KR.0002.8.2018
Protokół z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
6 września 2018 r.
Miejsce posiedzenia:
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.
Uczestnicy posiedzenia plenarnego:
Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki:
1) prof. dr hab. Krystyna Bartol;
2) prof. dr hab. Jerzy Chudek;
3) prof. dr hab. Janusz Janeczek;
4) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak;
5) prof. dr hab. Grzegorz Karch;
6) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska;
7) prof. dr hab. Jan Kotwica;
8) prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz;
9) prof. dr hab. Ewa Łokas;
10) prof. dr hab. Teresa Malecka;
11) prof. dr hab. Marta Miączyńska;
12) dr hab. Oktawian Nawrot;
13) prof. dr hab. Krzysztof Nowak;
14) prof. dr hab. Andrzej Sobolewski;
15) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek;
16) prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger;
17) prof. dr hab. Wojciech Tygielski;
18) prof. dr hab. Anetta Undas;
19) prof. dr hab. Marek Żukowski;
Dyrekcja NCN:
20) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor NCN;
21) dr Marcin Liana p. o. Z-cy Dyrektora NCN;
Koordynatorzy Dyscyplin NCN:
22) dr Marta Buchalska;
23) dr Jerzy Frączek;
24) dr Weronika Bieniasz;
25) dr Katarzyna Jarecka-Stępień;
26) dr inż. Tomasz Szumełda;
27) dr Anna Wiktor;
28) dr Małgorzata Hasiec;
29) dr Kinga Sekerdej;
30) dr Małgorzata Jacobs;
31) dr Ewelina Szymańska-Skolimowska;
32) dr Antonina Chmura-Skirlińska;
33) dr hab. Wojciech Sowa;
34) dr Wiktoria Kudela-Świątek;
35) dr inż. Klaudyna Śpiewak-Wojtyła;
36) dr hab. Szymon Walczak;
37) dr inż. Jakub Gadek;
Pracownicy NCN:
38) Maciej Wais, Główny Księgowy NCN;
39) Justyna Woźniakowska, Kierownik DWM NCN;
40) Katarzyna Likos, Kierownik DOW NCN;
41) dr Anna Strzebońska, Koordynator ZE NCN;
42) dr Agnieszka Dobrowolska, Kierownik DRP NCN;
43) Tomasz Król, ABI, Koordynator ZTI NCN;
44) Ewa Dąbrowska, ZESOW NCN;
45) Anna Skórka, ZESOW NCN;
46) dr Anna Marszałek, Koordynator ZWE NCN;
47) Magdalena Duer-Wójcik, Koordynator ZIP NCN;
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48)
49)
50)
51)
52)

mec. Jakub Michaluk, Koordynator ZRP NCN;
dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska, Koordynator ZFN NCN;
dr Laura Bandura-Morgan, Kierownik ZKA NCN;
Dominika Zając, Koordynator ZKP NCN;
Justyna Chłopek, Zastępca Kierownika DSO.

Lista obecności w załączeniu.
Program posiedzenia:
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja kwartalna o zakresie wykonanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach przedstawiona
przez Dyrektora NCN prof. dr hab. Zbigniewa Błockiego.
3. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzenia konkursu na Koordynatora Dyscyplin. Wybór Koordynatora
Dyscyplin NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych.
4. Przedstawienie informacji na temat przebiegu rozstrzygniętych konkursów UWERTURA 2, SONATINA 2
i ETIUDA 6, ogłoszonych 15 grudnia 2017 r. Wnioski i uwagi do przygotowania kolejnych edycji tych
konkursów.
5. Przyjęcie warunków przeprowadzania konkursu OPUS 16 na projekty badawcze, w tym finansowanie
zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
6. Przyjęcie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 16 na projekty badawcze realizowane
przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora, planowanego
do ogłoszenia 14 września 2018 r.
7. Przyjęcie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 14 na projekty badawcze realizowane przez
osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat
przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
8. Przyjęcie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich, obwiązującego w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14,
planowanych do ogłoszenia 14 września 2018 r.
9. Przyjęcie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych w konkursach
międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy dwustronnej
w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure LAP).
10. Przyjęcie warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie
projekty badawcze realizowane w naukach o życiu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki
wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w oparciu o procedurę agencji wiodącej,
planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
11. Przyjęcie warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polskoniemieckie projekty badawcze realizowane w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz
wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki
wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
12. Przyjęcie zmian warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy
wielostronnej UNISONO.
13. Przedstawienie wpływu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0) na
procedury związane z grantami NCN.
14. Informacja o stanie prac nad przebudową systemu OSF w ramach modularyzacji wniosków w konkursach
NCN.
15. Przyjęcie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych
finansowanych przez NCN.
16. Określenie wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez
polskie zespoły naukowe w konkursie sieci QuantERA, planowanym do ogłoszenia w listopadzie 2018 r.
17. Przedstawienie informacji dotyczących prac Kapituły Nagrody NCN 2018.
18. Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum
Nauki.
19. Sprawy wniesione i komunikaty.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN zaproponował porządek posiedzenia, który
został jednomyślnie przyjęty przez członków Rady NCN.
Ad. 2. Informacja kwartalna o zakresie wykonanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach
przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. Zbigniewa Błockiego.
Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN przedstawił informację na temat realizowanych przez
Centrum zadań i wydatkowanych na ten cel środkach w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 r.
(w załączeniu), obejmującą m.in. dane dotyczące konkursów organizowanych w tym okresie przez NCN,
prowadzonej współpracy międzynarodowej, działalności promocyjnej oraz informacji na temat
przeprowadzonych kontroli. Omówił bieżące zmiany i koszty kadrowe oraz stopień wykorzystania dotacji.
Poinformował, że w II kwartale 2018 r. rozstrzygnięto konkursy OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz konkurs
bilateralny DAINA 1, w których łącznie zostało złożonych 3 375 wniosków na kwotę 1,9 mld zł, a do
finansowania zakwalifikowanych zostało 686 wniosków na kwotę ponad 413 mln zł. W omawianym okresie
przeprowadzono również I etap oceny wniosków w konkursach ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2.
W dniu 15 czerwca br. zakończono nabór wniosków w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15 i tego
samego dnia ogłoszone zostały konkursy: HARMONIA 10, MAESTRO 10, SONATA BIS 8 oraz konkurs
bilateralny SHENG 1. W kwestii współpracy międzynarodowej prowadzonej przez NCN, poinformowano,
że 5 kwietnia 2018 r. w Pradze podpisano porozumienie o współpracy NCN z Austrian Science Fund (FWF),
której efektem będzie bilateralny konkurs MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Obecnie trwają
rozmowy na temat uruchomienia tego konkursu. Następnie poinformował o działaniach NCN
podejmowanych na rzecz nawiązania współpracy dwustronnej ze szwajcarską agencją Swiss National
Science Foundation (SNSF). W zakresie przygotowania Centrum do roli operatora Funduszy Norweskich
przekazał, że osiągnięto porozumienie pomiędzy NCN i NCBiR co do struktury zarządzania programem.
Poinformował, że do Biura Mechanizmów Finansowych przekazana została ostateczna wersja dokumentu
Concept Note zawierającego najważniejsze cele, założenia i elementy przygotowywanego programu. Zwrócił
uwagę na systematyczną aktywność przedstawicieli Centrum w organizacjach międzynarodowych w tym
m.in. Science Europe, Global Research Council, ERA LEARN 2020 i ERAC Ad-hoc Working Group on
Partnerships. Poinformował, że w II kwartale przeprowadzony został również audyt zewnętrzny
wydatkowania środków finansowych na naukę przez NCN. Opinia wskazała na prawidłowo prowadzoną
dokumentację oraz rozliczenie dotacji, wiarygodne dane liczbowe oraz prowadzony w NCN skuteczny
system zarządzania i kontroli. Przekazał, że zakończono rozpoczęte w I kwartale zadania audytowe
w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także rozpoczęto nowe, dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz procesów kadrowo-płacowych. W zakresie działań promocyjnych, najważniejszym
wydarzeniem wskazanego kwartału były Dni NCN, które odbyły się 9-10 maja 2018 r. w Gdańsku, natomiast
wydarzeniem o skali międzynarodowej było spotkanie inauguracyjne projektów finansowanych w ramach
programu QuantEra (QuantERA Projects’ Launch Event) zorganizowane w Bukareszcie w dniach 24-25
kwietnia 2018 r. Poinformował również, że w dniach 11-12 czerwca 2018 r., w Krakowie, odbyło się
spotkanie laureatów programu NCN dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, tzw. POLONEZ Fellows’
Forum. Na zakończenie, Dyrektor przedstawił koszty związane z zatrudnieniem NCN oraz przekazał
informację nt. wykorzystania dotacji w II kwartale 2018 r. Zwrócił szczególną uwagę na środki przeznaczone
na inwestycje związane z zakupem nowej siedziby Centrum. Wyjaśnił również, że w omawianym okresie
został przygotowany projekt aranżacji budynku i rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia przetargów
niezbędnych dla dokonania przeprowadzki i optymalnego zagospodarowania nowej siedziby.
Justyna Woźniakowska Kierownik DWM NCN poinformowała, że ogłoszenie konkursu polskoaustriackiego planowane jest na styczeń 2019 r. Natomiast rozmowy ze szwajcarskimi partnerami są jeszcze
na wczesnym etapie i ewentualne ogłoszenie wspólnej inicjatywy będzie możliwe najwcześniej jesienią
2019 r.
Ad. 3. Przyjęcie sprawozdania z przeprowadzenia konkursu na Koordynatora Dyscyplin. Wybór
Koordynatora Dyscyplin NCN w grupie nauk ścisłych i technicznych.
Prof. dr hab. Wojciech Tygielski Przewodniczący Komisji ds. konkursów na stanowiska
Koordynatorów Dyscyplin NCN przedstawił sprawozdanie z przeprowadzonego postępowania
konkursowego na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych. Poinformował, że do
konkursu wpłynęło łącznie 8 zgłoszeń. Komisja zdecydowała zakwalifikować do drugiego etapu konkursu
pięciu kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się 5 września br. w siedzibie NCN, w tym dwie rozmowy
zostały przeprowadzone za pośrednictwem komunikatora Skype. Poinformował, że na podstawie ocen
z pierwszego i drugiego etapu konkursu, najwyższą punktację w konkursie uzyskała P. dr Anna Wieczorek
i to jej kandydaturę Komisja rekomenduje na stanowisko Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych
i Technicznych. Wskazał również na dobre oceny w konkursie, które uzyskali dr inż. A. Fiutkowska
i dr T. Kruk, których Komisja rekomenduje jako kandydatury rezerwowe. Zaproponował wprowadzenie zmian
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w regulaminie przeprowadzania konkursu, aby w pierwszym jego etapie, większą wagę przypisać
doświadczeniu zawodowemu niż dorobkowi naukowemu kandydatów.
