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Protokół ustaleń z posiedzenia  

Rady Narodowego Centrum Nauki 

 

część I 

4 marca 2011 r.  

 

Miejsce posiedzenia: 

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie. 

 

Uczestnicy: 

1. prof. dr hab. Michał Karoński 

2. prof. dr hab. Jacek Błażewicz 

3. prof. dr hab. Zbigniew Błocki  

4. prof. dr hab. Bożena Czerny 

5. prof. dr hab. Andrzej Duda 

6. prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki 

7. prof. dr hab. Janusz Janeczek 

8. prof. dr hab. Leszek Kaczmarek 

9. prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak 

10. prof. dr hab. Mirosław Kofta 

11. prof. dr hab. Henryk Kozłowski 

12. prof. dr Teresa Malecka 

13. prof. dr hab. Tomasz Motyl 

14. prof. dr hab. Krzysztof Nowak 

15. prof. dr hab. Ryszard Nycz 

16. prof. dr hab. Adam Torbicki 

17. prof. dr hab. Wojciech Tygielski 

18. prof. dr hab. Marek Żukowski 

19. prof. dr hab. Szczepan Biliński 

20. prof. dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek  

Lista obecności w załączeniu. 

Porządek posiedzenia:  

 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z oceny kandydatów biorących udział w postępowaniu 

konkursowym, przedłożonego przez komisję konkursową do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora NCN, celem podjęcia na jego podstawie uchwały  

o przedstawieniu Ministrowi kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum, który 

uzyskał najwyższą ocenę końcową.  

 

2. Przedstawienie dotychczasowego przebiegu prac komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin. 

 

3. Sprawy wniesione i komunikaty. 
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Przebieg posiedzenia:  

 

Prof. dr hab. M. Karoński Przewodniczący Rady NCN powitał zgromadzanych uczestników  

spotkania i przedstawił porządek obrad. 

 

Ad.1. Rozpatrzenie sprawozdania z oceny kandydatów biorących udział w postępowaniu 

konkursowym, przedłożonego przez komisję konkursową do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora NCN, celem podjęcia na jego podstawie 

uchwały o przedstawieniu Ministrowi kandydata na stanowisko Dyrektora 

Centrum, który uzyskał najwyższą ocenę końcową.  

 

Prof. dr hab. H. Kozłowski, jako Przewodniczący komisji konkursowej ds. przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki zreferował przebieg 

postępowania konkursowego w oparciu o sprawozdanie, z którego treścią i pełną 

dokumentacją członkowie Rady zapoznali się przed posiedzeniem. Przedstawiono skład 

komisji konkursowej, złożonej z trzech członków Rady NCN: prof. dr hab. H. Kozłowskiego, 

prof. dr hab. L. Kaczmarka, prof. dr hab. Ryszard Nycza oraz członków wskazanych przez 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: prof. Sz. Bilińskiego, prof. dr hab. G. Prawelską – 

Skrzypek. Poinformowano, że odbyły się cztery posiedzenia komisji konkursowej  

(10 stycznia, 9 lutego, 21 lutego, 28 lutego 2011 r.). Postępowanie konkursowe składało się  

z dwóch etapów: w pierwszym dokonano oceny kwalifikacji zawodowych kandydatów  

w oparciu o przedstawione dokumenty, natomiast w drugim etapie przeprowadzono rozmowę 

kwalifikacyjną podczas której oceniono zaprezentowaną przez kandydatów koncepcję 

funkcjonowania Centrum oraz oceniono predyspozycje menedżerskie z udziałem firmy 

specjalizującej się w usługach HR i mającej odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. 

Kandydaci byli oceniani na podstawie punktacji, przyznanej indywidualnie przez każdego  

z członków komisji. Podstawę do ustalenia końcowej oceny kandydatów stanowił wzór 

określony w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 

r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępców Dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki. W wyniku dokonanych obliczeń najwyższą ocenę końcową otrzymał prof.  

dr hab.inż. Andrzej Jajszczyk i na tej podstawie, komisja konkursowa podjęła decyzję  

o wskazaniu Radzie NCN tej kandydatury na stanowisko Dyrektora NCN. 

