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Protokół ustaleń z posiedzenia  

Rady Narodowego Centrum Nauki 

 

Kraków, 10 stycznia 2011r. 

godz. 11.00 – 18.00 

 

 

Miejsce posiedzenia: 

Sala Bobrzyńskiego, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. 

 

 

Uczestnicy: 

 

1. prof. dr hab. Szczepan Biliński, Pełnomocnik ds. utworzenia Narodowego Centrum 

Nauki 

2. Pani Magdalena Maciejewska, Dyrektor Departamentu Instrumentów Polityki 

Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

3. Pan Mieczysław Zając, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

4. Pan Bogdan Szkup, Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Polityki 

Naukowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

5. Pan Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji 

6. prof. dr hab. Michał Karoński 

7. prof. dr hab. Zbigniew Błocki 

8. prof. dr hab. Jacek Błażewicz 

9. prof. dr hab. Bożena Czerny 

10. prof. dr hab. Andrzej Duda 

11. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 

12. prof. dr hab. Janusz Janeczek 

13. prof. dr hab. Janina Jóźwiak 

14. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek 

15. prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak 

16. prof. dr hab. Mirosław Kofta 

17. prof. dr hab. Henryk Kozłowski 

18. prof. dr hab. Leszek Leszczyński 

19. prof. dr Teresa Malecka 

20. prof. dr hab. Tomasz Motyl 

21. prof. dr hab. Krzysztof Nowak 

22. prof. dr hab. Wojciech Nowakowski 

23. prof. dr hab. Ryszard Nycz 

24. prof. dr hab. Jerzy Pałka 

25. Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek 

26. prof. dr hab. Adam Torbicki 

27. Pan Tomasz Bzukała, główny specjalista, Biuro Narodowego Centrum Nauki 

Lista obecności w załączeniu. 
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Porządek obrad: 

 

1. Informacja na temat aktualnego stanu prac związanych z organizacją Narodowego 

Centrum Nauki. 

2. Organizacja i harmonogram pracy Rady Narodowego Centrum Nauki w pierwszej 

połowie 2011 r.  

3. Rozpatrzenie sprawy konkursu na Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

4. Rozpatrzenie sprawy podziału na dyscypliny nauk, w których będą ogłaszane  

i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych. 

5. Określenie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzenia 

konkursów na ich realizację. 

6. Rozpatrzenie sprawy konkursu na koordynatorów dyscyplin naukowych. Powołanie 

komisji konkursowych na stanowiska koordynatorów. 

7. Sprawy bieżące. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Prowadzenie obrad - prof. dr hab. Michał Karoński, Przewodniczący Rady NCN, który 

przywitał zgromadzonych oraz przedstawił porządek posiedzenia. Po krótkiej informacji 

organizacyjnej przystąpiono do części merytorycznej zgodnie z zaproponowaną kolejnością 

tematów do dyskusji.  

 

Ad.1.Informacja na temat aktualnego stanu prac związanych z organizacją Narodowego 

Centrum Nauki. 

 

Prof. dr hab. Szczepan Biliński przedstawił aktualny stan prac związanych z organizację 

NCN. Poinformowano, że przygotowania do uruchomienia siedziby przebiegają prawidłowo. 

Dnia 30 grudnia 2010 r. została odebrana pierwsza część powierzchni biurowej w budynku 

Biprostalu na ul. Królewskiej 57 – obecnie trwają tam prace wykończeniowe. Trwa również 

remont drugiej części, dostępnej w dalszym etapie użytkowania. Termin ukończenia 

wszystkich prac wyznaczony jest na koniec lutego br. Przewiduje się, że start produktywny 

pracy NCN w nowej siedzibie rozpocznie się 1 marca br., natomiast oficjalne otwarcie biura 

NCN zaplanowano na 3 marca br.  

 

Na pytanie w sprawie zasad przejmowania przez NCN projektów z tzw. starych konkursów 

już rozpatrywanych przez MNiSW przekazano, że wspólnie z przedstawicielami MNiSW 

podejmowane są rozmowy w kierunku poszukiwania optymalnego rozwiązania. Przekazano, 

że wszystkie zobowiązania w 2011 roku wynikające z poprzednich konkursów - czyli do 39,  

są po stronie ministerstwa, przez które będą finansowane.  

