Protokół z posiedzenia
Rady Narodowego Centrum Nauki
Kraków, 8 września 2011 r.
Miejsce posiedzenia:
Narodowe Centrum Nauki w Krakowie
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1.
2.
3.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

prof. dr hab. Jacek Błażewicz
prof. dr hab. Zbigniew Błocki
prof. dr hab. Bożena Czerny
prof. dr hab. Andrzej Duda
prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki
prof. dr hab. Jakub Gołąb
prof. dr hab. Janusz Janeczek
prof. dr hab. Janina Jóźwiak
prof. dr hab. Leszek Kaczmarek
prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak
prof. dr hab. Michał Karoński
prof. dr hab. Mirosław Kofta
prof. dr Teresa Malecka
prof. dr hab. Tomasz Motyl
prof. dr hab. Krzysztof Nowak
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
prof. dr hab. Ryszard Nycz
prof. dr hab. Jerzy Pałka
ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
prof. dr hab. Adam Torbicki
prof. dr hab. Wojciech Tygielski
prof. dr hab. Marek Żukowski

oraz
23. prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor NCN
24. p. Justyna Woźniakowska, Z-ca Dyrektora NCN
25. p. Tomasz Bzukała, p.o. Z-cy Dyrektora NCN
26. p. dr Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji
i Koordynatorzy Dyscyplin:
1. dr Anna Marszałek
2. dr hab. Wojciech Sowa
3. dr Agnieszka Dobrowolska
4. dr Marzena Oliwkiewicz – Miklasińska
5. dr Jakub Gadek
6. dr Ewa Golonka
7. dr Magdalena Kowalczyk
8. dr Marcin Liana
Lista obecności w załączeniu.
Porządek posiedzenia:
1.
2.

Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Informacja dotycząca aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum
Nauki przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. inż. A. Jajszczyka.
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3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

Informacja na temat podejmowanych działań związanych ze współpracą międzynarodową
Narodowego Centrum Nauki przedstawiona przez Zastępcę Dyrektora NCN p. J. Woźniakowską.
Informacja dotycząca zmiany Planu finansowego Narodowego Centrum Nauki przedstawiona
przez p.o. Z-cy Dyrektora NCN p. T. Bzukałę.
Powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady NCN, ds. rozpatrywania odwołań od
decyzji przyznania przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki środków finansowych na
badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów.
Określenie kwoty dla projektów badawczych, po przekroczeniu których Dyrektor Narodowego
Centrum Nauki zaleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania.
Rozpatrzenie spraw związanych z ogłoszeniem konkursu na Koordynatorów Dyscyplin.
Opinia Rady NCN w sprawie oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla
międzynarodowych projektów badawczych niewspófinansowanych pochodzących z konkursów
przekazanych do realizacji w Narodowym Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.
Rozpatrzenie spraw związanych z uzupełnieniem bądź modyfikacją pomocniczych określeń
identyfikujących w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, w ramach
których ogłaszane i przeprowadzane są konkursy na realizację projektów badawczych, w oparciu
o zgłoszone postulaty i propozycje.
Określenie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji
tych projektów, planowanego do ogłoszenia przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września
2011 r.
Określenie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych
realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego
doktora, planowanego do ogłoszenia przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2011 r.
Określenie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych
realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukowa posiadające stopień naukowy
doktora, planowanego do ogłoszenia przez Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2011 r.
Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych
przez Narodowe Centrum Nauki w kwestiach dotyczących kryteriów i trybu wyboru Zespołów
Ekspertów oraz trybu i zasady oceny projektów badawczych.
Wstępna dyskusja dotycząca zasad przeprowadzania konkursu na finansowanie stypendiów i
staży podoktorskich.
Sprawy wniesione i komunikaty.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady NCN.

Przebieg posiedzenia:
Prowadzenie obrad - prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN powitał wszystkich uczestników posiedzenia
plenarnego proponując porządek obrad, który Rada przyjęła jednomyślnie. Poinformowano, że w dniu
24 sierpnia 2011 r. z inicjatywy Przewodniczącego Rady zostało zorganizowane spotkanie
z przewodniczącymi komisji Rady: K-1, K-2, i K-3 oraz KS-1, KS-2 i KS-3., którego głównym celem
było omówienie spraw związanych z przygotowaniem kolejnej edycji konkursów na finansowanie
projektów badawczych w zakresie badań podstawowych. Przekazano, że przewodniczący komisji
Rady ustosunkowali się do postulatów dotyczących przeprowadzenia procesu oceny wniosków,
zgłoszonych przez ekspertów z konkursów z 15 marca br. Poinformowano, że podjęte podczas
sierpniowego spotkania decyzje będą miały odzwierciedlenie w zgłoszonych propozycjach do zmian
warunków konkursów na realizację projektów badawczych.
