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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Informacja o Centrum 

Narodowe Centrum Nauki, dalej „NCN” lub „Centrum”, jest agencją wykonawczą 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, 

poz. 885, ze zm.), powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań 

podstawowych. 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. 

nr 96, poz. 617, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o Narodowym Centrum Nauki”, 

do głównych zadań Centrum należy finansowanie badań podstawowych, nadzór nad ich 

realizacją oraz upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez 

Centrum konkursach. Ponadto, Centrum prowadzi współpracę międzynarodową w ramach 

finansowania działalności w zakresie badań podstawowych, inspiruje i monitoruje 

finansowanie badań podstawowych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa oraz 

wykonuje inne zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw nauki, ważne 

dla rozwoju badań podstawowych. 

Plan działalności Narodowego Centrum Nauki, który stanowi niniejszy dokument, odnosi 

się do działań, które będą realizowane w Centrum w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2015 r. 

2. Opis planowanych do realizacji w danym roku budżetowym zadań, 

z wyszczególnieniem zadań zleconych przez Ministra oraz informacją 

o współpracy międzynarodowej 

2.1. Finansowanie badań podstawowych realizowanych w formie projektów 

badawczych oraz stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora – konkursy OPUS, PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS, 

HARMONIA FUGA, ETIUDA  

Zgodnie z zapisami ustawy o Narodowym Centrum Nauki, jednym z podstawowych zadań 

Centrum jest finansowanie badań podstawowych. Centrum realizuje to zadanie w drodze 

ogłaszania konkursów na projekty badawcze oraz stypendia doktorskie i staże po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora. W 2015 r. Centrum planuje ogłoszenie dziewięciu typów 

konkursów w czterech naborach wniosków. W tabeli poniżej przedstawiono harmonogram 

naboru wniosków w poszczególnych typach konkursów w 2015 r. 
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Tabela 1. Harmonogram naboru wniosków w wybranych konkursach Centrum w 2015 r. 

Typ konkursu 
Data ogłoszenia 

naboru 
Data zakończenia 

naboru 

OPUS – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie 

zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej 
niezbędnej do realizacji tych projektów 

16 marca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. 

15 września 2015 r. 15 grudnia 2015 r. 

PRELUDIUM – konkurs na projekty badawcze realizowane przez 

osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia 
naukowego doktora 

16 marca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. 

15 września 2015 r. 15 grudnia 2015 r. 

SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez 

osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień 
naukowy doktora 

16 marca 2015 r. 16 czerwca 2015 r. 

15 września 2015 r. 15 grudnia 2015 r. 

SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu 

powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby 
posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały 
stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem 
wystąpienia z wnioskiem 

15 czerwca 2015 r. 15 września 2015 r. 

HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane 

w ramach współpracy międzynarodowej 
15 czerwca 2015 r. 15 września 2015 r. 

MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na 

projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań 
naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju 
nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których 
efektem mogą być odkrycia naukowe 

15 czerwca 2015 r. 15 września 2015 r. 

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie 15 grudnia 2015 r. 15 marca 2016 r. 

FUGA – konkurs na staże krajowe po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora 
15 grudnia 2015 r. 15 marca 2016 r. 

Źródło: Dział Spraw Organizacyjnych na podstawie własnych danych 

Ponadto, w 2015 r. Centrum będzie rozstrzygało konkursy ogłoszone 16 czerwca 2014 r. 

i 15 grudnia 2014 r. oraz kontynuowało obsługę projektów badawczych, staży i stypendiów, 

w konkursach już rozstrzygniętych, ogłoszonych przez Centrum w latach 2011-2014, jak 

również obsługę projektów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(MNiSW) do realizacji w NCN.  

2.2. Finansowanie badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – konkurs SYMFONIA 

W 2015 r. Narodowe Centrum Nauki planuje ogłosić jeden konkurs typu SYMFONIA, 

na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których 

badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy 

różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania 

nowych perspektyw w nauce. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, konkurs SYMFONIA 4 

zostanie ogłoszony 15 grudnia 2015 r., z terminem przyjmowania wniosków do dnia 

15 marca 2016 r. 

W 2015 r. NCN ogłosi również wyniki konkursu SYMFONIA 3, w którym termin naboru 

wniosków upływa 16 marca 2015 r. 
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2.3. Nadzór nad realizacją badań naukowych, realizowany w formie weryfikacji i oceny 

raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych oraz kontroli 

w siedzibie jednostki przez wyznaczony przez dyrektora Centrum zespół 

kontrolujący  

Do zadań Narodowego Centrum Nauki należy m.in. nadzorowanie realizacji projektów oraz 

sposobu wydatkowania przyznanych środków finansowych. Nadzór ten obejmuje m.in.: 

1) ocenę raportów rocznych z realizacji projektu badawczego; 

2) ocenę raportów cząstkowych z realizacji projektu badawczego; 

3) ocenę raportów końcowych z realizacji projektu badawczego; 

4) kontrolę w siedzibie jednostki naukowej, przez wyznaczony przez dyrektora Centrum 

zespół kontrolujący; 

5) uprawnienie dyrektora Centrum do przerwania finansowania projektu badawczego; 

6) uprawnienie dyrektora Centrum do wstrzymania finansowania projektu badawczego. 

Przypadki skutkujące wstrzymaniem lub przerwaniem finansowania projektu regulują zapisy 

umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Centrum, 

jednostką realizującą projekt oraz kierownikiem projektu. 

Jednostka oraz kierownik projektu mają obowiązek składania w Centrum raportów rocznych, 

cząstkowych i raportów końcowych.  

1) raporty roczne składa się w terminie do dnia 31 marca następnego roku, nie wcześniej 

jednak niż po upływie 8 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji projektu; 

2) raport cząstkowy jest składany po 30 miesiącach realizacji projektu finansowanego 

w ramach konkursów SONATA 1-4, SONATA BIS 1-3, MAESTRO 1-5, SYMFONIA 1-2 

i trwającego powyżej 36 miesięcy. Na podstawie oceny tego raportu, projekt otrzymuje 

finansowanie na drugi okres realizacji; 

3) raport końcowy składa się w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji projektu. 

