu Rady zostanie przedstawiony dokładny plan rzeczowo – finansowy NCN na rok 2012.  
 
Rada jednomyślnie w drodze głosowania (22 głosów „za”)  przyjęła uchwałę w tej sprawie nr 60/2011 
(treść uchwały w załączeniu). 
 
p. J. Woźniakowska Z-ca Dyrektora NCN przedstawiła  informację dotyczącą aktualnych spraw 
związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki. W sprawie zadań związanych z obsługą 
merytoryczną projektów badawczych poinformowano o zakończeniu wysyłki powiadomień o zmianie 
stron w umowach o finansowanie i realizację w projektach przekazanych przez  MNiSW Regularnie 
odbywają się posiedzenia stałych Zespołów Ekspertów do spraw projektów badawczych przekazanych 
do realizacji w NCN. W zakresie obsługi projektów zgłoszonych w konkursach ogłoszonych 15 marca 
br. poinformowano o zakończonym procesie wysyłki decyzji odmawiających przyznania finansowania. 
Aktualnie do NCN wpływają umowy o realizację i finansowanie projektów badawczych z pierwszych 
konkursów NCN. Podpisanych i wprowadzonych do systemu finansowania jest obecnie ponad 500  
z 1870 umów. Poinformowano o wprowadzaniu nowego oprogramowania do obsługi systemu 
finansowego, który umożliwi sprawne wypłacanie środków grantobiorcom. Do oceny wniosków  
o finansowanie projektów badawczych w  konkursie dla doświadczonych naukowców ogłoszonym 15 
czerwca 2011 r. powołano 60 ekspertów wybranych przez Radę. W dniach 5 - 6 grudnia br. odbyło się 
pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów podczas którego dokonano oceny wniosków złożonych w 
konkursie. Ostatecznie do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 125 wniosków z 307 przyjętych do 
oceny. Drugie posiedzenie Zespołu Ekspertów zaplanowane jest na połowę lutego 2012 r. W sprawie 
konkursów ogłoszonych 15 września 2011 r. przekazano, że na chwilę obecną w systemie OSF 
zainicjowano 6100 wniosków, z których  do Centrum wpłynęło 150. Poinformowano o ogłoszonym 
konkursie na nazwy konkursów, w ramach którego napłynęło 5606 propozycji. Do 15 grudnia br. 
Komisja konkursowa wybierze nazwy dla konkursów ogłaszanych przez NCN. W sprawach współpracy 
międzynarodowej poinformowano o wizycie szkoleniowej jaką odbyła grupa pracowników NCN  
w European Research Council w Brukseli oraz udziale  w warsztatach dotyczących oceny raportów 
końcowych z realizacji projektów badawczych, zorganizowanych przez ERC. Przedstawiono wyniki 
spotkania ERA-NET ASPERA, w którym uczestniczyła dr. M. Oliwkiewicz-Miklasińska Koordynator 
Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych. Poinformowano o spotkaniu z przedstawicielami NCBiR 
poświęconemu zasadom realizacji projektów ERA-NET w NCBiR. Zapowiedziano również planowany 
na połowę grudnia br. wyjazd pracowników NCN na spotkanie konsorcjum HERA. W zakresie 
działalności informacyjnej i promocyjnej poinformowano o bieżącej aktualizacji strony internetowej, 
publikacji tekstów i artykułów  oraz wyjazdach Dyrektora NCN.  W zakresie bieżącego funkcjonowania 
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Centrum poinformowano o wdrażaniu zmian w regulaminie organizacyjnym NCN, w wyniku których 
dokonano podziału Koordynatorów Dyscyplin na zespoły zgodnie z działami nauk, które reprezentują. 
Wydzielono  także stanowiska głównych specjalistów ds. obsługi administracyjnej projektów 
badawczych, którzy przejmą od Koordynatorów  koordynację obsługi administracyjnej prowadzenia 
działu badań naukowych. W sprawach kadrowych poinformowano iż stan zasobów kadrowych wynosi 
obecnie 70 osób. Utworzono samodzielne stanowisko pracy – pełnomocnika ds. Ochrony Informacji 
Niejawnych, które objął p. Ireneusz Micewski. W sprawach lokalowych przekazano, że na dzień  19 
grudnia 2011 r. wyznaczono termin przejęcia powierzchni biurowej przeznaczonej dla NCN na drugim 
piętrze budynku. Jednocześnie trwają przetargi związane z zapewnieniem bieżącej działalnością NCN 
w 2012 r. m.in. na usługi: hotelarskie, cateringowe, pocztowe, utrzymania czystości oraz dostarczenie 
materiałów  biurowych i promocyjnych. Na zakończenie poinformowano, że wyniki kontroli z MNiSW, 
która odbyła się w NCN w dniach 14-18 listopada br. zostaną opublikowane w drugiej połowie stycznia 
na stronie BIP MNiSW. 
 
