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WSPIERANIE NAUKI POLSKIEJ PRZEZ FNP 

PERSPEKTYWA MIĘDZYNARODOWA 

Marta Łazarowicz-Kowalik

Umiędzynarodowienie badań naukowych i postrzeganie własnej działalności w kontekście międzynarodowym staje się 

coraz ważniejsze zarówno dla instytucji badawczych, jak i tych wspierających naukę. Prestiż i uznanie poza własnym 

krajem jest kwestią nie tylko satysfakcji i dumy, ale również bardzo wymiernych korzyści. Badania naukowe w coraz 

większym stopniu opierają się na współpracy międzynarodowej. Coraz większe znaczenie zyskują ponadnarodowe źródła 

fi nansowania nauki, co nasila rywalizację o środki fi nansowe i o najlepszych badaczy, co z kolei przekłada się na rozwój 

zespołów i instytucji badawczych. Jednocześnie Unia Europejska umożliwia na coraz większą skalę mobilność naukowców 

w Europie. Coraz powszechniej umiędzynarodowienie jest postrzegane jako szansa na podniesienie poziomu badań oraz 

innowacyjności. Taka perspektywa jest wyraźnie widoczna w polityce Komisji Europejskiej – jako konkretne przykłady 

można wymienić m.in. programy ramowe, strategię lizbońską czy koncepcję Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). 

Zyskuje ona na znaczeniu również w skali ponadeuropejskiej – jest obecna np. w raportach OECD1.

Niniejszy raport powstał w związku z zaangażowaniem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w pracę ESF Member 

Organzation Forum on Evaluation. Jest to jedno z forów organizacji członkowskich Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) 

służących nieformalnej wymianie doświadczeń oraz wypracowywaniu rekomendacji dotyczących kluczowych aspektów 

funkcjonowania instytucji badawczych oraz instytucji wspierających naukę. Forum on Evaluation poświęcone było 

wypracowaniu adekwatnych wskaźników umiędzynarodowienia instytucji, po to by ułatwić ewaluację tego aspektu 

uprawiania i fi nansowania nauki2. Uczestnictwo w pracach forum i dyskusjach na temat istotnych i mierzalnych 

wskaźników umiędzynarodowienia wiązało się z koniecznością przeanalizowania działań FNP w tym kontekście 

na rozmaitych poziomach: począwszy od polityki programowej, poprzez system oceny wniosków, a skończywszy na 

otwartości programów na obywateli innych państw oraz wsparciu szkoleniowym. Poniżej przedstawiamy wyniki tej 

analizy. 

1 OECD 2009, Analyzing the transformation of public research institutions, DSTI/STP/RIHR (2209)5 
2 Raport z tego projektu (Indicators of Internationalization for Research Institutions: a new approach) będzie wkrótce dostępny publicznie.
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NAUKA POLSKA CZY MIĘDZYNARODOWA?

Wspierając od ponad 20 lat naukę w Polsce, Fundacja zawsze postrzegała ją w kontekście międzynarodowym. Jej motto 

„wspierać najlepszych, by mogli stać się jeszcze lepsi” było i jest również rozumiane w ten sposób. Programy FNP są prze-

znaczone dla badaczy z wysokimi aspiracjami i prowadzących badania konkurencyjne międzynarodowo. Celem wspar-

cia oferowanego przez Fundację jest umożliwienie polskim badaczom sukcesu w światowej nauce i stworzenie w Polsce 

warunków koniecznych do uprawiania nauki na światowym poziomie. 

Traktując naukę polską jako część nauki światowej, FNP od lat aktywnie wspiera mobilność naukowców, popiera między-

narodowe inicjatywy służące jej ułatwianiu, angażuje się we współpracę z instytucjami zagranicznymi i międzynarodo-

wymi oraz – w coraz większym stopniu – angażuje ekspertów zagranicznych do oceny wniosków składanych w jej kon-

kursach. 

WYJAZDY 

Gdy Fundacja rozpoczynała swoją działalność na początku lat 90. XX w., pobyty polskich naukowców w zagranicznych 

ośrodkach były raczej rzadkim luksusem. Ograniczane przez bariery administracyjne, a przede wszystkim fi nansowe, 

naukowe wyjazdy zagraniczne były dostępne dla stosunkowo nielicznej grupy osób. Opierały się zazwyczaj na osobistych 

kontaktach i często miały dość przypadkowy charakter. Nie stanowiły z pewnością naturalnego elementu kariery polskie-

go badacza. W model kariery naukowej w Polsce nie był także wpisany zagraniczny staż podoktorski. W warunkach bar-

dzo ograniczonej mobilności, młodzi doktorzy – o ile kontynuowali pracę badawczą – mogli zazwyczaj liczyć jedynie na 

zatrudnienie w ośrodkach, w których uzyskiwali stopień doktora. Dostrzegając tę lukę w systemie wspierania naukow-

ców, Fundacja stworzyła w 1995 r. program „Stypendia zagraniczne dla młodych doktorów” (obecnie: KOLUMB) 
umożliwiający wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego (trwającego od 6 do 12 miesięcy) w najlepszych 

ośrodkach naukowych świata. W latach 1995 – 2011 208 młodych naukowców odbyło staże w zagranicznych ośrodkach 

światowej klasy. 