Na podstawie przedstawionego sprawozdania z przebiegu konkursu członkowie Rady NCN poparli
kandydaturę zaproponowaną przez Komisję konkursową i wybrali P. dr Annę Wieczorek na stanowisko
Koordynatora Dyscyplin Nauk Ścisłych i Technicznych, przyjmując w drodze głosowania (19 głosów „za”)
uchwałę nr 75/2018 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 4. Przedstawienie informacji na temat przebiegu rozstrzygniętych konkursów UWERTURA 2,
SONATINA 2 i ETIUDA 6, ogłoszonych 15 grudnia 2017 r. Wnioski i uwagi do przygotowania
kolejnych edycji tych konkursów.
Dr Kinga Sekerdej Koordynator Dyscyplin HS poinformowała o stopniach sukcesu rozstrzygniętych
konkursów, które przedstawiają się następująco: SONATINA 2 – ok 30 %, ETIUDA 6 – ok. 40 %,
UWERTURA 2 – ok 40%. Wskazała, że tak wysokie poziomy sukcesu są związane z mniejszym napływem
wniosków niż przewidywana pula środków finansowych.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN zwrócił uwagę na niską liczbę składanych
wniosków w konkursie UWERTURA, jako powód wskazał mały zapał wśród naukowców do składania
wniosków w konkursach ERC.
Ad. 5. Przyjęcie warunków przeprowadzania konkursu OPUS 16 na projekty badawcze, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych
projektów, planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur poinformował,
że treść projektu uchwały oraz załącznik zostały już przedyskutowane przez członków Rady NCN podczas
ostatniego posiedzenia, a przyjęte w toku dyskusji zapisy, pozwoliły na odpowiednio wczesne rozpoczęcie
prac wdrożeniowych w systemie ZSUN/OSF, czego efektem będzie wcześniejsze udostępnianie wniosków.
Przedstawił zaproponowane zmiany edytorskie, w tym również zmiany terminów wskazanych uchwalą,
porządkujące dokumentację. Zwrócił uwagę na znaczące, zdaniem Komisji, uproszczenie procedury
ubiegania się o pomoc publiczną za pośrednictwem NCN w konkursach, w których ta pomoc jest udzielana.
Dotychczasowy kwestionariusz występowania pomocy publicznej, na który składały się trzy pytania, zostanie
zastąpiony jednym pytaniem o to czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną.
Wnioskodawcy przy odpowiedzi na powyższe pytanie będą mogli zapoznać się z dokumentem pn. „Zasady
występowania pomocy publicznej”, w którym będą opisane kwestie związane z pomocą publiczną.
Wnioskodawca, dla którego finansowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej, nie będzie załączał we
wniosku dodatkowego oświadczenia na ten temat. Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady NCN
z prośbą o ustalenie nakładów finansowych konkursu.
Rada NCN w drodze głosowania (18 głosów „za”, 1 głos „przeciw”) podjęła uchwałę nr 77/2018 w sprawie
określenia warunków przeprowadzania konkursu OPUS 16, ustalając nakłady finansowe konkursu
w wysokości 350 mln zł (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 6. Przyjęcie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 16 na projekty badawcze
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego
doktora, planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur w odniesieniu do
omawianego konkursu, potwierdził, że warunki jego przeprowadzania zostały już omówione przez Radę
NCN i podobnie jak w przypadku konkursu OPUS 16, Komisja rekomenduje przyjęcie uchwały
w prezentowanym brzmieniu. Następnie przytoczył drobne zmiany edytorskie, które mają na celu
uporządkowanie treści dokumentu. Zaznaczył, że w konkursie PRELUDIUM 16 jest możliwe wnioskowanie
o udzielanie pomocy publicznej za pośrednictwem NCN, w związku z czym Komisja w tym punkcie również
wprowadziła korektę procedury ubiegania się o pomoc publiczną. Następnie zwrócił się do
Przewodniczącego Rady NCN z prośbą o ustalenie nakładów finansowych konkursu.
Rada NCN w drodze głosowania (18 głosów „za”, 1 głos „przeciw”) podjęła uchwałę nr 78/2018 w sprawie
określenia warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 16, ustalając nakłady finansowe konkursu
w wysokości 40 mln zł (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 7. Przyjęcie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 14 na projekty badawcze
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, planowanego do ogłoszenia
14 września 2018 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur przypomniał,
że podobnie jak w przypadku konkursów OPUS 16 i PRELUDIUM 16, w dokumentacji konkursu SONATA 14
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wprowadzono korekty edytorskie i porządkujące. Zwrócił uwagę, że za zgodą Rady NCN, Komisja dokonała
zmiany w sposobie oceny wniosków składanych w tym konkursie, następnie zwrócił się do
Przewodniczącego Rady NCN z prośbą o ustalenie nakładów finansowych konkursu.
