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KR. 0002.3.2016 
 

Protokół z posiedzenia 
Rady Narodowego Centrum Nauki 

3 marca 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. Janina Jóźwiak; 
6) prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak; 
7) prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak; 
8) prof. dr hab. Leszek Kaczmarek; 
9) prof. dr hab. Ireneusz Kamiński; 
10) prof. dr hab. Michał Karoński; 
11) prof. dr hab. Ryszard Kierzek; 
12) prof. dr hab. Małgorzata Kossowska; 
13) prof. dr hab. Jan Kotwica; 
14) prof. dr hab. Henryk Kozłowski;  
15) prof. dr hab. Ewa Łokas; 
16) prof. dr hab. Teresa Malecka; 
17) prof. dr hab. Michał Malinowski; 
18) prof. dr hab. Krzysztof Nowak; 
19) prof. dr hab. Andrzej Sobolewski; 
20) ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek; 
21) prof. dr hab. Jacek Tejchman-Konarzewski; 
22) prof. dr hab. Wojciech Tygielski; 
23) prof. dr hab. Maciej Wołowicz; 
24) prof. dr hab. Marek Żukowski; 

 
Kierownictwo NCN:  

25) prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor; 
26) dr Tomasz Bzukała, Zastępca Dyrektora; 

 
Koordynatorzy Dyscyplin NCN: 

27) dr Marta Buchalska; 
28) dr Szymon Walczak; 
29) dr hab. Wojciech Sowa; 
30) dr Magdalena Kowalczyk; 
31) dr Magdalena Łopuszańska Rusek; 
32) dr Marcin Liana; 
33) dr Marzena Oliwkiewicz-Miklasińska; 
34) dr Marcin Hajduk; 
35) dr Jakub Gadek 
36) dr Dorota Kiebzak-Mandera; 
37) dr Anna Marszałek; 

 
Pracownicy NCN: 

38) Justyna Woźniakowska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej; 
39) dr Laura Bandura-Morgan, Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu; 
40) dr Ewa Golonka, Kierownik Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców; 
41) Maciej Wais, Główny Księgowy; 
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42) mec. Elżbieta Miśkowicz, Radca prawny; 
43) Iwona Dąbrowska, Kierownik Działu Spraw Organizacyjnych; 
44) Katarzyna Kocot, Kierownik Działu Finansowo-Księgowego; 
45) Barbara Roszko, Koordynator Zespołu Księgowego; 
46) Agnieszka Jewuła, Koordynator Zespołu ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce; 
47) Marcin Gac, Zespół ds. Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce; 
48) Karolina Mikołajczyk, Dział Rozliczania Projektów Badawczych, Staży i Stypendiów; 
49) Iwona Wojdyła, Dział Spraw Organizacyjnych; 
50) Magdalena Borska, Kierownik Kancelarii Rady NCN; 
51) Grzegorz Gilewski, Kancelaria Rady NCN; 
52) Paula Panaś, Kancelaria Rady NCN. 

 
Lista obecności w załączeniu. 
 
Przebieg posiedzenia: 
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Opinia w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Nauki. 
3. Opinia w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki 

obejmującego informację o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją 
realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki. 

4. Opinia w sprawie projektu rocznego planu działalności Narodowego Centrum Nauki. 
5. Określenie warunków przeprowadzania konkursu OPUS 11 na projekty badawcze, w tym 

finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji 
tych projektów, planowanego do ogłoszenia 15 marca 2016 r. 

6. Określenie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 11 na projekty badawcze 
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego 
doktora, planowanego do ogłoszenia 15 marca 2016 r. 

7. Określenie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11 na projekty badawcze realizowane 
przez osoby rozpoczynające karierę naukową, planowanego do ogłoszenia 15 marca 2016 r. 

8. Wprowadzenie zmian do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich. 

9. Określenie warunków przeprowadzania konkursu POLONEZ 2 na projekty badawcze 
realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowanego z programu 
ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND, planowanego do 
ogłoszenia 15 marca 2016 r. 

10. Przyjęcie Kodeksu rzetelności prowadzenia badań naukowych i aplikowania o fundusze na 
badania. 

11. Przyjęcie zaleceń w sprawie etyki badań naukowych. 
12. Sprawy wniesione i komunikaty. 
13. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady NCN 

 
Ad. 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN przywitał uczestników posiedzenia, 
następnie zaproponował porządek obrad, który został przyjęty przez członków Rady. 
 