W ramach programu KOLUMB Fundacja przyznawała stypendia w drodze otwartego konkursu, obejmującego wszystkie 

dziedziny nauki. Przedmiotem oceny były zgłaszane przez kandydatów projekty badawcze, podobnie jak ranga zagranicz-

nych ośrodków naukowych oraz zasadność wyboru i dorobek badawczy opiekunów naukowych kandydatów. Stypen-

dyści otrzymywali środki gwarantujące im niezależność i możliwość realizacji własnych projektów badawczych (średnia 

wysokość stypendiów odpowiadała wysokości stypendiów typu postdoc, przyznawanych osobom o podobnych kwalifi ka-

cjach w wybranych przez kandydatów ośrodkach). 

Przeprowadzone w 2009 r. jakościowe i ilościowe badanie karier stypendystów programu KOLUMB potwierdziło ogromne 

znaczenie programu dla rozwijania możliwości badawczych i karier laureatów: dla zdecydowanej większości pobyt na sta-

żu zagranicznym okazał się zwrotnym punktem kariery3.

Uzupełnienie oferty stypendiów wyjazdowych stanowił realizowany przez Fundację od 2002 r. program KWERENDA. Jego 

celem było umożliwienie polskim badaczom (niezależnie od etapu kariery) prowadzenia za granicą specjalistycznych kwe-

rend archiwistycznych oraz poszukiwanie i badanie niedostępnych w Polsce materiałów źródłowych z zakresu nauk hu-

manistycznych i społecznych. W latach 2002-2011 Fundacja łącznie sfi nansowała 181 wyjazdów kwerendalnych. 

Kolejnym narzędziem służącym włączaniu młodych polskich naukowców w międzynarodowy nurt nauki był fi nansowany 

przez Fundację, a prowadzony przez Towarzystwo Naukowe Warszawskie program „Stypendia konferencyjne”. Celem 

tego programu było dofi nansowanie uczestnictwa młodych polskich uczonych w międzynarodowych kongresach, sym-

pozjach i konferencjach naukowych w Polsce lub za granicą. Program prowadzony był w latach 2001-2011 i skorzystało 

z niego 1565 młodych badaczy. 

3 Raporty: Badanie mobilności stypendystów programu KOLUMB i POWROTY/HOMING, 2009 http://www.fnp.org.pl/fi les/Ewaluacja/RAPORT_
MOBILNOSC_STYPENDYSTOW_PROGRAMU_KOLUMB.pdf oraz „Kolumbowców” portret własny – kariery laureatów programu KOLUMB Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej,   2008 http://www.fnp.org.pl/fi les/Ewaluacja/Kolumbowcow%20portret%20wlasny%20-%20kariery%20laure-
atow%20programu%20KOLUMB%20Fundacji%20na%20rzecz%20Nauki%20Polskiej.pdf
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W 2011 Fundacja zakończyła fi nansowanie programu „Stypendia konferencyjne”. W 2012 r. wycofała się również z prowa-

dzenia programów KOLUMB i KWERENDA. Powodem było stopniowe pojawienie się wielu innych możliwości fi nansowa-

nia tego typy wyjazdów. Już w latach 90. pojawiły się i zaczęły upowszechniać zagraniczne programy stypendialne adre-

sowane do studentów i młodych naukowców. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło im dostęp do europejskich 

ośrodków badawczych oraz do możliwości fi nansowania pobytów i współpracy zagranicznej. Mobilność międzynarodowa 

stała się oczekiwanym elementem kariery badawczej, a jej fi nansowanie elementem oferty nowych agencji państwowych 

fi nansujących naukę – zarówno Narodowego Centrum Nauki, jak i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

…..I POWROTY 

O ile możliwości wyjazdów zagranicznych stały się znacznie bardziej dostępne dla polskich naukowców, o tyle wyzwa-

niem stało się zapobieganie związanej z wyjazdami utracie talentów. Fundacja podjęła działania zachęcające młodych 

badaczy do powrotów do kraju po stażach podoktorskich oraz służące stworzeniu im atrakcyjnych warunków do pracy 

badawczej w Polsce. W 2002 r. powracającym do kraju stypendystom programu KOLUMB zaproponowano granty wspo-
magające, przeznaczone na: zakup aparatury naukowej, wydawnictw, sprzętu ułatwiającego pracę badawczą czy też na 

rozwijanie współpracy międzynarodowej. Ich celem było ułatwienie młodym uczonym pełne wykorzystanie zdobytej dzię-

ki stypendium wiedzy i umiejętności podczas dalszej pracy naukowej w polskiej placówce badawczej.