Na zapytanie prof. dr hab. L. Kaczmarka  dotyczące obecności NCN w Science Europe 
poinformowano, że Centrum obecnie zbiera informacje na temat działalności tej organizacji  
i w przyszłości zamierza do niej przystąpić.  
 
prof. dr. hab. M. Karoński zaproponował, aby Rada Centrum również reprezentowała NCN w Science 
Europe. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab. J. Jóźwiak, prof. dr 
hab. Z. Błocki, prof. dr hab. M. Karoński oraz p. J. Woźniakowska. 
 
Ad. 4. Dyskusja dotycząca propozycji harmonogramu przeprowadzania konkursów przez 

Narodowe Centrum Nauki w 2012 r.  
 

prof. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN przedstawił wstępną propozycję harmonogramu 
ogłaszania i przeprowadzania konkursów NCN  w roku 2012. Zaproponowano aby: konkurs na 
finansowanie projektów badawczych, w tym na finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury 
naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, konkurs na finansowanie projektów 
badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia 
naukowego doktora oraz konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie 
unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez 
osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, były ogłaszane dwa razy 
do roku: 15 marca i 15 września. Natomiast  konkurs na finansowanie projektów badawczych 
realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej oraz konkurs dla doświadczonych naukowców  
15 czerwca i 15 grudnia. Konkursy na finansowanie staży podoktorskich będą ogłaszane raz do roku  
15 grudnia. W ramach dyskusji nad harmonogramem konkursów NCN zadecydowano  
o przełożeniu ogłoszenia konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich. Termin ogłoszenia 
konkursu zostanie podany w pierwszym kwartale 2012 r. Zaproponowano, aby w przyszłości  
w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę 
naukową posiadającą stopień naukowy doktora, umożliwić składanie wniosków w jednej z dwóch 
ścieżek, w zależności od daty uzyskania stopnia naukowego doktora. Wariant pierwszy zakładać 
mógłby składanie wniosków przez osoby rozpoczynające karierę naukową, które uzyskały stopień 
naukowy doktora do 5 lat przed złożeniem wniosku, a wariant drugi dla osób, które uzyskały stopień 
naukowy doktora w terminie od 5 – 10  lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W konkursie będą 
mogły uczestniczyć również osoby posiadające habilitację. Na zakończenie Rada jednogłośnie 
zaakceptowała harmonogram ogłaszania konkursów przez NCN w 2012 r.  

