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KR.0002.10.2016 
 

Protokół z posiedzenia 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

10 listopada 2016 r. 
 
Miejsce posiedzenia:  
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 
 

Uczestnicy posiedzenia plenarnego: 
 

Członkowie Rady Narodowego Centrum Nauki: 
1) prof. dr hab. Jerzy Chudek; 
2) prof. dr hab. Maciej Grochowski; 
3) prof. dr hab. Janusz Janeczek; 
4) prof. dr hab. Artur Jarmołowski; 
5) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak; 
6) prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak; 
7) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek; 
8) prof. dr hab. Ireneusz Kamiński; 
9) prof. dr hab. Michał Karoński; 
10) prof. dr hab. Ryszard Kierzek; 
11) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska; 
12) prof. dr hab. Jan Kotwica; 
13) prof. dr hab. Ewa Łokas; 
14) prof. dr hab. Teresa Malecka; 
15) prof. dr hab. Michał Malinowski; 
16) prof. dr hab. Krzysztof Nowak; 
17) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek; 
18) prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger; 
19) prof. dr hab. Jacek Tejchman-Konarzewski; 
20) prof. dr hab. Wojciech Tygielski; 
21) prof. dr hab. Maciej Wołowicz; 
22) prof. dr hab. Marek Żukowski; 

 

Kierownictwo NCN:  
23) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor; 
24) dr Tomasz Bzukała, Zastępca Dyrektora; 

 

Koordynatorzy Dyscyplin NCN: 
25) dr Anna Marszałek; 
26) dr hab. Wojciech Sowa; 
27) dr Małgorzata Jacobs-Kozyra; 
28) dr Magdalena Łopuszańska-Rusek; 
29) dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska; 
30) dr Marcin Hajduk; 
31) dr Dorota Kiebzak-Mandera; 
32) dr Marcin Liana; 
33) dr Magdalena Kowalczyk; 
34) dr Weronika Bieniasz; 
35) dr Antonina Chmura-Skirlińska; 
36) dr Kinga Sekerdej; 

 

Pracownicy NCN: 
37) dr Ewa Golonka, Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców; 
38) dr Agnieszka Dobrowolska, Kierownik Działu Rozliczania Projektów Badawczych, Staży 

i Stypendiów; 
39) Maciej Wais, Główny Księgowy; 
40) Andrzej Czarnota, Główny informatyk; 
41) dr Laura Bandura-Morgan, Kierownik Działu Audytu; 
42) Justyna Woźniakowska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej; 
43) Anna Plater-Zyberk, Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej; 
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44) Teresa Żanowska, Zastępca Kierownika Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców; 
45) mec. Jakub Michaluk, Koordynator Zespołu Radców Prawnych; 
46) mec. Elżbieta Miśkowicz, Radca Prawny; 
47) Iwona Dąbrowska, Kierownik Działu Spraw Organizacyjnych; 
48) Sylwia Plona-Zduńczyk, Kierownik Działu Zasobów Ludzkich; 
49) Katarzyna Stec, Starszy specjalista ds. analiz i ewaluacji; 
50) Katarzyn Kocot, Starszy Księgowy; 
51) Agnieszka Jewuła, Koordynator Zespołu ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce; 
52) Katarzyna Likos, Starszy specjalista ds. kontroli; 
53) Natalia Krawczyk, Starszy specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych; 
54) Anna Bobela, Specjalista ds. informacji i promocji; 
55) Milena Kwiecień-Pakuła, Młodszy specjalista ds. informacji; 
56) Maciej Pacholarz, Analityk OSF. 

 
Lista obecności w załączeniu. 
 
Przebieg posiedzenia: 
 

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. Opinia dotycząca projektu planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2017. 
4. Opina dotycząca zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2016. 
5. Przedstawienie informacji o stanie przygotowań Narodowego Centrum Nauki do modyfikacji 

systemu zgłaszania wniosków w konkursach organizowanych przez Centrum. 
6. Omówienie propozycji warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 1 na projekty 

badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, planowanego do 
ogłoszenia 15 grudnia 2016 r. 

7. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich.  

8. Omówienie propozycji warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 5 na stypendia 
doktorskie, planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.  

9. Omówienie propozycji warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA na pojedyncze 
działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych.  

10. Wprowadzenie zmian do warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu UWERTURA 1 
na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, planowanego do 
ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.  

