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Czy kariera badawcza jest dziś atrakcyjną możliwością dla absolwentów wyższych uczelni? Dla zdecydowanej większo-

ści osób, które uzyskują stopień magistra z pewnością nie. Ani nawet – prawdopodobnie – dla większości tych, którzy 

podejmują studia doktoranckie. Przedmiotem niniejszego badania jest postrzeganie kariery naukowej przez osoby, które 

niedawno ją rozpoczęły. Objęło ono grupę laureatów jednego z programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – programu 

START, młodych badaczy, którzy mają już na swoim koncie znaczący dorobek naukowy. 
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Informacja o programie

Prowadzony przez Fundację od 1992 r. program START jest przeznaczony dla młodych, stojących u progu kariery bada-

czy, którzy mogą się wykazać sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla ich osiągnięć, 

zapewniając zarazem stypendystom wsparcie fi nansowe. Zgodnie z założeniami programu, mają one stanowić zachętę 

do dalszej pracy badawczej i umożliwić pełną koncentrację na niej, bez konieczności dodatkowego zarobkowania. 

Stypendium jest przyznawane na jeden rok, ale może być przyznane ponownie na rok następny, pod warunkiem powtór-

nej pozytywnej oceny w konkursie.

Zgodnie z regulaminem programu, podstawowym kryterium oceny wniosków jest naukowa jakość i oryginalność opubli-

kowanego dorobku naukowego kandydatów. Istotne znaczenie mają dotychczasowe badania prowadzone przez kandy-

datów oraz przedstawione we wniosku plany badawcze na najbliższy rok. W przypadku kandydatów ubiegających się 

o stypendium na drugi rok, oprócz łącznego dorobku naukowego, głównym kryterium oceny są nowe osiągnięcia badaw-

cze i przebieg pracy naukowej podczas otrzymywania stypendium w pierwszym roku. Oceny dokonują recenzenci 

będący uznanymi autorytetami naukowymi. Do konkursu co roku zgłasza się ok. tysiąca osób, zaś stypendia otrzymuje 

ponad sto osób. Program ma już łącznie ponad dwa tysiące laureatów. 

Wpływ programu na rozwój karier młodych badaczy oraz ich opinie na temat swoich perspektyw w nauce były przed-

miotem przeprowadzonego w 2001 r. badania Młody naukowiec – ewaluacja programu stypendiów krajowych Fundacji 

na rzecz Nauki Polskiej. Badanie miało służyć ocenie efektów prowadzonego wówczas od 10 lat programu oraz ukazać 

opinie młodych naukowców na temat ich sytuacji materialnej i środowiska pracy, a także uwarunkowań ich karier. 

Badanie przeprowadzono z udziałem trzech grup:

1. stypendystów FNP,

2. grupy kontrolnej I: uczestników konkursu, którzy nie otrzymali stypendium,

3. grupy kontrolnej II: asystentów i adiunktów z uczelni, placówek PAN oraz jednostek badawczo-rozwojowych o cha-

rakterystyce zbliżonej do średniej krajowej w wieku 24-39 lat. 

Dziesięć lat później, w 2012 r., postanowiliśmy ponownie przyjrzeć się sytuacji i opiniom laureatów programu. 

Podstawowe pytania brzmiały: 

  Czy nadal pracują naukowo i od czego uzależniają kontynuację pracy badawczej? 

  Jak widzą swoją przyszłość w nauce – jakie mają aspiracje i jakie obawy? 

  Jak postrzegają swoje otoczenie i uwarunkowania sukcesu?

  Jak oceniają przydatność stypendium START?

  Jak postrzegają Fundację i czego od niej oczekują?
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Metodologia badania

Tym razem badaniem objęto znacznie mniejszą liczbę osób i wyłącznie stypendystów programu. Zawężenie takie nie było 

w pełni zamierzone. Z przyczyn formalnych, niemożliwe okazało się wysłanie ankiety do osób, które kandydowały do pro-

gramu, ale nie uzyskały stypendium. Z kolei zebranie właściwej grupy kontrolnej spośród naukowców o charakterystyce 

zbliżonej do średniej krajowej pracowników instytucji naukowo-badawczych w zbliżonym wieku przekraczało możliwo-

ści tego badania.

Badanie miało charakter anonimowy. Aby móc porównać jego wyniki z wynikami badania z 2001 r., ankieta zawierała 

kilka pytań z poprzedniego badania. Jednocześnie zawierała ona wiele nowych pytań, odpowiadających aktualnym 

potrzebom ewaluacyjnym FNP. Pytania miały charakter zarówno zamknięty, jak i otwarty. Umożliwiło to zebranie opinii 

wykraczających poza zaproponowany przez Fundację schemat i nadało badaniu wymiar jakościowy. 

Respondenci

Ponieważ w badaniu chodziło o perspektywę młodych badaczy, ankieta została rozesłana do laureatów programu z lat 

2008-2012. W tym okresie stypendium START przyznano łącznie 627 razy. 111 osób otrzymało stypendium dwukrotnie, 

więc liczba stypendystów wynosi 516. Maile z linkiem do ankiety online wysłano do wszystkich tych osób, licząc się z tym, 

że w przypadku części z nich adresy sprzed kilku lat mogły być już nieaktualne. Uzyskano 221 odpowiedzi, co oznacza 

43% zwrotów ankiet.