 

Prof. dr hab. Michał Karoński dodał, iż w sprawie przekazywania do NCN projektów już 

realizowanych odbył 29 grudnia 2010 r. rozmowę z Minister NiSW Panią Barbarą Kudrycką, 

podczas której, w uzgodnieniu z prof. dr hab. Szczepanem Bilińskim, została przedstawiona 

koncepcja wsparcia przez MNiSW działalności NCN w pierwszym półroczu. Poinformowano 

również, że bezpośrednio przed posiedzeniem odbyło się robocze spotkanie  
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z przedstawicielami MNiSW, na którym uzgodniono, iż nowozatrudnieni pracownicy NCN 

odbędą szkolenia w strukturach MNiSW. Przekazano także, że zgodnie z zapewnieniami, 

część pracowników Departamentu Instrumentów Polityki Naukowej i Departamentu Budżetu 

i Finansów, będzie pracowała w ministerstwie na rzecz NCN w pierwszej połowie roku.  

 

W sprawie projektów z konkursów poprzednich poinformowano, że zostało wynegocjowane 

rozwiązanie polegające na tym, że na wszystkie projekty, które NCN ma przyjąć w roku 

2011, środki finansowe na ich realizację zostaną w jednej transzy przekazane instytucjom 

naukowym jeszcze przed przekazaniem całej dokumentacji z MNiSW do NCN. Oznacza to 

przekazanie zobowiązań finansowych: z 38 i 39 konkursu - do końca marca br., z 37 i 36 

konkursu – do końca czerwca br., a w przypadku konkursów starszych do końca września br. 

Taka propozycja zostanie przedstawiona do akceptacji Minister NiSW Pani Barbarze 

Kudryckiej. Natomiast 40 Konkurs będzie w pełni finansowany przez NCN. 

 

Pan Mieczysław Zając, Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW 

odpowiadając na pytanie dotyczące wysokości zobowiązań finansowych związanych  

z realizacją projektów będących po stronie ministerstwa i NCN poinformował, że w budżecie 

państwa na rok 2011 została zarezerwowana kwota w wysokości 309 mln zł., z czego 274 mln 

zł. z przeznaczeniem na projekty. Kwota zobowiązań do podpisywanych umów szacuje się  

na ok. 460 mln zł.,  i te środki muszą być przekazane do ośrodków naukowych. Poziom 

zobowiązań wynikający z 40 Konkursu wynosi 206 mln zł., co daje kwotę w wysokości 68 

mln zł. na następne konkursy. Biorąc pod uwagę fakt, że NCN nie będzie  

w stanie elastycznie przejść w finansowanie projektów uznano, że rok 2011 będzie rokiem 

przejściowym zarówno dla MNiSW jak i NCN, a w latach następnych środki będą wyłącznie 

w dyspozycji NCN. 

 

 

 Ad.2. Organizacja i harmonogram pracy Rady Narodowego Centrum Nauki  

w pierwszej połowie 2011 r.  
  

Prof. dr hab. Michał Karoński przekazał zgromadzonym propozycję pracy Rady NCN  

w pierwszym półroczu 2011 w oparciu o przygotowany harmonogram (w załączeniu).  

Działając na podstawie statutu NCN określono zakres zadań i tryb pracy Rady NCN. 

Poinformowano również o podjęciu decyzji przez Przewodniczącego Rady NCN 

(decyzja nr 1/2011 w załączeniu) w sprawie podziału Rady NCN na komisje: K-1, K-2, K-3  

o następujących nazwach i składzie: 

 

 Komisja nauk humanistycznych, społecznych oraz nauk o sztuce i twórczości 

artystycznej K-1: prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, prof. dr hab. Janina Jóźwiak, 

prof. dr hab. Mirosław Kofta, prof. dr hab. Leszek Leszczyński, prof. dr Teresa 

Małecka, prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, prof. dr hab. Ryszard Nycz 

(przewodniczący), Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, prof. dr hab. Wojciech 

Tygielski. 

 

 Komisja nauk ścisłych i inżynierskich K-2: prof. dr hab. Jacek Błażewicz, prof. dr 

hab. Zbigniew Błocki, prof. dr hab. Bożena Czerny, prof. dr hab. Andrzej Duda, prof. 

dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Michał Karoński, prof. dr hab. Henryk 

Kozłowski (przewodniczący), prof. dr hab. Marek Żukowski. 
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 Komisja nauk o życiu K-3: prof. dr hab. Jakub Gołąb, prof. dr hab. Leszek 

Kaczmarek (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Motyl, prof. dr hab. Krzysztof 

Nowak, prof. dr hab. Jerzy Pałka, prof. dr hab. Adam Torbicki. 

 

Powyższe komisje mają charakter trwały, powołane są na okres pełnienia kadencji członków 

Rady NCN. Dodatkowo, w obrębie funkcjonowania tych komisji będą powoływane mniejsze 

zespoły robocze w celu realizacji określonych obowiązków statutowych.   

