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1. Wstęp

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje program subsydiów profesor-

skich „MISTRZ” od 1998 r. W ciągu tych 15 lat ewoluował zarówno sam 

program, jak i kontekst jego funkcjonowania. Zmieniał się system finanso-

wania nauki w Polsce, zwiększył się dostęp do środków międzynarodowych 

i do zagranicznych ośrodków badawczych. W tym czasie w ofercie FNP, 

a także innych instytucji, pojawiały się formy wsparcia zbliżonej grupy 

adresatów. 

Celem niniejszej ewaluacji jest identyfikacja aktualnej roli programu oraz 

odpowiedź na pytania: 

1. Czy program MISTRZ spełnia pokładane w nim oczekiwania?

2. Jakie efekty przyniósł program MISTRZ? 

 3. Czym program wyróżnia się na tle innych dostępnych adresatom in-

strumentów wspierania nauki?

Do uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania posłużyły następujące me-

tody: 

1. Analiza dokumentacji programowej.

2. Analiza bibliometryczna dorobku laureatów oraz ich stypendystów.

3. Wywiady z laureatami programu.

4. Rozmowy z osobami zaangażowanymi w prowadzenie programu.

5. Obserwacja paneli programu MISTRZ.

Raport z ewaluacji obejmuje następujące części: 

 I. Charakterystyka programu: cel, adresaci programu, oferta, proces wy-

boru laureatów. 

II. Sposób wykorzystania subsydiów.

III. Efekty programu: opinie laureatów, wyniki analizy bibliometrycznej.

IV. Podsumowanie: unikatowość programu oraz jego mocne i słabe 

strony.

2. Charakterystyka programu
Cel programu

Zgodnie z oficjalną informacją podaną na stronie Fundacji na rzecz Nauki 

Polskiej (www.fnp.org.pl) oraz regulaminem programu, celem programu 

MISTRZ jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez przyznawanie im 

subsydiów umożliwiających intensyfikowanie już prowadzonych prac lub 

umożliwienie podejmowania nowych kierunków badań. 

Jednak osoby zaangażowane w koordynowanie programu oraz zarząd FNP 

nieco inaczej definiują cel programu: jest nim raczej wyróżnienie badaczy, któ-

rzy tworzą własną szkołę naukową, skupiając wokół siebie uczniów i wspierając 

rozwój młodej kadry badawczej. Przy takim założeniu kolejnym celem progra-

mu MISTRZ jest również wspieranie młodych naukowców. Z prowadzonych 

w fundacji rozmów na temat programu wynika, że celem MISTRZ-a jest także 

budowanie intelektualnego zaplecza fundacji, swoistego klubu autorytetów, 

osób, do których fundacja zwraca się w celu recenzji, konsultacji, czy w celu 

uzyskania pomocy przy wspieraniu młodych badaczy. 

Wątpliwości na temat celu programu MISTRZ nasilały się pod wpływem 

doświadczeń z jego kolejnych edycji oraz zmian w systemie finansowania 

nauki i w związku z pojawianiem się innych ofert dla porównywalnej grupy 

adresatów. W samej fundacji w 2008 r. wprowadzony został program TEAM 

o nieco zbliżonym charakterze. W kolejnych latach pojawiały się też programy 
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Wielość celów programu rodzi pytanie o ich hierarchię. Wydaje się, że 

kwestia ta nie jest jednolicie traktowana wewnątrz samej fundacji, a podejście 

do programu zmienia się. Wątpliwości dotyczą tego, czy program pełni raczej 

rolę nagrody (wyróżnienia) czy minigrantu, czy jego celem jest wyróżnienie 

wybitnych badaczy czy osób efektywnie promujących młodych naukowców. 

Pytania dotyczą również tego, na którym etapie kariery badacze powinni 

otrzymywać subsydium w ramach programu MISTRZ: czy subsydia mają być 

przyznawane osobom o bardzo długim dorobku (ale być może coraz mniej 

aktywnym na polu badawczym), czy też osoby, które, posiadając już znaczny 

dorobek, są w fazie dynamicznego rozwoju naukowego. 

Wątpliwości dotyczące celu programu MISTRZ znajdują odzwierciedlenie 

w sferze oczekiwań wobec laureatów programu. Formułowane w fundacji 

oczekiwania wobec laureatów są dosyć rozbudowane i można wśród nich 

wymienić następujące: 

• prowadzenie intensywnych badań na światowym poziomie;

 • podejmowanie nowych, ryzykownych tematów badawczych (na które trud-

no jest otrzymać grant);

• wspieranie członków własnej grupy badawczej;

• pełnienie roli mentorów wobec młodych badaczy spoza własnej grupy;

 • aktywne recenzowanie i udział w ocenie wniosków rozpatrywanych 

w konkursach FNP;

 • eksperckie wsparcie fundacji, udział w organizowanych przez nią wy-

darzeniach, umacnianie pozycji FNP w środowisku naukowym;

 • promowanie w środowisku naukowym dobrych praktyk w zakresie 

badań, prowadzenia zespołów badawczych oraz relacji mistrz–uczeń.

Różnorodność tych oczekiwań, podobnie jak złożoność celów programu, 

przekładają się na kształtowanie oferty programu i kryteriów wyboru laure-

atów. Mają także zasadniczy wpływ na definiowanie adresatów programu.

Adresaci programu
 

Jak wynika z informacji na stronie internetowej, program MISTRZ jest adre-

sowany do uczonych o znaczącym dorobku badawczym, którzy mogą po-

szczycić się sukcesami w pracy z młodą kadrą naukową. Konkretnie chodzi 

o kandydatów posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora 

habilitowanego. Ponieważ fundacji zależy na aktywnym prowadzeniu badań 

przez laureatów, z programu wykluczono badaczy na stanowiskach rektorów 

lub prorektorów, a także dyrektorów instytutów naukowych. W 2007 r. wpro-

wadzono ograniczenie wieku kandydatów do programu do 60 lat, które zo-

stało zniesione w 2012 r. 

W zgodnej opinii osób zaangażowanych w prowadzenie programu, 

MISTRZ jest adresowany do osób, które przede wszystkim prowadzą wysokiej 

klasy badania, ponieważ to wysoka jakość badań daje gwarancję efektywnego 

wykorzystania subsydium i rozwoju badań laureata, a także zwiększa szanse 

na efektywne wspieranie młodych badawczy. Jednocześnie, w opinii zarządu 

fundacji, wysoka jakość prowadzonych badań nie powinna być warunkiem 

dostatecznym przyznania subsydium. Adresatami programu są badacze, 

których – poza wybitnymi osiągnięciami badawczymi – charakteryzują szcze-

gólny autorytet i zaangażowanie w promowanie młodych badaczy oraz two-

rzenie szkół naukowych. Pojęcie szkoły badawczej rozumiane jest w sposób 

nieformalny i jest charakterystyczne dla programu MISTRZ – nie pojawia się 

wśród oczekiwań formułowanych wobec jakiegokolwiek innego programu 

FNP. W przeciwieństwie do wielu innych programów takich jak TEAM czy 

FOCUS, adresatami programu MISTRZ są badacze, którzy wspierają nie 

tylko członków własnej grupy realizującej wspólne projekty. Oddziaływanie 

twórcy szkoły jest z założenia znacznie bardziej rozproszone i nie ogranicza 

się do niewielkiego zespołu. Zgodnie z regulaminem programu, subsydia 

profesorskie MISTRZ są skierowane do osób, które – wraz z młodymi współ-

pracownikami – tworzą rozpoznawalne środowisko badawcze. 

Narodowego Centrum Nauki (NCN), np. MAESTRO. Stwarzało to dodatkową 

presję, aby szukać unikatowych elementów w programie MISTRZ.
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Oferta

W ramach programu MISTRZ Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oferuje 

badaczom subsydia obejmujące: 

• imienne stypendium laureata;

 • część stypendialną przeznaczoną na finansowanie stypendiów dla mło-

dych naukowców;

 • część subwencyjną, którą laureat może rozporządzać zgodnie ze swoim 

uznaniem, przeznaczając środki finansowe na zakup książek i czasopism 

naukowych, aparatury, specjalistycznych programów komputerowych 

i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, na udział w konfe-

rencjach, finansowanie krótkich wyjazdów naukowych, organizowanie 

seminariów oraz środki na publikacje prac naukowych w najlepszych 

czasopismach typu Open Access;

 • narzut jednostki zatrudniającej laureata w wysokości do 5% (naliczany 

od części subwencyjnej).

W ciągu 15 lat prowadzenia programu kilkakrotnie zmieniała się kwota 

subsydiów: początkowo sięgała 170 tys. zł., osiągając maksymalną wysokość 

450 tys. zł w 2008 r., a obecnie wynosi 300 tys. zł. Ewoluował również limit 

imiennego stypendium laureata (udział imiennego stypendium w łącz-

nej kwocie stypendium). Począwszy od 2013 r. regulamin programu nie 

przewiduje wysokości subsydium, natomiast określa wysokość stypendium 

laureata (maks. 5 tys. zł miesięcznie) oraz wysokość stypendiów dla człon-

ków zespołu (1–3 tys. zł miesięcznie). Podobnie jak w przypadku grantów 

ustalony jest także maksymalny udział wszystkich wynagrodzeń w łącznej 

kwocie subsydium (30%)

MISTRZ z założenia nie jest programem grantowym i jego celem nie jest 

sfinansowanie projektów badawczych. Pełni raczej rolę (ekskluzywnego) 

dodatku do innych grantów i nagrody.

Atutem oferowanego w ramach programu MISTRZ finansowania jest 

możliwość elastycznego wykorzystania środków. Wprawdzie subsydium nie 

 stypendium imienne pozostała część 
 laureat   subsydium
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pozwala na sfinansowanie projektu, ale umożliwia podejmowanie innych 

dodatkowych badań i optymalizację badań finansowanych z innych źródeł.

W programie pojawił się także dodatkowy moduł: stypendium na wyjazd 

naukowy typu sabbatical (od trzech do sześciu miesięcy) do uznanych ośrod-

ków naukowych za granicą w celu prowadzenia pracy badawczej. Ponieważ 

od laureatów programu oczekuje się zaangażowania w prowadzenie zespołów, 

oferta dotyczy osób, które zakończyły realizację projektu w programie MISTRZ. 