Ad. 2. Opinia w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Centrum Nauki. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN powitał Pana Zbigniewa Frączka, 
biegłego rewidenta odpowiedzialnego za zbadanie poprawności sprawozdania finansowego NCN za 
rok 2015. Następnie poprosił Pana Macieja Waisa, głównego księgowego NCN o przedstawienie opinii 
w tej sprawie. 
 
Maciej Wais Główny Księgowy NCN poinformował, że badanie miało na celu wykazanie, czy sprawy 
prowadzone przez Dział Finansowo-Księgowy NCN w 2015 r., były prawidłowo zarządzane  
i wprowadzane do ksiąg rachunkowych oraz czy zastosowano poprawną politykę rachunkowości. 
Przekazano, że w sprawozdaniu finansowym NCN za 2015 rok (w załączeniu) określono bilans po 
stronie aktywów i pasywów na dzień 31.12.2015 r., który zamyka się w kwocie 1 136 380 286,47 zł, 
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natomiast rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2015 do 31.12.2015 r. wykazuje zysk netto 
w wysokości 61 149, 17 zł. Stwierdzono, że zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy 
od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 61 149,17 zł, a rachunek 
przepływów pieniężnych w tym okresie wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 
9 455 235,31 zł. Podkreślono również, że koszty zarządzania oraz obsługi wniosków i projektów 
badawczych stanowiły jedynie 3,3 % całości koszów poniesionych przez NCN w 2015 r.  
 
Zbigniew Frączek Biegły Rewident Kancelarii Biegłych Rewidentów AUDYTOR wyjaśnił,  
że zrealizowane badanie jest obligatoryjne i wynika z przepisów ustawy o NCN. Po przeprowadzeniu, 
przez Kancelarię Biegłych Rewidentów AUDYTOR badania sprawozdania finansowego NCN za rok 
2015 (w załączeniu) stwierdzono, że rzetelnie i jasno przedstawia ono informacje istotne dla oceny 
sytuacji majątkowej i finansowej Centrum na dzień 31.12.2015 r. Poinformowano, że sprawozdanie 
zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na 
podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Zaznaczono również, że jest ono zgodne  
z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami statutu jednostki. W oparciu o badane 
sprawozdanie stwierdzono, że wszelkie czynności finansowo-księgowe podjęte w 2015 r. zostały 
wykonane poprawnie. Na zakończenie pozytywnie zaopiniowano plany prowadzenia działalności 
finansowo-księgowej NCN w roku 2016 w oparciu o standardy utrzymywane w roku 2015. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN podziękował za przedstawienie opinii  
na temat sprawozdania finansowego NCN za rok 2015 oraz zaproponował powołanie zespołu 
roboczego w składzie: prof. Janina Jóźwiak (przewodnicząca), prof. Krzysztof Jóźwiak oraz prof. 
Sergiusz Jóźwiak do sporządzenia wstępnej opinii Rady NCN ws. sprawozdania finansowego NCN za 
rok 2015. Ustalono, że zespół przedstawi wyniki swojej pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej 
do 11 marca br. 
 
Ad. 3. Opinia w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań Narodowego Centrum Nauki 
obejmującego informację o stopniu realizacji poszczególnych zadań Centrum wraz z ewaluacją 
realizowanych zadań oraz oceną ich wpływu na rozwój nauki. 
 