Dr E. Golonka, Koordynator Dyscyplin w grupie Nauk o Życiu, w nawiązaniu do przedstawionego 
harmonogramu konkursów NCN przedstawiła harmonogram oceny wniosków składanych w konkursach 
ogłaszanych przez NCN w 2012 r. Przyjęto założenie, że w konkursie ogólnym, dla osób bez stopnia 
naukowego doktora oraz osób posiadających stopień naukowy doktora ocena wniosków będzie trwała 
od 5,5 do 6 miesięcy, w konkursie dla doświadczonych naukowców oraz w konkursie na finansowanie 
projektów badawczych realizowanych ramach współpracy międzynarodowej od 3,4 do 4 miesięcy, 
natomiast w konkursie na finansowanie  staży podoktorskich ok. 2,5 miesiąca. Uzgodniono, że ze 
względu na konieczność dopuszczenia możliwości uzupełnienia przez wnioskodawcę braków 
formalnych ocena formalna trwać będzie 4 tygodnie. Wyznaczono termin 6 tygodni na sporządzenie 
indywidualnych opinii przez ekspertów zarówno w pierwszym jak i drugim etapie oceny wniosków  
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w każdym typie konkursu. W związku z dużą liczbą wniosków składanych w konkurach NCN przyjęto 
możliwość dokonywania podziałów składów planowanych Zespołów Ekspertów.  

prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN w toku prowadzonej dyskusji potwierdził 
poparcie przez Radę idei ograniczania liczby składania wniosków poprzez wprowadzenie zasady 
karencji. Dyskusja na ten temat odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Rady NCN. Ustalono również, 
że projekt wstępnych warunków konkursu na finansowanie stypendiów doktorskich zostanie 
opracowany w ramach komisji KS-3.  

prof. dr hab. T. Motyl zwrócił uwagę na różnicę w dotychczasowych zasadach przyznawania 
stypendiów doktorskich, o które ubiegać się mogły jedynie osoby mające otwarty przewód doktorski. 
Zaproponował, aby Rada dopuściła możliwość składania wniosków, także przez uczestników studiów 
doktoranckich. 

prof. dr hab. R. Nycz przypomniał, że osoby bez doktoratu mogą wnioskować o środki  
w dwóch konkursach ogłaszanych przez NCN: konkursie ogólnym oraz dla osób nie posiadających 
stopnia naukowego doktora, stąd też stypendia doktorskie NCN powinny mieć charakter prestiżowy i 
być przyznawane wybitnym młodym naukowcom. 

 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. K. Frysztackim prof. dr hab. J. Jóźwiak, prof. dr 
hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab. L. Leszczyński, prof. dr hab. M. Kofta, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr 
hab. R. Nycz, p. T. Bzukała. 
 
Ad. 5. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków konkursu na finansowanie projektów 

badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców, planowanego do 
ogłoszenia przez NCN 15 grudnia 2011 r. 
 

prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN, przedstawił projekt uchwały  
w sprawie określenia warunków konkursu dla doświadczonych naukowców, opracowany na podstawie 
dyskusji przeprowadzonych na wcześniejszych posiedzeniach Rady. Podjęto decyzję o doprecyzowaniu  
definicji doświadczonego naukowca, wprowadzając zapis mówiący o tym, że doświadczony naukowiec  
powinien kierować realizacją co najmniej dwóch projektów badawczych wyłonionych w drodze 
konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Zadecydowano, że projekty badawcze w grupie 
HS powinny opiewać  na kwotę od 500 tys zł. do 3 mln. zł. Doprecyzowano zapis dotyczący  typu 
wnioskodawców dla tego rodzaju konkursu, którzy zostali zdefiniowaniu w art. 10 ustawy o zasadach 
finansowania nauki. Na podstawie postulatów Koordynatorów Dyscyplin podjęto decyzję aby zgody 
właściwych komisji bioetycznych lub właściwych lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na 
zwierzętach lub zgody wymaganych na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub o organizmach 
genetycznie modyfikowanych należy składać wraz z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego. 
Zapis dotyczący konieczności dołączenia do wniosku zgody właściwej komisji oraz ocenę spełnienia 
kryterium badań podstawowych  wprowadzono do każdego z rodzajów konkursu. Zwrócono uwagę na 
konieczność  wprowadzenia informacji dotyczącej terminu rozstrzygnięcia konkursu. Zdecydowano, że 
rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu 
przyjmowania wniosków. Doprecyzowano wymagania jakie należy uwzględnić w ankiecie dotyczącej 
dorobku naukowego kierownika projektu. Zadecydowano o konieczności podania przez wnioskodawcę 
informacji o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanychz różnych źródeł, w tym z 
NCN lub wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN. Zapis ten 
wprowadzony zostanie do warunków wszystkich rodzajów konkursów. Formularz uzupełniono  
o opis charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu i uzasadnienie ich 
wynagrodzenia oraz o oświadczenie osoby reprezentującej podmiot zatrudniający kierownika projektu 
będącego doświadczonym naukowcem. W  związku z tym, że nie jest możliwe udostępnienie  
formularzy elektronicznych równolegle z terminem ogłoszenia konkursów, podjęto decyzję aby wraz  
z ogłoszeniem o konkursach na stronie internetowej NCN, znalazł się komunikat podający datę 
dostępności formularzy dla wnioskodawców.  