11. Omówienie inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej organizacji 
Narodowego Kongresu Nauki i możliwości włączenia się Narodowego Centrum Nauki 
w organizację Kongresu i konferencji programowych poprzedzających Kongres.  

12. Stanowisko w sprawie wniosku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie dotyczącego terminów rozpoczynania projektów finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki.  

13. Stanowisko w sprawie wniosku Rady Naukowej Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu dotyczącego poszerzenia paneli NCN o obszary wiedzy z zakresu 
akustyki. 

14. Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję 
Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia. 

15. Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych 
w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, ustalonych dla panelu HS3 uchwałą 
Rady NCN nr 90/2016 z dnia 13 października 2016 r. 

16. Opinia dotycząca oceny raportu końcowego z wykonania projektu badawczego z nauk o życiu 
pochodzącego z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
do realizacji w Narodowym Centrum Nauki. 

17. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady NCN. 
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Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN przywitał uczestników posiedzenia 
i zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez członków Rady. 
 
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 lipca do 30 września 2016 r.  
(w załączeniu), obejmującą m.in. dane dotyczące konkursów organizowanych przez NCN, współpracy 
międzynarodowej w ramach finansowania badań podstawowych oraz zakresu działalności Rady 
Centrum. Poinformowano, że w III kwartale 2016 r. Narodowe Centrum Nauki angażowało  
się w organizację warsztatów szkoleniowych dla wnioskodawców związanych z procesem 
przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. W III kwartale 2016 r., trwały 
również prace nad organizacją uroczystości wręczenia Nagrody NCN. Przekazano, że w III kwartale 
2016 r. ogłoszono nabór wniosków w konkursach OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 oraz 
POLONEZ 3. Powołane Zespoły Ekspertów przeprowadziły I etap oceny wniosków zgłoszonych 
w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, POLONEZ 2 oraz opublikowano wyniki 
konkursu SYMFONIA 4, w którym łącznie zostało złożonych 38 wniosków na kwotę niemal 211,5 mln 
zł, a do finansowania zakwalifikowanych zostało 5 wniosków na kwotę ponad 22,5 mln zł. W III 
kwartale 2016 r. zamknięto nabór wniosków w konkursach MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA 
BIS 6, w którym złożono łącznie 672 wnioski na kwotę ponad 852,5 mln zł. W dniu 15 września 2016 r. 
we współpracy z DFG ogłoszono drugą edycję konkursu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty 
badawcze z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych 
i technicznych. Poinformowano, że w III kwartale 2016 r. w ramach współpracy międzynarodowej, 
zakończył się nabór wniosków w konkursach PIRE oraz ERA-CAPS jak również nabór wniosków 
pełnych ocenianych na drugim etapie oceny w konkursach NORFACE, Infect-ERA oraz JPI-EC-AMR. 
W tym samym miesiącu ogłoszone zostały wyniki konkursu HERA Uses of the Past, w ramach którego 
finansowanie uzyskało 5 projektów z udziałem naukowców z Polski. W omawianym okresie eksperci 
zakończyli ocenę wniosków złożonych w konkursie SYMFONIA 4, prace prowadzono w ramach 
jednego zespołu międzydziedzinowego. W III kwartale 2016 r. zakończono I etap oceny wniosków 
złożonych w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2. Poinformowano, 
że prace nad oceną wniosków w tych konkursach przeprowadziło łącznie 38 Zespołów Ekspertów,  
w tym 3 międzynarodowe Zespoły Ekspertów w konkursie POLONEZ 2. Przekazano również,  
że w III kwartale 2016 r. odbył się audyt wewnętrzny Centrum w zakresie nadzoru i kontroli projektów,  
a w sierpniu br., rozpoczął się audyt procesu odwoławczego od decyzji Dyrektora Centrum  
w sprawach o przyznanie finansowania projektów. 
  

Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN podziękował Dyrektorowi NCN za 
przekazanie informacji kwartalnej o realizacji zadań Centrum. 
 

Członkowie Rady w drodze głosowania jednomyślnie przyjęli informację kwartalną o zakresie 
wykonywanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach. 
 
Ad. 3. Opinia dotycząca projektu planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2017. 
 

Maciej Wais Główny Księgowy NCN przedstawił założenia projektu planu finansowego NCN na rok 
2017, który przewiduje zwiększenie w stosunku do roku 2016 m.in. wysokości dotacji na działalność 
podmiotową oraz działalność celową NCN. 
 

Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt planu finansowego NCN na 2017 rok przyjmując 
w drodze głosowania (22 głosy „za”) uchwałę nr 99/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).  
 
