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Plan wystąpienia 

1. Dotychczasowe finansowanie NCN i jego wpływ na wskaźniki konkursów

2. Przyszły budżet NCN i jego wpływ na konkursy w kolejnych latach

3. Możliwe działania NCN, by przeciwdziałać obniżeniu wskaźników sukcesu

4. Finansowanie młodych naukowców w grantach  NCN

5. Kobiety w nauce – inicjatywy NCN

6. Sprawy bieżące w tym zapowiedzi wiceministra w PAP na temat NCN  
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KONKURSY NCN 2011- 2021

ogłoszonych

konkursów

225

złożonych 

wniosków

przyznanych 

grantów

25 805125 993

przyznanych 

środków

ok. 12,68 mld zł 



LICZBA WNIOSKÓW I PRZYZNANYCH GRANTÓW NCN

KOSZTOCHŁONNOŚĆ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

– KONKURSY KRAJOWE 2011- 2021
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DOTACJA CELOWA (w%) DO ROKU POPRZEDNIEGO

WNIOSKOWANE i PRZYZNANE FINANSOWANIE 

– KONKURSY KRAJOWE 2011-2021



DOTACJA CELOWA (w mln zł) DO ROKU POPRZEDNIEGO 

LICZBOWY WSKAŹNIK SUKCESU

– KONKURSY KRAJOWE 2011 – 2021 
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JAK ZWIĘKSZYĆ WSKAŹNIK SUKCESU 

BEZ WZROSTU BUDŻETU NCN?

▪ zmniejszenie liczby grantów NCN, które można realizować 

jednocześnie (z trzech do dwóch)

▪ limity na wysokość finansowania

▪ limity na zakup aparatury naukowo-badawczej

▪ limity na stanowiska post-doc i liczbę doktorantów

▪ rezygnacja z wynagrodzeń dodatkowych

▪ zakaz przechodzenia na etaty z grantów NCN 

w przypadku osób już zatrudnionych

▪ ograniczenie liczby konkursów MAESTRO i OPUS 

▪ ograniczenie liczby wniosków składanych do konkursów 

(jeden wniosek na rok)

▪ obniżenie kosztów pośrednich
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MŁODZI NAUKOWCY I WYSOKOŚĆ FINANSOWANIA (%) 

– KONKURSY NCN 2011-2021
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LICZBA I WARTOŚĆ STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN

DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

– GRANTY NCN 2011-2021
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LICZBA I WARTOŚĆ FINANSOWANYCH PRZEZ NCN

STANOWISK POST-DOC DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW 

- GRANTY NCN 2011-2022
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KOBIETY W NAUCE - DZIAŁANIA NCN

Narodowe Centrum Nauki:

▪ wspiera równe szanse badaczek i badaczy w

dostępie do środków na badania.

▪ ułatwia badaczkom godzenie ról rodzinnych

i zawodowych wydłuża matkom okresy po

doktoracie umożliwiające ubieganie się o

granty NCN i stanowiska typu post-doc oraz

limity czasowe w ocenie dorobku naukowego

(o 1,5 roku na każde dziecko).

▪ dąży do zwiększenia liczby kandydatek

nominowanych do Nagrody NCN.
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NAGRODA NCN - NOWE ZASADY

▪ poszerzenie grona zapraszanych do zgłaszania kandydatów do Nagrody 

NCN:

byli członkowie Rady NCN, 

członkowie Zespołów Ekspertów NCN w konkursach: OPUS, 

SONATA, SONATA BIS i MAESTRO (afiliowani w polskich 

instytucjach naukowych), 

dotychczasowi kierownicy grantów MAESTRO i SONATA BIS, 

dotychczasowi laureaci Nagrody NCN, 

inni wybitni naukowcy wskazani przez Dyrektora i członków Rady NCN.

▪ zmiana zasad przyznawania Nagrody, przejście na wiek naukowy 

kandydata do Nagrody NCN do 12 lat po doktoracie, z uwzględnieniem 

przerw w karierze naukowej.