O ile granty wspomagające miały raczej niewielką wysokość (maks. 60 tys. zł), a co za tym idzie – ograniczoną siłę oddzia-

ływania, w 2006 r. Fundacja wprowadziła do swojej oferty nowe narzędzie służące zapobieganiu „drenażowi mózgów” – 

współfi nansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego program POWROTY/HO-
MING. Aby zachęcać młodych polskich uczonych do powrotu do Polski oraz wspierać nawiązaną przez nich międzynaro-

dową współpracę naukową i dynamizować rozwój ich karier, w ramach programu zaproponowano im dwuletnie stypen-

dia naukowe oraz subsydia badawcze przeznaczone na realizację projektu badawczego (m.in.: zakupy aparatury, materia-

łów niezbędnych do prowadzenia badań, publikacji naukowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, fi nansowa-

nie współpracy z partnerami zagranicznymi). 

Z subsydiów programu POWROTY/HOMING skorzystały 63 osoby. Przeprowadzona w 2009 r. ewaluacja zewnętrzna pro-

gramu4 oraz wewnętrzna analiza dorobku publikacyjnego laureatów programu wykazała, że okazał się on bardzo potrzeb-

nym oraz skutecznym mechanizmem wspierania rozwoju karier naukowców powracających do Polski po stażach w zagra-

nicznych ośrodkach. 

Od 2010 r. program jest kontynuowany jako HOMING PLUS, co wiąże się ze zmianą zasad jego fi nansowania – projekty 

w zakresie nauk należących do kategorii Bio, Info, Techno są fi nansowane ze środków strukturalnych w ramach Działa-

nia 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” POIG 2007-2013; natomiast pozostałe (w tym humanistyczne i społecz-

ne) – ze środków własnych Fundacji. 

Ewolucja programu umożliwiła zwiększenie liczby laureatów – dla przykładu, w samym tylko roku 2011 w konkursach 

wyłoniono 53 laureatów. Znacząco zwiększone zostały również kwoty subsydium badawczego oraz stypendium laureata 

(subsydium wynosi do 80 tys. zł rocznie, stypendium – 5 tys. zł miesięcznie). HOMING PLUS umożliwia również przyznanie 

– na wniosek laureata – stypendium naukowego dla dwóch studentów realizujących prace magisterskie pod jego kierun-

kiem. Pojawił się także inny istotny nowy element – program został otwarty dla młodych naukowców z zagranicy, chcą-

cych przyjechać Polski, by prowadzić tu badania (o tym aspekcie programów FNP mowa będzie w dalszej części raportu). 

Jak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego wśród laureatów programu POWROTY/HOMING5, możliwość sko-

rzystania z subsydium dostępnego w programie nie była dominującą motywacją ich powrotu do Polski. Decyzja ta podyk-

towana była z reguły względami rodzinnym. Znaczenie programu ujawniło się jednak bardzo wyraźnie już po powrocie, 

gdy adaptacja w kraju okazała się trudna i frustrująca. Wielu laureatów deklarowało, że bez HOMINGU prawdopodob-

nie wyjechaliby ponownie za granicę. Jak ujął to jeden z laureatów, program był sygnałem „że komuś tu na nas zależy”. 

Zmieniał sytuację w miejscu pracy, pomógł wyrównać różnice w dochodach i tworzył grunt do budowania samodzielnej 

pozycji naukowej. 

4 Raport z ewaluacji zewnętrznej programu POWROTY/ HOMING, styczeń 2009 , http://www.fnp.org.pl/fi les/Ewaluacja/FNP_HOMING_Evalua-
tion_%20Report.pdf

5  j.w.
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Podobną rolę odgrywały inne programy FNP, mimo że nie koncentrowały się bezpośrednio na wspieraniu powrotów mło-

dych naukowców do Polski – na przykład program FOCUS, którego celem było umożliwienie młodym badaczom tworzenie 

pierwszych własnych zespołów naukowych. Jak wynika z przeprowadzonej w 2012 r. ewaluacji tego programu6, zdecydo-

wana większość jego laureatów wróciła do Polski po stażach podoktorskich i wiele z tych osób zadeklarowało, że wspar-

cie Fundacji odegrało kluczową rolę w ich decyzji o powrocie lub kontynuowaniu kariery naukowej w Polsce.