Narodowe Centrum Nauki jest uprawnione do przeprowadzania kontroli projektów 

badawczych na podstawie art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, który 

stanowi, że nadzór nad realizacją projektu obejmuje m.in. kontrolę w siedzibie podmiotu, 

o którym mowa w art. 10 pkt 1–8 i 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, przez wyznaczony przez Dyrektora Narodowego Centrum Nauki zespół 

kontrolujący oraz na podstawie zapisów umowy o realizację i finansowanie projektu 

badawczego. 

Kontrole przeprowadzane są na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora Centrum Planu 

kontroli na rok 2015. Projekty naukowe uwzględnione w planie kontroli zostały wytypowane 

w drodze rekomendacji pracowników Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców oraz 

koordynatorów dyscyplin, którzy prowadzą bieżący nadzór nad realizacją zawartych umów, 
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a także z analiz przeprowadzonych przez pracowników Zespołu ds. Kontroli i Audytu. 

W uzasadnionych przypadkach przewiduje się również przeprowadzanie doraźnych kontroli 

projektów nie ujętych w planie kontroli na rok 2015.  

Kontrole przeprowadzać będzie wyznaczony przez dyrektora Centrum zespół kontrolujący, 

liczący co najmniej dwie osoby, w tym jednego pracownika Zespołu ds. Kontroli i Audytu 

pełniącego funkcję Koordynatora kontroli. W zależności od programu i zakresu kontroli, 

skład zespołu kontrolnego uzupełniony zostanie o właściwego rzeczowo eksperta 

naukowego lub/i finansowego. 

Kontrola projektów i staży ma na celu weryfikację prawidłowości ich realizacji zgodnie 

z zawartymi umowami o ich finansowanie. W przypadku stwierdzenia uchybień 

i nieprawidłowości, celem kontroli jest również ustalenie ich przyczyn oraz skutków, a także 

sformułowanie zaleceń zmierzających do ich usunięcia. 

2.4. Kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny  

Zadania w zakresie audytu wewnętrznego będą realizowane na podstawie zatwierdzonego 

przez dyrektora Centrum Planu audytu na rok 2015. Plan ten został przygotowany w oparciu 

o wyniki przeprowadzonej analizy ryzyka, przy uwzględnieniu dostępnych zasobów 

osobowych. Zaplanowane audyty dotyczą następujących obszarów funkcjonowania 

Centrum: 

1) gospodarowanie składniami majątku oraz ochrona mienia Narodowego Centrum Nauki; 

2) zamówienia publiczne powyżej wartości 30 tys. euro; 

3) obsługa administracyjna i finansowa ekspertów współpracujących z Centrum; 

4) wdrożenie instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w Narodowym Centrum Nauki. 

Po każdym zakończonym zadaniu audytowym zostanie sporządzone sprawozdanie, którego 

elementami są m. in.: opis stwierdzonych słabości procesów wewnętrznych oraz kontroli 

zarządczej, ocena ryzyka dla badanego obszaru, zalecenia wyeliminowania 

zidentyfikowanych słabości i ryzyk oraz propozycje usprawnień badanych procesów. 

Ponadto audytor wewnętrzny w 2015 r. planuje realizację zadań doradczych oraz 

monitorowanie wykonania rekomendacji poaudytowych z lat ubiegłych. Zaplanowana została 

również rezerwa czasowa na wykonanie zadań audytowych zleconych przez Ministra 

Finansów. 
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2.5. Współpraca międzynarodowa w zakresie finansowania działalności w zakresie 

badań podstawowych 

Współpraca wielostronna  

W 2015 r. NCN zamierza kontynuować współpracę w ramach sieci, wymienionych 

w poniższej tabeli. 

Tabela 2. Współpraca międzynarodowa Narodowego Centrum Nauki w 2015 r. 

Program Działanie 

HERA  
Humanities in the European Research Area 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu 
pt. Uses of the Past 

NORFACE 
New Opportunities for Research Funding 
Agency Co-operation in Europe 

Prace przygotowawcze nad tematem nowego 
konkursu 

Infect-ERA  
Coordination of European funding for infectious 
diseases 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu 
w następujących tematach: 
1. The host-pathogen interaction in regards 

to clinically relevant clones and the 
assessment of factors influencing this 
interplay (such as the microbiome e.g.). 

2. Detection, characterization and treatment 
in the individualized infection including 
development of markers for a clinical and 
personalized setting 

BiodivERsA 
Consolidating the European Research Area on 
biodiversity and ecosystem services 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu 
poświęconego zagadnieniu bioróżnorodności. 

JPI HDHL 
Joint Programming Initiative - A healthy Diet for 
a Healthy Life 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursów 
w dwóch zakresach tematycznych: 
1. Intestinal Microbiomics 
2. Nutrition and Cognitive Function 

CHIST-ERA  
European Coordinated Research on Long-term 
Challenges in Information and Communication 
Sciences & Technologies 

Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu 
z zakresu technologii informacyjnych oraz 
komunikacyjnych 

Źródło: Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej na podstawie własnych danych 

Ponadto Centrum zamierza współpracować z siecią JPI Urban Europe poświęconą tematyce 

urbanistyki oraz z konsorcjum JPI AMR wspierającym badania naukowe w zakresie 

oporności na antybiotyki.  

JPI AMR (Joint Programme Initiative on Antimicrobial Resistance) 

Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej Rady NCN pozytywnie zaopiniowała 

przystąpienie NCN do programu JPI AMR – Joint Programming Initiative on Antimicrobial 

Resistance. NCN wraz z międzynarodowym konsorcjum koordynowanym przez szwedzką 

agencję Forskningssekreterare składa wniosek do programu ERA-NET COFUND (termin 

upływa 20 lutego 2015 r.). W 2015 r. NCN włączy się w prace nad organizacją konkursu, 

który planowo ma zostać ogłoszony w marcu 2016 r., z zakresu oporności na leki. Projekty 

wyłonione w konkursie mają szanse na dofinansowanie z Komisji Europejskiej. 
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JPI Urban Europe (Joint Programming Initiative Urban Europe) 

Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej Rady NCN pozytywnie zaopiniowała 

przystąpienie NCN do międzynarodowego konsorcjum koordynowanego przez holenderską 

agencję NWO, które składa wniosek do program ERA-NET COFUND (termin upływa 

28 maja br.) o dofinansowanie programu ERA-NET Smart Urban Futures. We wrześniu 

2015 r. konsorcjum planuje uruchomienie konkursu w obszarze urbanistyki, w którego 

organizację włączy się również NCN. Projekty wyłonione w konkursie mają szanse 

na dofinansowanie z Komisji Europejskiej.  