Ad.2. Informacja dotycząca aktualnych spraw związanych z funkcjonowaniem Narodowego
Centrum Nauki przedstawiona przez Dyrektora NCN prof. dr hab. inż. A. Jajszczyka.
Prof. dr hab. inż. A. Jajszczyk, Dyrektor NCN przekazał informację dotyczącą aktualnych spraw
związanych z funkcjonowaniem Narodowego Centrum Nauki. W sprawie wykonywania zadań
związanych z obsługą merytoryczną projektów badawczych poinformowano, że 17 czerwca br.
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zakończono nabór wniosków do konkursów ogłoszonych 15 marca br. Do NCN wpłynęło łącznie 7890
wniosków o finansowanie projektów badawczych, w tym 1992 wnioski w grupie Nauk
Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce, 3362 w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz 2536
w Naukach o Życiu. Wnioski, które przeszły ocenę formalną zostały przekazane do oceny ekspertom
wybranym przez Radę NCN i powołanym na jej wniosek przez Dyrektora NCN. W dniach od 15 lipca
do 2 sierpnia br. w siedzibie NCN odbyły się posiedzenia Zespołów Ekspertów, zorganizowane przez
Koordynatorów Dyscyplin przy współudziale Działu Spraw Organizacyjnych NCN. Eksperci podczas
posiedzeń uzgadniali oceny wniosków na podstawie przyznanych ocen indywidualnych oraz
dokonywali kwalifikacji wniosków do drugiego etapu oceny. Poinformowano, że kolejne posiedzenia
Zespołów Ekspertów odbędą się w dniach od 20 września do 4 października br. W sprawie przebiegu
konkursu na realizację projektów badawczych przez doświadczonych naukowców poinformowano, że
w związku z problemami związanymi z systemem OSF obsługiwanym przez OPI, termin naboru
wniosków został przedłużony z 15 do 30 września br. Przekazano, że zaplanowano zwiększenie
powierzchni biurowej będącej do dyspozycji NCN, o dodatkowe metraże na II piętrze biurowca.
W zakresie spraw kadrowych, podjęto decyzję o zatrudnieniu dodatkowych osób na podstawie umowy
zlecenia, celem zapewnienia sprawnej działalności Centrum i realizacji wszystkich zadań. W ramach
działań promocyjnych podpisano umowę z tygodnikiem Polskiej Akademii Umiejętności pt. ”PAU-za”,
w ramach której co 2 tygodnie możliwe jest publikowanie artykułów związanych z funkcjonowaniem
NCN, działalnością Rady NCN oraz pracą naukową członków Rady Centrum.
Ad.3. Informacja na temat podejmowanych działań związanych ze współpracą międzynarodową
Narodowego Centrum Nauki przedstawiona przez Zastępcę Dyrektora NCN
p. J. Woźniakowską.
p. J. Woźniakowska, Z-ca Dyrektora NCN poinformowała, że od 1 września br. funkcjonuje w biurze
Centrum komórka organizacyjna odpowiedzialna za współpracę międzynarodową NCN. W ramach
podejmowanych działań, przekazano o możliwości współpracy NCN w obszarze sieci europejskich
typu ERA-NET, sieci instytucji finansujących badania naukowe w poszczególnych państwach
europejskich, których celem jest koordynowanie i harmonizowanie działań zmierzających do rozwoju
dyscypliny będącej przedmiotem zainteresowania danej sieci oraz ogłaszanie wspólnych konkursów.
Dotychczas polską reprezentację w ERA-NET zapewniało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
(NCBIR). Poinformowano, że w ramach podejmowanych inicjatyw istnieją projekty, które
przedstawiciele NCBiR określają jako potencjalnie interesujące dla NCN, m.in.: HERA JRC II –
współpraca w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, ASPERA 2 – astrofizyka cząstek,
ASTRONET 2 – europejska astronomia, NuPNET – fizyka jądrowa, BONUS – sieć mająca na celu
współpracę w zakresie zarządzania środowiskiem w rejonie Bałtyku. Poinformowano, że obecnie
podejmowane są działania w celu rozpoznania specyfiki prowadzonych projektów. Zaangażowanie
NCN w tego rodzaju współpracę obejmującą m.in. : włączenie się w organizowane konkursy,
określenie warunków ich przeprowadzania, prowadzenie merytorycznych konsultacji dotyczących
działań podejmowanych w projektach oraz koordynacji działań związanych ze wskazaniem ekspertów
uczestniczących w pracach międzynarodowych zespołów oceniających nadesłane projekty.