Biorąc pod uwagę aktualną ofertę dla adresatów programu MISTRZ, a przede 

wszystkim realizowany przez NCN program MAESTRO, program fundacji jest 

MAESTRO MISTRZ

Charakter finansowania Grant badawczy Subsydium/nagroda
Obszar nauki

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, 
nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu

Rotacyjnie: nauki o życiu i o Ziemi, nauki 
chemiczne i o materiałach, nauki matematy-
czno-fizyczne i inżynierskie, nauki społeczne 
i humanistyczne

Okres finansowania 5 lat 3 lata
Zaangażowanie doktoranta lub doktorantów tak tak
Możliwośc angażowania postdoków (zatrudnie-
nie w pełnym wymiarze)

tak nie

Zakup aparatury tak tak
Budżet projektów 500 tys. zł – 3 mln zł dla nauk humanistycz-

nych, społecznych i o sztuce, 1–3 mln zł dla 
nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu.

300 tys. zł

Inne elementy
Wymogi dotyczące kwalifikowalności kosztów

Oferta związana z wyjazdami naukowymi typu 
sabbatical
Swoboda w dysponowaniu środkami

znacznie mniej konkurencyjny pod względem wysokości oraz dostępności 

finansowania, jeśli wziąć pod uwagę liczbę laureatów oraz obszary nauki objęte 

konkursem. Zgodnie z założeniami fundacji program wyróżnia natomiast swo-

boda w dysponowaniu środkami. Program cieszy się również prestiżem wśród 

naukowców dzięki temu, że jest przeznaczony dla niewielkiego grona badaczy, 

oraz dlatego, że w procesie wyboru i nominowania kandydatów bierze udział 

środowisko naukowe. Stałym elementem programu jest uroczystość wręczania 

subsydium, podczas którego wykład wygłasza laureat nagrody Nobla reprezen-

tujący obszar tematyczny związany z daną edycją konkursu.
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Proces wyboru laureatów
Etapy oceny

Proces wyłaniania laureatów jest podzielony na cztery etapy, z których każdy 

opiera się na nieco innych kryteriach oceny. Te etapy to:

a. nominacje

b. recenzje

c. dyskusja panelowa

d. decyzja

a. Nominacje

W pierwszym etapie fundacja zwraca się z prośbą o wskazanie kandydatów 

godnych udziału w konkursie do kilkudziesięciu wybitnych uczonych uzna-

wanych za autorytety w danej dziedzinie. W praktyce o nominacje proszeni 

są przede wszystkim laureaci programów FNP. Mechanizm ten służy wy-

łonieniu badaczy cieszących się uznaniem w społeczności badawczej, co 

stanowi pewną miarę oddziaływania naukowca na środowisko, tworzenia 

przez niego szkoły badawczej oraz posiadanego przez niego autorytetu. 

Jednocześnie mechanizm ten niesie ze sobą ryzyko uzależnienia procesu 

wyboru laureatów od kwestii pozamerytorycznych (personalne relacje, sym-

patie i antypatie pomiędzy badaczami) oraz kompetencji i sieci kontaktów 

osób nominujących. W praktyce zdecydowana większość nominacji dotyczy 

osób z najbliższego otoczenia (np. tego samego instytutu), co osoba nomi-

nująca. W trakcie prowadzenia programu rozważano możliwość zaprasza-

nia do konkursu osób niewskazanych w procesie nominacji, zachowano 

jednak pierwotną regułę i kandydaci do programu wyłaniani są wyłącznie 

na podstawie nominacji.

Zabezpieczenie przed wpływem pozamerytorycznych (np. towarzyskich) 

czynników na przebieg konkursu stanowią kolejne etapy oceny. Również sam 

proces nominacji podlegał zmianom mającym na celu zwiększenie liczby 

kandydatów o obiektywnie znaczących osiągnięciach badawczych. Od 2007 

r. osoby nominujące proszone są o krótkie uzasadnienie swojego wyboru. 

Nominującym umożliwiono także wskazanie dwóch osób, pod warunkiem, że 

drugie wskazanie dotyczyć będzie innej dziedziny nauki. Eksperyment ten nie 

przyniósł jednak spodziewanych zmian i wrócono do prośby o zgłoszenie jed-

nej kandydatury. Znacznie skuteczniejszym zabiegiem okazało się zwiększanie 

grona osób nominujących. O ile w 1998 r. było ich 13, w 2007 r. liczba osób 

nominujących wynosiła 84, a w 2013 roku o nominacje poproszono 80 osób. 

Zwiększanie liczby osób nominujących napotkało jednak istotną przeszkodę: 

wybór wybitnego naukowca do grona nominujących oznacza, że nie będzie 

on mógł wziąć udziału w recenzowaniu wniosków ani w dyskusji panelowej. 

Problemem jest niska aktywność nominujących – nie wszyscy odpowiada-

ją na prośbę o zgłoszenie kandydatów. W kolejnych edycjach konkursu od-

setek osób, które odpowiadały na tę prośbę, był dość zmienny. Maksymalną 

efektywność tego procesu (80%) udało się uzyskać w 2007 r., gdy stosowany 

poprzednio kontakt listowny uzupełniono kontaktem mailowym. Z regu-

ły odsetek odpowiedzi wynosił ok. 50–60%. W 2013 r. z 80 poproszonych 

o nominacje odpowiedziały 34. W rezultacie znaczący wzrost liczby osób 

nominujących nie przekłada się na analogiczny wzrost liczby kandydatów. 

Liczba osób 
nominujących 
w programie MISTRZ
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Zdarza się również, że osoby nominowane nie decydują się na złożenie 

wniosku w konkursie. 

O ile nominacje decydują o puli kandydatów do programu, niejasna jest 

ich rola w dalszym procesie oceny. Nieuwzględniana jest na przykład licz-

ba otrzymanych nominacji. Począwszy od 2008 roku treść uzasadnienia 

do nominacji (po angielsku) jest udostępniana recenzentom, choć trudno 

powiedzieć, w jakim stopniu recenzenci z niej korzystają. Uzasadnienia te 

nie są przywoływane podczas dyskusji panelowych.

b. Recenzje 

Początkowo wnioski oceniane były wyłącznie przez grono recenzentów, przy 

czym wszystkie wnioski oceniała ta sama grupa recenzentów reprezentują-

cych różne dyscypliny danego obszaru tematycznego. Dla przykładu w 1999 r. 

 było to grono czterech osób. Każdy wniosek trafił wówczas do wszystkich 

czterech recenzentów, z których tylko co najwyżej jeden był specjalistą w dys-

cyplinie kandydata. Z czasem grono recenzentów rosło: w 2006 r. wnioski 

były oceniane przez siedem osób, trudno było jednak dalej zwiększać liczbę 

osób oceniających pojedynczy wniosek. 

Zaletą tego rozwiązania była możliwość porównania wszystkich wniosków 

przez tę samą grupę recenzentów na etapie recenzji pisemnych. Wada po-

legała na wątpliwym poziomie merytorycznym części recenzji: w praktyce 

każdy z recenzentów koncentrował się przede wszystkim na wniosku ze 

swojej dyscypliny, a pozostałe recenzje miały charakter mniej merytoryczny 

i ograniczały się często do podliczenia wskaźników parametrycznych. 

W 2007 r. wnioski w ramach pojedynczego obszaru (edycji) podzielone 

zostały na grupy tematyczne i były oceniane przez specjalistów z tej samej 

lub zbliżonej dyscypliny, co umożliwiło ich ocenę merytoryczną i porów-

nanie w ramach jednej dziedziny. Liczba recenzentów oceniających wnio-

ski w jednej grupie tematycznej była zależna od ilości wniosków. Wnioski 

z różnych dziedzin oceniane więc były przez różną liczbę recenzentów, ale 

przyjęto zasadę, że każdy wniosek musi być oceniony przez minimum trzech 

recenzentów. Choć przynależność wniosku do danej grupy tematycznej 

(a w związku z tym recenzenckiej) nie zawsze była oczywista, szanse na za-

pewnienie wnioskom kompetentnych recenzji pochodzących od ekspertów 

w danej dyscyplinie wyraźnie wzrosły.  

Wysiłki na rzecz lepszego dopasowywania specjalności recenzentów 

do specjalności kandydatów przyniosły znaczne zwiększenie liczby recen-

zentów oceniających wnioski. Łącznie ich liczba wzrosła ponad 6-krotnie. 

Liczba recenzentów 
w programie MISTRZ
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Kolejna zmiana wiązała się z angażowaniem recenzentów z zagranicy. 

Początkowo recenzenci byli wybierani spośród polskich badaczy. Z cza-

sem, by zapewnić większy obiektywizm oraz, aby oceniać osiągnięcia kan-

dydatów w perspektywie międzynarodowej, do programu angażowano 

coraz więcej recenzentów zagranicznych. Udział ekspertów z zagranicy 

jest bardzo cenny przy większości programów FNP, ale w przypadku pro-

gramu MISTRZ jest to szczególna potrzeba. Z uwagi na niewielkie grono 

najwybitniejszych naukowców z danej dziedziny, po wykluczeniu osób 

nominujących, samych kandydatów, a także panelistów, trudno znaleźć 

do recenzji osoby, które można by uznać za wystarczająco kompetentne 

a zarazem obiektywne. 

1998 2007 2012
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 rec. krajowi  rec. zagraniczni

Udział recenzentów 
zagranicznych  

w ocenie recenzenckiej
 w programie MISTRZ (%)

Wysiłki na rzecz starannego dopasowania kompetencji recenzentów 

do ocenianych wniosków sprawiły, że jeszcze większym wyzwaniem stało 

się stworzenie łącznego rankingu wniosków (porównanie wniosków z po-

szczególnych grup). W 2007 r. wprowadzono więc dwustopniowy proces 

recenzowania. O ile wcześniej kilkuosobowe grono recenzentów pełniło 

jednocześnie rolę panelu, tworząc wspólny ranking podczas spotkania, 

w nowej procedurze rolę stworzenia takiego rankingu przyjął odrębny panel. 

Recenzenci oceniają wnioski w skali 1–5 (uzupełniając swoje oceny komen-

tarzami na temat każdego z kandydatów oraz wszystkich recenzowanych 

kandydatów łącznie) i przygotowują rating każdego wniosku (1–3). Na tej 

podstawie koordynator przygotowuje uśrednione rankingi dla każdej dys-

cypliny naukowej oraz wspólny ranking kandydatów (iloraz łącznej liczby 

punktów i średniej siły ratingu). A w kolejnym etapie kandydatów ocenia 

kilkuosobowy panel wybierany spoza grona dotychczasowych recenzentów 

i osób nominujących.   

c. Panel

Zadaniem panelu jest wybór – spośród najlepszych badaczy wyłonionych 

na etapie recenzji – osób najlepiej odpowiadających założeniom progra-

mu. W zamyśle fundacji rolą panelu jest nie tyle porównanie kandydatów 

ze względu na jakość prowadzonych badań, co wyłonienie spośród nich 

„prawdziwych mistrzów”, przy założeniu, że do tego etapu oceny zakwa-

lifikowani zostają kandydaci cieszący się niewątpliwym autorytetem na-

ukowym potwierdzonym recenzjami zagranicznych ekspertów. Jednak 

w przeciwieństwie do innych programów FNP, w których do etapu pane-

lu zostają zakwalifikowani kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny 

recenzentów w programie MISTRZ, panel ocenia ponownie wszystkich 

kandydatów. W trakcie realizacji programu w fundacji dyskutowana była 

koncepcja, by panel oceniał wyłącznie kandydatury najwyżej ocenionych 

kandydatów, wycofano się jednak z tego pomysłu, obawiając się nadmier-

nej ingerencji w kompetencje panelu. Panel w pewnym sensie powiela/

weryfikuje więc dokonywaną przez recenzentów ocenę rangi naukowej 

wszystkich kandydatów. 