Współpraca dwustronna  

W 2015 r. NCN będzie kontynuowało prace nad oceną wniosków złożonych w konkursie 

BEETHOVEN – uzyskaniem ocen recenzentów zewnętrznych oraz organizacją polsko-

niemieckiego panelu ekspertów. Centrum planuje również prace nad przygotowaniem 

kolejnej edycji konkursu oraz poszerzenie jego zakresu dziedzinowego.  

2.6. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji i ogłaszanych przez 

Centrum konkursach 

Głównym celem działań informacyjnych i promocyjnych Narodowego Centrum Nauki jest 

upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych przez Centrum 

konkursach. Aby zrealizować ten cel, Centrum planuje podejmować różnorodne działania 

informacyjne i promocyjne.  

NCN planuje dotrzeć z informacją o swojej ofercie konkursowej do jak największej liczby 

naukowców tak, aby pozyskać dobre wnioski, oparte o przemyślane koncepcje badawcze. 

Dlatego też w działalności informacyjnej w 2015 r. planuje się położyć szczególny nacisk 

na jakość badań i zachęcać do rzetelnego przygotowywania wniosków. Zadanie to będzie 

realizowane poprzez rozpowszechnianie informacji o warunkach konkursów, dobrych 

praktykach w składaniu wniosków, wynikach konkursów oraz o realizowanych projektach 

wśród jak największej liczby badaczy, zarówno tych pracujących w polskich jednostkach 

naukowych, jak i tych przebywających za granicą, a myślących o przeprowadzce do Polski. 

Centrum planuje również systematyczne przygotowywanie i udostępnianie informacji również 

dla pozostałych grup odbiorców, np. dla pracowników administracyjnych jednostek 

naukowych czy też ekspertów (również zagranicznych) oceniających wnioski. 

Podstawowym sposobem zapewnienia szerokiego dostępu do informacji o konkursach NCN 

jest zapewnienie dostępności kompleksowych informacji online w różnorodnych 

formach: na stronach internetowych Centrum, w Biuletynie Informacji Publicznej NCN, 

na profilach Centrum w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, itp.), 

za pośrednictwem newslettera oraz materiałów graficznych i filmowych dostępnych online. 
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W 2015 r. planowane jest wprowadzenie mobilnej wersji strony internetowej Centrum, 

ze względu na rosnący odsetek użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych.  

Drugi sposób udostępniania informacji o konkursach NCN oraz ich wynikach to produkcja, 

publikacja i kolportaż/przedstawienie własnych wydawnictw oraz innych materiałów 

promocyjnych. W roku 2015 planowane jest wydanie materiałów drukowanych w polskiej 

i angielskiej wersji językowej: broszur informacyjnych o Centrum, kart opisujących 

poszczególne konkursy, raportów za 2014 r., raportów statystycznych oraz kalendarzy. 

Część materiałów będzie dystrybuowana wysyłkowo, część podczas spotkań i wydarzeń 

organizowanych przez NCN lub odbywających się z udziałem przedstawicieli NCN.  

Promocja konkursów na badania podstawowe będzie również odbywać 

się za pośrednictwem środków masowego przekazu. Planowane jest regularne 

rozsyłanie informacji prasowych, utrzymywanie bezpośrednich kontaktów 

z przedstawicielami środków masowego przekazu, również podczas konferencji prasowych, 

udzielanie informacji i wywiadów przez przedstawicieli Centrum, jak również zamieszczanie 

publikacji autorstwa pracowników NCN w mediach. Dodatkowo, Centrum będzie 

zamieszczać w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia o otwarciu swoich konkursów. 

Ważnym aspektem upowszechniania informacji o konkursach NCN jest dostępność 

przedstawicieli NCN w spotkaniach bezpośrednich. Przedstawiciele Centrum będą 

regularnie brać udział w konferencjach, warsztatach, gdzie będą prezentować ofertę 

konkursową Centrum i radzić, na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu wniosków i realizacji 

projektów. Niezależnie od udziału w zewnętrznie organizowanych wydarzeniach, Centrum 

planuje w 2015 r. zorganizować własne wydarzenia, podczas których będzie szeroko 

informować o swojej ofercie oraz finansowanych badaniach. Podczas każdego 

z wymienionych wydarzeń do dyspozycji uczestników będą pozostawać przedstawiciele 

NCN, uczestnicy będą mieli również możliwość otrzymania lub obejrzenia różnorodnych 

materiałów dot. działalności Centrum (publikacje drukowane, gadżety, filmy, wystawa 

projektów itp.). 

2.7. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań podstawowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa  

Nagroda Narodowego Centrum Nauki 

Nagroda NCN jest indywidualną nagrodą pieniężną przyznawaną w drodze konkursu 

młodym naukowcom do 40 roku życia za znaczące osiągnięcie naukowe dokonane 

w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce naukowej. Wyróżnienie 

przyznawane jest w trzech obszarach badawczych: nauki humanistyczne, społeczne 

i o sztuce, nauki ścisłe i techniczne oraz o nauki o życiu. Zgłoszeń kandydatów do Nagrody 
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dokonują wybitni naukowcy wskazani przez Radę NCN. Komisje konkursowe ds. Nagrody, 

które tworzą odpowiednie Komisje Rady NCN: Nauk Humanistycznych, Społecznych 

i o Sztuce Nauk Ścisłych i Technicznych oraz Nauk o Życiu, dokonują oceny zgłoszeń 

i wyłaniają dwóch kandydatów do otrzymania Nagrody NCN w każdej grupie nauk. 

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru laureatów podejmuje Kapituła Nagrody, którą tworzy 

Rada Centrum, dyrektor Centrum, oraz przedstawiciele fundatorów Nagrody. 

W 2015 r. uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki odbędzie 

się w październiku w Krakowie. Przewiduje się, że proces przyjmowania zgłoszeń 

kandydatów do Nagrody NCN rozpocznie się w marcu 2015 r. 