Przekazano, że obecnie w Europie aktywnych jest 21 projektów typu ERA-NET i 7 projektów typu
ERA-Net Plus skoncentrowanych na wspólnych konkursach. Możliwości i celowość udziałuNCN
w innych projektach będzie na bieżąco analizowana. Przekazano, że pierwszym projektem, do
włączenia się w który, NCN otrzymało zaproszenie, jest projekt HERA JRC II, w ramach którego
organizowany będzie konkurs pt. „Cultural Encounters”. W związku z tym, zwrócono się z prośbą do
komisji K-1 o pomoc, kto z ramienia komisji mógłby się włączyć w prace koncepcyjne. Ponieważ nabór
wniosków w tym konkursie będzie do lutego 2012 r., a warunki konkursu opracowane będą
w październiku br., koniecznym jest zdeklarowanie przez NCN uczestnictwa w tej sieci i wskazanie do
połowy października br. osób, które w fazie projektowania konkursu będą aktywne ze strony NCN.
Z innych działań podejmowanych w obszarze współpracy międzynarodowej poinformowano, że
kontynuacją nawiązanych kontaktów dwustronnych z przedstawicielami National Science Council in
Taiwan (NSC), jest dokument o nazwie „ Agreement on Scientific Cooperation between the National
Science Council, Republic of China (Taiwan), and the National Science Centre of Poland”, który
w najbliższym czasie zostanie podpisany przez Przewodniczącego Rady NCN i Dyrektora NCN.
W przyszłości należy z pewnością rozważyć możliwość organizacji wspólnych konkursów polskotajwańskich w ramach istniejącej współpracy. Poinformowano również, że w dnu 7 września br. odbyło
się spotkanie z przedstawicielami Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada,
natomiast na dzień 21 września br. zaplanowany jest udział w spotkaniu z delegacją Sułtanatu
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Omanu, która na zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przebywać będzie z wizytą
oficjalną w Polsce w dniach 18-21 września 2011 r. Na zakończenie poinformowano, że prof. dr hab.
B. Czerny będzie reprezentować NCN w gremium o nazwie The Astroparticle Physics International
Forum (APIF).
Prof. dr hab. M. Karoński zwrócił się z prośbą o przedyskutowanie spraw związanych z projektem
HERA JRC II w ramach komisji K-1.
Ad.4.Informacja dotycząca zmiany Planu finansowego Narodowego
przedstawiona przez p.o. Z-cy Dyrektora NCN p. T. Bzukałę.

Centrum

Nauki

p. T. Bzukała, po. Z-cy Dyrektora NCN poinformował Radę, iż Komisja Finansów Publicznych Sejmu
RP zaakceptowała przedstawioną przez Dyrektora Centrum propozycję zmian w planie finansowym
Narodowego Centrum Nauki na rok 2012, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę NCN
uchwałą nr 29/2011. Przekazano, że z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnej obsługi
administracyjnej i merytorycznej związanej z realizacją ustawowych zadań NCN w roku 2012, Dyrektor
NCN zwrócił się z postulatem wprowadzenia zmian do projektu budżetowego na rok 2012, polegającej
na zwiększeniu środków finansowych na wynagrodzenia osobowe do poziomu 7,5 mln zł, oraz
zwiększeniu wynagrodzeń przewidzianych dla ekspertów do poziomu 17 mln zł. Zapewniono, że w tej
sprawie Rada będzie informowana na bieżąco.
Prof. dr hab. inż. A. Jajszczyk, Dyrektor NCN, podziękował Przewodniczącemu Rad NCN za wkład
w działaniach na rzecz budżetu NCN w 2011 r., który w rezultacie został zwiększony o 202 mln. zł.
Prof. dr hab. M. Karońśki, Przewodniczący Rady NCN poinformował Radę o toczącej się
w dalszym ciągu sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów
będących członkami Zespołów Ekspertów. Przekazano, że zaproponowany przez kierownictwo NCN
projekt rozporządzenia oczekuje obecnie na opinię Rządowego Centrum Legislacyjnego i wynik
prowadzonych w tej sprawie konsultacji społecznych.