Dodatkowym zadaniem panelistów jest wskazanie wśród kandydatów 

badaczy aktywnie wspierających młodych naukowców, ponieważ ten aspekt 

pracy badawczej okazuje się bardzo trudny do oceny na etapie recenzji pi-

semnych. Również w dyskusjach panelowych ten element oceny traktowany 
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jest niejednorodnie. W dyskusjach wewnętrznych w fundacji poszukiwano 

pomysłów na wzmocnienie rangi tego elementu w procesie oceny kandy-

datów. Jedną z propozycji było zapraszanie kandydatów na rozmowy z pa-

nelistami, tak jak dzieje się to w przypadku programów KOLUMB, HOMING, 

TEAM, czy WELCOME, co dałoby okazję do oceny zaangażowania kandydata 

w tworzenie szkoły badawczej. Z pomysłów tych jednak zrezygnowano ze 

względu na bardzo wysoką pozycję kandydatów w środowisku naukowym, 

porównywalną często z pozycją samych panelistów. 

Do panelu zapraszanych jest 4–6 osób z polskiego środowiska naukowego. 

Choć konflikt interesów jest formalnie wykluczany, w praktyce kandydaci 

są z reguły dobrze znani przynajmniej części panelistów. Przy blisko setce 

osób nominujących oraz kilkudziesięciu kandydatach nie jest łatwo dobrać 

taki skład panelu, by był on wolny od konfliktu interesów. Fundacja przyjęła 

wprawdzie dokument regulujący kwestie konfliktu interesów przy ocenie 

wniosków, ale znalezienie osób faktycznie niezależnych jest ogromnym 

problemem. 

Rozwiązaniem tego problemu wydaje się udział w panelu ekspertów 

z zagranicy. Argumentem przeciw takiemu rozwiązaniu jest jednak z kolei 

ryzyko zmiany kryteriów oceny: „mistrz” oceniany jest ze względu na swoją 

rolę w lokalnym środowisku. 

d. Decyzja zarządu

Zgodnie z regulaminem programu decyzję o przyznaniu subsydiów po-

dejmuje zarząd fundacji. W praktyce ranking kandydatów wraz z propo-

nowaną listą laureatów proponowany jest przez panel. Decyzja zarządu 

odbiegała od rekomendacji panelu jedynie w sporadycznych przypadkach, 

gdy pojawiły się wątpliwości co do merytorycznego uzasadnienia tych 

rekomendacji. Decyzja zarządu była wówczas przedmiotem wewnętrz-

nych dyskusji z udziałem dyrektora programowego, koordynatora i innych 

pracowników fundacji. 

Kryteria oceny 

Ponieważ MISTRZ nie jest programem grantowym, ocena kandydatów z za-

łożenia skupiona jest nie tyle na proponowanym projekcie badawczym, 

co na oryginalności prowadzonych badań i ich znaczeniu w perspektywie 

międzynarodowej. Do tego dochodzi aspekt budowania szkoły badawczej 

i wspierania młodych badaczy. Zgodnie z regulaminem programu wybór 

laureatów opiera się na następujących kryteriach:

 • naukowa aktywność i dorobek naukowy kandydata oraz wartość wska-

zanych osiągnięć naukowych; 

• zaangażowanie kandydata w kształcenie następców i kontynuatorów;

 • ogólne znaczenie dla nauki i praktyki przedkładanego do subsydiowania 

zamierzenia badawczego; 

• oryginalność tematyki badawczej i zaproponowanej metodyki badań;

 • dojrzałość koncepcji rozwiązania zgłaszanego problemu naukowego 

i poprawność założeń badawczych; 

 • możliwości realizacyjne zespołu – udział w jego pracy młodych na-

ukowców; 

 • adekwatność posiadanego warsztatu naukowego do planowanych za-

mierzeń.

Na etapie recenzji ocena dokonywana jest według karty ocen określa-

jącej zarówno kryteria główne, jak i szczegółowe, wraz z przykładowymi 

elementami oceny. 

Mimo tej szczegółowej instrukcji sposób rozumienia kryteriów jest wy-

raźnie związany z gronem recenzentów. Polscy recenzenci koncentrowali 

się często na lokalnych znamionach sukcesu, jak np. liczba nagród ministra. 

Z kolei dla zagranicznych recenzentów zasadnicze znaczenie ma opis za-

mierzeń badawczych. Ich ocena przypomina ocenę wniosków grantowych 

i w niewielkim stopniu uwzględnia np. liczbę wypromowanych doktorów 

oraz zasługi kandydata w rozwijaniu i wspieraniu młodych badaczy. 
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KRYTERIA OCENY KANDYDATÓW W KONKURSIE „MISTRZ”

KRYTERIUM GŁÓWNE KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE
PRZYKŁADOWE KOMPONENTY  

PODlEGAjąCE OCENIE

Dorobek naukowy  
i aktywność kandydata

Aktywność kandydata w uprawianej 
dziedzinie nauki

• przebieg kariery zawodowej
• współpraca z innymi jednostkami, w tym współpraca międzynarodowa
• uzyskane granty
• inne inicjatywy naukowe
• działalność w społecznym życiu naukowym, edytorskim

Wartość wskazanych osiągnięć 
naukowych

• znaczenie dotychczasowych dokonań w danej dziedzinie
• interdyscyplinarność, rodzaj, oryginalność i zasięg publikacji
• charakter udziału w konferencjach
• uzyskane nagrody i wyróżnienia

Aktywność kandydata w kształce-
niu następców i kontynuatorów

• udział dydaktyki w pracy naukowej, seminaria, sympozja
• powiązanie prac badawczych z dydaktyką
• liczba magistrantów i wypromowanych doktorów
• aktywna współpraca z młodymi naukowcami przy pracach badawczych

Wartość i znaczenie zamierzo-
nego kierunku badań

Ogólne znaczenie zaproponowanej 
tematyki badawczej

• oryginalność, znaczenie proponowanej tematyki w danej dyscyplinie
• związek z dotychczasowym dorobkiem kandydata
• znaczenie uzyskiwanych wyników dla nauki i praktyki

Uczestnictwo w programie badaw-
czym młodych naukowców (dokto-
rantów)

• obecność w  zespole młodych badaczy: doktorów, doktorantów, 
magistrantów
• rola i waga ich udziału w badaniach
• znaczenie udziału w programie dla rozwoju potencjału naukowego 
młodych pracowników

Możliwości zespołu i adekwatność 
posiadanego warsztatu naukowego 
do zamierzenia badawczego

• ocena obciążenia zawodowego i dydaktycznego kandydata
• liczebność zespołu a zakres planowanych badań
• liczba współpracowników, wiek, ich osiągnięcia
• różnorodność i nowoczesność warsztatu badawczego
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O ile recenzenci otrzymują wyraźnie sformułowane kryteria oceny, 

osoby nominujące oraz paneliści polegają raczej na własnym wyczuciu 

warunków udziału i sukcesu w programie. W przypadku panelu ocena 

dokonywana jest podczas dyskusji z udziałem zarządu fundacji oraz osób 

zaangażowanych w prowadzenie programu, przede wszystkim koordy-

natora. W praktyce sposób pracy panelu i stosowane przez niego kryteria 

oceny różniły się dość znacznie w poszczególnych edycjach. W różnym 

stopniu na przykład wykorzystywane było kryterium tworzenia szkoły ba-

dawczej i wspierania młodych. Duże znaczenie miały także różnice wyni-

kające ze specyfiki poszczególnych obszarów tematycznych. Na przykład 

w obszarze nauk przyrodniczo-medycznych czy ścisłych paneliści chętnie 

posługiwali się w swoich ocenach wskaźnikami bibliometrycznymi, które, 

z oczywistych względów, nie były stosowane w przypadku nauk humani-

styczno-społecznych i inżynierskich. O ile pewne różnice wynikające ze 

specyfiki dyscyplin naukowych są nie do uniknięcia, wydaje się, że rola pa-

nelu, podobnie jak i stosowane na tym etapie kryteria oceny kandydatów, 

nie zawsze traktowane są jednakowo. Być może jednak trudno tego oczeki-

wać, biorąc pod uwagę długi okres prowadzenia programu przez fundację 

i zmiany, jakie w tym czasie nastąpiły zarówno w samej fundacji, jak i jej 

otoczeniu.  

3. Wykorzystanie subsydiów
Laureaci programu 

W latach 1998–2013 w konkursie uczestniczyły 584 osoby, z czego subsydium 

profesorskie MISTRZ uzyskały 193 osoby. 

Przez wiele lat prowadzenia programu liczba laureatów była wstępnie 

określona i kształtowała się na poziomie 15 osób (w latach 1998–2005) 

oraz 12 osób (w latach 2006–2008 ). W kolejnych edycjach liczba laureatów 

podlegała niewielkim wahaniom, a obecny regulamin programu wyznacza 

górny limit 10 laureatów. Wyraźnie wahała się natomiast liczba kandydatów 

– najwięcej wniosków do konkursu napływało w latach 2007–2009. W tym 

okresie współczynnik sukcesu w konkursie spadł do najniższego poziomu 

23–19%. Łącznie w ciągu 15 lat realizacji programu współczynnik sukcesu 

w programie wahał się od 44% do 19%, średnio sięgając 33%.

Kandydaci i laureaci 
w programie MISTRZ
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Dziedziny nauki

Laureaci programu reprezentują następujące obszary tematyczne:

• nauki humanistyczne i społeczne – 4 edycje

• nauki przyrodnicze i medyczne – 3 edycje

• nauki ścisłe – 3 edycje

• nauki techniczne – 3 edycje

• nauki matematyczno-fizyczne i inżynierskie – 1 edycja

• nauki chemiczne i o materiałach – 1 edycja

Laureaci programu 
MISTRZ wg 

dziedziny nauki
(edycje 1998–2013)

nauki ścisłe: 42

nauki chemiczne 
i o materiałach: 8

nauki matematyczno-
-fizyczne i inżynierskie: 10

nauki techniczne: 39

nauki humanistyczne
i społeczne: 42

nauki przyrodnicze
i medyczne: 42
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Laureaci programu 
MISTRZ według wieku

Ponieważ intencją FNP jest wspieranie tych osób, które prowadzą dyna-

miczną działalność badawczą, w 2007 r. wprowadzono limit wieku (do 60 

lat) dla kandydatów do programu. Limit ten został jednak zniesiony w 2012 

r., zgodnie z logiką unikania kryterium wieku. W dwóch ostatnich edycjach 

programu 2012–2013 średnia wieku laureatów wyniosła 53 lata. 