▪ zaproszenie do zgłaszania kandydatów (maj) termin przyjmowania

zgłoszeń (czerwiec).
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Trzy opinie o wypowiedzi wiceministra MEiN Włodzimierza Bernackiego dla PAP z 23-11-2022

Wiceminister MEiN Włodzimierz Bernacki zapowiada, że w ustawie o NCN wprowadzone będą  
„…pewne zmiany, które dotyczyć będą transparentności postępowań konkursowych od ich 
początku do końca. Zmiany w ustawie o NCN przygotowano w całkowitej tajemnicy i nadal ich 
nie ujawnia. Nietransparentnie działające ministerstwo chce uczyć zasad transparentności. 

Druga propozycja wiceministra to ujawnianie nazwisk członków zespołów oceniających projekty 
konkursowe NCN. Czy dla przykładu ujawni nazwiska osób, które przygotowały zmiany w ustawie 
o NCN? Nie mogę też zaakceptować terminologii wiceministra, że komisje odwoławcze to „sąd 
kapturowy”

Trzecia to stwierdzenie, że do oceniania wniosków dotyczących kultury polskiej czy staropolskiej   
i „badania oddziaływania polskiej literatury, poezji i myśli” nie trzeba zagranicznych ekspertów. 
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www.ncn.gov.pl

Więcej informacji na stronie:

Dziękuję za uwagę!

Podziękowanie za przygotowanie prezentacji dla Pani Magdaleny Borskiej
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Trzy opinie o wypowiedzi wiceministra MEiN Włodzimierza Bernackiego dla PAP

Nietransparentne ministerstwo chce uczyć zasad transparentności

Wiceminister MEiN Włodzimierz Bernacki zapowiada, że w ustawie o NCN wprowadzone będą  „…pewne 

zmiany, które dotyczyć będą transparentności postępowań konkursowych od ich początku do końca”. Szkoda, że nie zaczął 

poprawiać braku transparentności w swoim ministerstwie, które to zmiany w ustawie o NCN przygotowało w całkowitej 

tajemnicy i nadal ich nie ujawnia. 

Wszelkie procedury w NCN, w tym odwoławcze, są transparentne, wiadomo kto za co odpowiada i na jakich zasadach 

podejmowane są decyzje i warto, by je pan wiceminister poznał przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian. Natomiast, 

transparentność nie może oznaczać, że wszystko byłoby jawne, co sugeruje kolejna propozycja dotycząca zniesienia 

anonimowości członków paneli i komisji.    

Ta druga propozycja wiceministra to ujawnianie nazwisk członków zespołów oceniających projekty konkursowe 

NCN. Czy dla przykładu ujawni nazwiska osób, które przygotowały zmiany w ustawie o NCN, czyli używając terminologii 

wiceministra „sądu kapturowego”? Wprowadzenie takiej zasady będzie miało co najmniej dwojakie fatalne skutki. Po 

pierwsze, większość ekspertów i recenzentów odmówi uczestniczenia w procedurach uznając to za nową polską anomalię. 

To spowoduje niemożność skompletowania kompetentnych ekspertów. Po drugie, ci którzy się mimo wszystko zgodzą 

pracować w takim panelu będą pod wielką presją aplikujących. A to może spowodować, że pożądana przez wiceministra 

transparentność zamieni się w lobbowanie, a nie rzetelną ocenę merytoryczną.    

Trzecia to stwierdzenie, że do oceniania wniosków dotyczących kultury polskiej czy staropolskiej   i „badania 

oddziaływania polskiej literatury, poezji i myśli” nie trzeba zagranicznych ekspertów. Trzeba panie ministrze, bo nauka ma 

wymiar światowy a pan reprezentuje ministerstwo nauki, a nie ministerstwo kultury. Projekty pisane po polsku i ich ocena 

tylko przez polskich naukowców choć przyczyni się do upowszechniania dorobku polskiej kultury w Polsce, to uniemożliwi 

włączenie się tych badaczy w dyskurs światowy. A przecież chcemy, by polską naukę i kulturę doceniono za granicą. 