Wśród respondentów najliczniej reprezentowani byli przedstawiciele nauk ścisłych – 31%. W podobnym stopniu 

(ok. jedna czwarta) reprezentowane były nauki humanistyczne i społeczne oraz przyrodnicze i medyczne. Najmniej wśród 

respondentów było przedstawicieli nauk technicznych. 
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Respondenci byli laureatami programu z lat 2008-2012, przy czym prawie 38% stanowili stypendyści z 2008 r., a 8% – laure-

aci z 2012 r. Respondentów dzieliły więc maksymalnie cztery lata pod względem roku uzyskania stypendium, co przekłada 

się na pewne różnice w aktualnym etapie ich kariery. Doktoranci stanowiący łącznie 14% próby, są najliczniejsi wśród 

stypendystów z 2012 r., a ich udział sukcesywnie maleje we wcześniejszych edycjach. Najwięcej, bo 81% respondentów 
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ma obecnie stopień doktora. Najmniej licznie (i wyłącznie wśród stypendystów wcześniejszych edycji – z 2008 i 2009 r.) 

reprezentowani są laureaci ze stopniem doktora habilitowanego (5%). 
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Status doktoranta jest reprezentowany najliczniej wśród osób w wieku 25-28 lat. Wśród osób powyżej 28 lat przeważają 

osoby ze stopniem doktora. Najmłodszy doktor habilitowany ma 31 lat. Najstarszy doktorant – 33 lata. Średnia wieku 

respondentów wynosi 31 lat, a dominanta – 33 lata. 13% respondentów prowadzi obecnie własne zespoły badawcze, 

a 42% pracuje samodzielnie. Pozostali pracują pod kierunkiem opiekuna naukowego/szefa zespołu.

38% respondentów stanowiły kobiety, co odpowiadało mniej więcej udziałowi kobiet wśród stypendystów (40%). 
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Niemal połowa (47%) respondentów ma co najmniej jedno dziecko (50% mężczyzn i 42% kobiet), a jedna czwarta – dwoje 

lub więcej dzieci (20% kobiet i 21% mężczyzn). Niemal wszyscy respondenci mieszkają sami lub ze współmałżonkiem/part-

nerem. „Przy rodzicach” mieszka jedynie ok. 2% respondentów. Co istotne, 76% mieszka ze współmałżonkiem/partnerem 

(oraz ewentualnie z dziećmi). Udział osób mieszkających ze współmałżonkiem/partnerem jest nieco wyższy wśród męż-

czyzn (81%) niż kobiet (75%).
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WYNIKI BADANIA

2.1 Sytuacja i opinie respondentów 

Kontynuacja pracy naukowej

Jeśli celem zdefi niowanym na początku realizacji programu START było zachęcenie młodych ludzi stojących u progu 

kariery badawczej do poświęcenia się pracy badawczej, za niewątpliwy sukces można uznać, że 97% respondentów kon-

tynuuje pracę w instytucji naukowo-badawczej. W przypadku laureatów z ostatnich edycji jest to oczywiście dosyć natu-

ralne, ale ponad jedna trzecia respondentów to stypendyści sprzed ponad czterech lat. Otrzymując stypendium znajdo-

wali się na bardzo wczesnym etapie swojej kariery zawodowej i podejmowali pierwsze decyzje związane z pracą naukową 

– kontynuacja wydaje się więc znacząca. Biorąc pod uwagę 43-procentowy zwrot wypełnionych ankiet, można się spo-

dziewać, że wśród laureatów ostatnich pięciu edycji programu jest więcej osób, które zrezygnowały z pracy badawczej. 

Przy tak nielicznej grupie respondentów, którzy zrezygnowali z pracy naukowej, nie sposób uogólniać ich odpowiedzi 

na ankietę. Ciekawość budzą jednak wskazywane przyczyny rezygnacji z pracy naukowej. Są wśród nich: brak etatu; brak 

satysfakcjonujących warunków do kontynuowania badań w Polsce; przerost biurokracji; brak związku miedzy opracowy-

wanymi technologiami a wdrożeniami oraz depresja i nieukończenie doktoratu. 

Zarówno osoby, które kontynuują pracę badawczą, jak i te, które z niej zrezygnowały, wyrażają zadowolenie z jej podję-

cia. Zdecydowana większość, bo 65% respondentów ocenia obecnie swoją decyzję o wyborze pracy badawczej jako z pew-

nością dobrą, a kolejne 25% – jako chyba dobrą. 

Ocena decyzji o wyborze pracy naukowej (n=221)

nie jestem 
pewny/pewna;

9,5%

Ocena decyzji o podjęciu pracy badawczej nie wydaje się być uzależniona od płci respondentów ani reprezentowanej 

przez nich dziedziny naukowej. Wyraźny jest natomiast jej związek z aktualnym stopniem naukowym. Wśród doktoran-

tów odsetek osób przekonanych, że była to dobra decyzja wynosi 64%, a wśród doktorów habilitowanych: 90%. O ile 

13% doktorantów twierdzi, że nie są pewni, czy była to właściwa ocena, wśród osób ze stopniem doktora habilitowanego 

nikt nie udzielił takiej odpowiedzi (wśród doktorów odsetek ten wynosi 9%).

Zadowolenie z decyzji o podjęciu pracy naukowej potwierdzają deklaracje respondentów dotyczące ich dalszych planów: 

60% laureatów twierdzi, że zdecydowanie chce nadal pracować naukowo, a 30% – że chce pracować naukowo, choć nie 

wyklucza innych możliwości. Tylko sporadycznie respondenci wspominają o ewentualnej rezygnacji z nauki. Najbardziej 

przekonani do kontynuacji tej ścieżki kariery są respondenci ze stopniem doktora habilitowanego, najmniej – doktoranci. 
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Na (otwarte) pytanie, od czego uzależniają kontynuację pracy w nauce, 16% respondentów odpowiada, że od niczego 

(Od niczego. Praca badawcza jest dla mnie priorytetem [PM/m/33/08/1]). Pozostali wskazują konkretne warunki, najczę-

ściej związane z wynagrodzeniem. Choć wiele osób ujmuje to bardzo ogólnie (od zarobków [Ś/k/33/10]), większość posłu-

guje się kryterium środków pozwalających na zaspokojenie podstawowych potrzeb (od wynagrodzenia zapewniającego 

utrzymanie na minimalnym poziomie [Ś/m/30/08/2]). Dla wielu respondentów – zwłaszcza mężczyzn – wyzwaniem jest nie 

tylko utrzymanie własne, ale i (powiększającej się) rodziny (od tego, czy będę mógł utrzymać rodzinę [Ś/b/33/08]; Od tego 

czy będę mógł rodzinie zapewnić godziwe warunki bytowania i nie będę musiał się przejmować, jak związać koniec z koń-

cem [Ś/m/33/08/3]; Nie zamierzam rezygnować z pracy naukowej, ale w przypadku braku możliwości utrzymania rodziny 

z wynagrodzenia z pracy naukowej musiałbym z niej zrezygnować [HS/m/35/08/2]).