Ad.5. Powołanie Komisji Odwoławczej, złożonej z członków Rady NCN, ds. rozpatrywania
odwołań od decyzji przyznania przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki środków
finansowych na badania zakwalifikowane do finansowania w drodze konkursów.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN poinformował o ustawowym obowiązku
powołania Komisji Odwoławczej spośród członków Rady NCN. Po wskazaniu kandydatur do komisji,
zaproponowanych przez przewodniczących komisji K-1, K-2, K-3, Rada NCN w drodze głosowania
jednomyślnie, (22 głosy „za”), wybrała następujących członków Rady w skład Komisji Odwoławczej:
prof. dr hab. B. Czerny, prof. dr hab. J. Gołąba, prof. dr hab. J. Janeczka, prof. dr hab. T. Malecką,
oraz prof. dr hab. T. Motyla, wskazując jednocześnie prof. dr hab. J. Janeczka do pełnienia funkcji
przewodniczącego ww. komisji - treść uchwały Rady NCN nr 32/2011 w tej sprawie
w załączeniu. Komisja jest powołana do końca roku 2012. Uzgodniono, że posiedzenia komisji będą
odbywać się raz w miesiącu, bezpośrednio przed lub po posiedzeniach Rady NCN, natomiast obsługę
administracyjną komisji zapewniać będzie Kancelaria Rady NCN. Przekazano również, że w związku
z odpowiedzialnością jaka stoi przed Komisją Odwoławczą związaną z odrzuceniem bądź
finansowaniem projektów badawczych istnieje konieczność opracowania procedury działania Komisji
Odwoławczej. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do jej członków o opracowanie
i przedstawienie Radzie projektu regulaminu działania ww. komisji.
Ad.6. Rozpatrzenie spraw związanych z ogłoszeniem konkursu na Koordynatorów Dyscyplin.
Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN poinformował, że w wyniku przeprowadzonej
analizy prac prowadzonych w NCN związanych z obsługą wniosków o finansowanie projektów
badawczych w ramach ogłaszanych konkursów, wspólnie z Dyrektorem NCN, podjęto decyzję
o zatrudnieniu kolejnych sześciu Koordynatorów Dyscyplin – 1 w grupie Nauk Humanistycznych,
Społecznych i o Sztuce, 3 – w grupie Nauk Ścisłych i Technicznych i 2 – w grupie Nauk o Życiu.
Ponieważ, zgodnie z zapisami ustawy o NCN, Rada Centrum przeprowadza konkurs na stanowisko
Koordynatora Dyscyplin, zaproponowano uzgodnienie treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu na
stanowisko Koordynatora Dyscyplin. Ustalono, że jednym z pierwszych i koniecznych warunków jakie
powinni spełniać kandydaci na to stanowisko to posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora:
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nauk humanistycznych w zakresie dyscyplin - psychologia lub socjologia, nauk chemicznych, nauk
technicznych w zakresie dyscyplin - inżynieria procesowa, inżynieria materiałowa lub mechanika, nauk
rolniczych, nauk medycznych, weterynaryjnych lub biologicznych. Ustalono, że nabór dokumentów
aplikacyjnych będzie trwać do dnia 31 października 2011 r., co pozwoli na przeprowadzenie
postępowania kwalifikacyjnego do końca 2011 r. i ewentualne zatrudnienie wybranych osób
z początkiem roku 2012. Uzgodniono również regulamin konkursu na stanowisko Koordynatora
Dyscyplin. W drodze głosowania (22 głosów „za”) uchwałą nr 39/2011 (treść w załączeniu), Rada
powołała komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w składzie: prof.
dr hab. A. Duda, prof. dr hab. J. Gołąb, prof. dr hab. T. Kapitaniak, prof. dr hab. J. Jóźwiak, prof. dr
hab. T. Motyl, wskazując prof. dr hab. J. Jóźwiak do pełnienia funkcji przewodniczącej ww. komisji.
Dodatkowo ustalono, że w skład komisji wejdą również reprezentanci Koordynatorów Dyscyplin NCN
w każdej z grup nauk.
Ad.7.Określenie kwoty dla projektów badawczych, po przekroczeniu których Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki zaleca przeprowadzenie zewnętrznego audytu ich wykonania.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN, zaproponował aby Rada utrzymała kwotę
w wysokości 2 mln zł po przekroczeniu, której projekty badawcze podlegają obowiązkowemu
zewnętrznemu audytowi. Ustalenia w tej sprawie zostały, w drodze głosowania (21 głosów „za” 1 głos
„przeciw”), przyjęte uchwałą nr 33/2011 (treść uchwały w załączeniu).
Ad.8.Opinia Rady NCN w sprawie oceny raportów rocznych dla międzynarodowych projektów
badawczych niewspófinansowanych pochodzących z konkursów przekazanych do
realizacji w Narodowym Centrum Nauki przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN przekazał, że wybrane przez Radę NCN
Zespoły Ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych dla międzynarodowych
projektów badawczych niewspółfinansowanych przekazanych do realizacji w NCN przez MNiSW
przeprowadziły ocenę raportów dla ww. projektów. W związku z powyższym, poszczególne komisje
Rady K-1, K-2, K-3 otrzymały zbiorcze zestawienie pozytywnie ocenionych raportów rocznych dla tych
projektów, które Rada NCN jednomyślnie w drodze głosowania (22 głosów „za”) przyjęła uchwałą nr
40/2011 (treść w załączeniu). Podjęto dyskusje dotyczącą procedury rozliczania projektów
badawczych i roli Rady Centrum w tym procesie. Ustalono, że procedura ta zostanie przygotowana
przez administrację NCN i przedstawiona Radzie do zaopiniowania. Uzgodniono, że koniecznym jest
uwzględnienie w „Szczegółowym trybie sporządzania ocen wniosków o finansowanie projektów
badawczych przez Zespoły Ekspertów” zapisu mówiącego, o tym aby Koordynatorzy Dyscyplin
wybierali ekspertów do oceny raportów rocznych i raportów końcowych.