Rada NCN w drodze głosowania (18 głosów „za”, 1 głos „przeciw”) podjęła uchwałę nr 79/2018 w sprawie
określenia warunków przeprowadzania konkursu SONTA 14, ustalając nakłady finansowe konkursu
w wysokości 90 mln zł (treść uchwały w załączeniu).
Prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger wyjaśnił, że nie poparł głosowań za przyjęciem warunków
przeprowadzania konkursów OPUS 16, PRELUDIUM 16 i SONATA 14, ponieważ nie zgadza się
z eliminowaniem polskojęzycznych wersji skróconych i szczegółowych opisów projektów badawczych
załączanych do wniosków o finansowanie projektów badawczych składanych do NCN.
Ad. 8. Przyjęcie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych staży po uzyskaniu stopnia naukowego
doktora oraz stypendiów doktorskich, obwiązującego w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16
i SONATA 14, planowanych do ogłoszenia 14 września 2018 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur na wstępie,
zwrócił uwagę na szereg propozycji zmian redakcyjnych i porządkujących uwzględnionych w Regulaminie.
Przekazał, że usunięcie zapisów dotyczących konkursów, które w NCN nie są aktualnie przeprowadzane,
spowodowało zmiany w oznaczeniu rozdziałów, paragrafów oraz załączników. Następnie, przywołał
kluczową decyzję Rady NCN o rezygnacji z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych
z kierownikami projektów w konkursie SONATA oraz zaprezentował zmienione zasady oceny wniosków
złożonych w tym konkursie. Zaznaczył, że Komisja proponuje również aktualizację zasad oceny wniosków
obowiązujących w konkursach OPUS, PRELUDIUM, SONATINA i ETIUDA, dostosowując opisy ocen
w poszczególnych kryteriach do tych przyjętych przez Radę NCN w konkursach MAESTRO, SONATA BIS
oraz HARMONIA. Komisja zaproponowała wprowadzenie w arkuszach oceny wniosków w konkursach
SONATINA i ETIUDA rekomendacji dla Zespołu Ekspertów, które będą ustalane po przeprowadzeniu
rozmów kwalifikacyjnych, polegających na tym, że rekomendacja A oznaczać będzie, że wniosek zasługuje
na finansowanie, rekomendacja B, że wniosek zasługuje na finansowanie w drugiej kolejności, natomiast
rekomendacja C, że wniosek nie powinien być finansowany. Przedstawił propozycję Dyrektora NCN
dotyczącą wprowadzenia dodatkowego wymogu przy zatrudnianiu osób na stanowiskach typu post-doc ze
środków z grantu NCN, polegającą na tym, że na tym stanowisku może być zatrudniona osoba, która przez
co najmniej 2 lata przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie była zatrudniona w podmiocie będącym
miejscem jego realizacji i kierownik projektu nie był promotorem lub promotorem pomocniczym w jej
przewodzie doktorskim. Zaznaczył, że dotychczas Rada NCN zezwalała na zatrudnianie na stanowisku postdoc jednej osoby, dla której kierownik projektu mógł być promotorem lub promotorem pomocniczym w jej
przewodzie doktorskim.
Członkowie Rady NCN w toku prowadzonej dyskusji, zaznaczyli jak ważnym dla Rady celem, jest
zwiększenie mobilności młodych badaczy i zdobywanie przez nich cennego doświadczenia poza
macierzystym ośrodkiem badawczym. Jednocześnie wyrażono zaniepokojenie przed sytuacjami w których,
kierownik będzie zatrudniał w ramach projektu osobę, która nie posiada doświadczenia w pracy na
aparaturze znajdującej się w danym ośrodku naukowym. Zwrócono uwagę, na rozbieżność doświadczeń
związanych z rekrutowaniem osób na stanowiska typu post-doc w zależności od dziedziny naukowej,
w ramach których realizowane są projekty.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN w związku z wieloma argumentami
zgłaszanymi w trakcie dyskusji, zaproponował głosowanie w sprawie zmian w zatrudnianiu osób na
stanowiskach typu post-doc. W drodze głosowania (8 głosów „za”, 7 głosów „przeciw”, 4 głosy
„wstrzymujące”), Rada NCN zdecydowała o wprowadzeniu dodatkowego wymogu dla stanowisk post-doc
w grantach NCN, polegającego na zatrudnianiu na tych stanowiskach osób, które przez co najmniej dwa lata
przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie były zatrudnione w podmiocie będącym miejscem realizacji
projektu. Rada zdecydowała się również na utrzymanie zasady, w myśl której na stanowisku post-doc będzie
mogła być zatrudniona jedna osoba, której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym
w jej przewodzie doktorskim.
Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN, prof. dr hab. Ewa Łokas aby nie dochodziło do sytuacji,
w których promotor zatrudnia ze środków z grantu NCN swojego doktoranta, zaproponowali rozszerzenie
zapisu, że na stanowisku post-doc może być zatrudniana osoba, która w ciągu ostatnich dwóch lat nie była
na studiach doktoranckich w podmiocie, planowanym jako miejsce realizacji projektu badawczego. ,
Prof. dr hab. Andrzej Sobolewski zaproponował zwiększenie budżetów wynagrodzeń dodatkowych
dostępnych dla dużych konsorcjów naukowych wnioskujących o finansowanie projektu ze środków NCN.