Obok wynagrodzeń najczęściej wymienianym warunkiem kontynuacji pracy badawczej (17% respondentów) jest zatrud-

nienie. Respondenci postrzegają je jako raczej niepewne. Część z nich uzależnia dalszą pracę badawczą od zatrudnienia 

w tej samej instytucji, inni – od zatrudnienia w „dobrych” zespołach i ośrodkach, przy czym jedno nie wyklucza drugiego. 

O ile część osób widzi swoje przyszłe zatrudnienia jako przedłużane czy nowe kontrakty, dla bardzo wielu warunkiem kon-

tynuacji pracy badawczej jest stałe zatrudnienie, dające poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa (od możliwości uzyskania 

stałego etatu (obecnie pracuję w ramach projektu badawczego) [HS/k/31/10/3]).

Kilku respondentów podkreśla, że ewentualne trudności związane z zatrudnieniem, czy dochodami nie zniechęcają ich 

do pracy badawczej, ponieważ mogą pracować poza Polską (W skrajnym przypadku, jeśli instytucje, które mnie zatrud-

niają, zwolnią mnie – wyjadę do pracy w ośrodku zagranicznym, skąd mam propozycję pracy. [HS/k/34/08/2]). W niektó-

rych przypadkach praca za granicą nie jest ostatecznością, ale atrakcyjnym rozwiązaniem lub wręcz warunkiem kontynu-

acji pracy badawczej. Wyjazd za granicę jako remedium na niskie dochody nie jest jednak rozwiązaniem dla wszystkich. 

Osoby posiadające dzieci czują się zdecydowanie mniej mobilne. (Mam 3 dzieci i nie wyobrażam sobie wyjazdu – mówi 

jeden z respondentów [PM/m/32/08/1]). W tym przypadku warunkiem kontynuacji pracy naukowej jest znalezienie dodat-

kowych źródeł utrzymania. Tego rodzaju warunek pojawia się jednak w badaniu bardzo rzadko.

Obok wynagrodzenia i zatrudnienia, stosunkowo często jako warunek kontynuacji pracy badawczej wymieniane jest 

pozyskiwanie grantów na badania. Granty z jednej strony zapewniają pracę i dochody (Mój etat na uczelni fi nansowany 

jest w 100% z grantów badawczych NCN i NCBiR [Ś/m/33/08/4]), z drugiej – realizację badań ([bez grantów] mam w pracy 

zapewniony ołówek i głodową pensję, co w przypadku biologa jest niewystarczające do jakichkolwiek prac eksperymen-

talnych [R/k/35/08]). Granty są również warunkiem tworzenia grupy badawczej, co z kolei warunkuje rozmach w prowa-

dzeniu badań. Wielu respondentów podkreśla, że zatrudnienie w instytucji badawczej nie jest celem samym w sobie – 

warunkiem kontynuacji pracy naukowej jest dla nich realizacja ważnych z ich punktu widzenia badań oraz odnoszenie 

sukcesów badawczych (Od możliwości realizacji moich planów naukowych [PM/m/33/09/1]; od możliwości realizacji 

projektów na poziomie międzynarodowym, nowoczesnych, rozwiązujących rzeczywiste problemy naukowe [PM/m/35/08]; 

od możliwości wniesienia przeze mnie wartościowego wkładu do dziedziny [Ś/m/26/08]).

Dla części respondentów warunkiem kontynuacji pracy naukowej jest awans, rozwój naukowy i prowadzenie własnego 

zespołu (Możliwość kierowania własną grupą badawczą. Posiadanie własnego fi nansowania i odpowiedniego zaplecza 

(laboratorium w jakimś instytucie) [PM/m/30/09]; Od możliwości rozwoju. Jeśli zamiast rzeczywistej działalności badaw-

czej z grupą młodych, zdolnych ludzi miałbym się zajmować wyłącznie dydaktyką i okołonaukową biurokracją, zmuszony 

byłbym do zrezygnowania z takiej „pracy naukowej” [Ś/m/34/08/3]). Zwracają uwagę wypowiedzi, w których respon-

denci jako warunek wymieniają własną satysfakcję, trwałość własnej pasji, swoje zdolności intelektualne oraz kreatyw-

ność (Znaczenie ma tylko to, czy praca dalej będzie mi sprawiać przyjemność. [Hs/m/31/08/1]; Jestem pasjonatem nauki 

i uzależniam to tylko od chęci poznawania i rozwijania się w mojej dziedzinie. [PM/m/32/08/2]). W takim ujęciu, bardziej 

niż warunki zewnętrzne, o atrakcyjności pracy badawczej przesądza własna determinacja. W niektórych wypowiedziach 

praca naukowa opisywana jest jako niemal hobbystyczna działalność, której główną funkcją jest własny rozwój i satysfak-

cja. Wówczas ważnym czynnikiem bywa przywiązanie do współpracowników i atmosfery w pracy (Nie wyobrażam sobie 

pracy gdzie indziej. To jest moja pasja, zrezygnowałabym chyba tylko wtedy, gdyby popsuła się atmosfera w moim Insty-

tucie [HS/k/34/08/1]). 
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Rady dla młodych