Ad.9.Rozpatrzenie spraw związanych z uzupełnieniem bądź modyfikacją pomocniczych
określeń identyfikujących w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin Narodowego Centrum
Nauki, w ramach których ogłaszane i przeprowadzane są konkursy na realizację
projektów badawczych, w oparciu o zgłoszone postulaty i propozycje.
W toku prowadzonej dyskusji podjęto decyzję o wprowadzeniu modyfikacji w podziale na dyscypliny
i grupy dyscyplin, w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na finansowanie
projektów badawczych. Analizując wszystkie ujęte w wykazie pomocnicze określenia identyfikujące,
przyjęto następujące zmiany:
 w panelach ST: ST3_19 o nazwie „Biofizyka” zostaje skreślony, nazwa panelu ST7 otrzymuje
brzmienie: „Inżynieria systemów i telekomunikacji: elektronika, telekomunikacja, optoelektronika,
m.in.:”, ST7_2 otrzymuje brzmienie: „Elektrotechnika, elektronika: półprzewodniki, elementy
i układy, systemy”, ST7_6 otrzymuje brzmienie: „Technologie telekomunikacyjne, technologie
wysokiej częstotliwości”, ST7_8 otrzymuje brzmienie: „Sieci telekomunikacyjne”, nazwa panelu
ST8 otrzymuje brzmienie: „Inżynieria procesów i produkcji: modelowanie, projektowanie,
sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne,
m.in.:”, ST8_1 o nazwie „Technologie lotnicze” zostaje skreślony, ST8_1 otrzymuje brzmienie:
„Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria
procesowa”, ST8_2 otrzymuje brzmienie: „Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza”,
ST8_5 otrzymuje brzmienie: „Systemy energetyczne (produkcja, dystrybucja)”, ST8_7 otrzymuje
brzmienie: „Budowa maszyn (modelowanie, kształtowanie, obróbka), ST8_10 o nazwie „Inżynieria
produkcji, inżynieria procesowa” zostaje skreślony, w panelu ST8 wprowadza się dodatkowe
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pomocnicze określenie identyfikujące o nazwie: „Zagadnienia techniczne w architekturze”, nazwa
panelu ST10 otrzymuje brzmienie: „Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka,
meteorologia, geodezja z kartografią, oceanologia, klimatologia, m.in.:”, ST10_1 otrzymuje
brzmienie: „Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia powietrza”, ST10_2 otrzymuje brzmienie:
„Meteorologia”, ST10_4 otrzymuje brzmienie: „Geoekologia”, ST10_5 otrzymuje brzmienie:
„Tektonika, sedymentologia, wulkanologia, geologia planetarna”, ST10_7 otrzymuje brzmienie:
„Fizyka wnętrza Ziemi, sejsmologia, grawimetria”, ST10_8 otrzymuje brzmienie: „Oceanologia
chemiczna i fizyczna”, ST10_9 otrzymuje brzmienie: „Geomechanika i geologia inżynierska”,
ST10_10 otrzymuje brzmienie: „Mineralogia, petrologia, geologia złóż”, ST10_11otrzymuje
brzmienie: „Geochemia”, ST10_14 otrzymuje brzmienie: „Geografia fizyczna, geomorfologia,
glacjologia”, ST10_15 otrzymuje brzmienie: „Geodezja, kartografia, systemy informacji
geograficznej, teledetekcja”, ST10_16 otrzymuje brzmienie: „Geomagnetyzm, paleomagnetyzm,
magnetotelluryka;
 w panelach NZ: w NZ1 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące
o nazwie: „Biologia drobnoustrojów”, nazwa panelu NZ4 otrzymuje brzmienie: „Biologia na
poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynności układów, narządów i organizmów
ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy neurologii, m.in.:”, NZ4_6 otrzymuje
brzmienie: „Endokrynologia”, NZ4_11 o nazwie „Biologia nowotworów” zostaje skreślony, NZ4_12
o nazwie „Laboratoryjna diagnostyka medyczna” zostaje skreślony, NZ4_13 o nazwie
„Laboratoryjna diagnostyka weterynaryjna” zostaje skreślony, NZ4_14 o nazwie „Obrazowa
diagnostyka medyczna” zostaje skreślony, NZ4_15 o nazwie „Obrazowa diagnostyka
weterynaryjna” zostaje skreślony, NZ4_16 o nazwie „Farmacja” zostaje skreślony, NZ4_17
o nazwie „Farmakologia” zostaje skreślony, w panelu NZ4 wprowadza się dodatkowe pomocnicze
określenie identyfikujące o nazwie „Metabolizm”, które otrzymuje oznaczenie NZ4_11,nazwa
panelu NZ5 otrzymuje brzmienie: Choroby zakaźne ludzi i zwierząt: przyczyny, mechanizmy,
rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób neurologicznych), m.in.:”,
NZ5_9 o nazwie „Prewencja chorób człowieka” zostaje skreślony, NZ5_10 o nazwie „Prewencja
chorób zwierząt” zostaje skreślony, NZ5_11 o nazwie „Inne zagadnienia pokrewne” otrzymuje
oznaczenie NZ5_9, nazwa panelu NZ6 otrzymuje brzmienie: „Immunologia i choroby zakaźne ludzi
i zwierząt: odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne,
mikrobiologia, transplantologia, alergologia, m.in.:”, nazwa panelu NZ7 otrzymuje brzmienie:
„Zdrowie publiczne: epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne, zagrożenie środowiskowe
dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna
pracy, nauki o lekach, m.in.:”, w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie
identyfikujące o nazwie „Prewencja chorób człowieka”, w panelu NZ7 wprowadza się dodatkowe
pomocnicze określenie identyfikujące o nazwie „Prewencja chorób zwierząt”, w panelu NZ7
wprowadza się dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące o nazwie „Farmacja,
farmakoterapia, farmakologia”, które otrzymuje oznaczenie NZ7_14, w panelu NZ7 wprowadza się
dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące o nazwie „Toksykologia, nazwa panelu NZ9
otrzymuje brzmienie: „Podstawy stosowanych nauk o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo,
rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa”, w panelu NZ9 wprowadza się
dodatkowe pomocnicze określenie identyfikujące „Ochrona zasobów genetycznych”.
Wszystkie wprowadzone powyżej zmiany zostały jednomyślnie w drodze głosowania (22 głosy „za”)
przyjęte przez Radę uchwałą nr 38/2011 (treść uchwały w załączeniu).
Ad.10.Określenie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów
badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów, planowanego do ogłoszenia przez Narodowe
Centrum Nauki w dniu 15 września 2011 r.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN poinformował, że w związku z planowanym
ogłoszeniem kolejnej edycji konkursów na finansowanie projektów badawczych, podjęto decyzję
o wprowadzeniu zmian do dokumentów określających warunki przeprowadzania konkursów na ich
realizację. Zmiany są konsekwencją analizy postulatów zgłoszonych przez ekspertów biorących udział
w procesie oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłoszonych
15 marca 2011 r.
Ustalono, że w konkursach na finansowanie projektów badawczych możliwe jest wnioskowanie
o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym zakup pojedynczego aparatu naukowo-
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badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla ST i NZ oraz 150 tys. zł. dla
HS. Zaproponowano również, aby w warunkach poszczególnych konkursów pojawił się zapis mówiący
o tym, że koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich,
z włączeniem kosztów aparatury oraz wysokość tych kosztów nie może ulec zwiększeniu w trakcie
realizacji projektu. Realizując postanowienie ustawy o NCN, zdecydowano się na wprowadzenie we
wszystkich rodzajach konkursów dwóch rodzajów wniosków o finansowanie projektów badawczych:
gdy wnioskodawcą jest podmiot określony w art. 10 ustawy o zasadach finansowania nauki
z wyłączeniem przedsiębiorcy, konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowobadawczego lub centrum naukowego PAN, oraz gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, konsorcjum
naukowe, sieć naukowa, centrum naukowo-przemysłowe lub centrum naukowe PAN. Uzgodniono, że
przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego dla wszystkich rodzajów konkursów należy
wziąć pod uwagę konieczność spełnienia kryterium badań podstawowych i taki warunek powinien się
znaleźć w formularzu oceny merytorycznej wniosku. W związku z tym, że OPI nie będzie w stanie
opracować 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. Zwrócono się z prośbą do kierownictwa NCN, aby
możliwe to było najpóźniej do 2 tygodni od daty ogłoszenia konkursów. W zakresie danych
wymaganych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, zredukowano wymaganą długość
tekstu streszczenia projektu do max. 500 słów, oraz wprowadzono zapis aby streszczenie
uwzględniało cel prowadzonych badań, zastosowaną metodę badawczą oraz wpływ spodziewanych
rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa. Doprecyzowano wymagane informacje zawarte
w ankiecie dorobku naukowego kierownika projektu pod kątem najważniejszych publikacji, liczby
cytowań i indeksu H. W kosztorysie projektu badawczego wprowadzono dodatkową pozycję o nazwie
koszty aparatury. W przypadku kalkulacji poszczególnych pozycji w kosztorysie uzgodniono, że opis
charakteru udziału planowanych wykonawców w realizacji projektu powinien uwzględniać zakres
wykonywanych prac, określenie procentu czasu poświęconego na realizację projektu w ramach
prowadzonych badań lub obowiązków, całkowite planowane wynagrodzenie z podaniem kwoty za
jednostkę czasu pracy, oraz formę zatrudnienia poszczególnych osób biorących udział w projekcie.