KIERUNEK: POLSKA

Kolejnym celem Fundacji było i jest obecnie umożliwianie przyjazdów do Polski zagranicznym naukowcom. W latach 

1994-2011 FNP fi nansowała prowadzony przez Fundację Popierania Nauki – Kasę im. Józefa Mianowskiego program „Sty-
pendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce”. Stypendia przeznaczone były przede wszystkim dla 

naukowców z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zainteresowanych prowadzeniem badań w polskich placówkach na-

ukowych. Wysokość stypendium, przyznawanego na okres od 1 do 12 miesięcy, odpowiadała średniej pensji na analogicz-

nym stanowisku w Polsce i obejmowała koszty zakwaterowania. Łącznie, dzięki programowi, 731 badaczy z Europy Środkowej 

i Wschodniej, a także z Azji, mogło prowadzić badania w Polsce. 

Inną inicjatywą umożliwiającą przyjazdy naukowców z zagranicy do Polski jest zainicjowany w 1995 r. we współpracy 

z niemiecką Fundacją Aleksandra von Humboldta, program „Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra 
von Humboldta”. Jego celem jest uhonorowanie osiągnięć wybitnych niemieckich badaczy oraz stymulowanie ich dłu-

gookresowej współpracy z polskimi badaczami. Przyznane na okres od 4 do 6 miesięcy stypendia niemieccy profesorowie 

mogą wykorzystywać w kilkumiesięcznych turach w ciągu kolejnych trzech lat, na pobyt w ośrodkach naukowych w Pol-

sce. W latach 1995-2011 stypendia te otrzymało 45 naukowców z Niemiec. 

Jak wykazały doświadczenia związane z realizacją tego ostatniego programu, zachęcenie wybitnych naukowców 

z zagranicy (choćby z sąsiednich Niemiec) do kilkumiesięcznego pobytu naukowego w Polsce nie jest łatwym zadaniem. 

Tymczasem od kilku lat taki właśnie cel coraz wyraźniej przyświecał Fundacji i mobilizował ją do poszukiwania dodatko-

wych środków fi nansowych.

 O ile oba wspomniane powyżej programy miały wyraźnie ograniczony zakres, skalę fi nansowania oraz efekty (fi nanso-

wane były jedynie krótkoterminowe przyjazdy stypendialne), o tyle pozyskanie przez FNP środków strukturalnych POIG 

2007-2013 umożliwiło m.in. uruchomienie programu WELCOME, którego celem było angażowanie wybitnych uczonych 

z zagranicy w tworzenie zespołów naukowych w Polsce. Przyjeżdżający do Polski z zagranicy badacze (Polacy oraz 

badacze innych narodowości) otrzymywali w ramach programu imienne stypendia oraz granty badawcze na realizację 

3-5 letnich projektów. Warunkiem uzyskania fi nansowania było prowadzenie projektu oraz stworzenie zespołu badawcze-

go (składającego się ze studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich) w Polsce. Z uwagi na źródło fi nanso-

wania, projekty mogły być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako 

 Bio, Info, Techno.

6 Raport wkrótce
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Począwszy od 2007 r. liczba naukowców „ściąganych” przez Fundację do Polski na dłuższe pobyty badawcze zaczęła prze-

wyższać liczbę osób „wysyłanych” przez nią na staże zagraniczne. 

Wspieranie mobilno i naukow ów przez FNP
wed ug kierunków mobilno i 
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Podobnie, jak wspomniany powyżej program HOMING PLUS, także program WELCOME adresowany był zarówno do Po-

laków powracających do kraju, jak i badaczy zagranicznych. Miał on natomiast z założenia bardziej elitarny charakter. 

Przeznaczony był dla badaczy z wybitnymi osiągnięciami i ustabilizowaną pozycją naukową, oferując im znacznie większe 

możliwości fi nansowe, w tym przede wszystkim możliwość fi nansowania zespołu badawczego. Łącznie w latach 2008-2011 

liczba laureatów programu wyniosła 11. Nabór do programu zakończony został w 2010 roku ze względu na limit czasowy 

wykorzystania środków POIG 2007-2013. 

Naukowcy „sprowadzani” przez FNP do Polski
wed ug etapu kariery 
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Zdecydowaną większość „sprowadzanych” do Polski przez Fundację naukowców stanowią młodzi badacze, którzy po za-

kończeniu stażu podoktorskiego za granicą szukają miejsca, które umożliwi im – w dłuższej lub krótszej perspektywie – 

tworzenie własnych zespołów badawczych. Jak wynika z przeprowadzonej przez Fundację analizy, właśnie na tym etapie 

kariery, powrót do kraju jest szczególnie uważnie rozważany przez badaczy pracujących w zagranicznych ośrodkach7. 