Stypendyści zostali zapytani o to, jakiej rady udzieliliby osobie, która właśnie kończy studia i rozważa podjęcie pracy 

naukowej. Było to pytanie otwarte, umożliwiające pełną dowolność odpowiedzi. Respondenci dawali wyraz temu, jak 

postrzegają pracę naukową, bez konieczności odwoływania się do własnej sytuacji. Tylko 14 (na 215) osób wyraża 

bezpośrednią zachętę do pracy naukowej, choć z reguły z rożnymi zastrzeżeniami (To dobra perspektywa, choć fi nansowo 

wyjątkowo nieatrakcyjna [Ś/m/31/08/2]). Wypowiedzi zachęcające do podjęcia pracy badawczej są sprzeczne i dosyć 

ambiwalentne: zdaniem jednych, praca jest ciekawa, ale mało płatna, według innych – może przynosić wysokie dochody. 

Niektórzy podkreślają, że wysokie dochody są wprawdzie osiągalne, ale przychodzą z rozwojem kariery i nie do każdego. 

Inni – przeciwnie – że można na nie liczyć tylko na początku kariery. Zwracają uwagę powtarzające się w badaniu 

wypowiedzi, że z fi nansowego punktu widzenia szybka obrona doktoratu „nie opłaca się”. 

Spora liczba respondentów zdecydowanie odradza pracę naukową (Szybko zrobić doktorat i iść do biznesu [HS/m/34/08]; 

Żeby podjęła pracę naukową tylko jeśli nie ma innej alternatywy [PM/k/31/10]). Najczęściej nie tyle zniechęcają, co uświa-

damiają minusy pracy w nauce, zalecając dużą ostrożność w wyborze kariery naukowej (Dobrze się zastanowić, czy 

na pewno się jest pasjonatem, bo łatwo nie jest [HS/k/28/10/1]; Należy mieć świadomość, że praca naukowa jest pod wie-

loma względami bardzo obciążająca – i czasowo, i psychicznie. To często zupełnie niewymierne, niekiedy – frustrujące. 

Praca naukowca – jeśli istotnie ma być pracą badawczą – nie jest po prostu ciepłą posadką [HS/k/36/08]). 

Minusy to przede wszystkim niskie zarobki (Jeśli ma bogatych rodziców, może to być naprawdę ciekawa praca 

[PM/m/31/10/1]; warto trzy razy pomyśleć o zarobkach, o braku możliwości kupna mieszkania i trudnościach w założe-

niu rodziny [PM/k/30/10/2]). Niskie zarobki są tym bardziej frustrujące, że stanowią wynagrodzenie za bardzo angażującą 

i wyczerpującą pracę (nie licz na to, że twoje wysiłki zostaną docenione, więc satysfakcję musisz czerpać z własnych prze-

konań o słuszności wyboru [HS/k/31/11/2]). Respondenci podkreślają, że praca naukowa znacznie wykracza poza 8 godzin 

dziennie i wymaga nieustannego zaangażowania, często kosztem rodziny. Przy niskich zarobkach i dużym wysiłku wkłada-

nym w pracę naukową, nie zapewnia ona w dodatku stabilnego zatrudnienia. Kolejnym problemem, przed którym respon-

denci próbują przestrzec osoby rozważające karierę w nauce, jest konieczność rywalizacji ([podjęcie pracy naukowej 

wymaga] zastanowienia się, czy [dana osoba] jest lepsza o kilka poziomów od osób obecnie pracujących w danej instytu-

cji, ponieważ będąc tylko trochę lepszym lub równym nie ma szans na zatrudnienie i prowadzenie badań [HS/m/32/09/1]; 

[radziłbym], aby miała na uwadze presję czasu, która ciąży na młodych naukowcach (doktorat, habilitacja) i rozważyła, 

czy chce się podjąć takiego „wyścigu z czasem” [Ś/k/30/09/2]). 

Jak widać, opinie te korespondują z wypowiedziami respondentów na temat warunków kontynuowania przez nich pracy 

w nauce. Jednocześnie jednak uświadamiają, że własną sytuację widzą oni znacznie korzystniej niż sytuację polskich 

naukowców w ogóle. 

Droga do sukcesu

Formułując rady dla młodszych kolegów, którzy rozważają pracę naukową, respondenci zwracają uwagę na to, że praca 

naukowa ma sens tylko pod warunkiem prawdziwej pasji (Żeby pracować w nauce w Polsce musisz naprawdę to kochać! 

Inaczej nie ma sensu się męczyć [HS/k/26/12]). Pasja i przyjemność z pracy badawczej z jednej strony rekompensują niskie 

dochody, a z drugiej ułatwiają ponoszenie wysiłku i pewnych kosztów (np. związanych z życiem rodzinnym) na rzecz suk-

cesu w nauce. Zdecydowanie odradzane jest kierowanie się prestiżem pracy naukowej. Tylko 3% respondentów wskazało-

prestiż nauki i naukowca jako główną przyczynę podjęcia pracy naukowej, choć 25% wymieniło ten czynnik wśród kilku 

najważniejszych przyczyn tego wyboru. 

Z rad dla osób rozważających karierę badawczą wyłania się dość jednolita strategia osiągania sukcesu: ciężka praca, 

wytrwałość i uważne planowanie kariery. Cześć respondentów kładzie nacisk na pierwszy z tych elementów – nauce 

trzeba poświęcić wszystkie swoje siły. Sformułowanie „poświęcić” pojawia się w tych wypowiedziach niezwykle czę-

sto, dając do zrozumienia, że prowadzenie badań, to nie tyle praca, co życiowy priorytet. (Jeżeli chcesz odnieść sukces, 

musisz poświecić się nauce w sposób totalny [R/m/30/09]; Unikać zajmowania się czymkolwiek innym, jeśli już zajmie się 

pracą naukową [T/m/36/08/1]; Poświęć się całkowicie, albo nie zaczynaj [T/m/30/11/2]). Niektórzy dodają, że takie 

„poświęcenie” jest trudne ze względu na duży element ryzyka w pracy naukowej i karierze badawczej – wobec wielu 
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porażek, niepewności i leku o przyszłość, obok zdolności do ciężkiej pracy, potrzebna jest wytrwałość oraz odporność 

na frustrację i stresy. 