Prof. dr hab. Zbigniew Błocki Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przedstawił sprawozdanie  
z działalności NCN w 2015 r. oraz informację o ewaluacji realizowanych w tym okresie zadań wraz  
z oceną ich wpływu na rozwój nauki (w załączeniu). Poinformowano, że w 2015 r. Narodowe Centrum 
Nauki ogłosiło nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych,  staży  po  uzyskaniu  stopnia  
naukowego doktora i stypendiów doktorskich w dziewięciu typach konkursów, w czterech kolejnych 
naborach. Ponadto, w 2015 r. Centrum rozstrzygnęło konkursy ogłoszone 16 czerwca 2014 r., 15 
września 2014 r., 15 grudnia 2014 r. i 16 marca 2015 r., a także kontynuowało obsługę projektów 
badawczych, staży i stypendiów, w konkursach rozstrzygniętych w latach 2011-2014, oraz obsługę 
projektów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN. Poinformowano, że w konkursach, do 
których nabór wniosków zakończył się w 2015 r. złożonych zostało 10032 wnioski, w tym 734  
w ramach inicjatyw międzynarodowych. Spośród nich, na etapie oceny formalnej odpadło 527 
wniosków, a 136 zostało niezakwalifikowanych do finansowania ze względu na niespełnienie kryterium 
badań podstawowych. W konkursach rozstrzygniętych w 2015 r. do finansowania zostało 
zakwalifikowanych 2067 wniosków, w tym 19 w ramach inicjatyw międzynarodowych oraz 10 
wniosków zakwalifikowanych z odwołania. Odnotowano, że w ubiegłym roku, na podstawie trwających 
umów zawartych z podmiotami, które otrzymały finansowanie, realizowanych było łącznie 10 982 
projektów badawczych, staży i stypendiów (w tym 9 706 projektów badawczych, staży i stypendiów  
w ramach regularnych konkursów NCN, 10 projektów badawczych w ramach inicjatyw 
międzynarodowych i 1 266 projektów przejętych przez NCN z MNiSW. Stwierdzono, że w omawianym 
okresie do NCN wpłynęło 1980 raportów  końcowych z realizacji grantów NCN. Ocenie formalnej  
i finansowej w 2015 r. zostało poddanych 836 raportów końcowych dla projektów zakwalifikowanych 
do finansowania przez NCN. W 2016 r. raporty końcowe z realizacji projektów finansowanych przez 
NCN te będą podlegały ocenie merytorycznej  przez Zespoły Ekspertów. Poinformowano również,  
że plan kontroli na rok 2015 zakładał przeprowadzenie 15 kontroli: dwóch projektów badawczych  
własnych przekazanych przez MNiSW do dalszego finansowania i realizacji w NCN, jedenastu 
projektów badawczych i dwóch staży podoktorskich zakwalifikowanych do finansowania w konkursach 
ogłoszonych i rozstrzygniętych przez NCN. Poinformowano również, że w ubiegłym roku audytor 
wewnętrzny realizował zadania audytowe na podstawie zatwierdzonego przez dyrektora Centrum 
Planu audytu. Po każdym zakończonym zadaniu zostało sporządzone sprawozdanie, w którym 
przedstawiano m.in. zakres tematyczny i cel zadania, opis stwierdzonych słabości procesów 
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wewnętrznych oraz kontroli zarządczej, ocenę ryzyka dla badanego obszaru, a także zalecenia 
wyeliminowania zidentyfikowanych słabości i ryzyka oraz propozycje usprawnień badanych procesów. 
Przekazano, że w omawianym okresie, NCN kontynuowało współpracę wielostronną w ramach sieci: 
HERA, NORFACE, Infect-ERA, BodivERsA, JPI HDHL, CHIST-ERA oraz podjęło współpracę 
międzynarodową w nowych obszarach w ramach programów: JPI-EC-AMR, JPI Urban Europe,  
M-ERA.NET, ERA-CAPS. Centrum kontynuowało również współpracę z Deutsche 
Forschungsgemeinschaft na rzecz opracowania założeń do kolejnej edycji konkursu BEETHOVEN 
oraz z National Science Foundation w sprawie konkursu PIRE.  Odnosząc się do kwestii związanych  
z ewaluacją działalności Centrum zwrócono uwagę, że dotyczy ona ewaluacji instytucjonalnej 
działalności Centrum, ewaluacji pojedynczych projektów badawczych oraz ewaluacji programów 
grantowych. Poinformowano, że w prezentowanym opracowaniu ewaluacji działań prowadzonych 
przez NCN, zestawiono wyniki wewnętrznej ewaluacji instytucjonalnej działalności Centrum z oceną 
możliwości i ograniczeń analiz pierwszych efektów działalności NCN na podstawie zakończonych 
projektów badawczych, staży i stypendiów  finansowanych w ramach konkursów NCN. Wyjaśniono,  
że wymiar ewaluacji instytucjonalnej działalności Centrum to z jednej strony monitorowanie i ocena 
osiągniętych wartości wskaźników przyjętych do pomiaru wydajności i sprawności instytucji w zakresie 
zadań wymienionych w ustawie o NCN, a z drugiej, to działania analityczno-badawcze, prowadzone 
przez pracowników komórki wewnętrznej Centrum – Zespołu ds. Analiz i Ewaluacji Poinformowano,  
że proces ewaluacji NCN charakteryzuje się brakiem bezpośredniego wpływu na programowanie i nie 
służy realizacji strategicznej polityki o długotrwałej perspektywie, jest natomiast analizą 
diagnostyczno-monitorującą, która skupia się na pomiarze wykonania zadań ustawowych. 
 