Ostatecznie, Rada w drodze głosowania (21 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”) uchwałą nr 56/2011 (treść 
w załączeniu) przyjęła warunki konkursu na finansowanie projektów badawczych dla  doświadczonych 
naukowców, ustalając wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 
badawczych w ramach tego konkursu na poziomie 100 mln zł. 
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prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN w związku z postulatem dotyczącym zasad 
oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych w ramach nauk  
o sztuce zwrócił się z prośbą do prof. dr hab. T. Maleckiej, przedstawicieli komisji KS-1 oraz 
Koordynatorów Dyscyplin z grupy HS o przygotowanie projektu nowej skali ocen dla tego rodzaju 
projektów składanych w ramach konkursów NCN .  

W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. B. Czerny, prof. dr hab. 
K. Frysztacki, prof. dr hab. J. Jóźwiak, prof. dr hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab. M. Kofta,  
prof. dr hab. L. Leszczyński, prof. dr T. Malecka, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr 
hab. R. Nycz, prof. dr hab. W. Nowakowski, prof. dr hab. W. Tygielski, ks. prof. dr hab. A. Szostek, prof. 
dr hab. A. Torbicki, dr A. Dobrowolska,  dr E. Golonka, mec. E. Miśkowicz. 
 
 
Ad. 6. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków konkursu na finansowanie projektów 

badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej, planowanego do 
ogłoszenia przez NCN 15 grudnia 2011 r.  

 
prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN, z uwagi na fakt, że wszystkie projekty 
badawcze finansowane ze środków NCN nie podlegają finansowaniu z innych źródeł, zaproponował 
modyfikację obowiązującej dotychczas nazwy konkursu.  W związku z czym, Rada zaakceptowała 
nową nazwę konkursu w brzmieniu: konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych  
w ramach współpracy międzynarodowej. Analizując warunki dla tego rodzaju konkursu ustalono, że  
w charakterze wnioskodawcy nie mogą występować osoby fizyczne. Dopuszczono natomiast możliwość 
składania wniosków na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy 
międzynarodowej z partnerem z zagranicznej instytucji naukowej lub programów, inicjatyw 
międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej lub przy wykorzystaniu przez 
polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W toku dyskusji podjęto 
decyzję, że w ramach projektu nie jest możliwy zakup aparatury naukowo-badawczej. W kwestiach 
załączników ustalono, że skrócony opis projektu badawczego należy przygotować dla paneli HS  
w języku angielskim, dla paneli ST i NZ w języku polskim, natomiast szczegółowy opis projektu 
badawczego dla paneli HS w języku polskim, dla paneli ST i NZ w języku angielskim. Określono także 
zakres dodatkowych załączników wymaganych do złożenia wraz z wnioskiem w zależności od 
zadeklarowanego rodzaju współpracy międzynarodowej. Uzgodniono, że w przypadku projektu 
badawczego realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej z partnerem z zagranicznej 
instytucji naukowej, do wniosku należy dołączyć  dokument określający ramy współpracy między 
partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego. Jeżeli projekt realizowany jest 
w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu-lub 
wielostronnej, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość udział w programie lub 
inicjatywie. W przypadku wykorzystania przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych 
urządzeń badawczych, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość wykorzystania 
tych urządzeń. Konsekwentnie do wcześniej wprowadzonych zmian w konkursie dla doświadczonych 
naukowców warunki konkursu uzupełniono o konieczność dostarczenia zgód właściwych komisji na 
etapie składania wniosków. Zadecydowano, że ocenie podlegać będzie znaczenie projektu dla rozwoju 
międzynarodowej współpracy w zakresie nauki oraz  ocena korzyści wynikających ze współpracy,  
a w zależności od sposobu realizacji projektu również ocena osiągnięć naukowych partnera 
zagranicznego bądź ocena osiągnięć naukowych wynikających ze współpracy międzynarodowej. 
Zakres danych wymaganych w szczegółowym opisie projektu badawczego poszerzono o uzasadnienie 
celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we 
współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia 
badawczego oraz informacje o zasadach uczestnictwa w tych programach. Ustalono wzór według 
którego należy określić ramy współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji 
projektu badawczego.  Ostatecznie, Rada w drodze głosowania  uchwałą nr 57/2011 (treść w 
załączeniu) przyjęła warunki konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach 
współpracy międzynarodowej, ustalając wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
projektów badawczych w ramach tego konkursu na poziomie 30 mln zł. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. B. Czerny, prof. dr hab.  
J. Jóźwiak, prof. dr hab. J. Janeczek, prof. dr hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab. M. Kofta, prof. dr hab.  
L. Leszczyński, prof. dr T. Malecka, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. R. Nycz, 
prof. dr hab. W. Nowakowski, prof. dr hab. J. Pałka, ks. prof. dr hab. A. Szostek, prof. dr hab.  
A. Torbicki, dr A. Dobrowolska, mec. E. Miśkowicz. 
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Ad. 7. Uchwała Rady NCN w sprawie warunków konkursu na finansowanie krajowych staży po 