POLONEZ (Marie Sklodowska-Curie Actions) 

W lutym 2015 roku NCN opracowany przez NCN projekt pod nazwą POLONEZ został 

zakwalifikowany do dofinansowania przez Komisję Europejską w programie Marie 

Skłodowska-Curie COFUND. Jest to inicjatywa przeznaczona dla naukowców 

przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. 

Laureaci konkursów organizowanych w ramach projektu POLONEZ otrzymają zarówno 

środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia, jak i kosztów prowadzenia prac badawczych. 

Naukowcy będą mogli uczestniczyć również w szkoleniach naukowych oraz tzw. szkoleniach 

miękkich organizowanych przez NCN oraz instytucję przyjmującą. Okres pobytu naukowca 

w Polsce wyniesie od  12 do 24 miesięcy. W ciągu pięciu lat trwania programu NCN 

przeprowadzi trzy konkursy, w których zostanie wyłonionych 90 naukowców. Na rok 2015 

zaplanowane jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji konkursowej, opracowanie 

planu promocji programu, a także, w okresie od września do grudnia, przeprowadzenie 

pierwszego naboru wniosków. 

Quant-ERA (ERA-NET Cofund on Quantum Technologies) 

Quant-ERA to inicjatywa typu ERA-NET Cofund w zakresie technologii kwantowych. NCN, 

we współpracy z polskim środowiskiem naukowym, koordynuje działania zmierzające 

do zbudowania sieci instytucji partnerskich w dziedzinie technologii kwantowych. W 2014 r. 

NCN prowadziło wstępne rozmowy z Komisją Europejską oraz uzyskało poparcie 

11 europejskich agencji finansujących badania, które podpisały list intencyjny popierający 

inicjatywę. W 2015 r. NCN wraz z międzynarodowymi partnerami zamierza przygotować 

wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia QUANT-ERA ze środków Komisji Europejskiej. 

Środki pozyskiwane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

W 2015 r. Centrum będzie zaangażowane we wdrażanie Krajowego Programu 

Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). W ramach III osi priorytetowej tego 

programu Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju planowane są działania 

zwiększające jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich. Przewidziano 
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do realizacji dwa typy programów: program staży dla doktorantów oraz program szkół 

doktoranckich. 

Centrum będzie kontynuowało również działania zmierzające do pozyskania środków 

z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z IV osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału 

naukowo-badawczego. W 2015 r. Centrum będzie podejmowało starania zmierzające 

do włączenia się we wdrażanie programów dotyczących w szczególności rozwoju kadr 

sektora B+R. 

2.8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra, ważnych dla rozwoju badań 

podstawowych, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla 

kultury narodowej 

Konkurs TANGO 2 

Obecnie trwają konsultacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na temat kolejnej edycji 

konkursu TANGO 2, którego celem jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami 

badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej 

i społecznej.  

Aktualnie nie są jedna znane żadne szczegóły dotyczące terminu ogłoszenia konkursu. 

3. Plan finansowy Centrum na dany rok budżetowy 

Tabela 3. Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na 2015 r. – część A – Plan finansowy 
w układzie memoriałowym 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

I STAN NA POCZĄTEK ROKU x 

1 Środki obrotowe, w tym:   

1.1  środki pieniężne   

1.2  należności, w tym:   

1.2.1.  z tytułu udzielonych pożyczek   

1.2.2.  od jednostek sektora finansów publicznych   

1.3  zapasy   

2 Zobowiązania
1)

, w tym:   

2.1  z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   

2.2  wymagalne   

II PRZYCHODY OGÓŁEM 914 549 

1 Przychody z prowadzonej działalności   

2 Dotacje z budżetu państwa, w tym: 911 469 

2.1  podmiotowa 40 347 

3 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 80 

4 Środki od innych jednostek sektora finansów publicznych   

5 Pozostałe przychody, w tym: 3 000 

5.1  odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   

III KOSZTY OGÓŁEM 914 549 
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1 Koszty funkcjonowania 43 347 

1.1  amortyzacja 3 000 

1.2  materiały i energia 2 030 

1.3  remonty   

1.4  pozostałe usługi obce 5 803 

1.5  wynagrodzenia, z tego: 24 500 

1.5.1  osobowe 7 500 

1.5.2  bezosobowe 17 000 

1.5.3  pozostałe   

1.6  składki, z tego na: 1 870 

1.6.1  ubezpieczenia społeczne 1 640 

1.6.2  Fundusz Pracy 230 

1.6.3  Fundusz Emerytur Pomostowych   

1.7  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   

1.8  podatki i opłaty, w tym:   

1.8.1  podatek akcyzowy   

1.8.2  podatek od towarów i usług (VAT)   

1.8.3  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   

1.8.4 
 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 
  

1.8.5  opłaty na rzecz budżetu państwa   

1.9  pozostałe koszty funkcjonowania 6 144 

2 Koszty realizacji zadań, w tym: 871 202 

2.1  środki przekazane innym podmiotom 870 796 

3 Pozostałe koszty, w tym:   

3.1  środki na wydatki majątkowe   

IV WYNIK BRUTTO (II-III) 0 

V OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 0 

1 Podatek dochodowy od osób prawnych   

2 Pozostałe obciążenia wyniku finansowego   

VI WYNIK NETTO (IV-V) 0 

VII DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA x 

1 Dotacje ogółem, z tego: 915 000 

1.1  podmiotowa 40 347 

1.2  przedmiotowa   

1.3  celowa 871 122 

1.4  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżące   

1.4.1  w tym: na współfinansowanie   

1.5  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 

1.6  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe   

1.6.1  w tym: na współfinansowanie   

VIII ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE 3 531 

IX ŚRODKI PRZYZNANE INNYM PODMIOTOM 870 796 

X STAN NA KONIEC ROKU: x 

1 Środki obrotowe, w tym:   

1.1  środki pieniężne   

1.2  należności, w tym:   

1.2.1.  z tytułu udzielonych pożyczek   
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1.2.2.  od jednostek sektora finansów publicznych   

1.3  zapasy   

2 Zobowiązania
1)

, w tym:   

2.1  z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów   

2.2  wymagalne   

1)
 