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Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN w odpowiedzi na propozycję zwiększenia budżetów
wynagrodzeń dodatkowych dostępnych dla konsorcjów naukowych, wskazał na ryzyko znacznego
zwiększenia kosztochłonności projektów badawczych finansowanych w ramach konkursu OPUS jak również
zwiększenie udziału konsorcjów naukowych wśród podmiotów biorących udział w konkursie.
Rekomendowanym rozwiązaniem dla dużych konsorcjów naukowych jest, wyodrębnienie kilku zespołów
współpracujących ze sobą i zamiast jednego drogiego projektu, starać się o finansowanie kilku mniejszych.
Rada NCN w drodze głosowania (17 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”) podjęła uchwałę nr 76/2018
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
przez NCN w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz
stypendiów doktorskich (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 9. Przyjęcie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
w konkursach międzynarodowych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy
dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure LAP).
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur zaznaczył,
że wynik dyskusji Rady NCN na temat zmian w zatrudnianiu osób na stanowiskach typu post-doc
finansowanych przez NCN, ma również wpływ na omawiany Regulamin, zostanie on więc odpowiednio
zaktualizowany w tym zakresie. W odniesieniu do regulacji prezentowanych podczas poprzedniego
posiedzenia Rady NCN, Komisja rekomenduje, aby zastąpić zasadę w której, jeżeli w skład grupy partnerów
przygotowujących wniosek wspólny wchodzą przedstawiciele co najmniej dwóch podmiotów polskich,
podmioty te zobowiązane są do utworzenia podmiotu złożonego i jedynie w tej formie występować
o finansowanie do NCN, zasadą, w której w konkursie dwustronnym dany wniosek wspólny może stanowić
załącznik do nie więcej niż jednego wniosku krajowego. Podkreślił, że konkurs BEETHOVEN LIFE będzie
pierwszym, przeprowadzanym w oparciu o procedurę agencji wiodącej, której rolą jest przeprowadzenie
kompleksowej oceny merytorycznej złożonych wniosków.
Rada NCN w drodze głosowania (19 głosów „za”) podjęła uchwałę nr 80/2018 w sprawie określenia
Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursach
międzynarodowych organizowanych we współpracy dwustronnej w oparciu o procedurę agencji wiodącej
(Lead Agency Procedure) (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 10. Przyjęcie warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu BEETHOVEN LIFE na polskoniemieckie projekty badawcze realizowane w naukach o życiu organizowanego przez Narodowe
Centrum Nauki wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) w oparciu o procedurę agencji
wiodącej, planowanego do ogłoszenia 14 września 2018 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur poinformował,
że treść projektu uchwały wraz z załącznikami zostały już przedyskutowane przez członków Rady NCN
podczas ostatniego posiedzenia. Zwrócił uwagę na zmiany edytorskie, w tym również zmiany terminów
porządkujących dokumentację. Przypomniał, że konkurs BEETHOVEN LIFE jest organizowany na podstawie
porozumienia o współpracy NCN z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i jest konkursem na polskoniemieckie projekty badawcze realizowane w zakresie nauk o życiu. Przekazał, że uchwała reguluje warunki
przeprowadzania konkursu na finansowanie przez NCN polskiej części projektów badawczych planowanych
do realizacji przez polskie zespoły naukowe i jest przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej,
w związku z czym, proces oceny merytorycznej wniosków przeprowadzany będzie przez agencję DFG.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak, Prof. dr hab. Marta Miączyńska podkreślili wysoką jakość dotychczasowej
współpracy polsko-niemieckiej prowadzonej w zakresie nauk o życiu, wyrazili zaniepokojenie
proponowanymi nakładami finansowymi w wysokości 20 mln zł, które mogą zniechęcić potencjalnych
wnioskodawców do wystąpienia z wnioskiem do NCN.
Justyna Woźniakowska Kierownik DWM NCN zaznaczyła, że w konkursie ogłaszanym przez DFG polskie
wnioski będą konkurowały z projektami z innych krajów europejskich, współpracujących z DGF, w związku
z tym nie wiadomo jak potoczy się proces oceny wniosków należących do polsko-niemieckich zespołów.
Proponowany nakład został oszacowany w oparciu o przewidywaną, dużą konkurencję i ryzyko niższego
wskaźnika sukcesu niż w dotychczasowych konkursach przeprowadzanych wspólnie przez NCN oraz DFG.
Maciej Wais Główny Księgowy NCN zaznaczył, że finansowanie projektów rozpocznie się w 2020 roku
i nie ma podstaw do założenia większych zasobów finansowych. Jednocześnie zapewnił, że jeśli zaistnieje
potrzeba powiększenia nakładów, nie powinno to stworzyć problemów, gdyż przewidywana jest rezerwa
finansowa na tego typu sytuacje.
Rada NCN w drodze głosowania (19 głosów „za”) podjęła uchwałę nr 81/2018 w sprawie określenia
warunków przeprowadzania konkursu BEETHOVEN LIFE na polsko-niemieckie projekty badawcze
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z zakresu nauk o życiu, ustalając nakłady finansowe konkursu w wysokości 20 mln zł (treść uchwały
w załączeniu).