Ad. 4. Opina dotycząca zmiany planu finansowego Narodowego Centrum Nauki na rok 2016. 
 

Maciej Wais Główny Księgowy NCN przedstawił propozycję zmiany planu finansowego NCN 
w układzie zadaniowym na 2016 rok oraz dwa kolejne lata. Przekazano, że wnioskowane zmiany są 
wynikiem szacowania wolnych środków w budżecie NCN, które nie zostaną wydatkowane do końca 
2016 r. z deklaracją zwolnienia tych środków do części budżetu 28-Nauka. W związku z tym, kwota 
zmniejszenia planu finansowego wynosi 16,12 mln zł. 
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Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali projekt zmiany planu finansowego Narodowego Centrum 
Nauki na rok 2016 oraz dwa kolejne lata przyjmując w drodze głosowania (22 głosy „za”) uchwałę  
nr 98/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu). 
 
Ad. 5. Przedstawienie informacji o stanie przygotowań Narodowego Centrum Nauki do 
modyfikacji systemu zgłaszania wniosków w konkursach organizowanych przez Centrum. 
 

Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor NCN poinformował, że począwszy od konkursów, 
ogłaszanych 15 grudnia 2016 r., wnioski w konkursach przeprowadzanych przez Centrum będą 
składane wyłącznie elektronicznie. Zmiana procedury naboru wniosków w konkursach umożliwia 
rezygnację z przesyłania przez wnioskodawców wygenerowanych z systemu OSF i podpisanych 
wniosków w wersji papierowej wraz z załącznikami. Przekazano, że dokumenty wymagane na etapie 
składanie wniosku można dołączyć podpisane podpisem elektronicznym lub podpisane w sposób 
tradycyjny w postaci skanów tych dokumentów. Wysłanie wniosku za pośrednictwem systemu OSF 
będzie możliwe po załączeniu podpisanego potwierdzenia złożenia wniosku. W związku z tym trwają 
prace nad modyfikacją dostępnych w systemie OSF formularzy.  
 

W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: ks. prof. A. Szostek; prof. J. Tejchman-
Konarzewski; prof. H. Kozłowski; prof. M. Kossowska; prof. J. Chudek; prof. M. Grochowski; prof. W. 
Tygielski; prof. L. Kaczmarek; dr inż. A. Dobrowolska. 
 
Ad. 6. Omówienie propozycji warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 1 na projekty 
badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, planowanego do 
ogłoszenia 15 grudnia 2016 r. 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił 
propozycję warunków przeprowadzania konkursu SONATINA 1 adresowanego do osób posiadających 
stopień naukowy doktora uzyskany do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Poinformowano, 
że ogłoszenie konkursu planowane jest 15 grudnia 2016 r. Zgodnie z podjętymi podczas poprzednich 
posiedzeń Rady ustaleniami, w tym konkursie będzie możliwe finansowanie zatrudnienia kierownika 
projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w jednostce naukowej,  
w której realizowany będzie projekt badawczy. W przypadku osób posiadających zatrudnienie  
w jednostce naukowej, ale chcących zmienić miejsce pracy i realizować projekt w innej jednostce, 
możliwe będzie w ramach konkursu SONATINA uzyskanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca, pod warunkiem 
rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia zawarcia 
umowy o finansowanie projektu badawczego. W związku z przejściem na elektroniczną procedurę 
składania wniosków zaproponowano uzupełnienie warunków konkursu o zapis dotyczący 
konieczności załączenia w systemie OSF podpisanego elektronicznie dokumentu potwierdzającego 
złożenie wniosku lub skanu tego dokumentu podpisanego w sposób tradycyjny. Dodatkowo 
zaproponowano, aby kierownik projektu mógł wykazać w ankiecie dorobku naukowego prace przyjęte 
do druku, którym został nadany numer ISBN lub DOI. Szczegółowe warunki konkursu będą 
przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Rady. 
 