Prof. dr hab. Janusz Janeczek Przewodniczący Komisji Odwoławczej Rady NCN, zwrócił  
się z prośbą o uwzględnienie w przygotowanym opracowaniu również informacji na temat działalności 
w 2015 r. Komisji Odwoławczej Rady NCN i podjętych przez nią decyzji. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN podziękował za przedstawienie 
sprawozdania z realizacji zadań NCN oraz zaproponował powołanie zespołu roboczego w składzie: 
prof. W. Tygielski (przewodniczący), prof. J. Janeczek, oraz prof. L. Kaczmarek do sporządzenia 
wstępnej opinii Rady NCN ws. sprawozdania z realizacji zadań NCN w 2015 r. Ustalono, że zespół 
przedstawi wyniki swojej pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej do 11 marca br. 
 
Ad. 4. Opinia w sprawie projektu rocznego planu działalności Narodowego Centrum Nauki. 
 
Prof. dr hab. Zbigniew Błocki, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki przedstawił główne 
założenia planu działalności Centrum na rok 2016 (w załączeniu). Poinformowano, że w 2016 r. 
Centrum planuje ogłoszenie ośmiu typów konkursów w czterech naborach wniosków. Ponadto, w tym 
okresie zaplanowano rozstrzygnięcie konkursów ogłoszonych 15 czerwca 2015 r., 15 września 2015 r. 
i 15 grudnia 2015 r. oraz kontynuowanie obsługi projektów badawczych, staży i stypendiów, 
realizowanych w ramach konkursów ogłoszonych przez Centrum w latach 2011-2015. Dodano,  
że planowane jest również kontynuowanie obsługi projektów przekazanych przez MNiSW do realizacji 
w NCN. W 2016 r. kontynuowana będzie również realizacja programu POLONEZ, zakwalifikowanego 
do dofinansowania przez Komisję Europejską w programie Marie Skłodowska-Curie COFUND,  
a przeznaczonego dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania  
w polskich jednostkach naukowych. Zaznaczono, że w konkursie POLONEZ przewidziane jest 
dodatkowe wsparcie laureatów tego konkursu polegające na zapewnieniu ich udziału w szkoleniach 
rozwijających kompetencje związane pośrednio lub bezpośrednio z prowadzonymi przez nich 
badaniami. Szkolenia będą organizowane przez NCN, a na 2016 r. planowane jest przygotowanie  
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zostaną 
wyłonione podmioty odpowiedzialne za realizację ww. szkoleń. Poinformowano, że na 2016 rok 
zaplanowano przeprowadzenie audytu wewnętrznego w obszarach zamówień publicznych, kosztów 
reprezentacji i podróży służbowych, a także procesu odwoławczego od decyzji Dyrektora Centrum  
w sprawach o przyznanie finansowania projektów. Audytowi zostaną poddane również działania NCN 
w zakresie nadzoru i kontroli projektów badawczych finansowanych przez Centrum oraz polityki 
informacyjnej i komunikacji zewnętrznej. NCN zamierza kontynuować dotychczasową współpracę 
wielostronną w ramach sieci: HERA, NORFACE, Infect-ERA, BodivERsA, CHIST-ERA, JPI-EC-AMR, 
JPI Urban Europe, M-ERA.NET oraz ERA-CAPS. Ponadto, Dział Współpracy Międzynarodowej NCN 
prowadzi rozmowy na rzecz rozszerzenia współpracy z siecią JPI Urban Europe w zakresie nowej 
inicjatywy: CSA EXPAND wspierającej zrównoważony rozwój miast i obszarów zurbanizowanych. 
Wspomniano również, że Centrum będzie koordynowało działania konsorcjum europejskich agencji 
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finansujących badania naukowe mające na celu rozwój technologii kwantowych w Europie.  
W pierwszym kwartale 2016 r., Centrum będzie zabiegało o poszerzenie grona członków konsorcjum, 
a także koordynowało opracowanie wniosku do Komisji Europejskiej o dofinansowanie programu 
QuantERA. Dodano, że kluczowym elementem programu jest przeprowadzenie konkursu na 
międzynarodowe projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych. Poinformowano, że złożenie 
wniosku do Komisji Europejskiej planowane jest na kwiecień 2016 r., a podpisanie umowy grantowej  
z Komisją nastąpi jesienią 2016 r. – wtedy też rozpoczną się prace nad przygotowaniem konkursu. 
Ogłoszono, że w 2016 r. NCN będzie zaangażowane również w przygotowanie i otwarcie kolejnego 
naboru w ramach konkursu BEETHOVEN prowadzonego wspólnie z niemiecką Deutsche 
Forschungsgemeinschaft. Podkreślono, że tym razem konkurs obejmie nie tylko obszar nauk 
humanistycznych i społecznych, ale także panele NCN ST1, ST2, ST3, ST4, ST5 i ST9, dotyczące 
matematyki, fizyki, chemii i astronomii. W omawianym okresie, Centrum włączy się również we 
współpracę w ramach programu PIRE Partnerships for International Research and Education 
prowadzonego przez amerykańską National Science Foundation. Ogłoszenie konkursu, do którego 
przystąpić będą mogły międzynarodowe zespoły badawcze planowane jest na maj 2016 r. 
Podkreślono, że w tym samym roku przeprowadzony zostanie pierwszy etap oceny merytorycznej 
wniosków (ocena wniosków wstępnych). Na zakończenie omówiono plany związane z aktywnością 
przedstawicieli Centrum oraz ze sposobami upowszechniania w środowisku naukowym informacji  
o ogłaszanych przez Centrum konkursach. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN podziękował za przedstawienie planu 
działalności NCN na rok 2016 oraz zaproponował powołanie zespołu roboczego w składzie: prof. M. 
Wołowicz (przewodniczący), prof. M. Grochowski oraz prof. M. Żukowski do sporządzenia wstępnej 
opinii Rady NCN ws. planu działalności NCN na rok 2016. Ustalono, że zespół przedstawi wyniki 
swojej pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej do 11 marca br. 
 