Ad. 11. Przyjęcie warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3
na polsko-niemieckie projekty badawcze realizowane w naukach humanistycznych, społecznych
i o sztuce oraz wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych, organizowanego przez
Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), planowanego do
ogłoszenia 14 września 2018 r.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur poinformował,
że treść projektu uchwały wraz z załącznikami zostały już przedyskutowane przez członków Rady NCN
podczas ostatniego posiedzenia. Zwrócił uwagę na zmiany edytorskie, w tym również zmiany terminów
porządkujących dokumentację. Przypomniał, że konkurs BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie
projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin
nauk ścisłych i technicznych, jest kontynuacją dotychczasowego konkursu pod nazwą BEETHOVEN i ocena
merytoryczna składanych w konkursie wniosków będzie przeprowadzana jak do tej pory, przez wspólny
polsko-niemiecki Zespół Ekspertów.
Rada NCN w drodze głosowania (19 głosów „za”) podjęła uchwałę nr 82/2018 w sprawie określenia
warunków przeprowadzania konkursu BEETHOVEN CLASSIC na polsko-niemieckie projekty badawcze
w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych
i technicznych, ustalając nakłady finansowe konkursu w wysokości 30 mln zł (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 12. Przyjęcie zmian warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN
we współpracy wielostronnej UNISONO.
Joanna Komperda DWM przypomniała, że warunki oraz regulamin przyznawania środków na realizację
zadań finansowanych lub dofinansowanych w konkursach międzynarodowych organizowanych przez NCN
we współpracy wielostronnej UNISONO zostały uchwalone w marcu 2017 r., a w związku z ostatnimi
zmianami oferty konkursowej NCN oraz wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, zaistniała konieczność ich aktualizacji. Poinformowała, że Komisja oczekuje
na opinię prawną w sprawie proponowanych zmian w dotychczasowych zapisach. W związku z powyższym
zwróciła się z prośbą do Rady o obiegowe zatwierdzenie warunków i regulaminu przyznawania środków
w konkursach międzynarodowych przeprowadzanych we współpracy wielostronnej UNISONO pod koniec
września 2018 r., które będą obowiązywać w konkursach BiodivERsa Call 2018 oraz QuantERA Call 2019,
planowanych do ogłoszenia w październiku br.
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak Przewodniczący Komisji ds. regulaminów i procedur potwierdził,
że Komisja dyskutowała zakres zmian w warunkach i regulaminie obowiązującym w powyższych
konkursach, które wymagają przyjęcia odrębnej uchwały ponieważ są to ostatnie konkursy, w których
wnioski polskich zespołów będą składane poprzez formularz UNISONO w dotychczasowym systemie OSF.
W związku z tym, że NCN planuje ogłosić kolejne konkursy tj. CHIST-ERA Call 2018, NORFACE, SOLAR,
zaproponował zatwierdzenie na posiedzeniu plenarnym w październiku nowych warunków i regulaminu
UNISONO. Zaproponował rozważenie przez Radę obniżenie stawek wynagrodzenia zespołu naukowego
z poziomu stawek obowiązujących w konkursie MAESTRO do poziomu takiego, jak w konkursie OPUS za
wyjątkiem sytuacji, w której zespół polski będzie jednocześnie koordynował prace konsorcjum
międzynarodowego. Dyskusja w tym zakresie odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Rady.
Ad. 13. Przedstawienie wpływu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy
2.0) na procedury związane z grantami NCN.
Mec. Jakub Michaluk Koordynator ZRP poinformował, że konsekwencją wprowadzenia nowej ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest uchylenie dotychczas obowiązującej
ustawy, jak również uchylenie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz ustawy o pożyczkach i kredytach
studenckich. Zaznaczył, że pierwsze trzy uchylone akty prawne spośród wymienionych mają fundamentalny
wpływ na działalność Centrum. Z dniem 1 października br. przestaje funkcjonować definicja określająca
osobę rozpoczynającą karierę naukową, na nowo określono definicję młodego naukowca. Poinformował, że
kolejną zmianą jest nowy katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach budżetu
dostępnego na szkolnictwo wyższe i naukę w tym również na zadania finansowane przez NCN. Ważną
zmianą w tym zakresie jest rezygnacja ustawodawcy z możliwości przyznawania środków finansowych
podstawowym jednostkom organizacyjnym uczelni. Zaznaczył, że NCN w swojej dotychczasowej praktyce
jako stronę umowy zawsze traktował uczelnię, a nie wydział, w związku z czym nie spowoduje to zmian
w procesie zawierania przez Centrum umów o finansowanie projektów badawczych. Zwrócił również uwagę
na nową kategorię podmiotu, który może ubiegać się o finansowanie badań, tj. federacje podmiotów
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systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które zgodnie z ustawą, będą mieć osobowość prawną. Zwrócił
uwagę, że w skład federacji mogą wchodzić: (i) uczelnie publiczne, instytuty badawcze, instytuty PAN,
instytuty międzynarodowe lub (ii) uczelnie niepubliczne. Szczególnej uwagi wymaga ograniczenie
o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej pomiędzy poszczególną jednostką wchodzącą w skład
federacji a federacją. Poinformował, że dotychczasowe konsorcja naukowe, będą mogły składać wnioski
o finansowanie do NCN pod nową kategorią, jako grupy podmiotów. Kolejnym zagadnieniem, mającym
wpływ na planowany do ogłoszenia w grudniu br. konkurs ETIUDA, są szkoły doktorskie i związane z tym
terminy przejściowe dotyczące systemu kształcenia doktorantów wskazane w nowej ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce. Zaznaczył, że o ile zapisy ustawy regulujące kształcenie doktorantów wejdą
w życie z dniem 1 października 2019 r. i nie będą miały wpływu na najbliższą edycję tego konkursu, o tyle
w warunkach jego przeprowadzania należy wskazać, że przewody doktorskie otwarte do 30 kwietnia 2019 r.
na podstawie dotychczasowych przepisów należy zakończyć do dnia 31 grudnia 2021 r., w innym wypadku
zostaną one umorzone albo zamknięte.