Prognozowane zobowiązania dotyczące realizacji projektów badawczych wynoszą 1.177.571 tys. zł na początek 

roku oraz 1.237.864 tys. zł na koniec roku 

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153) 

Tabela 4. Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na 2015 r. – część B – Plan finansowy 
w układzie kasowym 

Lp. Wyszczególnienie Kwota (w tys. zł) 

I STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK ROKU   

II DOCHODY 915 080 

1 Dotacje z budżetu państwa ogółem, z tego: 915 000 

1.1  podmiotowa 40 347 

1.2  przedmiotowa   

1.3  celowa 871 122 

1.4  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – bieżące,   

   w tym na współfinansowanie   

1.5  celowa na finansowanie projektów z udziałem środków UE – majątkowe,   

   w tym na współfinansowanie   

1.6  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 

2 Środki otrzymane z Unii Europejskiej 80 

3 Środki otrzymane od innych jednostek sektora finansów publicznych 0 

4 Pozostałe dochody, z tego:   

4.1  odsetki (np. z tytułu udzielonych pożyczek)   

III WYDATKI 915 080 

1 Wydatki na funkcjonowanie, z tego: 40 347 

1.1  materiały i energia 2 030 

1.2  remonty   

1.3  pozostałe usługi obce 5 803 

1.4  wynagrodzenia 24 500 

1.4.1  osobowe 7 500 

1.4.2  bezosobowe 17 000 

1.4.3  pozostałe   

1.5  składki 1 870 

1.5.1  na ubezpieczenia społeczne 1 640 

1.5.2  na Fundusz Pracy 230 

1.5.3  na Fundusz Emerytur Pomostowych   

1.5.4  pozostałe   

1.6  płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań   

1.7  podatki i opłaty, w tym:   

1.7.1  podatek akcyzowy   

1.7.2  podatek od towarów i usług (VAT)   

1.7.3  podatek CIT   

1.7.4  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   
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1.7.5 
 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu 

terytorialnego 
  

1.7.6  opłaty na rzecz budżetu państwa   

1.8  pozostałe wydatki na funkcjonowanie 6 144 

2 Wydatki majątkowe 3 531 

3 Wydatki na realizację zadań 406 

4 Środki przyznane innym podmiotom 870 796 

5 Wpłata do budżetu państwa (np. z zysku, nadwyżki środków finansowych)   

6 Pozostałe wydatki   

IV WYNIK (II-III) 0 

V KASOWO ZREALIZOWANE PRZYCHODY   

1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki   

2. Przychody z prywatyzacji   

VI KASOWO ZREALIZOWANE ROZCHODY   

1. Spłata kredytów i pożyczek   

VII STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU (I+IV+V-VI) 0 

VIII ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 110 

Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 153) 
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II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. Finansowanie badań naukowych 

1.1. Działanie 1. Wspieranie współpracy naukowej z zagranicą 

Cel: Rozwój badań naukowych w kraju poprzez uczestnictwo polskich naukowców 

w projektach badawczych realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, a tym 

samym umacnianie nauki polskiej na arenie międzynarodowej 

Miernik:  

1) liczba projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej oraz 

konkursów międzynarodowych 

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku: 294 (2015) 

Sposób realizacji: 

1) planowane nakłady finansowe ogółem: 92 678 tys. zł, w tym na: 

a) zadania: 

 kontynuowane 

Nazwa/Typ konkursu/Edycja 
Liczba kontynuowanych 

umów 
Planowane środki finansowe 

z dotacji celowej w 88 158 tys. zł 

Projekty międzynarodowe 
niewspółfinansowane 

18 938 

HARMONIA 1 23 0 

HARMONIA 2 44 9 649 

HARMONIA 3 63 14 866 

HARMONIA 4 66 22 304 

HARMONIA 5 53 18 864 

HARMONIA 6 51 15 744 

ASPERA 1 371 

JPI CH 1 219 

CHIST-ERA 1 318 

opłaty za uczestnictwo 
i koordynację w organizacjach 
i programach międzynarodowych 

nd 75 

NORFACE 1 220 

JPND II 1 275 

INFECT-ERA III  * 629 

CHIST-ERA II * 686 

BEETHOVEN * 3 000 

HERA Uses of the Past * * 

* brak danych ze względu na rozstrzygnięcie konkursów w przyszłości 
nd – koszt obsługi administracyjnej/technicznej, bez środków na badania 
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 nowe 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Planowany termin 
ogłoszenia 
konkursu 

Planowany termin 
wydania decyzji o 
finansowaniu lub 

odmowie 
finansowania 

Planowana alokacja środków 
finansowych z dotacji 

celowej w tys. zł 

Ogółem 
W tym na dany 
rok budżetowy 

JPI HDHL 
Intestinal 

Microbiomics 
19.03.2015 XII 2015 0 0 

JPI HDHL Nutrition 
and Cognitive 

Function 
30.03.2015 XI 2015 0 0 

BIODIVERSA 11.05.2015 VI 2016 0 0 

HARMONIA 7 15.06.2015 15.03.2016 0 0 

ENSUF ERA-NET 
COFUND Smart 
Urban Futures  

XII 2015 XII 2016 0 0 

 

b) obsługę, nadzór, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłoszonych 

konkursach, inspirowanie i monitorowanie finansowania badań naukowych 

ze środków pochodzących spoza budżetu państwa, ewaluację oraz inwestycje 

Źródło finansowania/rodzaj dotacji Planowane środki finansowe (w tys. zł) 

Dotacje podmiotowa i inwestycyjna z budżetu 
państwa, środki otrzymane z Unii Europejskiej 

4 520 

 

1.2. Działanie 2. Wspieranie rozwoju kadry naukowej 

Cel: Wspieranie rozwoju naukowego młodych naukowców oraz osób rozpoczynających 

karierę naukową 

Miernik: 

1) liczba młodych naukowców realizujących projekty badawcze, staże i stypendia finansowe 

z budżetu nauki (oprócz młodych naukowców realizujących projekty badawcze w ramach 

współpracy międzynarodowej oraz konkursów międzynarodowych), 

2) liczba projektów badawczych, staży i stypendiów realizowanych przez osoby 

rozpoczynające karierę naukową otrzymujących środki finansowe z budżetu nauki 

(w ramach konkursów PRELUDIUM, SONATA, FUGA oraz ETIUDA).  