Ad. 5. Określenie warunków przeprowadzania konkursu OPUS 11 na projekty badawcze, w tym 
finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji 
tych projektów, planowanego do ogłoszenia 15 marca 2016 r. 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur 
przypomniał, że szczegółowe zapisy w sprawie określenia warunków przeprowadzania konkursu 
OPUS 11 zostały omówione podczas poprzednich posiedzeń Rady NCN. Ustalono, że w kolejnej 
edycji tego konkursu maksymalna wysokość kosztów pośrednich możliwych do uzyskania w ramach 
realizacji projektu będzie wynosić 30% wysokości kosztów bezpośrednich. Od tej edycji konkursu 
kierownik projektu będzie musiał zobowiązać się do prowadzenia działalności naukowo badawczej  
w miejscu  wskazanym jako miejsce realizacji projektu przez co najmniej 50% czasu trwania projektu. 
Wyjaśniono, że do okresu tego zalicza się niezbędne dla realizacji projektu wyjazdy służbowe,  
w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy 
przeprowadzaniem kwerend. Zasada ta będzie wprowadzona we wszystkich typach konkursów NCN. 
Ponadto poinformowano, że we wniosku pojawił się nowy zapis dotyczący korzystania przez Centrum 
z oprogramowania antyplagiatowego. Wnioskodawca będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na 
weryfikację wniosku przy pomocy tego oprogramowania oraz umieszczenie treści wniosku w bazie 
danych oprogramowania. Na zakończenie przypomniano, że w związku z przyjęciem przez Centrum 
zasad określonych w Kodeksie rzetelności prowadzenia badań naukowych i aplikowania o fundusze 
na badania, grantobiorca w trakcie realizacji projektu, będzie zobligowany do zapoznania się z jego 
treścią oraz stosowania jego zasad podczas prowadzenia badań naukowych. Obowiązek 
przestrzegania ww. kodeksu będzie wprowadzony we wszystkich typach konkursów NCN. 
 