uzyskaniu stopnia naukowego doktora, planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2011 r. 
 
prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN, przedstawił projekt uchwały w sprawie 
ogłoszenia konkursu na finansowanie krajowych staży podoktorskich. Przyjęto założenie, że  
z wnioskiem o finansowanie stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora mogą wystąpić tylko  
i wyłącznie osoby fizyczne, które chcą  odbyć staż w jednostkach naukowych prowadzących w sposób 
ciągły badania naukowe tj. w niebędących przedsiębiorcami: podstawowych jednostkach 
organizacyjnych uczelni, jednostkach naukowych PAN, instytutach badawczych i międzynarodowych 
instytutach naukowych. Dopuszczono możliwość składania wniosku przez osoby, w przypadku których 
stan zaawansowania rozprawy doktorskiej pozwoli na uzyskanie stopnia naukowego doktora do dnia  
30 czerwca 2012 r. Ustalono, że staż powinien trwać od 12 do 36 miesięcy. Zwrócono szczególną 
uwagę na konieczność zatrudnienia stażysty na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy w jednostce naukowej wskazanej jako miejsce odbywania stażu. Na zatrudnienie wnioskodawcy, 
na podstawie umowy o pracę, jednostka  naukowa będąca miejscem odbywania stażu otrzymuje 
zryczałtowaną kwotę wsparcia wysokości: 9 tys. zł w okresie od 1 do 12 miesiąca, 10 tys. zł. w okresie 
od 13 do 24 miesiąca i 11 tys. zł  miesięcznie w okresie od 25 do 36 miesiąca trwania stażu. 
Podtrzymano wcześniejsze ustalenia, że w ramach finansowania stażu podoktorskiego jednostka 
naukowa może otrzymać środki na wykonywanie przez wnioskodawcę badań naukowych w kwocie 
nieprzekraczającej: 24 tys. zł dla paneli HS oraz 72 tys. zł dla paneli ST i NZ na każde pełne  
12 miesięcy odbywania stażu. Środki te przyznawane są tylko wówczas jeśli wnioskodawca nie 
występuje jako kierownik projektu badawczego finansowanego  przez NCN. Ustalono, że jednostka 
naukowa, na zorganizowanie stażyście stanowiska pracy, otrzyma środki w kwocie 1000 zł brutto 
miesięcznie przez cały okres trwania stażu wnioskodawcy. Uzgodniono również wersję językową 
składanych wniosków. W drodze głosowania przyjęto, że wnioski o finansowanie staży podoktorskich  
należy składać w języku polskim. Zdecydowano, że podczas oceny wniosków o finansowanie staży 
podoktorskich będą brane pod uwagę: osiągnięcia naukowe wnioskodawcy, dorobek naukowy opiekuna 
stażysty, wartość planowanych badań oraz zasadność odbycia stażu. Warunkiem przyznania środków 
na odbycie stażu podoktorskiego przez osobę, która w momencie składania wniosku nie posiada 
stopnia naukowego doktora, jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego jego uzyskanie do dnia  
30 czerwca 2012 r. po otrzymaniu informacji z NCN o zakwalifikowaniu wniosku do finansowania. 
Środki na realizację stażu przekazywane są jednostce będącej miejscem odbywania stażu na 
podstawie umowy zawartej przez Dyrektora NCN z tą jednostką.  
 