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku: 

1) 3632 młodych naukowców; 

2) 3500 projektów badawczych, staży i stypendiów. 
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Sposób realizacji: 

1) planowane nakłady finansowe ogółem: 218 411 tys. zł1, w tym na:  

a) zadania:  

 kontynuowane 

Miernik 1 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Liczba kontynuowanych umów 
Planowane środki finansowe 

z dotacji celowej 
w 207 937 tys. zł 

OPUS 1 25 0 

PRELUDIUM 1 61 0 

SONATA 1 117 5 454 

OPUS 2 74 2 500 

PRELUDIUM 2 173 2 049 

SONATA 2 164 10 031 

FUGA 1 31 3 398 

OPUS 3 41 3 244 

PRELUDIUM 3 340 5 230 

SONATA 3 94 7 914 

SONATA BIS 1 18 3 414 

OPUS 4 40 3 621 

PRELUDIUM 4 316 8 275 

SONATA 4 98 8 919 

SONATA BIS 2 12 2 920 

FUGA 2 38 6 262 

ETIUDA 1 2 0 

OPUS 5 36 4 268 

PRELUDIUM 5 375 13 859 

SONATA 5 122 13 001 

SONATA BIS 3 9 1 627 

OPUS 6 26 3 332 

PRELUDIUM 6 283 12 051 

SONATA 6 106 12 856 

ETIUDA 2 98 0 

FUGA 3 41 6 339 

OPUS 7 23 4 854 

PRELUDIUM 7 231 11 524 

SONATA 7  84 15 623 

SONATA BIS 4 11 1 938 

OPUS 8 * 2 842 

PRELUDIUM 8 * 11 618 

SONATA 8 * 7 057 

ETIUDA 3 * 10 000 

FUGA 4 * 1 917 

* brak danych ze względu na rozstrzygnięcie konkursów w przyszłości 

                                                           
1
Kwota 218 411 tys. zł uwzględnia tylko środki dla Miernika 1 w części a) oraz kwotę z części b), natomiast 

Miernik 2 jest miernikiem dodatkowym, dotyczy konkursów ETIUDA, FUGA, PRELUDIUM, SONATA 
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Miernik 2 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Liczba kontynuowanych umów 
Planowane środki finansowe 

z dotacji celowej 
w 200 915 tys. zł 

PRELUDIUM 1 64 0 

PRELUDIUM 2 176 2 082 

PRELUDIUM 3 351 5 418 

PRELUDIUM 4 323 8 537 

PRELUDIUM 5 387 14 433 

PRELUDIUM 6 289 12 258 

PRELUDIUM 7 237 11 976 

PRELUDIUM 8 * 11 914 

SONATA 1 166 7 318 

SONATA 2 213 13 001 

SONATA 3 113 9 681 

SONATA 4 123 10 886 

SONATA 5 166 17 570 

SONATA 6 138 15 820 

SONATA 7 107 19 946 

SONATA 8 * 8 734 

FUGA 1 37 3 951 

FUGA 2 45 7 336 

FUGA 3 50 7 769 

FUGA 4 * 2 284 

ETIUDA 1 2 0 

ETIUDA 2 100 0 

ETIUDA 3 * 10 000 

* brak danych ze względu na rozstrzygnięcie konkursów w przyszłości 

 nowe 

Miernik 1 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursu 

Planowany termin 
wydania decyzji o 
finansowaniu lub 

odmowie finansowania 

Planowana alokacja środków 
finansowych z dotacji celowej 

w tys. zł 

Ogółem 
W tym na dany rok 

budżetowy 

PRELUDIUM 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

SONATA 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

PRELUDIUM 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

SONATA 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

FUGA 5 15.12.2015 15.09.2016 0 0 

ETIUDA 4 15.12.2015 15.09.2016 0 0 

OPUS 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

OPUS 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 
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SONATA BIS 5 15.06.2015 15.03.2016 0 0 

 

 

 

Miernik 2 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursu 

Planowany termin 
wydania decyzji o 
finansowaniu lub 

odmowie finansowania 

Planowana alokacja środków 
finansowych z dotacji celowej 

w tys. zł 

Ogółem 
W tym na dany rok 

budżetowy 

PRELUDIUM 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

SONATA 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

PRELUDIUM 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

SONATA 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

FUGA 5 15.12.2015 15.09.2016 0 0 

ETIUDA 4 15.12.2015 15.09.2016 0 0 

 

b) obsługę, nadzór, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłoszonych 

konkursach, inspirowanie i monitorowanie finansowania badań naukowych ze 

środków pochodzących spoza budżetu państwa, ewaluację oraz inwestycje 

Źródło finansowania/rodzaj dotacji Planowane środki finansowe (w tys. zł) 

Dotacje podmiotowa i inwestycyjna z budżetu 
państwa 

10 474 

 

1.3. Działanie 3. Finansowanie projektów badawczych ze środków krajowych 

Cel: Finansowanie badań naukowych rozwijających globalną wiedzę 

Miernik:  

1) liczba finansowanych projektów badawczych (projektów przejętych przez NCN od MNiSW 

oraz realizowanych w ramach konkursów NCN, tj.: OPUS, SONATA BIS, MAESTRO, 

SYMFONIA oprócz projektów realizowanych przez młodych naukowców, uwzględnionych 

w Działaniu 2).  