Program MISTRZ wydaje się więc ofertą przede wszystkim dla bada-

czy na bardzo zaawansowanym etapie kariery, choć znaleźli się również 

„mistrzowie” w grupie wiekowej 36–40, do której należało również kilku 

laureatów programu FOCUS. O ile zdecydowana większość laureatów pro-

gramu MISTRZ i FOCUS należy do rozłącznych grup wiekowych, wyraźną 

zbieżność widać między wiekiem laureatów programów MISTRZ i TEAM. 

W konkursach TEAM wyłaniano badaczy w podobnej do „mistrzów” kate-

gorii wiekowej (choć również zdecydowanie młodszych). 

Wiek

Dane o wieku laureatów programu dostępne były jedynie dla 130 osób. 38% 

tej grupy stanowią osoby powyżej 56 roku życia, a aż 70% osoby powyżej 56 

roku życia. 
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Płeć

Zdecydowaną większość wśród laureatów programu stanowili mężczyźni, 

co potwierdza pewną ogólniejszą prawidłowość: mężczyźni przeważają 

liczebnie wśród badaczy na najwyższym etapie kariery naukowej, w tym 

wśród osób zajmujących czołowe stanowiska akademickie oraz beneficjen-

tów grantów1. Dla porównania w konkursie MAESTRO udział kobiet wśród 

laureatów programu wynosi 15%2.

1  R. Siemieńska, A. Zimmer: Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-Na-

tional Perspective, 2007.

2   http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_statystyki%20konkur-

s%C3%B3w%202012_.pdf

kobiety: 14%

mężczyźni: 86%

Laureaci programu 
MISTRZ wg płci
(edycje 1998–2013)

Fundacja nie prowadzi w żadnym ze swoich programów zasady równowagi 

płci, ponieważ zależy jej na tym, by o wyborze laureatów decydowały wyłącznie 

względy merytoryczne, a przede wszystkim poziom naukowy. W przypadku 

programu MISTRZ podjęto jednak wysiłek na rzecz zwiększenia udziału kobiet 

w programie, zwiększając liczbę kobiet wśród osób proszonych o nominacje. 

Działania te nie przyniosły jednak rezultatów w postaci podwyższenia udziału 

kobiet wśród laureatów. Nie widać wyraźnej zależności między udziałem kobiet 

wśród osób nominujących i udziałem kobiet wśród kandydatów do programu, 

jak również między udziałem kobiet wśród kandydatów i laureatów. 
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Widać natomiast wyraźny związek między udziałem kobiet wśród laure-

atów a dziedziną, której poświęcona jest dana edycja. Kobiety stanowią około 

jednej trzeciej grona „mistrzów” wyłonionych w naukach humanistycznych 

i społecznych, ale już tylko 11% w przypadku nauk przyrodniczych i medycz-

nych, a 0,2 % w przypadku nauk technicznych. 

Przeznaczenie subsydiów

W latach 1998–2012 wysokość subsydium była z góry ustalona i jednolita 

dla wszystkich laureatów danej edycji. Laureaci mogli swobodnie dyspono-

wać subsydium, przeznaczając je na: 

• własne imienne stypendium

• stypendia dla młodych badaczy 

• subwencje,

Laureci programu 
MISTRZ wg płci 

i dziedzin nauki (edycje 
1998–2013)

przy czym tylko pierwsza część przyznanej kwoty – imienne stypendium – 

była określona przez fundację. 

Biorąc pod uwagę wahania wysokości subsydium, widać, jak w ciągu 12 

lat średnie stypendium imienne laureata wzrosło od 36 tys. zł do 79 tys. zł., 

a średnia kwota przeznaczona na stypendia dla młodych badaczy wzrosła 

z 25 tys. zł do 201,7 tys. zł r. W dwóch kolejnych edycjach, gdy kwota subsy-

dium została obniżona do 300 tys. zł, średnia kwota stypendium imiennego 

laureata wynosiła 60 tys. zł (2011 r.) i 73 tys. zł (2012 r.). 
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niewielkie wahania i udział stypendium laureata utrzymuje się na podobnym, 

przewidzianym dla danej edycji maksimum. Przy zmieniającej się wysokości 

łącznego subsydium udział stypendium własnego laureata wahał się od 18% 

w latach 1999–2001 do 25% w latach 2011–2012.

Wyraźniejsze różnice widać w wysokości kwot przeznaczonych na stypendia 

dla młodych badaczy i to zarówno w ramach poszczególnych edycji, jak i pomię-

dzy poszczególnymi edycjami. Średnio (dla rozliczonych edycji 1998–2009) kwo-

ta przeznaczona na stypendia dla młodych badaczy wahała się od 14% (1998) 

do blisko 48% (2001). Średnio stanowiła 34% łącznej wysokości subsydium.

Zarówno w rozbiciu na poszczególne edycje, jak również w rozbiciu na 

obszary tematyczne programu, poziom wykorzystania stypendium własnego 

laureata utrzymuje się na podobnym poziomie. I tu ujawniają się również 

większe różnice w dysponowaniu pozostałą częścią subsydium: stypendia 

dla młodych badaczy mają większy udział w przypadku laureatów reprezen-

tujących nauki techniczne, przeważając nad częścią subwencyjną, podczas 

gdy w przypadku pozostałych dziedzin nauki, to część subwencyjna przeważa 

nad stypendiami dla członków zespołów. Największy udział subwencji widać 

w przypadku nauk przyrodniczo-medycznych. 

Przeznaczenie 
subsydium wg dziedzin 

nauki (edycje 
1998–2009)

 stypendium imienne stypendia dla młodych         pozostała cęść
 laureata   badaczy          subsydiów

Stypendia dla młodych badaczy

W okresie 12 lat funkcjonowania programu laureaci przyznali 863 stypendia 

o łącznej wysokości 14,8 mln zł. Ostateczna liczba stypendystów trzech 

ostatnich edycji (2011–2013) nie jest jeszcze znana.
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Budżety przeznaczane przez laureatów programu na stypendia dla mło-

dych badaczy ilustrują bardzo zróżnicowane strategie finansowania zespo-

łów. Część z nich przeznaczała dostępne środki niewielkiej liczbie osób, np. 

dwóch, finansując je przez cały okres wykorzystywania subsydium. Inni 

udzielali większej liczby krótszych stypendiów. W kilku przypadkach laure-

aci w ogóle nie wypłacali stypendiów, zdarzali się też laureaci, którzy mieli 

po kilkunastu stypendystów. Rekord to 24 stypendystów. Zróżnicowanie 

liczby stypendystów finansowanych przez jednego laureata widoczne jest 

we wszystkich obszarach tematycznych. Jednocześnie w kolejnych edycjach 

rosła liczba stypendiów przyznawanych przez pojedynczych laureatów, co 

przy malejącej liczbie laureatów oznaczało zachowanie ogólnej liczby sty-

pendystów na podobnym poziomie. Średnio na jednego laureata przypadało 

5,2 stypendysty.
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sięcznie przez 18 miesięcy.
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4. Efekty programu

Ocenie efektów programu MISTRZ posłużyły dwie metody: analiza bibliome-

tryczna oraz indywidualne pogłębione wywiady z laureatami programu (IDI). 

Dało to możliwość nie tylko uzupełnienia metody jakościowej ilościową, ale 

i szansę na zbadanie zarówno subiektywnych opinii samych beneficjentów, 

jak i obiektywnych danych obrazujących zmiany w ich dorobku. 

Wnioski z wywiadów

Aby poznać opinie samych laureatów o programie i jego efektach, przepro-

wadzono 22 wywiady z osobami, które uzyskały subsydium w latach 2000, 

2004, 2007 i 2008, a więc w obszarze nauk przyrodniczo-medycznych oraz 

ścisłych. Część tych osób korzystała także z programu TEAM, co pozwoliło 

na porównanie opinii o obu programach. Rozmówcy zapytani zostali o swoją 

ocenę przydatności programu, jego unikatowość oraz o jego najważniejsze 

efekty w swoim własnym przypadku. 

Znaczenie subsydium

Wszyscy rozmówcy jednomyślnie wyrażali bardzo entuzjastyczne opinie 

o programie, zgodnie identyfikując jego zalety. Co istotne, program spełnia 

ich zdaniem ważną i unikatową rolę w systemie wspierania nauki w Polsce. 

Paradoksalnie, pojawienie się nowych źródeł finansowania nie umniejszyło 

tej roli, a wręcz ją wyraźniej unaoczniło. Najważniejszą zaletą programu jest 

bowiem, niespotykana w innych formach finansowania nauki, swoboda 

wydatkowania środków i zasada zaufania do laureatów. 

MISTRZ to jest w ogóle jeden z najpiękniejszych i najlepszych pomysłów 

Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, z jakim ja się miałem możliwość zetknąć. 

Przede wszystkim daje coś, czego nie dają inne programy, inne programy 

grantowe – dowolność w wydawaniu pieniędzy. 

Wygoda w korzystaniu ze środków subsydium jest odczuwana przede 

wszystkim w kontaktach z fundacją, która nie obciąża laureatów nadmierną 

sprawozdawczością. Fundacja postrzegana jest z tej perspektywy jako insty-

tucja przyjazna badaczom, zainteresowana naukowymi efektami ich pracy 

i rozwojem zespołów badawczych, a nie „rozliczeniem” projektu i kwestiami 
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księgowymi. Laureaci bardzo cenią sobie tę wolność od biurokratycznych 

procedur, zwłaszcza z perspektywy czasu, gdy czują się przeciążeni obsługą 

grantów. 

Program MISTRZ był klasycznym przykładem, jak można pięknie roz-

liczyć się merytorycznie, co było na zakończeniu. Na zakończeniu tego 

programu fundacja zrobiła spotkanie takie dwudniowe, gdzie zaprosiła 

wszystkich tych laureatów, tak, i powiedziała pochwalcie się teraz, co 

zrobiliście, tak. I to wszyscy byli biologowie, tak. Ale powiedzcie to tak, 

żeby ekolog zrozumiał biologa molekularnego i vice versa. I, i wtedy trzeba 

się było faktycznie postarać, bo to nawet nie chodzi o to, że ktoś by nam 

nie rozliczył tego programu, ale by mi było wstyd przed moimi kolegami 

teraz powiedzieć: „No, w zasadzie to mi nic nie wyszło, tak!”.  