Członkowie Rady w toku prowadzonej dyskusji zaakceptowali zaproponowane zmiany w warunkach 
przeprowadzania konkursu OPUS 11, podejmując w drodze głosowania (24 głosy „za”) uchwałę  
nr 14/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu). Jednocześnie ustalono, że nakłady finansowe 
na w konkursie OPUS 11 będą wynosiły 200 mln zł. 
 
W dyskusji nad powyższym punktem udział wzięli: prof. A. Jarmołowski, prof. L. Kaczmarek, prof. J. 
Janeczek, prof. K. Nowak, L. Bandura-Morgan, E. Miśkowicz oraz prof. M. Karoński. 
 
Ad. 6. Określenie warunków przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 11 na projekty badawcze 
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego 
doktora, planowanego do ogłoszenia 15 marca 2016 r. 
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Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur 
poinformował, że w konkursie PRELUDIUM 11 będą miały zastosowanie wszystkie nowe zapisy 
wprowadzone w konkursie OPUS 11. Utrzymano także zasadę, że maksymalna wysokość kosztów 
pośrednich w konkursie PRELUDIUM 11 może wynieść 20% kosztów bezpośrednich przy założeniu, 
że wartość przewidzianej do zakupu aparatury naukowo-badawczej nie przekroczy 30% 
wnioskowanych środków na realizację projektu.  
 
Członkowie Rady w toku prowadzonej dyskusji zaakceptowali zaproponowane zmiany w warunkach 
przeprowadzania konkursu PRELUDIUM 11, podejmując w drodze głosowania (24 głosy „za”) 
uchwałę nr 15/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu). Jednocześnie ustalono, że nakłady 
finansowe w konkursie PRELUDIUM 11 będą wynosić 30 mln zł. 
 
Ad. 7. Określenie warunków przeprowadzania konkursu SONATA 11 na projekty badawcze 
realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, planowanego do ogłoszenia 15 
marca 2016 r. 
 
Prof. dr hab. Krzysztof Nowak Przewodniczący Komisji ds. Regulaminów i Procedur 
poinformował, że w konkursie SONATA 11 będą miały zastosowanie wszystkie nowe zapisy 
wprowadzone w konkursie OPUS 11. W konkursie SONATA 11, wzorem konkursu OPUS 11, 
maksymalna wysokość kosztów pośrednich możliwych do uzyskania w ramach realizacji projektu 
może wynosić 30% wysokości kosztów bezpośrednich. Zaproponowano, aby od tej edycji konkursu 
umożliwić kierownikowi projektu obniżenia pensum dydaktycznego jeżeli realizuje on badania  
w ramach grantu SONATA. Jeżeli kierownik projektu będzie chciał skorzystać z możliwości obniżenia 
swojego pensum, zobowiązany będzie wskazać we wniosku liczbę godzin o jakie chciałby obniżyć 
pensum dydaktyczne. Wzorem wcześniej omawianych konkursów, wniosek do konkursu SONATA 11, 
będzie uzupełniony o zapis mówiący o tym, że kierownik projektu zobowiązany będzie do 
prowadzenia działalności naukowo badawczej w miejscu  wskazanym jako miejsce realizacji projektu 
przez co najmniej 50% czasu trwania projektu oraz o informację o wprowadzeniu w Centrum 
oprogramowania antyplagiatowego i zasad Kodeksu rzetelności prowadzenia badań naukowych  
i aplikowania o fundusze na badania. 
 
Członkowie Rady w toku prowadzonej dyskusji zaakceptowali zaproponowane zmiany w warunkach 
przeprowadzania konkursu SONATA 11, podejmując w drodze głosowania (24 głosy „za”) uchwałę nr 
16/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu). Jednocześnie nakłady finansowe konkursu 
SONATA 11 zostały ustalone  na poziomie 50 mln zł. 
 