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku: 4044 

Sposób realizacji: 

1) planowane nakłady finansowe ogółem 603 991 tys. zł, w tym na: 

a) zadania  

 kontynuowane 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Liczba kontynuowanych umów 
Planowane środki finansowe 

z dotacji celowej 
w 575 027 tys. zł 

SONATA 1 49 1 863 

MAESTRO 1 59 23 422 

PRELUDIUM 1 3 0 
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OPUS 1 277 0 

OPUS 2 495 21 280 

PRELUDIUM 2 3 32 

SONATA 2 49 2 971 

MAESTRO 2 40 18 537 

FUGA 1 6 553 

OPUS 3 424 46 775 

PRELUDIUM 3 11 189 

SONATA 3 19 1 767 

SONATA BIS 1 43 9 838 

MAESTRO 3 42 20 787 

OPUS 4 428 51 571 

PRELUDIUM 4 7 262 

SONATA 4 25 1 967 

SONATA BIS 2 37 8 924 

SYMFONIA 1 6 6 096 

MAESTRO 4 26 15 158 

FUGA 2 7 1 075 

OPUS 5 487 76 272 

PRELUDIUM 5 12 574 

SONATA 5 44 4 569 

SONATA BIS 3 43 13 469 

MAESTRO 5 9 6 293 

OPUS 6 366 58 382 

PRELUDIUM 6 6 207 

SONATA 6 32 2 964 

ETIUDA 2 2 0 

FUGA 3 9 1 430 

SYMFONIA 2 6 7 441 

OPUS 7  262 85 219 

PRELUDIUM 7  6 452 

SONATA 7  23 4 324 

SONATA BIS 4  46 11 467 

MAESTRO 6 14 8 026 

OPUS 8 * 54 282 

PRELUDIUM 8 * 295 

SONATA 8 * 1 677 

FUGA 4 * 367 

SYMFONIA 3 * 4 250 

*brak danych ze względu na rozstrzygnięcie konkursów w przyszłości 

 nowe 

Nazwa/Typ 
konkursu/Edycja 

Planowany 
termin 

ogłoszenia 
konkursu 

Planowany termin 
wydania decyzji 

o finansowaniu lub 
odmowie finansowania 

Planowana alokacja 
środków finansowych 

z dotacji celowej w tys. zł 

Ogółem 
W tym na dany 
rok budżetowy 

PRELUDIUM 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 
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SONATA 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

PRELUDIUM 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

SONATA 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

OPUS 9 16.03.2015 16.12.2015 0 0 

OPUS 10 15.09.2015 15.06.2016 0 0 

FUGA 5 15.12.2015 15.09.2016 0 0 

SYMFONIA 4 15.12.2015 15.09.2016 0 0 

MAESTRO 7 15.06.2015 15.03.2016 0 0 

SONATA BIS 5 15.06.2015 15.03.2016 0 0 

 

b) obsługę, nadzór, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłoszonych 

konkursach, inspirowanie i monitorowanie finansowania badań naukowych 

ze środków pochodzących spoza budżetu państwa, ewaluację oraz inwestycje 

Źródło finansowania/rodzaj dotacji Planowane środki finansowe (w tys. zł) 

Dotacje podmiotowa i inwestycyjna z budżetu 
państwa 

28 964 

2. Nadzór nad realizacją badań naukowych 

Cel: Ocena postępów oraz kontrola realizacji projektów badawczych 

Miernik:  

1) liczba zweryfikowanych raportów okresowych i końcowych; 

2) liczba kontroli w siedzibie podmiotu, w którym realizowany jest projekt badawczy lub staż. 

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku:  

1) 4400 raportów rocznych, 230 raportów cząstkowych oraz 2400 raportów końcowych, 

złożonych w 2015 r. oraz 1150 raportów końcowych, złożonych w latach wcześniejszych; 

2) 15 kontroli w siedzibie jednostki. 

Sposób realizacji: 

1) planowane środki finansowe – zostały ujęte w planowanych nakładach finansowych 

odpowiednio w pkt 2 w poszczególnych Działaniach.  

2) zadania kontynuowane: 

a) ocena 1150 raportów końcowych z realizacji projektów badawczych, złożonych 

w latach wcześniejszych, które z uwagi na opracowywanie nowej ścieżki oceny 

nie mogły być poddane bieżącej ocenie; 

3) zadania nowe: 

a) weryfikacja 4400 raportów rocznych, 230 raportów cząstkowych oraz 

2400 raportów końcowych, 

b) przeprowadzenie 15 kontroli w siedzibach jednostek będących miejscem realizacji 

projektów badawczych lub staży po otrzymaniu stopnia naukowego doktora 

finansowanych przez Centrum, w tym: dwóch projektów badawczych przekazanych 
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przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 48 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system 

nauki oraz 11 projektów badawczych i dwóch staży podoktorskich 

zakwalifikowanych do finansowania w konkursach ogłoszonych i rozstrzygniętych 

przez Narodowe Centrum Nauki. 

3. Upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o ogłaszanych konkursach  

Cel: Zapewnienie dostępności informacji o ogłaszanych przez Centrum konkursach oraz 

badaniach realizowanych w ramach tych konkursów 

Miernik:  

1) liczba podejmowanych przedsięwzięć mających na celu informację i promocję wiedzy 

o konkursach organizowanych przez Centrum. 

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku: 

1) zorganizowanie dwóch dużych wydarzeń promujących działalność NCN oraz czterech 

spotkań poświęconych zagadnieniom związanym z obsługą administracyjną projektów 

badawczych (warsztatów szkoleniowych). 

Sposób realizacji: 

1) planowane środki finansowe – zostały ujęte w planowanych nakładach finansowych 

odpowiednio w pkt 2 w poszczególnych Działaniach.   

2) zadania kontynuowane – brak. 

3) zadania nowe: 

a) Dni Narodowego Centrum Nauki 

W 2015 r. po raz trzeci zorganizowane zostaną Dni Narodowego Centrum Nauki. 

Wydarzenie odbędzie się w dniach 13-14 maja w Szczecinie, we współpracy 

ze szczecińskimi uczelniami. W ramach Dni NCN odbędą się: konferencja prasowa 

otwierająca wydarzenie, posiedzenie Rady Centrum, prezentacja laureatów konkursów 

NCN, warsztaty dla osób zajmujących się obsługą administracyjną projektów 

finansowanych ze środków NCN oraz spotkania dla wnioskodawców, dla każdej grupy 

nauk osobno (HS, ST, NZ). 

b) Nagroda Narodowego Centrum Nauki 

W październiku 2015 r. planowane jest wręczenie po raz trzeci Nagrody Narodowego 

Centrum Nauki dla trzech młodych naukowców za znaczące osiągnięcia naukowe 

dokonane w ramach badań podstawowych prowadzonych w polskiej jednostce 

naukowej, udokumentowane publikacjami afiliowanym w polskiej jednostce naukowej. 