Brak rozbudowanej biurokracji w wydatkowaniu środków odczuwalny 

był nie tylko w kontaktach z fundacją, ale również w miejscu pracy. Roz-

mówcy poświęcili w wywiadach bardzo wiele miejsca problemom z obsłu-

gą uzyskiwanych przez nich funduszy przez administrację swoich uczelni 

i instytutów. Program MISTRZ dał im pod tym względem poczucie pewnej 

niezależności i swobody.  

Dla mnie to była znakomita okazja do tego, żeby poczuć się w jakiś 

sposób silnym przez to, że mam dowolność w wydawaniu pieniędzy. 

I to jest największa zaleta MISTRZ, że nikt nie może mi powiedzieć: 

nie, bo nie. 

 

Możliwość elastycznego wykorzystania środków subsydium daje także 

bardziej konkretne korzyści, środki pozwalają bowiem na finansowanie 

kosztów niemożliwych do sfinansowania z innych źródeł i co najważniejsze 

– na szybkie reagowanie na bieżące potrzeby badawcze.

Mogłem zapłacić za wyjazd na konferencję, nieprzewidzianą wcześniej, 

bo pojawiły się bardzo ciekawe wyniki, na które też nie dostaliśmy nigdy 

grantu akurat, więc nie mieliśmy z czego pojechać, a tak pojechaliśmy 

i mogliśmy zaprezentować wyniki, dobrze je opublikowaliśmy później 

tak, że to było bardzo cenne.

Dostaliśmy pozytywną recenzję, ale trzeba było dorobić coś i w związku 

z tym ten chłopak pojechał do Stanów za pieniądze fundacji następnego 

dnia, czyli za 3 dni i zrobił te doświadczenia u mojego kolegi, do którego 

zadzwoniłem, czy można by u niego to zrobić. W życiu bym czegoś takiego 

nie zrobił. Czyli ta praca (…) powstała tylko dlatego, że fundacja miała tak 

elastyczne pieniądze, że ja nie musiałem nikogo pytać. Po prostu kupiłem 

mu bilet, dałem mu kieszonkowe i pojechał. 

Były to środki, które właśnie można było przeznaczyć na rzeczy, które 

pojawiały się w trakcie, bo to jest często nasze nieszczęście, że my planu-

jemy projekt na dwa lata przed złożeniem grantu i dostaniem pieniędzy 

i w momencie, kiedy projekt jest, kiedy pieniądze są przyznane, projekt 

zaczyna już nabierać zupełnie innego charakteru. A tak naprawdę trzeba 

badać co innego, pojawiają się dodatkowe wydatki, dodatkowy sprzęt, 

trzeba płacić za publikację prac.

Elastyczność wydatkowania środków subsydium zapewniła bardzo dużą, 

zdaniem laureatów, efektywność ich wykorzystania. Zauważają oni, że – 

paradoksalnie – narzucane przez grantodawców (zwłaszcza w przypadku 

środków publicznych) procedury służące racjonalizacji wydatków, nie służą 

efektywności. 

Swoboda zapewniana przez program MISTRZ oznaczała, że laureat mógł 

gospodarować środkami według rzeczywistych potrzeb. I to stanowi o wy-

jątkowości tego programu.
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Zaletą projektu MISTRZ było to, że beneficjent decydował o tym, na co 

wydać te pieniądze, które mu są najbardziej potrzebne.

To były najefektywniej wydane pieniądze na naukę (…) ze wszystkich 

grantów, które miałem do tej pory. Najefektywniej wydane pieniądze 

na naukę.

Jak miałem w programie MISTRZ, tak, to ja rano się budziłem i szedłem do 

łazienki, to w łazience myślałem sobie, jakie tu następne doświadczenie 

moi doktoranci mogą zrobić. A teraz jak jestem w łazience, to myślę, co ja 

mam wymyśleć, żeby opisać dobrze tę fakturę, żeby się nikt przyczepił. Np. 

w TEAM-ie ponad 70% czasu idzie na myślenie, jak tę fakturę opracować, 

czego tutaj jeszcze nie dopilnowałem, itd. 

Muszę powiedzieć, że to jest jedyny taki bardzo świetlany moment w Pol-

sce, gdzie po raz pierwszy zastosowana została metoda marchewki, ale 

bez kija, ponieważ granty, które zostały wprowadzone po przełomie 

politycznym w Polsce, ministerialne... No niestety, przy całych swoich 

zaletach mają ogromną masę minusów. 

Bardzo znacząca była swoboda w dysponowaniu tymi pieniędzmi. (…) 

to na pewno miało element przełomowości. 

MISTRZ był bardzo cenną nową opcją grantową w jakimś sensie. Niety-

pową, bo to nie było tak, jak w grantach standardowych. 

Choć laureaci z reguły koncentrują się na efektywności i wygodzie w dys-

ponowaniu środkami, w wywiadach pojawiają się również wzmianki o moż-

liwości rozpoczynania – dzięki subsydium –  nowych projektów badawczych. 

Grantowy system finansowania nauki nie pozostawia, ich zdaniem, zbyt 

wielu możliwości testowania nowych pomysłów i to zadanie spełniał pro-

gram MISTRZ.  

To, za co najbardziej lubię MISTRZA, to było to, że ja w zasadzie bezkarnie 

mogłem próbować rzeczy całkiem nowe, które się mogły skończyć kom-

pletną porażką i w ogóle się nie musiałem martwić, że one się skończą 

porażką.

Co ciekawe, żaden z rozmówców nie wspomniał spontanicznie o stosun-

kowo (w porównaniu z dostępnymi grantami) niskiej kwocie subsydium 

MISTRZ. Dopytywani o tę kwestię, podkreślali, że nie obniża to w ich oczach 

znaczenia programu. Część osób wyjaśniała, że w ich (ówczesnych) budże-

tach subsydium miało istotny udział, przy czym udział ten zależał nie tyle 

od edycji programu, co od specjalności badawczej. 

W moim budżecie, wtedy, kiedy byłem beneficjentem tego programu, to 

były bardzo znaczące pieniądze. Wtedy. Jak powiedziałem, to się zmieniło 

w ostatnich paru latach. Ale wtedy to były bardzo znaczące pieniądze. 

Część osób podkreślała, że w nauce „każde pieniądze się przydają”, zwłasz-

cza, gdy można nimi elastycznie dysponować.

Każdy zastrzyk, nawet bardzo skromny, jest zastrzykiem pożytecznym.

Każde pieniądze mają znaczenie. Człowiek bez przerwy walczy o pie-

niądze. Na tym polega uprawianie nauki dzisiaj. Więc oczywiście każde 

pieniądze mają znaczenie, więc nie ma co wybrzydzać, a im bardziej są 

swobodne, tym jest to wygodniejsze.

Jednocześnie wielu rozmówców przyznaje, że kwota subsydium niewiele 

znaczyła w porównaniu z innymi źródłami finansowania i siła programu 

polegała raczej na jego pozafinansowych aspektach, przede wszystkim na 

prestiżu. Żaden z rozmówców nie bagatelizuje jednak programu MISTRZ 

ze względu na skalę finansowania.
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MISTRZ nie był jakimś wielkim takim przełomem finansowym, bo my 

mieliśmy już wtedy dużo większe granty, ale jednak po pierwsze był to 

taki dowód uznania dla tego, co się robi, zauważenie przez zewnętrzne 

środowisko, że to bardzo dobrze działa. Więc ten program nie daje może 

bardzo wielu nowych możliwości, ale raczej uhonorowuje dobre zespoły.

Wykorzystanie subsydium

Laureaci, pytani o to, co najczęściej finansowali ze środków subsydium, 

wymieniają przede wszystkim:

• stypendia dla członków zespołu, 

• wydatki aparaturowe,

 • wyjazdy (własne i współpracowników) do zagranicznych ośrodków 

i na konferencje, 

• „drobne” wydatki: np. czasopisma naukowe, 

• finansowanie współpracy/spotkań z innymi grupami badawczymi. 

Szczególne znaczenie wśród tych pozycji mają stypendia dla młodych 

badaczy. „Mistrzowie” z reguły przeznaczali stypendia dla dotychczasowych 

współpracowników, choć kilku laureatów wspomniało, że dzięki subsydium 

powiększyli swoje zespoły. Kluczowe znaczenie miała tu również możliwość 

elastycznego rozbudowywania zespołu.

MISTRZ miał znaczenie bardzo duże dla mnie przede wszystkim dla-

tego, że (…) większość naszych projektów polega na tym, że my mu-

simy zawczasu określić, na co będą przeznaczone środki i zwłaszcza 

w tamtych czasach projekty były na tyle nieduże, że uniemożliwiały 

praktycznie zatrudnianie osób nowych, które można było wciągnąć do 

projektu. Za każdym razem odbywało się to przez komisję w instytucie, 

była walka, polityka wewnątrzinstytutowa itp. (...) Nowopowstałym 

pracowniom bardzo trudno dostać nowe osoby do pomocy. Program 

MISTRZ pozwalał na przykład zatrudniać zupełnie nowe osoby, które 

się wciągało poza systemem instytutowym, w związku z tym miało się 

dodatkowe (...) osoby, które były w stanie się zaangażować w pracę do 

specyficznego projektu.

MISTRZ był dla mnie rzeczą niezwykle, niezwykle ważną dlatego, że 

to już było jakiś czas temu, ale był taki bardzo moment ważny, że zdo-

byliśmy już trochę aparatury, bo to już był taki moment, że już trochę 

miałem aparatury i potrzebowałem przytrzymać tych ludzi, którzy byli 

już na etapie najczęściej albo przed doktoratem albo zaraz po doktora-

cie (...) odrobiną wsparcia finansowego żeby się nie rzucali, bo mówiła 

pani o potencjalnych porażkach, dlaczego nagle ktoś zaczyna robić (...). 

Motyw najczęstszy jaki widzę to wtedy zaczyna zajmować się wieloma 

innymi rzeczami poza nauką badawczą, właściwie dodatkowe dyżury, 

praca gdzieś tam w pogotowiu, w jakiejś tam przychodni półprywatnie 

(…). To było niezwykle ważne, mogli mieć poczucie, że to było prestiżo-

we, ale jednocześnie to były dla nich bardzo wymierne pieniądze, nie-

możliwe, żeby zrezygnować z dodatkowych prac, zajęć, nadgodzin, nie 

wiadomo czego. 