Ad. 7. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań 
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po 
uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich. 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił 
propozycję korekty zapisów Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych 
przez NCN. Zasadnicze zmiany polegają na zaktualizowaniu treści załącznika nr 4 do Regulaminu 
określającego koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Zakres zmian obejmuje 
zwiększenie kosztów wynagrodzeń i stypendiów naukowych dla osób będących członkami zespołu 
naukowego we wszystkich konkursach NCN oraz zwiększenie do 40% maksymalnej wysokości 
kosztów pośrednich możliwych do uzyskania przez podmiot, w którym realizowany będzie projekt 
badawczy. Zaproponowano również, aby uzupełnić procedurę składania wniosków o zapisy związane 
z przejściem na elektroniczną procedurę składania wniosków. W części dokumentu dotyczącej 
ograniczeń w występowaniu z wnioskami z konkursach NCN przedstawiono zapis, w myśl którego nie 
można jednocześnie pełnić roli kierownika projektu, w projektach finansowanych w ramach konkursów 
SONATINA, SONATA, SONATA BIS. 
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Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował, że Rada przyjęła w trybie 
obiegowym 27 października 2016 r. uchwałę nr 96/2016 w sprawie określenia Regulaminu 
przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN oraz 
uchwałę nr 97/2016 w sprawie określenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych 
w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków NCN w konkursie ETIUDA. Przekazano, 
że nowe regulacje w zakresie finansowania przez NCN stypendiów naukowych zakładają m.in. 
zwiększenie do 4,5 tys. zł wysokości stypendium naukowego w ramach stypendium doktorskiego  
w konkursie ETIUDA oraz do 4,5 tys. zł wysokości stypendium naukowego możliwego do przyznania 
w ramach grantów NCN. 
 

W dyskusji nad tym punktem wzięli udział prof. dr hab. W. Tygielski, prof. dr hab. M. Karoński, prof. dr 
hab. A. Jarmołowski, ks. prof. dr hab. A. Szostek, prof. dr hab. J. J. Sztaudynger, prof. dr hab. 
J. Kotwica, prof. dr hab. K. Nowak, prof. dr hab. Z. Błocki, prof. dr hab. A. Sobolewski, mec. J. 
Michaluk oraz dr L. Bandura-Morgan oraz dr Ewa Golonka. 
 
Ad. 8. Omówienie propozycji warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 5 na stypendia 
doktorskie, planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2016 r. 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił 
propozycję korekty zapisów warunków przeprowadzania konkursu ETIUDA 5, które w częściach 
wspólnych zostały uzupełnione o zapisy wprowadzone dla konkursu SONATINA 1 dotyczące 
elektronicznego systemu naboru wniosków w konkursach. Przekazano, że warunki przeprowadzenia 
piątej edycji konkursu ETIUDA będą przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Rady. 
 
Ad. 9. Omówienie propozycji warunków i regulaminu przyznawania środków na realizację 
zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA na pojedyncze 
działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił 
propozycję warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu MINIATURA na tzw. „małe granty”.  
Przypomniano, że konkurs zakłada finansowanie pojedynczego działania naukowego z zakresu badań 
podstawowych m.in. badania wstępne, różnego rodzaju kwerendy, staże naukowe, konsultacje, 
wyjazdy badawcze lub wyjazdy konferencyjne. Poinformowano, że zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami nabór wniosków w konkursie będzie prowadzony w sposób ciągły, a przyjmowanie 
wniosków rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. W konkursie będą rozpatrywane wnioski, w których 
planowane do finansowania działania naukowe realizowane będą przez osoby zatrudnione  
w jednostkach naukowych na podstawie umowy o pracę, które nie kierowały i nie kierują realizacją 
projektu badawczego finansowanego ze środków NCN oraz nie były laureatami konkursów na 
przyznanie stypendium doktorskiego lub stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 
finansowanych ze środków NCN. Dodatkowo, osoby te muszą posiadać stopień naukowy doktora 
uzyskany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. 
 

Członkowie Rady w toku prowadzonej dyskusji jednomyślnie zaakceptowali warunki i regulamin 
przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie MINIATURA 1, 
podejmując w drodze głosowania (22 głosy „za”) uchwałę nr 104/2016 w tej sprawie (treść uchwały 
w załączeniu). Jednocześnie ustalono, że nakłady finansowe w konkursie MINIATURA 1 będą 
wynosiły 20 mln zł. 
 
Ad. 10. Wprowadzenie zmian do warunków i regulaminu przeprowadzania konkursu 
UWERTURA 1 na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, 
planowanego do ogłoszenia 15 grudnia 2016 r.  
 

Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur przedstawił 
propozycję korekty zapisów warunków przeprowadzania konkursu UWERTURA 1, które w częściach 
wspólnych zostały uzupełnione o zapisy wprowadzone dla konkursu SONATINA 1 dotyczące przejścia 
na elektroniczny system naboru wniosków w konkursach. Poinformowano również, że Europejska 
Rada ds. Badań Naukowych (ERC) przekazała listę 726 laureatów konkursów ERC, którzy wyrazili 
chęć przyjęcia na staż naukowców z Belgii, Czech, Estonii, Polski i Węgier, wybranych w krajowych 
konkursach na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC w ramach 
programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees. Pierwsza edycja konkursu UWERTURA będzie 
ogłoszona 15 grudnia 2016 r., z naborem wniosków do 15 marca 2017 r. Szczegółowy zakres zmian  
w dokumentacji będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Rady. 
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Ad. 11. Omówienie inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej 
organizacji Narodowego Kongresu Nauki i możliwości włączenia się Narodowego Centrum 
Nauki w organizację Kongresu i konferencji programowych poprzedzających Kongres.  
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował, że Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego skierowało prośbę do NCN o włączenie się we współorganizację Narodowego 
Kongresu Nauki oraz konferencji programowych poprzedzających Kongres. Poinformowano,  
że koncepcja Narodowego Kongresu Nauki przewiduje przeprowadzenie szeregu dyskusji 
dotyczących m.in.: innowacyjności, umiędzynarodowienia nauki w sferze badań i wdrożeń, 
podniesienia jakości nauki i dydaktyki, odrodzenia polskiej humanistyki, parametryzacji jednostek 
badawczych czy też deregulacji współpracy nauki z biznesem.  
 
Ad. 12. Stanowisko w sprawie wniosku Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej 
i Komórkowej w Warszawie dotyczącego terminów rozpoczynania projektów finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował o wniosku 
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie skierowanym do Rady 
w którym zwrócono uwagę na problem terminów rozpoczynania projektów finansowanych ze środków 
NCN (w załączeniu). Przekazano, że obecnie za początek realizacji projektu uznaje się datę 
podpisania umowy grantowej przez Dyrektora Centrum. Takie rozwiązanie, wg MIBMiK utrudnia 
zaangażowanie osób w ramach wynagrodzeń etatowych na zaplanowany, cały okres trwania projektu 
i wiąże się z opóźnieniami w realizacji zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem, gdyż w sytuacji 
gdy umowa dociera do jednostki po podpisaniu przez NCN, nierealne staje się zatrudnienie kierownika 
projektu na etat  lub jego wykonawcę od początku trwania projektu. W celu rozwiązania tego problemu 
przedstawiono propozycję polegającą na możliwości przedłużania czasu trwania projektu. 
 
Dr Ewa Golonka Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN przedstawiła 
procedurę podpisywania umów trójstronnych o finansowanie projektów badawczych jednocześnie 
informując, że trwają dyskusje na temat usprawnienia obecnie obowiązującego systemu. 
Poinformowano, że rozważana jest możliwość wydłużania okresu realizacji projektu bądź wyznaczenia 
przez NCN jednej daty rozpoczęcia realizacji projektu badawczego/stażu/stypendium dla wszystkich 
wniosków zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursów przeprowadzanych przez 
Centrum, których termin zakończenia naboru wniosków przypadał w tym samym dniu. Przekazano,  
że w dyskusjach przedstawia się również inne rozwiązania, które wymagają szerokich konsultacji,  
a ostateczna decyzja w tym zakresie zostanie podjęta w późniejszym czasie. 
 
W toku prowadzonej dyskusji członkowie Rady NCN poparli stanowisko MIBMiK w sprawie  zmiany 
obowiązującej procedury wyznaczania terminu rozpoczęcia realizacji projektów badawczych.  
 
W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: Ks. prof. A. Szostek, Prof. J. Janeczek, Prof. I. 
Kamiński, Prof. M. Malinowski, mec. E. Miśkowicz, Prof. J. Tejchman-Konarzewski, Prof. M. 
Kossowska, Prof. M. Karoński, Prof. Zbigniew Błocki oraz dr M. Kowalczyk.  
  
Ad. 13. Stanowisko w sprawie wniosku Rady Naukowej Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu dotyczącego poszerzenia paneli NCN o obszary wiedzy 
z zakresu akustyki. 
 
W toku prowadzonej dyskusji Rada NCN częściowo zaakceptowała wniosek złożony przez Radę 
Naukową Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w załączeniu) w sprawie 
poszerzenia deskryptorów w wybranych panelach NCN o dodatkowe zagadnienia identyfikujące 
obszar wiedzy akustyki. W ramach panelu ST8 zdecydowano wprowadzić pomocnicze określenie 
identyfikujące: ST8_13 akustyka architektoniczna. 
 