To samo badanie potwierdziło, że nakłonienie wybitnego naukowca do rezygnacji z pracy w dobrym zagranicznym ośrod-

7 Zainteresowanie pracą badawczą w Polsce wśród naukowców pracujących za granicą. Raport z badania ankietowego, maj 2011, 
http://www.fnp.org.pl/fi les/Ewaluacja/Raport_badanie_FNP_naukowcy_pracujacy_za_granica_052011%281%29.pdf
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ku na rzecz pracy w Polsce nie jest kwestią jedynie pieniędzy. Wśród laureatów programu WELCOME zdecydowanie domi-

nują Polacy powracający do kraju ze względów sentymentalnych/rodzinnych, po osiągnięciu sukcesu za granicą.

Zarówno wśród laureatów programu WELCOME, jak i HOMIG/HOMING PLUS dominują osoby przyjeżdżające do Polski 

ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Francji. 

Naukowcy „sprowadzani” przez FNP do Polski 
wed ug etapu kariery i kraju wcze niejszej pracy (141)
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PIENIĄDZE NA MOBILNOŚĆ 
Budżet przeznaczony przez FNP na wspieranie przyjazdów do Polski naukowców z zagranicy zasadniczo wzrósł w latach 

2009-2010, od kiedy Fundacja zaczęła wykorzystywać środki POIG. W latach 2010-2011 środki przeznaczone na ten cel (za-

planowane decyzje fi nansowe) nie tylko wyraźnie wzrosły nominalnie, ale i sięgnęły ok. jednej trzeciej łącznego budżetu 

FNP. Jednocześnie, z uwagi na harmonogram realizacji programów fi nansowanych ze środków strukturalnych (muszą one 

zostać rozliczone do 2015 r.), Fundacja zakończyła w 2011 r. organizowanie nowych konkursów w programie WELCOME.

rodki przeznaczone na „przyci ganie” naukowców do Polski
zny bud et programowy FNP 
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Przedstawiona na powyższym wykresie wysokość środków przeznaczanych na dany program to kwoty decyzji fi nanso-

wych przewidywanych w budżetach Fundacji na kolejne lata. Decyzje te skutkują kilkuletnią (z reguły) realizacją, czyli 

ponoszeniem kosztów. Poniżej pokazane są koszty programowe Fundacji, czyli kwoty realnie wydatkowane w kolejnych 

latach na poszczególne działania. 

Koszty programów wspieraj h mobilno  w lat h 2006-2011
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Jak widać, przy ogólnym wzroście kosztów programowych Fundacji (ponad 5-krotny wzrost w latach 2006-2011), wyraź-

nie wzrosły także koszty programów „przyciągających” naukowców do Polski (HOMIG/HOMING PLUS i WELCOME), nato-

miast koszty programu stypendiów wyjazdowych (KOLUMB) utrzymują się na podobnym poziomie. O ile w 2006 r. koszt 

programów pierwszego typu stanowił ok. 5% łącznego budżetu programowego, o tyle w 2011 r. – sięgał już 23%. 

Odwróciła się natomiast relacja kosztów programu „wyjazdowego” (KOLUMB) do łącznego budżetu: w 2006 r. było to 10%, 

a w 2012 – 2%. 

Udzia kosztów programów wspieraj h mi dz narodow
mobilno naukow ów w zn h koszt h programow h

Fund (w at h 2006-2011
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OTWARTE KONKURSY
Wspieranie mobilności wyraża się nie tylko poprzez programy stworzone z myślą o przyciąganiu naukowców do Polski. 

W ostatnich latach Fundacja otworzyła swoje konkursy dla kandydatów nie tylko z Polski, ale też z zagranicy. Dotyczy to 

wspomnianych już programów WELCOME i HOMING PLUS, ale ponadto: TEAM (wsparcie projektów z udziałem studen-

tów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce); 

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (stypendia i granty badawcze dla doktorantów); Idee dla Polski (program dla 

laureatów ERC Starting Grant, którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce). Programy te są adresowane 

do naukowców z całego świata, a informacje o nich – publikowane w mediach o międzynarodowym zasięgu. Również lau-

reaci tych programów zobowiązani są do przeprowadzania międzynarodowej rekrutacji badaczy do swoich zespołów. 

W ich wyniku, w tej grupie stypendystów FNP ok. 12% stanowią osoby z zagranicy. 