Ad. 8. Wprowadzenie zmian do Regulaminu 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 
poinformował, że zmiany w Regulaminie dotyczą planowania kosztów w projektach badawczych 
finansowanych przez NCN. Zaproponowano, aby zasady wypłacania wynagrodzeń etatowych 
kierownika projektu zostały uzupełnione o możliwość otrzymywania przez kierownika projektu 
wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy również w sytuacji 
kiedy zamierza on realizować projekt badawczy w innej jednostce niż ta, w której jest zatrudniony. 
Zaproponowano, ze  wnioskodawca będzie mógł zaplanować zatrudnienie etatowe dla kierownika 
projektu pod warunkiem, że w przypadku otrzymania finansowania kierownik przedstawi dokument 
potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy z jego dotychczasowym pracodawcą, w terminie nie 
dłuższym niż miesiąc od zawarcia umowy o finansowanie i realizację projektu. W związku  
z wprowadzeniem w konkursie SONATA możliwości obniżenia pensum dydaktycznego kierownika 
projektu zaproponowano, aby jednostka naukowa mogła mieć możliwość otrzymania dodatkowych 
środków na pokrycie kosztów związanych z obniżeniem o połowę pensum dydaktycznego kierownika 
projektu. Obniżenie pensum dotyczyć będzie wyłącznie kierowników zatrudnionych na stanowiskach 
naukowo-dydaktycznych realizujących projekty badawcze w ramach konkursu SONATA. 
Zaproponowano, aby zasada ta była stosowana również w konkursie SONATA BIS. 
 
Członkowie Rady zaakceptowali zaproponowane zmiany w Regulaminie przyznawania środków na 
realizację zadań finansowanych przez NCN, podejmując w drodze głosowania (24 głosy „za”) uchwałę 
nr 17/2016 w tej sprawie (treść uchwały w załączeniu).  
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Ad. 9. Określenie warunków przeprowadzania konkursu POLONEZ 2 na projekty badawcze 
realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy współfinansowanego z programu 
ramowego Horyzont 2020 w ramach działań Marie Skłodowska-Curie COFUND, planowanego 
do ogłoszenia 15 marca 2016 r. 
 
Justyna Woźniakowska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej NCN  biorąc pod uwagę 
pierwszą edycję konkursu POLONEZ, przedstawiła propozycje uzupełnienia zapisów warunków 
przeprowadzenia tego konkursu, które będą obowiązywały w drugiej edycji konkursu, planowanej do 
ogłoszenia 15 marca 2016 r. Zwrócono uwagę, że  głównym celem  konkursu jest rozwój kariery 
laureatów tego konkursu dzięki wsparciu ich międzynarodowej mobilności i realizacji ambitnych 
projektów badawczych w uznanych polskich ośrodkach naukowych. Podmiot, który będzie miejscem 
realizacji stażu badawczego, oprócz zatrudnienia laureata konkursu, zapewnienia warunków do 
prowadzenia przez niego badań oraz zapewnienia obsługi administracyjno-finansowej realizacji stażu, 
będzie zobowiązany do wskazania partnera naukowego odpowiedzialnego za merytoryczne wsparcie 
stażysty, ułatwienie nawiązania kontaktów tej osoby z lokalnym środowiskiem naukowym, a także 
zorganizowania dla niej co najmniej jednej wizyty studyjnej rocznie w wybranej jednostce w Polsce  
lub za granicą. 
 
Członkowie Rady zaakceptowali wszystkie zaproponowane zmiany w warunkach przeprowadzania 
konkursu POLONEZ 2, podejmując w drodze głosowania (24 głosy „za”) uchwałę nr 18/2016 w tej 
sprawie (treść uchwały w załączeniu). Jednocześnie Rada ustaliła nakłady finansowe konkursu 
POLONEZ 2  na poziomie 20 mln zł. 
  
Ad. 10. Przyjęcie Kodeksu rzetelności prowadzenia badań naukowych i aplikowania o fundusze 
na badania. 
 
Dr Laura Bandura Morgan, Kierownik Zespołu ds. Kontroli i Audytu przedstawiła główne 
założenia Kodeksu, który zawiera wskazówki i zalecenia dotyczące przestrzegania zasad rzetelności 
naukowej przez grantobiorców, prowadzących badania naukowe finansowane przez NCN. Po 
szczegółowym zapoznaniu się z treścią przedstawionego dokumentu, Rada NCN przyjęła treść 
Kodeksu rzetelności prowadzenia badań naukowych i starania o fundusze na badania. Uzgodniono, 
że każdy grantobiorca otrzymujący fundusze na realizację badań ze środków NCN, będzie 
zobowiązany do przestrzegania ujętych w kodeksie zasad. 
 
Członkowie Rady przyjęli w drodze głosowania (23 głosy „za”, 1 głos „wstrzymujący”) uchwałę nr 
20/2016 w tej sprawie. Treść uchwały znajduje się w załączeniu. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: dr L. Bandura Morgan, ks. prof. Andrzej Szostek, prof. M. 
Karoński, prof. M. Grochowski, prof. A. Jarmołowski, prof. W. Tygielski, prof. K. Nowak, prof. J. 
Jóźwiak oraz prof. Z. Błocki.  
 