 

W związku z powyższym, Przewodniczący Rady NCN podjął decyzję (decyzja nr 2/2011 

w załączeniu) o powołaniu komisji specjalistycznych do wykonania wyznaczonych zadań: 

 

 Komisja ds. regulaminów i procedur KS-1, zajmująca się sprawami przygotowania 

regulaminu dot. przeprowadzania konkursów na Koordynatorów Dyscyplin oraz 

procedury wyłaniania Zespołów Ekspertów,  w składzie: prof. dr hab. Jacek 

Błażewicz, prof. dr hab. Zbigniew Błocki, prof. dr hab. Krzysztof Nowak 

(przewodniczący), prof. dr hab. Leszek Leszczyński, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek.  

 

 Komisja ds. konkursów na projekty badawcze KS-2 do obowiązków, której należeć 

będzie określenie trybu i kryteriów oceny grantów, w składzie: prof. dr hab. Tomasz 

Kapitaniak (przewodniczący), prof. dr hab. Mirosław Kofta, prof. dr Teresa Malecka, 

prof. dr hab. Tomasz Motyl, prof. dr hab. Adam Torbicki.  

 

 Komisja ds. konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie oraz 

programy międzynarodowe niewspółfinansowane KS-3, w składzie: prof. dr hab. 

Bożena Czerny, prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (przewodniczący), prof. dr hab. Janusz 

Janeczek, prof. dr hab. Leszek Kaczmarek, prof. dr hab. Jerzy Pałka.  
 

W związku z koniecznością pracy w określonych komisjach ustalono, że przyszłe spotkania 

Rady NCN odbędą się w dwóch częściach: najpierw spotkania w komisjach K-1, K-2, K-3  

a następnie posiedzenie plenarne. Poinformowano również, że na stronie internetowej NCN 

zostanie stworzona specjalna zakładka dotycząca Rady NCN, w której znajdą się: uchwały 

Rady NCN, decyzje Przewodniczącego Rady NCN i protokoły z posiedzeń. 

 

 

Ad.3. Rozpatrzenie sprawy konkursu na Dyrektora Narodowego Centrum Nauki. 

 

W sprawie konkursu na Dyrektora NCN Przewodniczący Rady NCN prof. dr hab. Michał 

Karoński poinformował, że w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk podjęto 

uchwałę Rady NCN (uchwała nr 1/2011 w załączeniu) w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN. Rozstrzygnięcie 

konkursu zaplanowano na dzień 28 lutego br. 
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Ad. 4. Rozpatrzenie sprawy podziału na dyscypliny nauk, w których będą ogłaszane  

i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych.  
 

Przewodniczący Rady NCN prof. dr hab. Michał Karoński otworzył dyskusję nt. dyscyplin  

i grup dyscyplin naukowych w ramach, których przeprowadzane będą konkursy na realizację 

projektów badawczych w oparciu o propozycję przyjęcia podziału, jaki funkcjonuje w ERC - 

European Research Council (w załączeniu). Zgromadzeni pozytywnie wypowiedzieli się nt. 

europejskiego systemu. Ustalono, że podział ERC przeanalizowany zostanie w ramach pracy 

komisji K-1, K-2, K-3 i na następnym posiedzeniu Rady NCN zostanie przedstawiona 

wspólna propozycja w oparciu, której będzie możliwie uruchomienie konkursu. 

 

 

Ad.5. Określenie tematyki projektów badawczych i warunków przeprowadzenia 

konkursów na ich realizację. 
 

Przewodniczący Rady NCN prof. dr hab. Michał Karoński zaproponował przeprowadzenie 

dyskusji w sprawie warunków dla organizacji kolejnego konkursu na projekty badawcze. 

Przekazano, że opracowanie procedury rozpatrywania i oceny grantów oraz przyjęcie 

harmonogramu realizacji pierwszego konkursu będzie podstawowym zadaniem komisji KS-2. 