Członkowie Rady NCN w drodze głosowania (22 głosy „za”), przyjęli uchwałę nr 102/2016 w sprawie 
wprowadzenia zmian w podziale na dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których ogłaszane są 
i przeprowadzane konkursy NCN (treść uchwały w załączeniu). 
 
Ad. 14. Wybór członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosków skierowanych przez Komisję 
Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia. 
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Prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Komisji K-1 przedstawiła propozycje składu 
Zespołów Ekspertów nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce do oceny wniosków 
w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz w konkursie FUGA 5 skierowanych przez 
Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia. Do pełnienia funkcji przewodniczącego 
ZE HS zaproponowano dr hab. Macieja Foryckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.  
 

Prof. dr hab. Janusz Janeczek w imieniu przewodniczącego Komisji K-2 prof. dr hab. Henryka 
Kozłowskiego, przedstawił propozycje składu Zespołu Ekspertów nauk ścisłych i technicznych do 
oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, 
SONATA 11 skierowanych przez Komisję Odwoławczą Rady NCN do ponownego rozpatrzenia. Do 
pełnienia funkcji przewodniczącego tego zespołu zaproponowano prof. dr hab. Grzegorza Karcha 
z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Członkowie Rady NCN przyjęli jednomyślnie (22 głosy „za”) uchwałę nr 101/2016 w sprawie wyboru 
członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych 
w konkursach OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz uchwałę nr 103/2016 w sprawie wyboru 
członków Zespołu Ekspertów do oceny wniosku o finansowanie stażu podoktorskiego w konkursie 
FUGA 5 (treść uchwał w załączeniu). 
 
Ad. 15. Zmiana wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów 
badawczych w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, ustalonych dla panelu HS3 
uchwałą Rady NCN nr 90/2016 z dnia 13 października 2016 r. 
 

prof. dr hab. Małgorzata Kossowska Przewodnicząca Komisji K-1 poinformowała, że propozycja 
zwiększenia nakładów finansowych w konkursie OPUS 11 dla panelu HS3, określonych uchwałą 
90/2016 została omówiona podczas spotkania komisji K-1. W wyniku wspólnych uzgodnień 
zaproponowano zwiększenie o 1 mln zł budżetu konkursu OPUS 11. W ten sposób na realizację 
projektów badawczych w tym konkursie zostanie przekazanych łącznie 350,8 mln zł, w tym: 44,5 mln 
zł dla HS, 148 mln zł dla ST i 158,3 mln zł dla NZ. W konkursie PRELUDIUM 11 oraz SONATA 11 
nakłady finansowe pozostaną bez zmian. 
 

Rada NCN w głosowaniu (22 głosy „za”) jednomyślnie poparła propozycję zwiększenia kwot 
przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych w ramach poszczególnych dyscyplin 
w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11, przyjmując w tej 
sprawie uchwałę nr 100/2016 (treść uchwały w załączeniu). 
 
Ad. 16. Opinia dotycząca oceny raportu końcowego z wykonania projektu badawczego z nauk 
o życiu pochodzącego z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego do realizacji w Narodowym Centrum Nauki. 
 

Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN zaproponował, aby punkt w sprawie 
przyjęcia oceny raportu końcowego z wykonania projektu badawczego w ramach nauk o życiu 
pochodzącego z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do 
realizacji w Narodowym Centrum Nauki, był przedmiotem obrad posiedzenia Rady w innym terminie. 
 
Ad. 17. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Rady NCN. 
 

Rada NCN zaakceptowała treść protokołów z wrześniowego posiedzenia Rady. 
 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
 
 

                                            Prof. dr hab. Michał Karoński 
 
 

          Przewodniczący Rady NCN 
 

 
 

Opracowanie: 
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 
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Załączniki: 
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2) Uchwała Rady NCN nr 96/2016; 
3) Uchwała Rady NCN nr 97/2016; 
4) Uchwała Rady NCN nr 98/2016; 
5) Uchwała Rady NCN nr 99/2016; 
6) Uchwała Rady NCN nr 100/2016; 
7) Uchwała Rady NCN nr 101/2016; 
8) Uchwała Rady NCN nr 102/2016; 
9) Uchwała Rady NCN nr 103/2016; 
10) Uchwała Rady NCN nr 104/2016; 
11) Informacja kwartalna o zakresie wykonywanych zadań i wydatkowanych na ten cel środkach  

w okresie 1 lipca – 31 września 2016 r. 
12) Wniosek Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. 
13) Wniosek Rady Naukowej Instytutu Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 
 