Stypendy i rekrutowani przez laureatów FNP 
w drodze otwarty h konkursów (marze  2012)
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282
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115

74

47

13

Nieco ponad połowa stypendystów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski, by wziąć udział w projektach badaw-

czych realizowanych przy wsparciu programów MPD, WELCOME oraz TEAM, pochodzi z Azji (głównie z Indii). Kolejna 

co do liczebności grupa (14% stypendystów zagranicznych) przybyła z krajów Europy Wschodniej (przede wszystkim 

z Rosji i Ukrainy). Zwraca uwagę znikomy udział stypendystów z Ameryki Północnej – nie znalazł się wśród nich nikt 

ze Stanów Zjednoczonych. 
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Stypendy i zagrani zni (MPD, WELCOME, TEAM)
ed g obszar  geogra znego (marze  2012) 
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Ameryka P n.; 2

Europa P d.; 4

Jednocześnie z powyżej przedstawionymi działaniami ukierunkowanymi specyfi cznie na rozwój mobilności międzynaro-

dowej, w większości pozostałych programów Fundacji (także tych nie promowanych na skalę międzynarodową), warunek 

posiadania obywatelstwa polskiego został w ostatnich latach zastąpiony warunkiem zatrudnienia/prowadzenia badań 

w polskiej instytucji. Można powiedzieć, że bez względu na szczegółowe cele poszczególnych programów, przyświeca im 

nadrzędny cel tworzenia w Polsce atrakcyjnych warunków pracy badawczej, tak aby chcieli tu pracować naukowcy 

wysokiej klasy z całego świata.

Podzia kosztów programowych FNP g stopnia
„otwarto i” programów (2011 r.
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OCENA WNIOSKÓW

Kolejnym warunkiem przyciągnięcia do Polski światowej klasy naukowców jest odpowiedni system oceny wniosków 

w procesie przyznawania wsparcia Fundacji. Dotyczy to zarówno kryteriów tej oceny, jak i doboru recenzentów. Kryteria 

oceny wniosków różnią się w poszczególnych programach FNP ze względu na specyfi czne cele tych programów. Zawsze 

jednak zasadniczą rolę odgrywa ocena dotychczasowego dorobku kandydata. W Fundacji ocena ta odpowiada etapowi 

kariery naukowca, a jej podstawą są wymierne osiągnięcia, takie jak publikacje, patenty, przeprowadzone projekty, odby-

te staże podoktorskie, czy (formalna lub nieformalna) opieka nad młodszymi naukowcami. Doświadczenie mobilności po-

strzegane jest zdecydowanie pozytywnie. Co istotne, od kandydatów nie oczekuje się spełnienia warunków typowych dla 

polskiej ścieżki kariery naukowej, np. habilitacji, co stanowiłoby barierę dla wielu badaczy przybywających z zagranicy. 

Innymi słowy, ocena kandydata oparta jest na jego osiągnięciach badawczych, mierzonych w taki sam sposób, jak w in-

nych krajach. 

Wyłanianiu w konkursach Fundacji najlepszych możliwych kandydatów służy także angażowanie zagranicznych recen-

zentów do oceny wniosków. Podstawowym warunkiem wyboru recenzenta do danego konkursu jest jego odpowiednia 

wiedza i kompetencje (w obszarze, którego dotyczy dany wniosek ) oraz bezstronność oceny. Mając oba te warunki 

na względzie, Fundacja w coraz większym stopniu powierza ocenę wniosków recenzentom z zagranicy, co eliminuje 

w dużej mierze ryzyko konfl iktu interesu, a także – co istotne – umożliwia ocenę w kontekście badań prowadzonych na 

świecie, a nie tylko lokalnym.
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Jak widać na powyższym wykresie, Fundacja nie tylko systematycznie zwiększa ogólną liczbę ekspertów zaangażowanych 

w ocenę wniosków (co wynika przede wszystkim ze zwiększenia liczby konkursów), ale także udział ekspertów zagranicz-

nych w tej grupie. W latach 2010-2011 recenzenci z zagranicy stanowili łącznie 37% ogólnej liczby recenzentów zaanga-

żowanych w ocenę wniosków.
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Recenzenci w programach FNP 2010-2011 (n=2827)

recenzenci 
z Polski

63%

recenzenci 
z zagranicy 

37%

Udział ekspertów zagranicznych w procesie oceny wniosków jest uzależniony w dużej mierze od charakteru konkur-

su oraz dziedziny nauki kandydatów. W konkursach przeznaczonych dla młodych naukowców (START, VENTURES) oce-

na powierzana jest przede wszystkim krajowym recenzentom. Gdy chodzi natomiast o ocenę wniosków składanych przez 

dojrzałych badaczy, o ugruntowanej (w kraju) pozycji, oceny w przeważającej mierze dokonują recenzenci z zagranicy. 

Ponieważ liczba wniosków jest większa w przypadku tej pierwszej kategorii programów, automatycznie ogranicza to licz-

bowy udział ekspertów zagranicznych w puli recenzentów wykorzystywanych przez Fundację.