Wstępne założenia przewidują, że ogłoszenie konkursów nastąpi 15 marca br. A 15 czerwca 

br. zakończy się składanie wniosków grantowych. Do 30 czerwca br. Rada NCN otrzyma 

informację o wysokości kwot wnioskowanych, dokonując równolegle podziału środków na 

poszczególne komisje K-1, K-2, K-3, które przygotują propozycje podziału środków na 

poszczególne panele, a po określeniu nakładów rozpoczną swoją pracę Zespoły Ekspertów 

(początek lipca br.), które dokonają dwustopniowej oceny wniosków grantowych, polegającej 

na wstępnym odrzuceniu  pierwszym etapie wniosków słabszych na podstawie opinii 

członków Zespołów Ekspertów an nastepnie, w drugim etapie wybór wniosków 

zakwalifikowanych do finansowania po uzyskaniu doatkowych opinii recenzentów 

zewnętrznych. Do ustalenia pozostaje sposób powołania i działania Zespołów Ekspertów oraz 

zasady udzielenia im wsparcia przez recenzentów zewnętrznych – w tym również 

recenzentów zagranicznych. Ponieważ, ocena grantów powinna opierać się o odpowiednie 

oprogramowanie, w marcu br. powinno się określić tryb oceny grantów i sposób ich 

rozliczania. Poruszona została również kwestia wykorzystania dotychczasowych formularzy 

zgłoszeń i formularzy oceny projektów oraz rozważenia konieczności wprowadzenia do nich 

nowych modyfikacji. W celu przygotowania odpowiedniego systemu dla konkursu 

planowanego do ogłoszenia 15 marca br., wszelkie propozycje zmian do formularzy powinny 

być przekazane do Ośrodka Przetwarzania Danych odpowiednio wcześnie. Ustalono, że do  

10 marca br. opracowana będzie pełna procedura przeprowadzania pierwszych konkursów 

grantowych. 

 

W sprawie Zespołu Ekspertów prof. dr hab. Michał Karoński przekazał propozycję wzięcia 

pod uwagę osób zgłoszonych przez członków Rady NCN i kandydatów zgłoszonych przez 

instytucje naukowe (rady wydziałów i instytuty kategorii A) oraz młodych badaczy  

o międzynarodowej aktywności. W toku dyskusji zaproponowano, aby rozważyć również 

możliwość zaproszenia do Zespołu Ekspertów osób z istniejącej listy kandydatów, którzy byli 

zgłaszani na członków Rady NCN oraz spośród dotychczasowych, skutecznych 

grantobiorców. Ustalono, że komisja KS-2 opracuje na następne posiedzenie wstępną 

procedurę naboru Zespołu Ekspertów. 
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Odnośnie finansowania stypendiów doktorskich i staży podoktorskich oraz programów 

międzynarodowych niewspółfinansowanych prof. dr hab. Michał Karoński poinformował, że 

na realizację w 2011 roku programów międzynarodowych niewspółfinansowanych jest 

przewidziana kwota w wysokości 80 mln zł. do podziału między NCN i NCBiR. Do decyzji 

Rady NCN pozostaje sposób wydatkowania tych środków - czy będzie to odbywać się  

w sposób ciągły czy konkursowy. Pozostaje również do rozważenia sposób finansowania 

stypendiów doktorskich i podoktorskich. Wszystkie te zagadnienia będą tematem pracy  

w ramach komisji KS-3. 

 

 

Ad.6.  Rozpatrzenie sprawy konkursu na koordynatorów dyscyplin naukowych. 

Powołanie komisji konkursowej na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin. 

 

 

Odnośnie przeprowadzenia konkursu na Koordynatorów Dyscyplin odbyła się dyskusja 

dotycząca trybu wyłaniania kandydatów przy uwzględnieniu założeń wynikających z ustawy. 

Ponieważ ogłoszenie nowego konkursu wyznaczone jest na dzień 15 marca br., procedura 

konkursu na Koordynatorów Dyscyplin powinna się zakończyć najpóźniej do 10 marca br.  

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonego głosowania, ustalono jednomyślnie 

powołanie: 

 

 Komisji konkursowej ds. wyboru Koordynatorów Dyscyplin, która stworzy 

regulamin konkursowy, oraz zakres wymagań potrzebnych do sporządzenia 

ogłoszenia o konkursie. Skład komisji: prof. dr hab. Andrzej Duda, prof. dr hab. Jakub 

Gołąb, prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Janina Jóźwiak, prof. dr hab. 

Tomasz Motyl. 

 

Ustalono, że konieczne jest wyznaczenie ośmiu Koordynatorów Dyscyplin – w komisji: K-1 

dwóch, K-2 trzech, K-3 trzech. Rada NCN jednomyślnie przyjęła uchwałę (uchwała nr 2/2011 

w załączeniu) w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko Koordynatora Dyscyplin. Przyjęto 

treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Koordynatora Dyscyplin oraz regulamin konkursu 

stanowiący załącznik do uchwały. 

 

 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

                                                                                               Zatwierdzam 

 

 
 

prof. dr hab. Michał Karoński 

Przewodniczący Rady NCN 

Opracowanie: 

Tomasz Bzukała 

Biuro Narodowego Centrum Nauki 

Kraków, 10 stycznia 2011 r. 