Ostatecznie, Rada w drodze głosowania (22 głosów „za”) uchwałą nr 34/2011 (treść w załączeniu)
przyjęła warunki konkursu na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub
wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, ustalając
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach tego
konkursu na poziomie 180 mln zł.
Ad.11.Określenie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów
badawczych
realizowanych
przez
osoby
rozpoczynające
karierę
naukową,
nieposiadające stopnia naukowego doktora, planowanego do ogłoszenia przez
Narodowe Centrum Nauki w dniu 15 września 2011 r.
Przyjmując założenia zmian do warunków przeprowadzania konkursu na realizację projektów
badawczych, wprowadzonych dla konkursu ogólnego, Rada NCN doprecyzowała warunki
przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Ustalono, że liczba
wykonawców projektu badawczego, realizowanego w ramach tego konkursu, nie może przekraczać
trzech osób, wśród których może być tylko jeden samodzielny pracownik naukowy. Podkreślono raz
jeszcze, że beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów tym
konkursie nie może być opiekun naukowy lub promotor.
Ostatecznie, Rada NCN w drodze głosowania (21 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”), przyjęła
uchwałę nr 35/2011 w sprawie określenia warunków przeprowadzenia konkursu na finansowanie
projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową (treść
w załączeniu), ustalając jednocześnie wysokość środków finansowych na realizację projektów
badawczych w ramach tego konkursu na poziomie 45 mln zł.
Ad.12.Określenie warunków przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów
badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukowa posiadające
stopień naukowy doktora, planowanego do ogłoszenia przez Narodowe Centrum Nauki w
dniu 15 września 2011 r.
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Przyjmując założenia zmian do warunków przeprowadzania konkursu na realizację projektów
badawczych, wprowadzonych dla konkursu ogólnego, Rada NCN doprecyzowała warunki
przeprowadzania konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby
rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Ustalono, że wysokość
finansowania nie może przekraczać 1 mln zł na cały okres 60 miesięcy. W przypadku gdy projekt ma
na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, wśród wykonawców może być co najwyżej
jeden samodzielny pracownik naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza jednostki
zatrudniającej kierownika projektu. W przypadku gdy projekt ma na celu stworzenie nowego zespołu
naukowego, wśród wykonawców nie może być samodzielnych pracowników naukowych. Dodatkowo,
podjęto decyzję aby mocniej zaakcentować w nazwie tego konkursu cel finansowania projektów
badawczych, wprowadzając zapis mówiący o tym, że konkurs przeprowadzany jest na finansowanie
projektów badawczych mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołania
nowego zespołu naukowego. Uzgodniono, również że uzasadnienie stworzenia unikatowego
warsztatu naukowego lub/i powołania nowego zespołu badawczego powinno znaleźć się w skróconym
i szczegółowym opisie projektu badawczego. W związku z tym, podjęto decyzję o uwzględnieniu tego
zapisu w załączniku 2.1. i załączniku 2.2. do wniosku o finansowanie projektu badawczego
realizowanego przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Ostatecznie, Rada w drodze głosowania (21 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”) uchwałą nr 36/2011 (treść
w załączeniu) przyjęła warunki konkursu 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,
ustalając wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych
w ramach tego konkursu na poziomie 75 mln zł.