Spore różnice widać również, jeśli podsumujemy udział recenzentów zagranicznych w ocenie wniosków z poszczególnych 

dziedzin nauki. Największy (56%) jest on w przypadku nauk medycznych i o zdrowiu. Również ocena wniosków z nauk 

ścisłych i przyrodniczych powierzana jest często recenzentom z zagranicy (43%). Zdecydowanie rzadziej zdarza się to 

w przypadku wniosków z nauk społecznych oraz technicznych i rolniczych (po 20%).

Recenzenci FNP  g dziedzin na ki (2010-2011) 
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O ile rolą recenzentów jest ocena pojedynczych wniosków z określonej dziedziny, porównanie tych najwyżej ocenionych 

(z rozmaitych dziedzin) jest zadaniem panelistów. Na tym etapie konkursu (w niemal wszystkich programach) prowadzo-

ne są bezpośrednie rozmowy z kandydatami, co umożliwia wyjaśnienie wątpliwości sygnalizowanych przez recenzentów 
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i doprecyzowanie planów kandydata. Ze względu na konieczność porównania wniosków z różnych dziedzin, zadanie to 

wymaga szczególnych kwalifi kacji, doświadczeń, a nawet predyspozycji. Skompletowanie panelu jest dużym wyzwaniem 

– członkowie panelu muszą dysponować odpowiednimi kwalifi kacjami, mieć orientację w obszarach badawczych repre-

zentowanych przez kandydatów, a jednocześnie nie być w sytuacji konfl iktu interesów. Wyzwanie jest tym trudniejsze, 

że skład panelu ustalany jest z dość niewielkim wyprzedzeniem, ponieważ dopiero po zakończeniu oceny recenzenckiej 

wyłania się pulę najlepiej ocenionych wniosków i wówczas dopiero okazuje się, jakie dyscypliny nauki muszą być repre-

zentowane przez panelistów. Z tego między innymi powodu wśród panelistów Fundacji znajdują się niemal wyłącznie 

Polacy (94%). Ma to jednak również merytoryczne uzasadnienie – w wyłonieniu ostatecznego rankingu wniosków pomoc-

na okazuje się znajomość polskiego kontekstu (np. specyfi ki instytucji i zespołów badawczych, warunków prowadzenia 

badań, możliwości skompletowania zespołu, potencjalnych partnerów oraz konkurentów kandydatów). 

Wyjątek pod tym względem stanowił program WELCOME, w którym zastosowano zasadę stałego (dla większości spotkań) 

składu panelu. Umożliwiło to logistycznie planowanie spotkań z dużym wyprzedzeniem i, w konsekwencji, w każdym 

z czterech konkursów, w skład panelu wchodzili w większości eksperci zagraniczni. 

EUROPEJSKA KARTA NAUKOWCA 

Aby skutecznie zachęcać naukowców do prowadzenia badań w Polsce, nie wystarczą bodźce fi nansowe – potrzebne jest 

również zapewnienie odpowiednich standardów pracy i warunków uzyskiwania grantów oraz przejrzyste zasady funk-

cjonowania systemu nauki. Celowi temu – w skali Europy – służy przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 r. Europej-
ska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych8. Dokumenty te zawierają 

zalecenia określające rolę, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników naukowych, a także ich pracodawców i gran-

todawców. W 2012 r. Fundacja została ofi cjalnie uznana przez Komisję za instytucję wdrażającą zasady Karty i Kodeksu. 

Wiązało się to z gruntowną analizą wewnętrzną zasad działania Fundacji – sprawdzone zostały zasady wyboru laureatów 

i współpracy z nimi, a także oczekiwania wobec pracowników Fundacji oraz jej benefi cjentów. FNP jest pierwszą instytu-

cją w Polsce, którą Komisja Europejska wyróżniła znakiem HR Excellence in Research za wdrażanie zasad Karty i Kodeksu9. 

WSPARCIE SZKOLENIOWE

Zwiększaniu szans polskich naukowców na międzynarodowym rynku nauki służy uruchomiony w 2012 r. (w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki) program SKILLS. Jego celem jest rozwój umiejętności badaczy – laureatów innych 

programów FNP w zakresie komunikacji naukowej, współpracy interdyscyplinarnej oraz zarządzania zespołami i projek-

tami badawczymi. Do prowadzenia szkoleń w tych obszarach Fundacja zaprasza zagranicznych ekspertów pracujących 

z naukowcami z renomowanych ośrodków. Laureaci i stypendyści FNP mogą również wziąć udział w programie mentorin-

gowym służącym nawiązaniu przez młodych naukowców pracujących w Polsce kontaktów z doświadczonymi uczonymi 