Ponadto, ministerstwo przyznaje punkty za publikowanie w zagranicznych czasopismach, a konsekwencją propozycji 

wiceministra będzie jeszcze więcej publikacji w polskich czasopismach, choć i one są ważne, co dodatkowo pozbawi świat 

dostępu do polskich osiągnięć, a tam publikujących odseparuje od kolegów z innych krajów. Będzie to zatem akcja 

przeciwna do umiędzynarodowienia polskiej nauki ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. 

Co więcej, polscy członkowie paneli będą poddani presji środowiska i możliwemu lobowaniu niekoniecznie zgodnemu z 

jakością projektów. W połączeniu z innymi propozycjami wiceministra cofnie to naukę w Polsce do czasów przed 1989 r.  
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KOBIETY W NAUCE - DZIAŁANIA NCN

SONDAŻ DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA 

KOBIET I MĘŻCZYZN W NAUCE

Wnioski:
▪ życzliwe otoczenie oraz wysoka kultura pracy są istotne dla 

efektywności badań

▪ brak dostatecznego wsparcia przełożonych i współpracowników 
przy podejmowaniu wyzwań związanych z aplikowaniem o granty 

▪ otoczenie zawodowe nie zawsze stwarza pozytywne więzi 
z naukowcami

▪ brak szerszej dyskusji na ten temat w środowisku naukowym 

▪ potrzeba zmian i działań oraz promocji w kwestii równego 
traktowania

▪ konieczność zapewnienia działań systemowych

▪ bariery w rozwoju kariery naukowej kobiet spowodowane 
nierównym rozłożeniem obowiązków rodzinnych, w tym związanych 
z opieką nad dziećmi

▪ konieczność poprawy warunków pracy kobiet naukowców poprzez 
wsparcie w opiece nad dziećmi lub w związku z sytuacją rodzinną

▪ konieczność uwzględniania różnych uwarunkowań kariery

▪ zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn doświadcza złego 
traktowania ze względu na płeć oraz łamania zasad równości płci 
w otoczeniu naukowym 
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KOBIETY W NAUCE - DZIAŁANIA NCN

SONDAŻ DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA 

KOBIET I MĘŻCZYZN W NAUCE
Wyniki:

▪ potrzeba równych szans dla wszystkich 

▪ obowiązki rodzinne jako ograniczenie w aktywności w staraniu się o środki na badania 

▪ występowanie nierównych płac pomiędzy kobitami i mężczyznami

▪ trudności w awansie naukowym kobiet

▪ nadmierne obciążenie kobiet obowiązkami dydaktycznymi i administracyjnymi 

▪ presja przyjęcia dodatkowych zadań, by udowodnić soją wartość 

▪ utrudnianie awansów, deprecjonowanie osiągnięć naukowych, stawianie wygórowanych 
oczekiwań wobec kobiet

▪ ignorowanie wypowiedzi kobiet

▪ wykluczenia ze względu na płeć w programach grantowych 

▪ arbitralne sytuowanie kobiet w tradycyjnych rolach społecznych 

▪ dyskryminacja kobiet planujących ciąże

▪ negatywny wpływ ciąż na dyspozycyjność

▪ obciążenie obowiązkami kobiet nieposiadających rodziny 

▪ niska samoocena kobiet na temat swojego dorobku naukowego oraz szans na uzyskanie 
finansowania badań

▪ większa obawa kobiet przed porażką, unikanie ryzyka

▪ dyskryminujący, paternalistyczny język wobec kobiet w środowisku pracy, zachowania 
noszące znamiona molestowania seksualnego

▪ większe poczucie wykluczenia kobiet w środowisku pracy niż mężczyźni

▪ pytania o sytuację rodzinną w rozmowach kobiet o pracę/stypendia/staże 

▪ nierówno rozłożone obciążenie rodzinne

▪ kobiety uważają, że urlop rodzicielski miał negatywny wpływ na ich karierę naukową, 
ograniczył ich aktywność i mobilność naukową
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