
 

 
 

UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW, TEL. +48 123419001, FAX 123419099, E-MAIL: biuro@ncn.gov.pl 
REGON: 121361537, NIP: 6762429638 

prof. dr hab. Janusz Janeczek 

Przewodniczący Rady 

Narodowego Centrum Nauki 
 

KR.070.5.2017       Kraków, 20 lutego 2017 r. 
 
 
 
 

Pan 
Dr Maciej Malicki 
 

Obywatele Nauki 
 
 
 

Szanowny Panie, 

 

w nawiązaniu do pisma w sprawie propozycji Obywateli Nauki dotyczącej modyfikacji 

obowiązujących zasad przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez 

Narodowe Centrum Nauki, poprzez wprowadzenie wymogu przeprowadzania konkursów na 

zatrudnienie przewidziane w ramach finansowanych projektów badawczych, poniżej 

przedstawiam stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki. 

Uprzejmie informuję, że wniosek Obywateli Nauki był kilkakrotnie dyskutowany na 

posiedzeniach Rady NCN, zarówno w poprzednim jej składzie, któremu przewodniczył prof. 

dr hab. Michał Karoński, jak i podczas posiedzeń nowej Rady w obecnym składzie, której 

jestem przewodniczącym od 15 grudnia 2016 r. Jednocześnie zwracam uwagę, że Rada 

uchwałą nr 46/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. przyjęła zapisy Europejskiej Karty Naukowca 

oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych apelując do środowiska 

naukowego o promowanie zaleceń Europejskiej Karty Naukowca oraz wdrożenie 

i przestrzeganie opisanych w dokumentach zasad. W dyskusji na ten temat członkowie Rady 

stwierdzili, że Centrum w swojej praktyce stosuje większość postulatów zawartych 

w Europejskiej Karcie Naukowca. Nie uwzględniono jednak zasad karty w regulacjach 

konkursowych, z uwagi na to, że kwestie zatrudnienia pracowników regulują statuty 

poszczególnych podmiotów będących miejscem realizacji finansowanych przez NCN 

projektów badawczych. 

Narodowe Centrum Nauki z pieniędzy przyznanych na realizację projektów 

badawczych, finansuje koszty wynagrodzeń i stypendiów naukowych członków zespołu 

naukowego powołanego do prowadzenia badań przewidzianych w projekcie. Przyjęte przez 

Radę zasady zatrudniania członków zespołu naukowego określone w dokumencie Koszty 

w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki stanowiącym 

załącznik nr 4 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, umożliwiają zatrudnienie 

w projekcie na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (tzw. 
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wynagrodzenia etatowe) kierowników projektów, kierowników zespołów naukowych, osób na 

stanowiskach typu post-doc oraz osób na specjalistycznych stanowiskach pomocniczych, jak 

również zatrudnienie kierownika projektu i pozostałych członków zespołów naukowych 

w ramach tzw. wynagrodzeń dodatkowych. W Regulaminie określono warunki jakie muszą 

być spełnione, aby otrzymać zaplanowane wynagrodzenie w zależności od przewidzianego 

we wniosku rodzaju stanowiska. Dotychczas Rada nie wprowadzała żadnych wymagań co 

do sposobu przeprowadzania rekrutacji członków zespołów naukowych, oprócz wskazania 

konieczności przeprowadzania otwartych konkursów na stanowiska typu post-doc oraz przy 

przyznawaniu stypendiów naukowych finansowanych ze środków projektu studentom 

i doktorantom zaangażowanym w badania.  

Po dyskusji, Rada zdecydowała, że otwarte konkursy na stanowiska typu post-doc 

muszą odbywać się z zastosowaniem zasad określonych przez Radę. 

Już w najbliższym konkursie OPUS 13 planowanym do ogłoszenia 15 marca 2017 r., 

osoba zatrudniona na stanowisku typu post-doc będzie mogła otrzymać wynagrodzenie na 

podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile m.in. została wybrana 

w ramach otwartego konkursu przeprowadzonego przez trzyosobową komisję rekrutacyjną 

powołaną przez kierownika podmiotu realizującego projekt badawczy, złożoną z kierownika 

projektu jako przewodniczącego oraz przynajmniej dwóch wskazanych przez niego osób 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje naukowe i zawodowe. Ocena kandydatów odbywać 

się będzie na podstawie kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, a wyniki 

konkursu podawane mają być do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie 

internetowej podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy. 

Zwracam również uwagę, że we wniosku o finansowanie projektu badawczego, składanym 

do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF, wnioskodawca 

zobowiązany jest do przedstawienia opisu kwalifikacji członków zespołu naukowego i osób 

przewidzianych do zatrudnienia w projekcie, potrzebnych do realizacji zaplanowanych zadań 

badawczych. Na tej podstawie Zespół Ekspertów ocenia możliwość wykonania projektu, na 

którą składają się również m.in. kompetencje kierownika projektu oraz konstrukcja zespołu 

badawczego. 

Bardzo dziękuję za Państwa uwagi i zapewniam, że wnikliwie podchodzimy do każdej 

opinii środowiska naukowego dotyczącej warunków przeprowadzania konkursów 

ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki. 

 

 Z poważaniem 
 

             