(z Polski lub z zagranicy), z uznanym dorobkiem naukowym. Program umożliwia korzystanie z doświadczeń i rad doświad-

czonych naukowców w sposób wolny od elementów występujących w relacji podwładny-przełożony, takich jak ocena, 

nadzór czy sankcja. Zgodnie z założeniem programu, relacja mentoringowa może pomóc mentorowanemu w szerszym 

spojrzeniu na jego bieżącą sytuację oraz planowaniu jego kariery. Wsparcie szkoleniowe zaoferowane zostało również 

pracownikom instytucji fi nansujących badania w Polsce: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Narodowe-

go Centrum Nauki (NCN), którzy są bezpośrednio zaangażowani w realizację programów grantowych lub stypendialnych 

(program Akademia Menadżerów Programowych). Prowadzenie szkoleń dotyczących  systemów oceny i procesu wyboru 

projektów do fi nansowania, monitoringu i ewaluacji, zarządzania programem grantowym czy własności intelektualnej, 

a także komercjalizacji wyników badań naukowych, również powierzone zostało zagranicznym ekspertom znającym te 

zagadnienia z wieloletniej udanej praktyki. Co istotne, w ramach programu AMP oferowane są również staże w wiodących 

instytucjach fi nansujących badania naukowe za granicą, m.in. w European Research Council Executive Agency, 

National Science Foundation (NSF), National Institutes of Health (NIH), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Research

8 http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/kina21620b8c_pl.pdf
9 http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/fundacja_wobec_europejskiej_karty_naukowca
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Council of Sweden; Research Council of Norway, Research Councils of UK,  Swiss National Science Foundation, 

The Netherlands Organisation for Scientifi c Research (NWO), European Molecular Biology Organization (EMBO), Austrian 

Science Fund (FWF), Max Planck Association, Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES). 

INNE FORMY MIĘDZYNARODOWEJ AKTYWNOŚCI

Fundacja bezpośrednio współpracuje z zagranicznymi instytucjami wspierającymi naukę, realizując wspólne progra-

my. Prowadzony wspólnie z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) program Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa 
COPERNICUS, ma na celu wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej, 

którzy mają wybitne osiągnięcia i skutecznie promują młodą kadrę badawczą. Z kolei Polskie Honorowe Stypendium 
im. Aleksandra von Humboldta, o którym była już mowa, przyznawane jest – na podstawie porozumienia pomiędzy FNP 

a Fundacją Humboldta.

Kolejną formą promocji Polski w zagranicznych środowiskach uniwersyteckich jest tworzenie katedr katedr studiów pol-
skich w prestiżowych ośrodkach akademickich za granicą. W 2005 r. FNP, jako pierwsza instytucja w Polsce, zdecydo-

wała się zaangażować w projekt powołania Katedry Polskiej na Uniwersytecie Columbia i podpisała umowę z tą uczelnią, 

zobowiązując się do wspierania budowy kapitału żelaznego. Obecnie Fundacja wspiera ideę tworzenia podobnych katedr 

na elitarnych uniwersytetach w innych krajach. 

Fundacja uczestniczy również aktywnie – na skalę swoich możliwości – w kształtowaniu europejskiej przestrzeni badaw-

czej. Była członkiem obserwatorem i jedynym przedstawicielem Polski w Europejskim Stowarzyszeniu Szefów Rad Nauki 

(EUROHORCs)10, jednym z najważniejszych uczestników debaty dotyczącej polityki naukowej w Europie. 

W roli obserwatora uczestniczy także pracach Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation) skupionych 

na wymianie doświadczeń i formułowaniu rekomendacji dotyczących spraw ewaluacji, systemu recenzowania oraz roz-

woju karier naukowych11. 

Inną platformą międzynarodowej aktywności FNP jest Europejskie Centrum Fundacji (European Foundation Center) sku-

piające ponad 200 organizacji członkowskich i stowarzyszonych, w tym niemal wszystkie największe fundacje w Europie. 

Fundacja jest współzałożycielem powołanego w ramach EFC European Forum on Philanthropy and Research Funding – 

forum współpracy dla fundacji fi nansujących badania naukowe. 

Fundacja angażuje się również w podobne inicjatywy o skali pozaeuropejskiej. W 2012 r. znalazła się w gronie członkó-

w-założycieli Global Research Council, w którego skład wchodzą dyrektorzy najważniejszych instytucji fi nansujących 

naukę z ponad 50 krajów, spotykający się w celu ustalania standardów funkcjonowania instytucji badawczych oraz wspie-

rających naukę, np. zasad merytorycznej ocena wniosków grantowych czy otwartego dostępu do publikacji naukowych 

i baz danych12.

10 http://www.eurohorcs.org/E/Pages/home.aspx
11 http://www.esf.org/activities/mo-fora.html
12 http://www.fnp.org.pl/index.php?navi=004,001&id=3905