Ad. 11. Przyjęcie zaleceń w sprawie etyki badań naukowych. 
 
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek przewodniczący zespołu ds. etyki badań naukowych 
zaproponował, by Rada, mając na uwadze potrzebę zapewnienia badaniom finansowanym przez NCN 
wysokich standardów etycznych, przyjęła zalecenia dotyczące powoływania w jednostkach 
naukowych oraz innych podmiotach aplikujących o granty NCN, komisji do spraw etyki badań 
naukowych, które mogłyby wydawać opinie dotyczące badań naukowych w szczególności tych 
prowadzonych z udziałem ludzi. Następnie zaprezentowano stworzony w ramach prac zespołu 
dokument, zawierający wytyczne gwarantujące zachowanie wysokich standardów etycznych 
prowadzenia badań naukowych. Członkowie Rady zaakceptowali treść przedstawionego dokumentu  
i zadecydowali o jego opublikowaniu na stronie internetowej Centrum. Uzgodniono również,  
że zalecenia Rady NCN w tym zakresie zostaną przekazane do wiadomości jednostkom naukowym, 
które występują z wnioskami o finansowanie badań podstawowych w konkursach NCN. 
 
W dyskusji nad tym punktem udział wzięli: ks. prof. A. Szostek, prof. K. Nowak, prof. M. Wołowicz,  
E. Miśkowicz oraz prof. M. Karoński. 
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Ad. 12. Sprawy wniesione i komunikaty. 
 
Prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady NCN przedstawił skierowany do Rady NCN 
list, zawierający prośbę o rozpowszechnienie w środowisku naukowym informacji o poszukiwaniu 
przez Czech Science Foundation ekspertów zagranicznych ze wszystkich obszarów nauki. Prośba 
została wystosowana przez Profesora Ivana Netuka, przewodniczącego tej organizacji. 
 
Dr hab. Wojciech Sowa, Koordynator Dyscyplin HS poinformował o wynikach konkursu HERA JRP 
Humanities in the European Research Area - Uses of the past, w którym o finansowanie projektów 
badawczych ubiegały się międzynarodowe zespoły badawcze. Przekazano, że do konkursu 
zgłoszonych zostało 605 wniosków, z czego do II etapu zakwalifikowano 100 wniosków. Ostatecznie, 
17 zwycięskim zespołom zagwarantowano finansowanie projektów, w tym aż 5 zespołom 
posiadającym polski komponent. Wnioski składane we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, 
znalazły się na trzecim miejscu, po wnioskach kierowanych przez Art & Humanities Research Council 
oraz The Netherlands Organisation for Scientific Research, pod względem wysokości dofinansowania 
otrzymanego z Komisji Europejskiej. Poinformowano, że w związku z powyższym, do Centrum – jako 
jednego z największych beneficjentów konkursu – skierowano prośbę o rozważanie dobrowolnego 
podwyższenia swojego wkładu w finansowanie zwycięskich projektów z polskim udziałem w celu 
wsparcia partnerów zagranicznych z niewielkich krajów, mogących zadeklarować znacznie niższą 
kwotę składki. W związku z tym, w porozumieniu z członkami Komisji Nauk Humanistycznych, 
Społecznych i o Sztuce (K1) zaproponowano podwyższenie kwoty składki wpłacanej przez Centrum  
w tym konkursie o 50 tys. euro. 
 
Rada NCN w głosowaniu (24 głosy „za”) jednomyślnie poparła propozycję zwiększenia kwoty 
przeznaczonej na realizację projektów badawczych finansowanych w ramach konsorcjum HERA JRP 
do wysokości 805 tys. euro, przyjmując w tej sprawie uchwałę nr 19/2016 (treść uchwały  
w załączeniu). 
 
Ad. 13. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Rady NCN 
 
Członkowie Rady zaakceptowali treść protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Rady NCN. 
 
Na tym spotkanie zakończono. 
 
 
 
 
 

               
 
 

                                Prof. dr hab. Michał Karoński 
 

          Przewodniczący Rady NCN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
Paula Panaś 
Magdalena Borska  
Kancelaria Rady Narodowego Centrum Nauki 
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