Uwzględniając wszystkie poprawki  Rada ostatecznie w drodze głosowania (22 głosy „za”) przyjęła 
uchwałę nr 58/2011 w sprawie określenia warunków konkursu na finansowanie krajowych staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora (treść w załączeniu). 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli:prof. dr hab. K. Frysztacki, prof. dr hab. W. Nowakowski, prof. 
dr hab. L. Leszczyński, prof. dr hab. A. Torbicki, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. J. Jóźwiak, ks. 
prof. dr hab. A. Szostek, prof. dr hab. J. Pałka, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. L. Kaczmarek, prof. 
dr hab. T. Kapitaniak, mec. E. Miśkowicz. 
 
 
Ad. 8. Określenie zasad oceny wniosków w konkursie na finansowanie staży  

po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, w tym trybu wyboru ekspertów oraz 
przeprowadzania oceny wniosków złożonych w konkursie. 

 
prof. dr hab. K. Nowak przewodniczący komisji KS-1  przedstawił zasady oceny wniosków   
w konkursie na finansowanie staży podoktorskich. Ustalono, że ocena wniosków odbywać się będzie  
w dwóch etapach: ocena merytoryczna oraz ocena wniosku na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w konkursie dla doświadczonych naukowców oraz w konkursie 
na realizację projektów badawczych  w ramach współpracy międzynarodowej sprecyzowano informacje 
dotyczące dorobku naukowego wnioskodawcy uzupełniając je  o wyróżnienia wynikające z prowadzenia 
badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte  poza macierzystą 
jednostką naukową w kraju lub za granicą. Ustalono, że podczas oceny jednostki naukowej, będącej 
miejscem odbywania stażu będzie brana pod uwagę posiadana kategoria jednostki oraz osiągnięcia 
zespołu, w którym planowany jest staż podoktorski.  Zdecydowano, że do drugiego etapu 
zakwalifikowanych może zostać co najwyżej 100 wniosków, na kwotę nie przekraczającą dwukrotności 
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środków przewidzianych na ten konkurs przez Radę. Podczas przeprowadzanych rozmów 
kwalifikacyjnych  oceniana będzie wygłaszana prezentacja na temat wniosku oraz rozmowa 
kwalifikacyjna z  uczestnikiem stażu. 
 
prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN zwrócił się z prośbą do Koordynatorów 
Dyscyplin, aby przy udziale komisji KS-1, opracowali szczegółowy tryb oceny wniosków o finansowanie 
staży podoktorskich. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. B. Czerny, prof. dr hab. 
K. Frysztacki, prof. dr hab. J. Jóźwiak, prof. dr hab. J. Janeczek, prof. dr hab. L. Kaczmarek, prof. dr 
hab. M. Kofta, prof. dr hab. L. Leszczyński,  prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. 
R. Nycz, prof. dr hab. J. Pałka,  prof. dr hab. T. Kapitaniak, prof. dr hab. A. Torbicki, mec. E. Miśkowicz. 
 