To nie były duże pieniądze, ale przecież studentowi nie są duże pieniądze 

potrzebne, ale najważniejsze było to, że ja mam pełną władzę w wypła-

caniu, że mogę wypłacić temu, tamtemu i że to nie przechodzi przez 

dyrekcję. 

Laureaci opowiadają również o tym, jak duże znaczenie miało dla nich 

własne stypendium imienne otrzymywane w ramach subsydium. Część 

z nich mówi np., że dzięki stypendium mogli przestać „dorabiać” w innych 

instytucjach lub realizując mało istotne z naukowego punktu widzenia 

projekty. 
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Prestiż programu

Cechą zdecydowanie wyróżniającą program MISTRZ jest, według laureatów, 

jego prestiż. Dla niektórych to właśnie prestiż programu był najistotniejszym 

aspektem sukcesu w konkursie. Prestiż ten wiązany jest nie tyle z uwzględ-

nieniem opinii środowiska w wyborze laureatów i procesem nominacji, 

co raczej z procedurami konkursowymi samej fundacji. MISTRZ jest po-

strzegany jako program elitarny, w odróżnieniu od masowych programów 

grantowych, a nawet w odróżnieniu od prowadzonego przez fundację i ofe-

rującego znacznie większe środki TEAM-u. Sukces w konkursie wiązał się 

zdaniem laureatów z dumą oraz prawdziwym uznaniem w środowisku. Część 

laureatów widzi wręcz rolę nie tylko programu, ale i fundacji, w wyłanianiu 

i wyróżnianiu najlepszych badaczy w kraju. 

MISTRZ niewątpliwie był takim bardzo prestiżowym wyróżnieniem dla 

mnie. Bardziej niż TEAM myślę. Bardziej tak, tu szczególnie na uczelni, 

w tym środowisku, myślę, że to jakby bardziej zostało docenione przez 

innych naukowców, profesorów. 

Tak naprawdę największą zaletą MISTRZA jest to, że przynosi prestiż 

wyróżnionemu i to jest ważne, tak, to znaczy chyba w środowisku to jest 

potrzebne, środowisko nie może być jak magma bez żadnych takich punk-

tów orientacyjnych, a fundacja pełni fajną rolę, bo fundacja zawłaszczyła 

sobie trochę rolę Polskiej Akademii Nauk, zresztą dobrze to zrobiła. Polska 

Akademia Nauk przegapiła swoją szansę, żeby współpracować z fundacją, 

szkoda, inaczej mówiąc – fundacja pokazuje w tym kraju: ten jest dobry, 

palcem, tak, ten jest dobry. To jest ważne. Kiedyś tę rolę pełniła Akademia 

Nauk, tak, one nominowały, one pokazywały palcami, tak od wieków było, 

ale to się zmieniło (…). Naprawdę najważniejszą rolą fundacji – i jeżeli 

fundacja to przegapi, to straci – to jest pokazywanie palcem, kto jest dobry.

To była z jednej strony nobilitacja, to się liczy, czyli już wybieranie jakiegoś 

projektu, a nie taka masówka, jak te projekty grantowe. 

MISTRZ potwierdza, że jakieś zewnętrzne środowisko widzi dość wyraź-

nie, które zespoły są dobre, a które złe. To jest bardzo istotny element, że 

ludzie mają tego świadomość.

Efekty programu 

Choć laureaci zdecydowanie wysoko cenią program MISTRZ i uważają go 

za bardzo efektywny, nie jest im łatwo wskazać konkretne efekty programu 

na przykładzie swoim czy swojego zespołu. Efekty są trudne do zidentyfi-

kowania, ponieważ w sensie finansowym subsydium traktowane było jako 

dodatek do innych źródeł finansowania – jego efektywność polegała na 

umożliwieniu sprawnej realizacji działań finansowanych z innych źródeł. 

W niektórych (nielicznych) przypadkach rozmówcy trudno było wskazać 

konkretne efekty programu.

Nie pamiętam, ten MISTRZ był już tak dawno, dla mnie wieki temu, na-

prawdę nie pamiętam, w którym to się skończył MISTRZ? Rany boskie, to 

już jest przeszłość jakaś, średniowiecze. Nie pamiętam, kogo wspierałem. 

Wspierałem zapewne tych, którzy u mnie byli tak samo. Kupa publikacji 

z tego była. 

Większość wskazywała jednak efekty programu MISTRZ. Najczęściej 

wymieniano:

• Rozwój grupy badawczej laureata. „Mistrzowie” przyjmowali do 

swoich zespołów nowych ludzi, zyskali też narzędzie motywujące członków 

zespołu do większego zaangażowania w pracę badawczą. 
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To było to coś, bo grupa mi się zwiększyła dwukrotnie, wreszcie mogłem 

zatrudnić ludzi. 

Te stypendia dla młodych (…) to była znakomita sprawa i to niezwykle 

zmotywowało tych ludzi i pozwoliło mi pokazać im, że ich praca jest nie 

tylko doceniana przeze mnie werbalnie, ale też i materialnie i to naprawdę 

scementowało zespół no i pozwala mi w tej chwili na to, że ten zespół jest 

jeszcze bardziej scementowany. 

• Nowe projekty badawcze. Możliwość swobodnego dysponowania 

środkami zaowocowała w przypadku kilku rozmówców podjęciem nowej 

tematyki badawczej i dywersyfikacji prac prowadzonych w zespole. Kilku 

rozmówców jako efekt programu MISTRZ widzi rozwój nowego kierunku 

badań lub wręcz zmianę tematyki badawczej.

Mogłem każdemu z nich dać inny projekt, bo ja, jak miałem luźne finanse, 

to mogłem wymyślić całkiem nowy projekt, nowe tematy.

Znaczy robiłem kilka nowych rzeczy, z których większość się skończyła 

porażką, ale mnóstwo rzeczy mi się udało też. Także myślę, że jestem 

zachwycony krótko rzecz ujmując właśnie taką swobodą w decydowaniu 

(...) To po prostu dla mnie to było bezcenne w ogóle. zacząłem taki pro-

gram, który teraz rozwijamy gdzieś, już mamy, udało w zasadzie nam się 

zrobić tak, że dzięki temu mój zespół jest jakby wprowadził taką metodę 

opartą o nowoczesne technologie, jako pierwszy na świecie do takich or-

ganizmów powiedzmy niemodelowych żyjących i w tej chwili w zasadzie 

z całego świata ludzie piszą do nas, żeby ich nauczyć, jak my to robimy. 

• Publikacje. Niektórzy rozmówcy wskazywali konkretne artykuły 

opublikowane w prestiżowych czasopismach, inni natomiast ogólnie 

podsumowywali ówczesny dorobek grupy, przypisując go wpływowi 

programu.

Z piętnaście publikacji z tego było.

Mieliśmy z tego kupę publikacji.

• Współpraca naukowa. Elastyczne finansowanie pozwoliło nie tylko 

na rozpoczęcie nowych projektów, ale również nawiązanie współpracy z no-

wymi partnerami, przede wszystkim z zagranicy.

Nawiązałem współpracę, która będzie procentować przez resztę mojego 

życia – zaczęliśmy kilka dużych programów – mogłem do nich przystać, 

bo miałem niewielkie, elastyczne pieniądze na start.  

Kilku laureatów nawiązało także kontakty między swoimi grupami, co 

skutkowało wyjazdami młodych badaczy do „zaprzyjaźnionych” ośrodków 

(w celu wykonania badań) i trwałą współpracą.

• Kontynuacja pracy badawczej w Polsce. O ile dla większości laure-

atów subsydium MISTRZ przyszło po wielu innych wyróżnieniach i sukce-

sach, nie zmieniając w zasadniczy sposób ich pozycji akademickiej, część 

osób otrzymała je na stosunkowo wczesnym etapie kariery. Subsydium 

i związany z nim prestiż okazały się wówczas istotną pomocą w budowaniu 

kariery badawczej w Polsce. Jeden z laureatów stwierdził wręcz, że przed 

otrzymaniem subsydium rozważał wyjazd z Polski. 

Sytuacja była taka, że aplikowałem wręcz o pracę za granicą. Miałem 

umówione miejsce na uniwersytecie w Niemczech (…). Byłem zdespero-

wany (…). Byłem właśnie bardzo taki wtedy zbuntowany i dostałem tego 
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MISTRZA, i trochę się zdziwiłem, że fundacja mnie bierze pod uwagę. I się 

okazało, że MISTRZ jest taki, że ja mogę sam decydować o stypendiach.  

• Rozwój karier młodych badaczy. Dla wielu laureatów jednym z pod-

stawowym rezultatów subsydium był rozwój kariery stypendystów progra-

mu. Efekty programu MISTRZ nie ograniczają się do grona stypendystów, 

ponieważ również pozostali członkowie grupy czerpali korzyści z udziału 

w programie, a o tym, kto z zespołu otrzymywał stypendium, decydowały 

często względy formalne lub inne możliwości finansowania. Z reguły lau-

reaci wymieniają późniejsze sukcesy młodych beneficjentów programu: 

publikacje, granty, wyjazdy zagraniczne, doktoraty, habilitacje. Inni zwra-

cają uwagę, że MISTRZ nie zmienił zasadniczo przebiegu karier członków 

ówczesnych zespołów. Potoczyły się „normalnie, a więc rozmaicie”: część 

osób odeszła z nauki, część prowadzi badania naukowe w firmach, część 

wyjechała za granicę, a część pozostała w zespole. Większość rozmówców 

jednak raczej wysoko ocenia ogólny poziom grupy wspieranej w ramach 

programu MISTRZ. 

Zawsze w grupie jest rozkład jak w krzywej Gaussa prawda, ale ta średnia 

była bardzo wysoka. 

Część rozmówców wskazuje wśród ówczesnych podopiecznych swoich 

następców – osoby, które ich dościgną lub wręcz prześcigną pod względem 

naukowym.  

Ten program miał znaczenie. Nie przypadkiem jeden z moich uczniów, 

nowiutki człowiek, który był beneficjentem tego programu, teraz jako 

młodziutki profesor (jeden z najmłodszych w Polsce) sam jest jego 

laureatem.

Analiza bibliometryczna 

Analiza dorobku naukowego przy pomocy metod bibliometrycznych obcią-

żona jest wieloma ograniczeniami. Bywa szczególnie zawodna w odniesieniu 

do dorobku pojedynczych badaczy. Kolejny problem to wykluczenie z tego 

typu analizy naukowców reprezentujących nauki humanistyczno-społeczne 

oraz – w dużej mierze – nauki techniczne. Najpoważniejszym zaś zarzutem 

wobec bibliometrii jest to, że upraszcza ona ocenę twórczości badawczej 

do kilku arbitralnie wybranych wskaźników. Jednocześnie jednak wiedza 

o prowadzonych i publikowanych badaniach oraz o – mierzonej cytowania-

mi – ich przydatności dla środowiska badawczego jest bardzo istotna dla 

oceny sukcesów badaczy i pośrednio dla programu, którego są laureatami. 