Ad. 14. Informacja o stanie prac nad przebudową systemu OSF w ramach modularyzacji wniosków
w konkursach NCN.
Dr Szymon Walczak Koordynator Dyscyplin ST poinformował, że od ponad roku są przeprowadzane
prace nad przebudową całego systemu ZSUN/OSF, co jest związane z oczekiwaniami MNiSW dotyczącymi
ujednolicenia formularzy i zmianami technologicznymi w ramach projektu ZSUN1, polegającymi na
wykorzystaniu współczesnych technologii. Przekazał, że przez ostatni rok analizowano budowę formularzy
systemowych do poszczególnych konkursów i zaczęto wprowadzać ujednolicenie reguł, które obecnie są
wprowadzane przez OPI do formularzy konkursów OPUS 17 i PRELUDIUM 17 planowanych do ogłoszenia
w marcu 2019 r. Zaznaczył, że prace nad kolejnymi konkursami będą sukcesywnie dokonywane, tak aby
system spełniał wymagania konkursowe ustalane przez Radę NCN. Dodał, że ujednolicono w ramach
formularzy terminologię w taki sposób, aby uruchomienie kolejnych konkursów trwało jak najkrócej.
Zaznaczył, że do wykonania pozostało ujednolicenie pomiędzy grupami dyscyplin w HS, ST i NZ w zakresie
publikacji i dążenia do uproszczenia systemu oraz dostosowanie dokumentacji do nowej architektury,
wynikające ze zmian w zakresie wprowadzania danych, która będzie uproszczona. Poinformował, że
równolegle są przeprowadzane procesy dostosowujące system do Ustawy 2.0, zwłaszcza w zakresie
podmiotów, które mogą aplikować o grant oraz definicji młodego naukowca. Przypomniał,
że przygotowywanie systemu do obsługi konkursów opartych o współpracę dwu- i wielostronną zaczęto od
dyskusji z OPI nad uruchomieniem systemu w nowej architekturze, co wynika z ilości prac związanych
z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz sposobami aplikowania o pomoc publiczną.
Wskazał, że nowy system ma być gotowy na początku lutego 2019 r. co zapewni ciągłość w naborze
wniosków w konkursach UNISONO. Przypomniał również, że w sierpniu br. Dyrektor NCN podpisał
porozumienie wielostronne o funkcjonowaniu OPI, NCN, NCBiR, MNiSW oraz, że wynegocjowano powołanie
nowego zespołu programistów OPI do pracy z NCN, co pozwoli nadrobić zaległości.
Ad. 15. Przyjęcie zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach
badawczych finansowanych przez NCN.
Mec. Jakub Michaluk Koordynator ZRP poinformował członków Rady NCN o konsekwencjach
wprowadzenia ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w odniesieniu do
finansowanych w ramach projektów badawczych, stypendiów naukowych NCN. Projekt ustawy opiniowany
przez Dyrektora NCN oraz Radę NCN, zawierał dotychczasowe zapisy określające, że stypendia są
zwolnione z podatku dochodowego na podstawie określonego przez Radę Regulaminu przyznawania
stypendiów naukowych NCN, opiniowanego przez RGNiSW oraz zaakceptowanego przez Ministra NiSW.
Zaznaczył, że ostatecznie projekt ustawy został uchwalony w innym brzmieniu, a mianowicie, że zwolnione
od podatku dochodowego są tylko stypendia o których mowa w ustawie, a w odniesieniu do NCN tylko te
przyznane w drodze decyzji Dyrektora NCN, czyli stypendia doktorskie w ramach konkursu ETIUDA.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN wyraził zaniepokojenie, że w zapisach ustawy
nie rozstrzygnięto kwestii podatku od stypendiów naukowych finansowanych w ramach projektów
badawczych NCN. Poinformował również, że dnia 21 września 2018 r. w MNiSW odbędzie się spotkanie
kierownictwa podległych agencji wykonawczych. Ustalono, że podczas tego spotkania wspólnie
z Dyrektorem NCN, zgłoszony będzie postulat zwolnienia beneficjentów stypendiów naukowych NCN
z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podkreślono, że rozstrzygnięcie tego problemu będzie
miało istotne znaczenie dla dalszych prac nad dokumentacją konkursową. W związku z powyższym,
zaproponował wstrzymać prace nad Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach
badawczych finansowanych przez NCN.
Ad. 16. Określenie wysokości środków finansowych z przeznaczeniem na projekty badawcze
realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie sieci QuantERA, planowanym do ogłoszenia
w listopadzie 2018 r.