Ad. 9. Przyjęcie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 

finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz zmian do zasad oceny 
wniosków o finansowanie projektów badawczych dla wszystkich rodzajów konkursów 
przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki.  

 
W związku z nowym konkursem NCN na finansowanie staży podoktorskich uzupełniono obowiązujący 
Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN o zapisy dotyczące  
staży. W związku z tym tytuł, regulaminu otrzymał brzmienie:  „Regulamin przyznawania środków na 
realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych 
oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora”. Uzupełniono wszystkie punkty dotyczące 
finansowania projektów badawczych o zapis dotyczący finansowanie staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora. Wprowadzono dodatkowy rozdział V do regulaminu określający tryb i zasady 
oceny wniosków o finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.  Ostatecznie, 
wszystkie wprowadzone zmiany do  Regulamin przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych oraz staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora zostały przyjęte w drodze głosowania (22 głosy „za”) uchwałą nr 
59/2011 (treść uchwały w załączeniu).  
 
 
Ad. 10. Zasady etyczne obowiązujące członków Zespołów Ekspertów NCN w kontekście 

tworzonego korpusu ekspertów. 
 
prof. dr hab. L. Leszczyński przewodniczący komisji ds. kodeksów etycznych NCN na prośbę 
Przewodniczącego Rady przedstawił interpretację stosowania zasad etycznych w odniesieniu do 
członków korpusu ekspertów, utworzonego przez Radę NCN w drodze uchwały nr 54/2011. Obecność 
w  korpusie ekspertów nie wyklucza możliwości występowania z wnioskiem o finansowanie projektu 
badawczego lub występowanie w charakterze promotora bądź opiekuna naukowego w konkursach 
ogłaszanych przez NCN. Złożenie wniosku w danym konkursie będzie skutkowało jedynie nie 
powołaniem do Zespołu Ekspertów w danej edycji konkursów. Interpretacja ta została przyjęta do 
wiadomości przez Radę NCN. 

 
Ad. 11. Rozpatrzenie spraw związanych z określeniem trybu pracy Komisji Odwoławczej Rady 

Narodowego Centrum Nauki. 
 
prof. dr hab. J. Janeczek przewodniczący Komisji Odwoławczej Rady NCN przedstawił 
wewnętrzną procedurę działania komisji opracowanej w oparciu o ustawę o Narodowym  Centrum 
Nauki, regulamin działania Rady NCN oraz kodeks postępowania administracyjnego. Procedura 
przewiduje przekazywanie Komisji Odwoławczej  tylko tych odwołań złożonych za pośrednictwem 
Dyrektora, które spełniają wymogi formalne, zachowując termin 7 dni od daty otrzymania. Odwołania 
będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Centrum. Członkowie komisji na bieżąco informują 
przewodniczącego o swoich ustaleniach i w razie potrzeby żądają dostarczenia dodatkowych 
dokumentów, które pomogą w podjęciu ostatecznej decyzji. Członkowie komisji, rozpatrujący dane 
odwołanie, przygotowują projekt decyzji zgodny z wytycznymi kpa. Przewodniczący Komisji 
Odwoławczej zwołuje jej posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu w celu przeprowadzenia dyskusji 
nad rozpatrzonymi odwołaniami, podjęciem ostatecznych decyzji, głosowa niem nad treścią orzeczenia 
oraz zasadniczym motywowaniu rozstrzygnięcia. Zgodnie z regulaminem działania Rady NCN, Komisja 
Odwoławcza podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej trzech 
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członków, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Decyzję, podpisaną 
przez wszystkich członków Komisji lub członków obecnych na posiedzeniu, na którym została podjęta, 
przekazuje się odwołującemu w terminie 3 miesięcy od daty złożenia odwołania. Ustalono, że  
w najbliższym czasie zostanie opracowana procedura działania Komisji Odwoławczej. W toku dyskusji 
przypomniano, iż złożenie odwołania od decyzji Dyrektora NCN o nieprzyznaniu finansowania, 
wyklucza z możliwości wystąpienia z tym wnioskiem w aktualnie trwających konkursach NCN. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. J. Janeczek, prof. dr hab. L. Leszczyński, prof. 
dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. T. Motyl, prof. dr hab. A. Torbicki, prof. dr hab. M. Kofta. 
 