Odporność na stres nie oznacza jednak w żadnym wypadku nonszalancji wobec presji czasu. Wielu respondentów wła-

śnie na tym aspekcie kariery młodych naukowców koncentruje się najbardziej, zachęcając potencjalnych adeptów nauki 

do szybkiego tempa pracy i kariery (nie ociągaj się z publikowaniem [PM/k/29/12]; [należy] jak najszybciej robić doktorat 

i szukać możliwości kontaktów zagranicznych [HS/k/33/09]; W nauce wyścig szczurów jest bardzo intensywny i jak najbar-

dziej działa efekt czerwonej królowej – żeby stać w miejscu, trzeba biec [R/k/35/08]).

Kluczowe znaczenie ma jednak właściwe skanalizowanie swoich wysiłków badawczych już na samym początku, a więc 

na etapie doktoratu. Pasja i wytężona praca niewiele dadzą doktorantowi, jeśli znajdzie się on w niewłaściwym zespole. 

Badania badaniom nie są równe, a te rzeczywiście dobre należą w Polsce do rzadkości. Jak podkreśla wielu badanych, 

o perspektywach młodego badacza w ogromnej mierze decyduje jakość zespołu badawczego, w którym rozpocznie on 

karierę. (Zacznij wcześniej pracować naukowo i ucz się od najlepszych [PM/m/30/11/1] – zwięźle podsumował swoją wypo-

wiedź jeden z respondentów. Podpowiadają więc, by świadomie wybierać promotorów. Jeden z respondentów prze-

strzega przed promotorem, który dba jedynie o własne korzyści, wykorzystując do tego doktorantów. Przede wszyst-

kim jednak respondenci przestrzegają przed promotorami, którzy sami niewiele osiągnęli w nauce i którzy, wobec tego, 

niewiele są w stanie nauczyć swoich podopiecznych. Podstawowym kryterium wyboru opiekuna naukowego powinien 

być jego dorobek publikacyjny i udział w międzynarodowych projektach (Znaleźć dobrego promotora, którego nazwisko 

istnieje w nauce międzynarodowej [HS/m/33/08/2]; Poradziłabym wybranie prężnego zakładu naukowego, w którym pro-

motor realizuje projekty unijne, systematycznie publikuje w istotnych czasopismach i ma współprace międzynarodowe 

[Ś/k/33/08]).

Wybór promotora jest ważny, ponieważ to on zapewnia środki na badania i decyduje o standardzie prowadzonych badań, 

a także o polityce publikacyjnej. Respondenci wielokrotnie podkreślają, że prowadzenia dobrych badań można nauczyć 

się tylko od dobrego naukowca – stąd sugestia, by wnikliwie sprawdzać dorobek publikacyjny ewentualnego promotora. 

Dobry promotor powinien także być aktywnie zaangażowany we współpracę międzynarodową, gdyż tylko w ten sposób 

może umożliwić swoim podopiecznym udział w międzynarodowych projektach i kontakty zagraniczne. Mając potrzebne 

kontakty i orientację w środowisku oraz obszarze badawczym, może także właściwie ukierunkować młodego bada-

cza (Najważniejsze żebyś znalazł dobrego mistrza, który będzie umiał dobrze pokierować Twoją pracą [PM/k/30/10/1]). 

By trafnie wybrać promotora – sugerują niektóry respondenci – do doktoratu najlepiej przygotowywać się już w czasie 

studiów. 

Wreszcie, zdecydowanie doradzany przez respondentów (bez względu na dziedzinę nauki) krok to wyjazd zagranicz-

ny: na doktorat, staż podoktorski lub na stałe. Wyjazd jest potrzebny by zetknąć się z prawdziwą nauką (kształćcie 

się za granicą, wyjeżdżajcie, żeby nauczyć się i zobaczyć jak to się naprawdę robi i powinno robić [HS/m/33/08/1]). 

Wielu stypendystów doradza już wyjazd na studia doktoranckie, argumentując, że trudno jest znaleźć dobrego promotora 

w Polsce – doktorat uzyskany za granicą zwiększa szanse na udział w liczących się badaniach, ułatwia kontynuację pracy 

badawczej za granicą, a także daje prestiż przydatny w Polsce (Wyjazd za granicę na doktorat, potem się można zastano-

wić, co dalej [Ś/m/30/09]). Jeśli nie doktorat, to przynajmniej staż podoktorski należy odbyć za granicą. Ograniczenie swo-

jej perspektywy do pracy w Polsce grozi rutyną i odrętwieniem, uzależnieniem od „układów” oraz znacznym zawężeniem 

możliwości badawczych. 