 

Po przedstawieniu powyższych informacji przez komisję konkursową nastąpiła dyskusja 

podczas, której członkowie Rady zadawali pytania związane z przebiegiem postępowania 

konkursowego. Dotyczyły one m.in.: motywacji kandydatów do objęcia stanowiska 

Dyrektora NCN, podstawowych różnic kompetencyjnych pomiędzy kandydatami, 

prezentowanych doświadczeń w obszarze zarządzaniu nauką, udziału w międzynarodowych 

projektach badawczych, cech osobowościowych poszczególnych kandydatów, szczegółowej 

klasyfikacji przyznanych punktacji, oceny przedstawionych prezentacji funkcjonowania 

Centrum, metodologii stosowanej przez firmę HR w zakresie przeprowadzenia oceny 

predyspozycji menedżerskich oraz zasad współpracy przyszłego Dyrektora NCN z Radą.  

 

Po zakończeniu dyskusji i rozpatrzeniu sprawozdania komisji konkursowej ds. 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora NCN, obecni na posiedzeniu członkowie 

Rady NCN jednomyślnie podjeli uchwałę nr 6/2011 (w załączeniu) o przedstawieniu 

Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego kandydatury prof. dr hab. inż. Andrzeja 

Jajszczyka na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.  
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Ad.2. Przedstawienie dotychczasowego przebiegu prac komisji konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowiska Koordynatorów Dyscyplin. 

 

Prof. dr hab. Andrzej Duda w imieniu przewodniczącej komisji konkursowej prof. dr hab. 

Janiny Jóźwiak, przedstawił aktualny stan postępowania konkursowego na stanowiska 

Koordynatorów Dyscyplin. Przypomniano skład komisji konkursowej złożonej  

z następujących członków Rady: prof. dr hab. A. Dudy, prof. dr hab. J. Jóźwiak, prof. dr hab. 

J. Gołębia, prof. dr. hab. J. Janeczka, prof. dr hab. Tomasza Motyla.  Zgodnie  

z wcześniejszymi ustaleniami uzgodniono liczbę Koordynatorów Dyscyplin: Nauki 

Humanistyczne i Społeczne będą reprezentowane przez 2 osoby, Nauki Ścisłe i Techniczne 

oraz Nauki o Życiu przez 3 osoby. Poinformowano, że w odpowiedzi na ogłoszenie  

o konkursie wpłynęło 93 oferty, w tym w Naukach Humanistycznych, i Społecznych  

30 zgłoszeń, w Naukach Ścisłych 31 zgłoszeń i w Naukach o Życiu 19 zgłoszeń.   Odrzucono 

13 aplikacji ze względu na brak spełniania wymogów formalnych.  Podczas posiedzenia 

komisji konkursowej w dniu 21 lutego 2011 r. dokonano wstępnej oceny kwalifikacji 

zawodowych kandydatów w wyniku, której do drugiego etapu zostało dopuszczonych  

20 kandydatów. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano w dniu 9 marca 2011 r. W związku z 

faktem, że do Biura NCN wpłynęły odwołania do Rady od decyzji komisji konkursowej 

ustalono, że zostaną one rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady NCN. 

 

Ad.3. Sprawy wniesione i komunikaty. 

 

Prof. dr hab. M. Karoński przekazał zgromadzonym szczegóły przebiegu oficjalnych 

uroczystości otwarcia Narodowego Centrum Nauki, które zaplanowano na 4 marca 2011 r.  

w siedzibie Narodowego Centrum Nauki i w Pałacu Pod Baranami na Rynku Głównym  

w Krakowie.  W sprawach bieżących przekazano zarys prac związanych z przygotowaniami 

do ogłoszenia konkursów na projekty badawcze.  Ponieważ w dniu 10 marca 2011 r. Rada 

NCN będzie podejmować uchwały w sprawie warunków przeprowadzania konkursów na 

realizację projektów badawczych, poproszono członków Rady o wnikliwe zapoznanie się  

z treścią opracowywanych dokumentów.  

 

Prof. dr hab. Sz. Biliński Pełnomocnik ds. utworzenia NCN, w związku z wyborem Dyrektora 

NCN i związanym z tym zakończeniem pełnienia przez niego funkcji Pełnomocnika  

ds. utworzenia Narodowego Centrum Nauki, podziękował członkom Rady za dotychczasową 

współpracę. Przewodniczący Rady prof. dr hab. M. Karoński, w imieniu własnym oraz 

członków Rady NCN, wyraził serdeczne podziękowania dla prof. dr hab. Sz. Bilińskiego za 

wkład pracy związany z utworzeniem Narodowego Centrum Nauki. 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 
 

 

Opracowanie: 

Magdalena Borska 

Biuro Narodowego Centrum Nauki 

Kraków, 4 marca 2011 r 

Zatwierdzam 

 
prof. dr hab. Michał Karoński 

Przewodniczący Rady NCN 

                                                                                