 
Ad. 12. Dyskusja dotycząca założeń do projektu wprowadzenia zmian do ustawy z dnia  

30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum` Nauki. 
 
prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN zwrócił się z prośbą do Rady  
o przesunięcie punktu dotyczącego założeń do projektu wprowadzenia zmian do ustawy o Narodowym 
Centrum Nauki na kolejne posiedzenie Rady, po przedstawieniu propozycji przygotowanych przez prof. 
dr hab. L. Leszczyńskiego oraz Zespół Radców Prawnych NCN. Propozycję tę Rada zaakceptowała 
jednomyślnie. 
 
 
Ad. 13. Omówienie spraw związanych z wyborem kandydatów do Zespołów Ekspertów 

przewidzianych do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych złożonych  
w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2011 r.  

 
prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN, przedstawił harmonogram prac związanych  
z wyborem kandydatów do Zespołów Ekspertów przewidzianych do oceny wniosków o finansowanie 
projektów badawczych złożonych w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki  
15 września 2011 r. Ustalono, że po upływie terminu składania wniosków, tj. 22 grudnia, członkowie 
Rady zostaną poinformowani o liczebności poszczególnych Zespołów Ekspertów. Ich ostateczne składy 
muszą zostać sformułowane do dnia 13 stycznia 2012 r. Po tym terminie rozpocznie się wysyłanie 
wniosków ekspertom do oceny. Dodatkowo, zwrócono się z prośbą o wskazanie do dnia 16 grudnia br. 
nowych kandydatów do tworzonego przez Radę Korpusu Ekspertów. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: prof. dr hab. M. Kofta, prof. dr hab. K. Frysztacki, prof. dr 
hab. L. Kaczmarek, prof. dr hab.L. Leszczyński, prof. dr hab. A. Torbicki. 
 
 
Ad. 14. Sprawy wniesione i komunikaty. 
 
prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował o wstępnej akceptacji przez 
panią prof. dr hab. B. Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeprowadzenie przez 
Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, wspólnego konkursu na 
finansowanie projektów badawczych międzydziedzinowych. Przekazano, że warunki konkursu 
początkowo będą tworzone w ramach dwuosobowego zespołu, który ze strony Narodowego Centrum 
Nauki reprezentuje prof. dr hab. L. Kaczmarek. 
 
W ramach spraw wniesionych Rada NCN pozytywnie zaopiniowała raporty roczne dla 
międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych w dziale Nauk Ścisłych  
i Technicznych pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki, przyjmując w tej sprawie jednomyślnie uchwałę 
nr 63/2011 (treść uchwały w załączeniu). 
 
W związku z koniecznością dokonania zmian na stanowisku przewodniczącego stałego Zespołu 
Ekspertów w grupie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, zaproponowano kandydaturę 
prof. dr hab. Antoniego Sułka. Dodatkowo skład zespołu uzupełniono o kandydaturę prof. dr hab. 
Krystyny Mazurek- Łopacińskiej. Powyższe zmiany zostały przyjęte przez Radę jednomyślnie w drodze 
uchwały nr 64/2011 (treść w załączeniu).  
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Ad. 15 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.  
 

Rada NCN zaakceptowała treść protokołu z posiedzenia Rady NCN 10 listopada 2011 roku. 

Na tym spotkanie zakończono. 

Zatwierdzam 

 
 

prof. dr hab. Michał Karoński 
Przewodniczący Rady NCN 

 
Opracowanie: 

Katarzyna Sadowska 
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 
Kraków, 8  grudnia 2011 r. 
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