O ile większość respondentów podkreśla przydatność zagranicznego doktoratu czy stażu podoktorskiego dla dalszej pracy 

naukowej w Polsce, kilku deklaruje, że planując poważnie karierę naukową, należy w ogóle przenieść się za granicę (Jeżeli 

chce prowadzić badania na poziomie światowym, to nie w Polsce. Jeżeli akceptuje pracę na luzie, ale bez szansy na praw-

dziwe odkrycia, to praca naukowca w Polsce jest całkiem przyzwoita. [T/m/33/09/1]). Za granicą łatwiej jest prowadzić 

ambitne badania i można liczyć na wyższe dochody. Dlatego – zdaniem części respondentów – chętni do pracy badawczej 

powinni od razu rozważyć wyjazd. O własnych wyborach respondentów w tej kwestii będzie mowa później.
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Staż podoktorski

Sami respondenci w większości wyjeżdżają na staże podoktorskie. Niemal połowa tych, którzy uzyskali już stopień 

doktora, odbyło lub aktualnie odbywa staż podoktorski za granicą, a kolejne 32% planuje taki staż. Jedna trzecia respon-

dentów odbyła, odbywa aktualnie lub planuje staż podoktorski w Polsce. 

podoktorski 

planuje; 39

Wśród przyczyn rezygnacji ze stażu respondenci najczęściej wymieniają brak możliwości dłuższego wyjazdu ze względów 

rodzinnych/osobistych. Kilka osób wspomina, że nie ma potrzeby wyjazdu na staż podoktorski, ponieważ już na etapie 

doktoratu odbywało staże w innych zagranicznych placówkach. Kilka osób wyjaśnia, że nie wybiera się na staż z powodu 

zaangażowania w projekty badawcze we własnym ośrodku lub w inną pracę zarobkową. Pojedyncze odpowiedzi wskazują 

na brak kontaktów z odpowiednim ośrodkiem, brak wsparcia ze strony opiekuna naukowego, porażkę w konkursach lub 

brak takiej konieczności w danej dyscyplinie. Osoby, które odbyły, odbywają lub planują staż podoktorski, zdecydowa-

nie przeważają we wszystkich dziedzinach nauki. Szczególnie zwraca uwagę ich wysoki udział w przypadku nauk huma-

nistycznych i społecznych (76%). 
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Nie widać także, aby bardziej skłonni do tego typu wyjazdów byli reprezentowani wśród respondentów mężczyźni. 78% 

respondentek – kobiet skorzystało, korzysta lub zamierza skorzystać ze stażu podoktorskiego. W grupie respondentów – 

mężczyzn odsetek ten jest identyczny -78%
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Osoby, które odbyły staż, wysoko oceniają jego przydatność. Proszeni w pytaniu otwartym o wyjaśnienie, na czym polegało 

to znaczenie, badani odpowiadali, że staż umożliwił im pracę w międzynarodowym zespole, nawiązanie kontaktów, które 

owocują międzynarodowymi projektami oraz zdobycie doświadczenia pracy w dużej grupie i w ośrodku o światowej renomie 
(nowy mentor, nowe umiejętności [T/k/27/11]; kontakt z nauką na najwyższym światowym poziomie [PM/k/32/09]; bezpo-

średni kontakt z wybitnymi naukowcami [Ś/m/27/11]; widziałem, jak można efektywnie pracować i rozsądniej planować eks-

perymenty [T/k/34/08/1]; zobaczyłam jak naprawdę wygląda praca naukowa [HS/k/34/08/2]). Kilka osób wspomniało o tym, 

że staż pomógł w usamodzielnieniu się i umożliwił zmianę tematyki badawczej oraz skonstruowanie własnej grupy. Cenioną 

korzyścią z postdoka są dobre publikacje i cenne kontakty (a więc grunt do dalszych sukcesów). 

Korzyści te są wymieniane przede wszystkim w związku ze stażem zagranicznym. Staż krajowy ma w opinii respondentów 

znacznie mniejsze znaczenie – najważniejsza wskazywana przez respondentów korzyść z takiego stażu polega na uwol-

nieniu od dydaktyki (staż w PAN – wolny od dydaktyki – pozwolił mi się skupić na pracy naukowej [Ś/m/29/11/3]; istotne 

przyspieszenie kariery związane z brakiem obciążenia dydaktycznego [Ś/m/34/08/2]). 

Osoby, które oceniły staż jako „raczej nieważny”, wyjaśniają, że nie były w stanie wykorzystać doświadczeń ze stażu 

w dalszej pracy w Polsce lub że trafi ły w miejsce, które nie różniło się niczym od wcześniejszego miejsca pracy. Staż jest 

okazją, którą trzeba wykorzystać do pracy w dobrym ośrodku. Traktowany jako wymóg formalny lub spędzony w mier-

nym ośrodku niewiele daje (trwał tylko 2 miesiące i był „przechowalnią” przed przyjęciem na uczelnię; mimo, że sporo się 

tam nauczyłem, to na rozwój kariery wpływu to raczej nie miało... [Ś/m/32/10/1]). Pojawia się także wypowiedź, że w przy-

padku zakończenia kariery naukowca, staż okazuje się niepotrzebną stratą czasu. 
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Kilku respondentów zwraca uwagę, że wyjazd na postdoka niesie ze sobą ryzyko problemów ze znalezieniem zatrudnienia 

(osoby, które nie podejmują zatrudnienia zaraz po studiach doktoranckich często mają problemy ze znalezieniem pracy). 

Dla innego respondenta z kolei właśnie taki staż umożliwia zatrudnienie w dobrej instytucji. 

Praca w Polsce czy za granicą?

Staż zagraniczny bywa przepustką do zatrudnienia za granicą. W komentarzach dotyczących staży podoktorskich, 

podobnie jak formułując rady dla osób rozważających pracę naukową, część respondentów wyraża przekonanie, że suk-

ces naukowy jest możliwy wyłącznie za granicą (wyjechać z Polski [T/m/33/11]). Jednocześnie na pytanie, czy sami wolą 

pracować w Polsce czy za granicą, ponad połowa odpowiada: w Polsce. Tylko niespełna 15% wybiera pracę za granicą.

w Polsce; 125

Wśród powodów chęci podejmowania pracy za granicą respondenci wymieniają: lepsze warunki fi nansowe, lepsze moż-

liwości tworzenia międzynarodowych zespołów, wyższy poziom naukowy, lepszą infrastrukturę, mniejsze obciążenie 

biurokracją i dydaktyką. Argumenty przemawiające za pracą w Polsce są stosunkowo mało zróżnicowane: przede wszyst-

kim są to względy rodzinne i przywiązanie do kraju. Czynnikiem utrudniającym pracę za granicą jest rodzina – respon-

denci wspominają przede wszystkim o dzieciach, a w kontekście dzieci wspominani są również rodzice, głównie jako 

osoby uczestniczące w opiece nad dziećmi (nie mogę wyjechać za granicę ze względu na rodzinę (dzieci i dziadkowie) 

[HS/m/34/08]). Kolejnym czynnikiem jest troska o pracę partnera, przy czym jest to czynnik ograniczający zarówno 

kobiety, jak i mężczyzn (ze względów rodzinnych – zawód żony uniemożliwia przeprowadzkę za granicę [HS/m/31/11/2]). 