W przypadku programu MISTRZ analiza bibliometryczna miała dać odpo-

wiedź na pytania: 

1. Czy program miał wpływ na rozwój naukowy laureatów? 

2. Czy program miał wpływ na rozwój kariery uczniów laureata?

Czy program miał wpływ na rozwój naukowy laureatów? 

Aby ustalić wpływ programu na rozwój naukowy laureatów, sprawdzono (na 

podstawie baz Web of Knowledge oraz SCOPUS), kiedy powstały najlepsze 

(najwyżej cytowane) prace laureatów. Liczba cytowań została uznana za 

najtrafniejszą miarę jakości publikacji i jej znaczenia dla rozwoju nauki, 

przy czym zastosowane zostały trzy miary liczby cytowań: 

 • łączna liczba cytowań trzech najlepszych publikacji (korzystniejsza dla 

 relatywnie „starych” publikacji), 

 • średnioroczna liczba cytowań trzech najlepszych publikacji (korzyst-

niejsza dla nowszych publikacji),

• średnioroczna liczba cytowań jednej najlepszej publikacji laureata.
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Jeżeli za miarę dokonań laureatów uznać średnioroczną liczbę cytowań, 

okazuje się, że 37% laureatów opublikowało swoje najlepsze publikacje po 

uzyskaniu subsydium, a dla 3% wyniki dla obu okresów porównawczych 

są podobne. 

2008: n. przyrodniczo-medyczne

2007: n. ścisłe

2005: n. techniczne

2004: n. przyrodniczo-medyczne

2003: n. ścisłe

2001: n. techniczne

2000: n. przyrodniczo-medyczne

100 5 15 20

1999: n. ścisłe

Liczba badanych 
laureatów (n=111)

Kiedy powstały 
najlepsze publikacje 
laureatów? Porównanie 
sumy łącznych 
cytowań dla 3 najwyżej 
cytowanych (łączna 
l. cytowań) publikacji 
laureatów z okresu 
przed uzyskaniem i po 
uzyskaniu subsydium

po uzyskaniu subsydium: 14%

przed uzyskaniem subsydium: 84%

w obu okresach: 2%

Kiedy powstały 
najlepsze publikacje 
laureatów? Porównanie 
sumy średniorocznych 
cytowań dla 
3 najwyżej cytowanych 
(średnioroczna 
l. cytowań) publikacji 
laureatów z okresu 
przed uzyskaniem  i  po 
uzyskaniu subsydium

po uzyskaniu subsydium: 37%

przed uzyskaniem subsydium: 60%

w obu okresach: 3%

Przy założeniu, że subsydium miało wpływ na publikacje, które ukazały 

się po jego uzyskaniu, porównane zostały cytowania publikacji z okresu 

przed otrzymaniem i po otrzymaniu subsydium (choć część publikacji zwią-

zanych z badaniami prowadzonymi przed uzyskaniem subsydium mogła 

ukazać się dopiero po jego otrzymaniu). Analiza objęła wyłącznie laureatów 

reprezentujących nauki ścisłe, przyrodniczo-medyczne i techniczne oraz 

edycje programu do 2008 r. włącznie (by zachować co najmniej 4-letni okres 

niezbędny do monitorowania publikacji i ich cytowań). Łącznie przeanali-

zowano dorobek 111 laureatów programu MISTRZ3.

Porównanie łącznej liczby cytowań dla trzech (w sumie) najlepszych 

publikacji wykazało, że przeważająca większość laureatów (83%) swoje 

najlepsze prace opublikowało przed uzyskaniem subsydium. Dotyczy to 

wszystkich edycji programu.

3  Edycja 1999: jeden z laureatów nie żyje; edycja 2005: jeden z laureatów nie żyje, 

drugi nie widnieje w bazie WoK.
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Przy zastosowaniu tej miary dokonań widać pewne różnice między 

edycjami programu: grupa laureatów, którzy opublikowali swoje najlepsze 

prace po uzyskaniu subsydium jest najliczniejsza w przypadku edycji 2000 

(n. przyrodniczo-medyczne), a najmniej liczna w przypadku edycji 2003 

(n. ścisłe) i 2008 (n. przyrodniczo-medyczne). Z tych różnic trudno jednak 

wyciągać ogólniejsze wnioski, ponieważ w grę wchodzi wiele czynników 

różnicujących poszczególne edycje (dziedzina nauki, okres, jaki upłynął 

od przyznania subsydium, a także do pewnego stopnia sposób i kryteria 

wyboru laureatów), a grupy laureatów są bardzo nieliczne. 

Jeśli za miarę osiągnięć laureata przyjąć cytowania dla jednej najwyżej 

cytowanej publikacji, udział osób, które swoje największe sukcesy badawcze 

odniosły po uzyskaniu subsydium, zwiększa się do 41%.

 przed uzyskaniem  po uzyskaniu              podobnie w obu
 subsydium  subsydium         okresach
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Udział laureatów, 
których trzy najlepsze 

publikacje mierzone 
sumą średniorocznych 

cytowań ukazały się:

Kiedy opublikowana 
została najwyżej 
cytowana 
(średnioroczna 
l. cytowań) publikacja 
laureatów?

po uzyskaniu subsydium: 41%

przed uzyskaniem subsydium: 59%

Skoro w większości przypadków laureaci programu MISTRZ publikowali 

lepsze prace przed uzyskaniem subsydium niż po jego otrzymaniu, ciekawe 

wydawało się pytanie, w jakim stopniu prace opublikowane po uzyskaniu 

subsydium różnią się pod względem uzyskanych (średniorocznych) cytowań 

od prac z okresu wcześniejszego. Okazuje się, że dla ponad połowy z 63% 

laureatów, którzy swoje trzy najwyżej cytowane prace opublikowali przed 

uzyskaniem subsydium, różnica w poziomie cytowań w obu okresach jest 

bardzo duża: łączna liczba średniorocznych cytowań dla trzech najlepszych 

prac opublikowanych po uzyskaniu subsydium nie przekraczała połowy 

łącznej liczby średniorocznych cytowań trzech najlepszych prac z okresu 

poprzedniego. 



E wa luac j a p ro g r a m u  m I S T r Z 
r a p o rT 25

W kontekście różnic w poziomie cytowań prac powstałych przed otrzy-

maniem i po otrzymaniu subsydium pojawia się kolejne pytanie: w jakim 

okresie przed uzyskaniem subsydium powstały najlepsze publikacje lau-

reatów? Tym razem analiza dotyczyła jednej najwyżej cytowanej pracy 

każdego z laureatów. Okazuje się, że o ile 41% badanej grupy swoją najwyżej 

cytowaną pracę opublikowało po uzyskaniu subsydium, aż 24% opubliko-

wało ją ponad 11 lat przed uzyskaniem subsydium. Analiza cytowań prac 

laureatów wskazuje również, że im dłuższy przedział czasu dzieli najlepszą 

publikację laureata od uzyskania przez niego subsydium, tym większa róż-

nica w poziomie cytowań najlepszych prac z okresów przed uzyskaniem 

i po uzyskaniu stypendium.

Wniosek:

Choć wcześniejszy dorobek laureatów był traktowany jako rękojmia ich 

dalszych sukcesów, subsydium okazało się w dużej mierze „nagrodą” za 

znacznie wcześniejszy dorobek badaczy. Większości laureatów nie udało 

się po uzyskaniu subsydium opublikować prac o wyższym lub podobnym 

poziomie cytowań. Co więcej, w przypadku jednej trzeciej laureatów poziom 

cytowań (trzech najlepszych) prac publikowanych po uzyskaniu subsydium 

nie przekraczał połowy cytowań (trzech najlepszych) prac publikowanych 

przed uzyskaniem subsydium.

Czy program przyczynił się do rozwoju 
karier uczniów laureata?

Kolejne pytanie dotyczyło wpływu programu na rozwój młodych badaczy. 

Chodziło o sprawdzenie, czy i w jakim stopniu „mistrzowie” wykształcili 

Stosunek sumy 
średniorocznych 

cytowań dla trzech 
najlepszych publikacji 
laureatów z okresu po 
uzyskaniu subsydium 

i przed uzyskaniem  
subsydium (n=111) 

Kiedy powstały 
najwyżej cytowane 
prace laureatów 
programu?  

ponad 1: 37%

ponad połowa: 29%

nie więcej niż połowa: 34%
ponad 20 lat przed uzyskaniem subsydium: 1%

od 11 do 20 lat przed uzyskaniem 
subsydium

od 6 do 10 lat przed uzyskaniem 
subsydium: 13%

po uzyskaniu subsydium: 41%

do 5 lat przed uzyskaniem subsydium: 
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spośród stypendystów programu swoich następców. Pytanie brzmiało: czy 

któryś z podopiecznych (stypendystów) laureata z okresu otrzymywania 

przez niego subsydium opublikował choć jedną pracę porównywalną pod 

względem cytowań z najlepszą publikacją swojego „mistrza”? 

Analiza ta opierała się na następujących założeniach:

 • podopieczni „mistrzów” reprezentują bardzo zbliżone obszary badaw-

cze, co umożliwia porównywanie liczby cytowań; 

 • zastosowanie miary w postaci średniorocznej liczby cytowań umożliwia 

porównywanie prac publikowanych w różnych okresach czasu;

 • za uczniów „mistrza” zostali uznani stypendyści programu, choć two-

rzone przez laureatów grupy i szkoły badawcze wykraczały poza grono 

ich stypendystów;

 • grupa laureatów ograniczona do edycji 1999–2005, by ich objęci analizą 

stypendyści mogli wykazać się odpowiednim dorobkiem.

Średnioroczna liczba cytowań najlepszych (najwyżej cytowanych) prac 

stypendystów porównywana została do:

 a) średniorocznej liczby cytowań jednej najwyżej cytowanej  pracy „mi-

strza”, bez względu na to, kiedy została ona opublikowana;

 b) średniej liczby cytowań średniorocznych dla trzech najwyżej cy-

towanych prac „mistrza”, bez względu na to, kiedy zostały one opu-

blikowane.

Okazuje się, że mniej więcej jedna trzecia badanych laureatów ma 

wśród swoich stypendystów takiego, który opublikował co najmniej jed-

ną pracę o nie mniejszej liczbie cytowań, co najwyżej cytowana praca 

„mistrza”. 3% laureatów swoje najwyżej cytowane prace opublikowało 

wspólnie z co najmniej jednym stypendystą. 28% mistrzów ma wśród 

stypendystów uczniów, którzy mają na swoim koncie publikacje cytowane 

wyżej niż „mistrzowie”. 