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Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN poinformował, że na wniosek Dyrektora
w sprawie ustalenia przez Radę środków finansowych przeznaczonych na projekty badawcze realizowane
przez polskie zespoły naukowe w najbliższym konkursie sieci QuantERA, zarekomendowano na ten cel
kwotę w wysokości 1 mln EUR, co pozwoli na sfinansowanie pięciu projektów badawczych realizowanych
przez polskie zespoły naukowe w ramach tego konkursu.
Członkowie Rady NCN zaakceptowali przedstawioną propozycję przyjmując w drodze głosowania
(19 głosów „za”) uchwałę nr 84/2018 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).
Ad. 17. Przedstawienie informacji dotyczących prac Kapituły Nagrody NCN 2018.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN podziękował członkom Rady oraz Dyrektorowi
NCN za pracę Kapituły Nagrody NCN. Poinformował, że podczas posiedzenia Kapituły, które odbyło się
5 września br. wybrani zostali laureaci do Nagrody NCN 2018, po jednym w każdych z trzech obszarów
badawczych: w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, w naukach ścisłych i technicznych oraz
w naukach o życiu. Następnie podziękował osobom prezentującym sylwetki wybranych w lipcu kandydatów
do Nagrody. Na zakończenie zaprosił wszystkich obecnych do udziału w uroczystości wręczenia Nagrody,
która odbędzie się 10 października br. w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. Sukiennicach.
Ad. 18. Ocena raportów końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez
Narodowe Centrum Nauki.
Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Komisji K-1 poinformowała, że członkowie Komisji
K-1 ocenili raporty końcowe w grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Przekazała, że
w przypadku trzech raportów umowa została uznana za niewykonaną z koniecznością zwrotu kosztów.
Dodała, że pojawiają się wątpliwości w ocenie projektów bez publikacji.
Prof. dr hab. Ewa Łokas Przewodnicząca Komisji K-2 poinformowała, że członkowie Komisji K-2 ocenili
raporty końcowe w grupie nauk ścisłych i technicznych, rekomendując uznanie wszystkich projektów
za wykonane zgodnie z umową, z wyjątkiem jednego w którym umowa została uznana za niewykonaną
z koniecznością zwrotu kosztów.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji K-3 poinformował, że członkowie Komisji K-3
ocenili raporty końcowe w grupie nauk o życiu, rekomendując uznanie wszystkich projektów za wykonane
zgodnie z umową.
Rada NCN w drodze głosowania (19 głosów „za”) przyjęła uchwałę nr 83/2018 w sprawie oceny raportów
końcowych z realizacji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w grupie nauk
humanistycznych, społecznych i o sztuce, nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu (treść uchwały
w załączeniu).
Ad. 19. Sprawy wniesione i komunikaty.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN poddał pod dyskusję możliwość zastosowania
zasady przedłużania okresu publikacyjnego do 1,5 roku za każde urodzone bądź przysposobione w tym
czasie dziecko w przypadku kobiet wskazanych w roli kierownika projektu również we wnioskach składanych
w konkursie MAESTRO.
Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN zaproponował, aby ta zasada, na wzór ERC, była
zastosowana we wszystkich konkursach NCN. Kobieta planująca złożyć wniosek w konkursie NCN
dedykowanym naukowcom o określonej liczbie lat po doktoracie, na chwilę obecną może przedłużyć ten
okres o odpowiednią liczbę lat określoną w oparciu o liczbę urodzonych bądź przysposobionych dzieci.
Kolejną możliwością powinno być przedłużenie okresu publikacyjnego o odpowiednią liczbę lat określoną
w oparciu o liczbę urodzonych bądź przysposobionych w tym czasie dzieci. Zwrócił uwagę, ze w przypadku
warunków przeprowadzania konkursu MAESTRO, ograniczeniem jest definicja doświadczonego naukowca
w ramach której ustawodawca nie przewidział możliwości przedłużania 10-letniego okresu publikacyjnego.
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji K-3 wyraził aprobatę dla propozycji przedłużania
okresu publikacyjnego przy założeniu, że kierownik projektu reprezentujący zarówno dziedziny HS jak i NZ
i ST, będzie mógł przedkładać 5 wybranych publikacji z ostatnich 10 lat.
Członkowie Rady NCN zgodzili się na ujednolicenie zasad prezentacji i przedłużania okresu publikacyjnego
w ramach każdego z obszarów nauk HS, ST oraz NZ do ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku, we
wszystkich konkursach NCN. Okres ten będzie mógł być wydłużony o 1,5 roku za każde urodzone bądź
przysposobione w tym czasie dziecko.
Ad. 20. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Rady NCN poinformował, że treść protokołu z lipcowego
posiedzenia plenarnego Rady NCN zostanie przyjęta przez Radę w trybie obiegowym.
Strona 9 z 10

prof. dr hab. Janusz Janeczek
Przewodniczący Rady
Narodowego Centrum Nauki

Opracowanie:
Kancelaria Rady NCN
Załączniki:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Lista obecności;
Uchwała Rady NCN nr 75/2018;
Uchwała Rady NCN nr 76/2018;
Uchwała Rady NCN nr 77/2018;
Uchwała Rady NCN nr 78/2018;
Uchwała Rady NCN nr 79/2018;
Uchwała Rady NCN nr 80/2018;
Uchwała Rady NCN nr 81/2018;
Uchwała Rady NCN nr 82/2018;
Uchwała Rady NCN nr 83/2018;
Uchwała Rady NCN nr 84/2018;
Informacja kwartalna.
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