Ad.13.Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań
finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w kwestiach dotyczących kryteriów
i trybu wyboru Zespołów Ekspertów oraz trybu i zasady oceny projektów badawczych.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN poinformował, że w wyniku prac komisji KS2, powstała propozycja nowego trybu wybierania członków Zespołów Ekspertów. Ustalono, że
kandydatów do Zespołów Ekspertów dla oceny wniosków w ramach każdego panelu zgłaszają
członkowie Rady w poszczególnych komisjach Rady (K-1, K-2 K-3). Komisje Rady tworzą na dany rok
kalendarzowy korpus ekspertów, z którego wyłaniane są Zespoły Ekspertów dla poszczególnych
paneli. Każdego roku podlega wymianie co najmniej 1/3 składu korpusu ekspertów, przy założeniu, że
nie można być członkiem korpusu ekspertów dłużej niż przez 3 następujące po sobie lata. Rada, po
zaopiniowaniu kandydatów przez odpowiednie komisje, wybiera członków Zespołów Ekspertów na
każdy konkurs. Na wniosek administracji NCN, w regulaminie uwzględniono zapis mówiący
o procedurze składania wniosków o finansowanie projektów badawczych do NCN, który precyzuje
obowiązki wnioskodawcy w zakresie rejestracji w systemie OSF, wysyłania wniosków drogą
elektroniczną oraz ich przesyłania, wraz z niezbędnymi załącznikami do NCN. W zakresie trybu
oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych ustalono, że nie dopuszcza się do oceny
tożsamych wniosków złożonych do jednego lub więcej paneli. Złożenie wniosku obejmującego
zadania badawcze pokrywające się z zadaniami badawczymi wymienionymi we wniosku złożonym we
wcześniejszej edycji konkursu, jest dopuszczalne jeżeli na dzień złożenia wniosku decyzja
odmawiająca przyznania środków wnioskowanych we wcześniejszej edycji konkursu jest ostateczna.
W szczególnych przypadkach Zespół Ekspertów może zdyskwalifikować wniosek ze względów
formalnych na późniejszym etapie oceny. Wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu
Ekspertów o niespełnianiu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, nie
może zostać zakwalifikowany do finansowania. Ostateczną ocenę wniosku o finansowanie projektu
badawczego stanowi ocena dokonana przez Zespół Ekspertów na posiedzeniu Zespołu Ekspertów.
W kwestii oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, podjęto decyzję o modyfikacji
opisów wag ocen dla poszczególnych rodzajów konkursów. Ustalono, że przed dokonaniem właściwej
oceny wniosku, konieczne jest wprowadzenie wymogu wyrażenia opinii pod kątem charakteru
badawczego wniosku, spełnienia kryterium badań podstawowych oraz innych wymogów zawartych
w ogłoszeniach o konkursach. W przypadku zasad oceny wniosków w konkursie na finansowanie
projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające
stopnia naukowego doktora, podjęto decyzję aby przy dokonywaniu oceny wykonawców projektu,
oddzielnie oceniać kierownika projektu i promotora/opiekuna naukowego. Wszystkie wprowadzone

8

zmiany do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe
Centrum Nauki zostały w drodze głosowania (21 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący”) przyjęte przez
Radę uchwałą nr 37/2011 (treść w załączeniu).
Ad.14. Wstępna dyskusja dotycząca zasad przeprowadzania konkursu na finansowanie
stypendiów i staży podoktorskich.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN zdecydował aby dyskusja dotycząca
konkursów na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora
odbyła się na następnym posiedzeniu Rady, po przedstawieniu propozycji przygotowanej przez
komisję KS-3.
Ad. 15. Sprawy wniesione i komunikaty.
Prof. dr hab. T. Motyl wystąpił z wnioskiem o zwolnienie zwycięzców konkursów ogłaszanych przez
NCN z obowiązku stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych. Poinformowano, że KRASP
i PAU zgłosiły do Prezesa Rady Ministrów wniosek o uwolnienie nauki z wymogu stosowania zapisów
ustawy prawo zamówień publicznych. Zaproponowano aby NCN również przyłączył się do poparcia
tego wniosku. Ustalono, że projekt stanowiska Rady w tym zakresie zostanie przedstawiony na
kolejnym posiedzeniu Rady NCN.
Prof. dr hab. M. Karoński, Przewodniczący Rady NCN w sprawie wyboru Zespołów Ekspertów do
oceny wniosków złożonych w konkursach dla doświadczonych naukowców, poinformował
o konieczności przygotowania propozycji kandydatur na członków Zespołów Ekspertów. W związku
z tym zaproponowano, aby do następnego posiedzeniem Rady, w ramach prac komisji K-1, K-2, K-3
zostały przygotowane listy kandydatów.
Ad. 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Rada NCN zaakceptowała treść protokołu z posiedzenia z 30 czerwca 2011 roku.

Na tym spotkanie zakończono.
Zatwierdzam

prof. dr hab. Michał Karoński
Przewodniczący Rady NCN

Opracowanie:
Magdalena Borska
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki
Kraków, 8 września 2011 r.

Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Uchwała Rady NCN nr 32/2011
3. Uchwała Rady NCN nr 33/2011
4. Uchwała Rady NCN nr 34/2011
5. Uchwała Rady NCN nr 35/2011
6. Uchwała Rady NCN nr 36/2011
7. Uchwała Rady NCN nr 37/2011
8. Uchwałą Rady NCN nr 38/2011
9. Uchwała Rady NCN nr 39/2011
10. Uchwała Rady NCN nr 40/2011
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