Często czynniki te występują obok siebie, a respondenci mówią o niemożności czy niechęci do zmiany ustalonego trybu 

życia (stabilizacja życiowa [Ś/m/35/09]; mam ustatkowane życie: mieszkanie, żonę [PM/m/31/11/1]; bo mam tu rodzinę, 

żonę, dzieci, znajomych, mieszkanie na kredyt... [Ś/m/33/08/7]). Szczególnie podkreślane bywa posiadanie mieszkania oraz 

związany z tym kredyt, który utrudnia podejmowanie życiowych zmian. Życie w kraju daje poczucie bezpieczeństwa (bo 

się przyzwyczaiłem i wolę mówić po polsku [Ś/m/30/09]). Wielu respondentów chęć pracy w Polsce argumentuje również 

przywiązaniem do kraju i patriotyzmem (lubię Polskę [PM/m/32/10]; patriotyzm [T/m/27/11/2]; czuję się związana z miej-

scem zamieszkania [HS/m/32/09/1]).

Pojawiają się też – choć nieliczne – sygnały o dobrych warunkach pracy w Polsce (gdyż są tu coraz większe możliwości na 

prowadzenie badań oraz szansa na godziwe wynagrodzenie [Ś/m/30/12]; ponieważ w Polsce również można robić dobrą 

naukę i dobrze się tutaj czuję [Ś/k/31/10]; mam tu stałą pracę i dostęp do środków fi nansowych, do prowadzenia badań 

więc nie widzę powodu by pracować za granicą [Ś/k/32/10]). Pożądanym rozwiązaniem wydaje się łączenie pracy w kraju 

z pracą za granicą. 
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Kilka osób (reprezentantów nauk humanistycznych i społecznych) wskazało, że ich obszar badawczy jest związany z Pol-

ską (tu znajduje się niezbędny korpus materiałów do pracy [HS/m/31/12/1]; ze względu na moją dziedzinę – zajmuję się 

badaniem kultury polskiej [HS/k/27/12]). Jednak dziedzina nauki nie decyduje – w grupie respondentów – o preferencjach 

do pracy w Polsce lub za granicą. Być może dlatego, że głównym czynnikiem jest sytuacja rodzinno-bytowa.
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Także płeć respondentów nie wpływa na deklarowaną przez nich chęć pracy za granicą. Warto to podkreślić w kontek-

ście wyników badania przeprowadzonego na próbie ogólnopolskiej, z którego wynika, że mobilność międzynarodowa jest 

związana z płcią i dziedziną naukową1.
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16

Osoby deklarujące chęć pracy za granicą dokonują porównania warunków pracy badawczej „tu” i „tam”. Respondenci, 

którzy wolą pracować w Polsce, nie czynią takich porównań, argumentując swój wybór czynnikami pozanaukowymi. 

Pewną wiedzę o tym, jak widzą pracę w krajowych instytucjach badawczych można jednak czerpać z ich odpowiedzi 

na temat funkcjonowania instytucji, w których pracują oraz przeszkód, na jakie natrafi ają w pracy badawczej. 

1 Batorski Dominik, Bojanowski Michał, Czerniawska Dominika: Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geografi cznej osób ze stopniem dokto-
ra w Polsce. 2007. 
http://www.nauka.gov.pl/fi leadmin/user_upload/Nauka/Polityka_naukowa_panstwa/Analizy_raporty_statystyki/20100510_Diagnoza_mobilno-
sci.pdf
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Warunki pracy

Podobnie, jak w 2001 r., stypendyści zostali poproszeni o wskazanie kilku najważniejszych przeszkód w pracy badawczej, 

a następnie o wybór jednej najważniejszej z nich, przy czym pytanie miało charakter zamknięty (respondenci wybiera-

li odpowiedź z załączonej kafeterii). O ile 11 lat temu jako największe utrudnienie w pracy badawczej wskazywano brak 

środków na badania, literaturę i inne niezbędne wydatki, tym razem kwestia ta była znacznie rzadziej poruszana. Jedno-

cześnie większość (77%) zapytanych o to (w innym pytaniu) respondentów obecnego badania uważa, że w ich dziedzinie 

istnieją w Polsce możliwości fi nansowania ambitnych badań, a 68% – że w ich dziedzinie badania są fi nansowane z między-

narodowych źródeł. Stypendyści nie narzekają przy tym na uciążliwość procedur aplikacyjnych – mniej niż połowa uzna-

ła, że w ich dziedzinie aplikowanie jest uciążliwe w stosunku do uzyskanych kwot.

tak; 173

nie; 20

nie umiem 

Jako największe przeszkody w pracy badawczej, respondenci wskazali przede wszystkim nadmiar biurokracji (70%), prze-

ciążenie dydaktyką i niskie zarobki. Ok. 30% respondentów narzeka na niejasne lub niemerytoryczne kryteria awansu 

i nadmierne obciążenia administracyjne związane z pisaniem i rozliczaniem grantów. Proszeni o wskazanie jednej najważ-

niejszej przeszkody, wybierali nadmiar biurokracji (ponad 50%), przeciążenie dydaktyką (29%) oraz niskie zarobki (26%). 