20% laureatów wśród swoich stypendystów ma takich, których najlepsze 

prace wprawdzie nie osiągnęły poziomu cytowań jednej najlepszej pra-

cy „mistrza”, ale osiągnęły poziom cytowań jego trzech najlepszych prac. 

W sumie nieco ponad połowa laureatów ma wśród stypendystów programu 

uczniów o osiągnięciach podobnych do ich własnych szczytowych dokonań 

badawczych. 

Czy „mistrzowie” 
wychowali swoich 
następców spośród 
stypendystów 
programu? (n=88)

liczba mistrzów, których stypendy-
ści nie mają publikacji o porówny-
walnej liczbie cytowań: 48%

liczba mistrzów, których stypen-
dyści nie mają publikacji o większej 
lub równej liczbie cytowań, co naj-
wyżej cytowana publikacja mistrza, 
ale mają publikacje cytowane na 
poziomie średniej cytowań trzech 
najlepszych publikacji mistrza: 20%

liczba mistrzów, których stypendyści 
mają choć jedną publikację o równej 
lub większej liczbie cytowań: 32%
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Stypendyści pozostałych „mistrzów” (48% badanej grupy) nie mają pu-

blikacji o porównywalnym poziomie cytowań.  

Nie widać związku między mierzonymi w ten sposób osiągnięciami sty-

pendystów a edycją programu. Widać natomiast pewne zależności między 

przedziałem czasu, jaki dzieli uzyskanie subsydium od największych osią-

gnięć badawczych laureatów a osiągnięciami ich stypendystów. Najwię-

cej uczniów o porównywalnych osiągnięciach mają laureaci, którzy swo-

je najlepsze prace opublikowali po uzyskaniu subsydium. W grupie osób, 

które swoje najlepsze prace opublikowały ponad 11 lat przez uzyskaniem 

subsydium, udział tych, którzy mają uczniów o porównywalnych dokona-

niach wynosi 31%, podczas gdy 68% laureatów, którzy swoje najlepsze prace 

opublikowali po uzyskaniu subsydium, ma uczniów o porównywalnych 

osiągnięciach. Co istotne, najwyżej cytowane prace uczniów tylko czasem 

powstawały przy wyraźnym współudziale (współautorstwie) „mistrzów”.
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Kiedy laureat opublikował publikację o najwyższej liczbie cytowań

 tak   nie             

Czy choć jeden 
ze stypendystów 

laureata ma publikację 
o podobnej liczbie 

cytowań? 

wykształcić grono następców osiągających podobne do nich sukcesy 

badawcze. Wpływ programu na rozwój karier stypendystów okazał się naj-

większy, gdy laureaci otrzymywali subsydium na stosunkowo wczesnym 

etapie swojej kariery badawczej (ich największe osiągnięcia dokonywa-

ne były niedługo przed uzyskaniem subsydium lub po jego uzyskaniu). 

Należy pamiętać, że stypendyści to nie jedyni podopieczni laureatów 

z tego okresu. Co również istotne w tej analizie, punktem odniesienia dla 

osiągnięć stypendystów są osiągnięcia „mistrzów”. Nie daje ona nieza-

leżnej miary dokonań stypendystów, podobnie jak i nie daje wiedzy na 

temat jakości dokonań samych laureatów. Nie można więc także na tej 

podstawie wnioskować na temat zależności między poziomem osiągnięć 

laureatów a rozwojem ich podopiecznych. Można spekulować, że im 

wyższy poziom osiągnięć „mistrza”, tym trudniej doścignąć go „ucznio-

wi”. Innymi słowy, brak uczniów, którzy wypracowali publikacje o tym 

samym poziomie cytowań, może świadczyć np. o niezwykle wysokim 

poziomie osiągnięć „mistrza”. Oszacowanie rangi tego dorobku nie było 

jednak przedmiotem niniejszej analizy ze względu na brak odpowiedniej 

grupy referencyjnej. 

Podsumowanie

Subsydia profesorskie MISTRZ to jeden z najdłużej prowadzonych przez 

fundację programów. W ciągu 15 lat prowadzenia programu ewoluowały 

zarówno jego cele, jak i sposób wyłaniania laureatów oraz wysokość samego 

subsydium, a zatem jego rola w finansowaniu badań. Choć w samej fundacji 

kwestie te wydają się niejednoznacznie rozumiane, laureaci programu – jak 

wynika z przeprowadzonych wywiadów – postrzegają go jako bardzo spójny 

mechanizm wspierania nauki. Mimo zmian dokonywanych w programie 

na przestrzeni lat, laureaci kolejnych edycji bardzo podobnie widzą jego 

rolę i cechy szczególne. 

Wnioski: 

Mimo że subsydium często pełniło rolę raczej nagrody za przeszłe osią-

gnięcia niż impulsu do dalszego rozwoju, laureaci programu zdołali 

24

15

9

10

8
6

5

11



E wa luac j a p ro g r a m u  m I S T r Z 
r a p o rT 28

Czy program spełnia pokładane przez fundację oczekiwania?

Fundacja ma bardzo rozbudowane oczekiwania wobec programu MISTRZ, 

przy czym najważniejsze z nich to intensyfikacja badań prowadzonych 

przez laureatów, podejmowanie przez nich nowych kierunków badań 

oraz wspieranie rozwoju młodej kadry badawczej. Sami laureaci zgod-

nie potwierdzają dużą przydatność programu dla rozwoju swoich badań 

i zespołów. Jednocześnie, jak wynika z analizy bibliometrycznej, wpływ 

ten jest dość zróżnicowany i zależy w dużym stopniu od etapu kariery, na 

którym badacze uzyskują subsydium. W wielu przypadkach wybór laure-

ata następował wiele lat po jego szczytowych osiągnięciach badawczych 

i wówczas wpływ subsydium zarówno na dalszy rozwój laureata, jak i jego 

stypendystów, był wyraźnie słabszy. W wielu przypadkach laureaci wy-

kształcili jednak – z pomocą subsydium – młodych badaczy, którzy osiągnęli 

porównywalne z „mistrzami” wyniki.  Zgodnie z oczekiwaniami fundacji, 

program pełni także rolę wyróżnienia – laureaci bardzo doceniają prestiż 

związany z wyborem w konkursie i mają poczucie, że przekłada się on na 

uznanie środowiska. Czują się nie tylko wyróżnieni przez fundację, ale 

i obdarzeni przez nią dużym zaufaniem, które przejawia się w swobodzie 

dysponowania środkami subsydium. Te dwa elementy powodują, że – przy 

wielu innych źródłach finansowania – fundacja jest postrzegana przez lau-

reatów z wyraźnym sentymentem.

Jakie efekty przyniósł program? 

Mimo bardzo pozytywnych opinii laureatów o programie, im samym nie 

jest łatwo wskazać konkretne efekty subsydium. Pełniło ono raczej rolę uzu-

pełniającą wobec innych strumieni finansowania niż grantu badawczego. 

Mimo relatywnie niewielkiej kwoty subsydium, laureaci nie bagatelizują 

jego roli. Elastyczne wydatkowanie środków pozwoliło, ich zdaniem, na 

bardzo efektywne wykorzystanie subsydium oraz zwiększyło efektywność 

korzystania z innych źródeł. Wśród długofalowych rezultatów programu 

wskazują przede wszystkim rozwój swoich grup badawczych oraz osiągnięcia 

i kariery stypendystów finansowanych ze środków subsydium.

Czym program wyróżnia się na tle innych dostępnych adresatom instru-

mentów wspierania nauki? 

Laureaci bardzo wyraźnie dostrzegają unikatowość programu MISTRZ. 

Co ciekawe, podkreślają ją również w kontekście nowych, dostępnych 

im źródeł finansowania. Na tle systemu grantowego MISTRZ wydaje się 

jeszcze bardziej unikatowy. O jego szczególnym znaczeniu decyduje swo-

boda w wydatkowaniu środków i zaufanie, jakim obdarzani są laureaci. 

Korzystając z innych źródeł finansowania, laureaci bardzo wysoko cenią 

charakterystyczny dla tego programu brak nadmiernej biurokracji i kom-

plikacji księgowych oraz możliwość szybkiego reagowania na pojawiają-

ce się potrzeby. Cecha ta zdecydowanie odróżnia MISTRZA zarówno od 

dostępnych na rynku programów grantowych, jak i innych programów 

samej fundacji. Specyfika programu polega, zdaniem laureatów, również 

na dużym prestiżu. Dla wielu z nich to właśnie prestiż związany z otrzy-

maniem tytułu „mistrza” był źródłem największej satysfakcji w programie. 

MISTRZ jest postrzegany jako program elitarny, w odróżnieniu od maso-

wych programów grantowych, również w odróżnieniu od prowadzonego 

przez fundację i oferującego znacznie większe środki TEAM-u. Co cieka-

we, prestiż programu wiąże się w opinii rozmówców nie tyle z procesem 

nominacji kandydatur przez środowisko, co raczej z procesem selekcji 

dokonywanej przez fundację.  
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MISTRZ

Zalety:

• elastyczność finansowania 
• brak biurokracji
• prestiż
  • wsparcie obejmujące nie tylko laureata, ale i jego zespół 
• wizerunkowa rola programu (program buduje więź laureatów z FNP)

Wady:

• niejasny cel programu (osiągnięcia badawcze czy tworzenie szkoły? 
Nagroda czy subsydium?)
• trudności w identyfikacji rezultatów programu

Szanse:

 • efektywny/elastyczny instrument wspierania zespołów 
i młodych badaczy 
• wielomodułowość programu (inne programy w pigułce)
• uwzględnienie opinii środowiska w wyborze laureatów

Zagrożenia:

• program nie wymusza żadnych zmian w funkcjonowaniu zespołu 
mistrza
• program nie wymusza formułowania nowych ważnych projektów 
badawczych
• ryzyko uzależnienia wyników konkursu od popularności badacza 
w lokalnym środowisku i innych czynników pozamerytorycznych 

Do rozstrzygnięcia pozostają zatem pytania:

1. Jaki jest główny cel programu? 

2. Jakich efektów spodziewa się fundacja po programie?

3. Jak fundacja widzi rolę środowiska lokalnego w procesie wyboru lau-

reatów? Jak widzi własną rolę tym procesie? Jaką rolę przewiduje w nim dla 

ekspertów zagranicznych?   

4. Jaki kredyt zaufania fundacja gotowa jest zaoferować swoim laureatom 

i w granicach jakich kwot?

Podsumowując, można zaproponować następującą analizę mocnych i sła-

bych cech programu: 
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