Konkurs na Nagrodę NCN przeprowadzany jest przez Radę NCN, we współpracy 
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z fundatorami Nagrody. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się w Galerii Sztuki 

Polskiej XIX w. w Sukiennicach (oddział Muzeum Narodowego w Krakowie). 

c) Warsztaty szkoleniowe dla pracowników administracyjnych  

W 2015 r. planowane jest kontynuowanie organizacji warsztatów dla pracowników 

jednostek naukowych zajmujących się obsługą administracyjną projektów. Warsztaty 

będą odbywać się co najmniej raz na kwartał w siedzibie NCN i będą służyły 

wzajemnej wymianie poglądów i opinii między przedstawicielami jednostek 

i pracownikami NCN. 

4. Inspirowanie i monitorowanie finansowania badań naukowych ze środków 

pochodzących spoza budżetu państwa 

Cel: Zwiększenie zaangażowania środków spoza budżetu państwa 

Miernik:  

1) wysokość pozyskanych środków finansowych spoza budżetu państwa. 

Planowana wartość miernika do osiągnięcia na koniec roku:  

1) 150 tys. zł pozyskane dla laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki, 72 tys. zł 

pozyskane w ramach inicjatyw międzynarodowych oraz 5841 tys. EUR pozyskane 

w ramach konkursu POLONEZ. 

Sposób realizacji:  

1) planowane środki finansowe – zostały ujęte w planowanych nakładach finansowych 

odpowiednio w pkt 2 w poszczególnych Działaniach.  

2) zadania kontynuowane – brak; 

3) zadania nowe: 

a) pozyskanie środków finansowych od prywatnych sponsorów, przeznaczonych dla 

laureatów Nagrody Narodowego Centrum Nauki, w wysokości 150 tys. zł., 

b) pozyskanie środków w ramach konkursów międzynarodowych, w wysokości 72 tys. zł; 

c) pozyskanie środków z Komisji Europejskiej na przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursu POLONEZ, w wysokości 5841 tys. EUR. 

5. Realizacja zadań zleconych przez Ministra 

Informacje dotyczące konkursu TANGO 2 umieszczono w pkt 2.8 na stronie 11. 
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6. Działalność Centrum 

6.1. Planowane środki finansowe na obsługę poszczególnych Działań 

Tabela 5. Planowane środki finansowe na obsługę poszczególnych działań Centrum w 2015 r. 

Działanie 
Źródło finansowania/rodzaj 

dotacji 
Planowane środki 

finansowe (w tys. zł) 

Działanie 10.1.1.2. Wspieranie współpracy 
naukowej z zagranicą 

dotacje z budżetu państwa, 
środki otrzymane z Unii 

Europejskiej 
92 678 

Działanie 10.1.1.3. Wspieranie rozwoju kadry 
naukowej 

dotacje z budżetu państwa 218 411 

Działanie 10.1.1.4. Finansowanie 
i współfinansowanie projektów badawczych ze 
środków krajowych oraz z Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu 
Finansowego EOG 

dotacje z budżetu państwa 603 991 

Źródło: Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki w układzie zadaniowym na rok 2015  

6.2. Planowane zatrudnienie w Biurze Centrum w podziale na komórki 

organizacyjne 

Tabela 6. Planowane zatrudnienie w NCN w 2015 r. w podziale na komórki organizacyjne 

Komórka organizacyjna Liczba osób 

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki 1 

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców 1 

Dział Finansowo-Księgowy 20 

Dział Funduszy Europejskich 1 

Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 3 

Samodzielne stanowisko: Główny Księgowy 1 

Samodzielne stanowisko: Specjalista ds. BHP 1 

Samodzielne stanowisko: Specjalista ds. Pomocy Publicznej 1 

Samodzielne stanowisko: Specjalista ds. Zasobów Ludzkich 1 

Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Nauki 2 

Zespół ds. Analiz i Ewaluacji 2 

Zespół ds. Informacji i Promocji 3 

Zespół ds. Kontroli i Audytu 5 

Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce 14 

Zespół ds. Nauk o Życiu 13 

Zespół ds. Nauk Ścisłych i Technicznych 17 

Zespół ds. Obsługi Dokumentacji Ekspertów 3 
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Dział Spraw Organizacyjnych 8 

Zespół ds. Teleinformatycznych 4 

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej 3 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce 5 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu 5 

Zespół Koordynatorów Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych 4 

Zespół Radców Prawnych 3 

Razem 121 

Źródło: Dział Finansowo-Księgowy na podstawie własnych danych 

6.3. Planowane inwestycje 

Zgodnie z decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 stycznia 2015 r., 

nr 2/NCN/2015, Narodowe Centrum Nauki otrzymało środki finansowe na finansowanie lub 

dofinansowanie w 2015 r. kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań 

określonych w art. 20 ust. 1 ustawy o Narodowym Centrum Nauki, w wysokości 3531 tys. zł. 

Przyznane środki zostaną przeznaczone na realizacje zadań inwestycyjnych, 

wyszczególnionych w tabeli poniżej. 

Tabela 7. Zadania inwestycyjne Centrum planowane w 2015 r. 

Zadanie inwestycyjne Planowany koszt (w tys. zł) 

Zakup sprzętu komputerowego, serwerów i oprogramowania 1155 

Zakup mebli biurowych i urządzeń 30 

Zakupy związane z działaniami informacyjnymi i promocją 651 

Przebudowa i adaptacja lokalu przeznaczonego na siedzibę Centrum 1695 

Źródło: Załącznik nr 2 do Umowy nr 2/NCN/DC/2015 z dnia 9 stycznia 2015 r. określającej warunki wykorzystania 
oraz rozliczenia dotacji celowej przyznanej Narodowemu Centrum Nauki na 2015 r. 

6.4. Zestawienie całkowitych planowanych przychodów/środków Centrum 

Tabela 8. Zestawienie planowanych przychodów/środków Centrum w 2015 r. 

Rodzaj przychodów/środków 
Wysokość przychodów 

(w tys. zł) 
Wysokość środków 

(w tys. zł) 

Dotacje ogółem, z tego: 911 469 915 000 

 podmiotowa 40 347 40 347 

 celowa 871 122 871 122 

 na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0 3 531 

Środki otrzymane z Unii Europejskiej 80 80 

Pozostałe przychody 3 000 0 

OGÓŁEM 914 549 915 080 

Źródło: Plan finansowy Narodowego Centrum Nauki na rok 2015. 