Rzadko – mimo możliwości wyboru kilku odpowiedzi z podanej kafeterii – respondenci wskazują niesprawne kierowanie 

placówką badawczą lub zespołem, niekompetencję przełożonych oraz słabą dynamikę pracy. Dość korzystnie ocenili wła-

sne warunki pracy. Większość z nich jako dobre określiła środki na badania, warunki lokalowe i wsparcie merytoryczne. 

Znacznie gorzej wypadła ocena wsparcia administracyjnego i technicznego, co koresponduje z narzekaniem na nadmier-

ną biurokrację jako główną przeszkodę w pracy naukowej. 
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Również funkcjonowanie instytucji, w tym mechanizmy wspierania naukowców, ocenione zostały pozytywnie. Większość 

respondentów za czynniki decydujące o pozycji badacza w swojej instytucji uznaje przede wszystkim pozyskiwanie fi nan-

sowania zewnętrznego oraz jakość i liczbę publikacji. Bez porównania rzadziej wskazywane są względy pozamerytoryczne 

i układy osobiste. Potwierdza to przypuszczenie, że stypendyści pracują w stosunkowo atrakcyjnym otoczeniu: w dobrych, 

dynamicznych, sprawnie zarządzanych zespołach, z dostępem do funduszy na badania oraz klarownym, opartym na 

merytorycznych kryteriach systemie oceny. 
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65% respondentów (kontynuujących pracę badawczą i zatrudnionych) pracuje w placówce, w której uzyskali stopień dok-

tora. Dla porównania przypomnijmy wyniki ogólnopolskiego badania mobilności naukowców: wynika z niego, że ok. 55 % 

osób ze stopniem doktora jest zatrudnionych w miejscu otrzymania doktoratu, przy czym dla pierwszej pracy po dokto-

racie wskaźnik ten rośnie do 71 %. Największy odsetek zatrudniania wypromowanych przez siebie doktorantów cechuje 

zaś najsilniejsze instytucje badawcze w Polsce2.

Respondenci wg miejsca pracy
(Jestem zatrudniony w .....)

nie jestem 
zatrudniony; 14

w zagranicznej instytucji; 
15

w innej polskiej placówce; 
18

2 Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geografi cznej osób ze stopniem doktora w Polsce. 2007., op cit 
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Wynagrodzenia

Również w ocenie własnych dochodów respondenci wykazali znacznie większe zadowolenie niż można by się spodziewać 

na podstawie ich odpowiedzi dotyczących sytuacji naukowców w ogóle (warunki kontynuacji pracy badawczej, główne 

przeszkody w pracy naukowej oraz ostrzeżenia dla potencjalnych naukowców). 69% badanych osób określa własną sytu-

ację materialną ją jako dobrą lub bardzo dobrą. Nikt nie wskazał odpowiedzi „bardzo zła”. Część respondentów otrzymuje 

jeszcze stypendium START, ale jest to bardzo niewielka część. Zdecydowana większość respondentów deklaruje korzysta-

nie z innych stypendiów i grantów. W porównaniu z badaniem z 2001 r. stopień zadowolenia stypendystów ze swojej sytu-

acji materialnej wyraźnie wzrósł. 

Respondenci wg oceny swojej sytuacji materialnej
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 * Z badania w 2001 r. wzięto pod uwagę jedyne respondentów, będących laureatami programu START.

Również deklarowane dochody netto respondentów-stypendystów wyraźnie wzrosły w porównaniu z badaniem z 2001 r. 

O ile w roku tym ponad 5,5% deklarowało dochody poniżej 1000 zł netto miesięcznie, o tyle w roku 2012 dotyczy to jedy-

nie 1,5% respondentów. Większość respondentów-stypendystów z 2001 r. (ponad 67%) deklarowała dochody w wysoko-

ści 1000-2000 zł. W 2012 r. udział tej grupy spadł do 10%. Około jednej czwartej respondentów z 2012 r. deklaruje dochody 

w przedziałach: 2000-2999 zł oraz 3000-3999 zł, podczas gdy w 2001 r. udział żadnej z tych grup nie przekraczał 10%. 

Aż 25% respondentów w 2012 r. deklaruje dochody sięgające 5000 zł. 

Respondenci wg wysokosci dochodów netto (n=215) 
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Autorzy badania z 2001 r. zaproponowali respondentom sześć syntetycznych sylwetek, pytając ich, z którą z nich naj-

bardziej się identyfi kują. Najbardziej popularna okazała się: osoba pochłonięta przez pasję naukową, ale przymuszona 

do zdobywania środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Najczęściej określali się w ten sposób respondenci 

z grupy kontrolnej osób starających się bez sukcesu o stypendium FNP, nieco rzadziej stypendyści, a najrzadziej osoby 

z grupy kontrolnej, która nie podejmowała starań o to stypendium. Druga pod względem częstości wskazań sylwetka 

to osoba, która jest pochłonięta przez pasję naukową, a jej wynagrodzenie w miejscu pracy zaspokaja podstawowe potrzeby. 

Wśród porównywanych grup, najczęściej wskazywali ją stypendyści FNP. Pojęcie „podstawowe potrzeby” jest oczywiście 

bardzo subiektywne i może sugerować niski poziom oczekiwań fi nansowych respondentów. Biorąc jednak pod uwagę 

deklarowany w obecnym badaniu (2012 r.) poziom dochodów, ocenę własnej sytuacji materialnej, ocenę decyzji o podję-

ciu pracy naukowej oraz deklarowane przez większość respondentów plany kontynuacji pracy naukowej, można mówić 

o sporym zadowoleniu respondentów z pracy naukowej.

Respondenci wyraźnie sygnalizują, że ich dochody są niepewne, ale jednocześnie wykazują umiarkowany optymizm w tej 

kwestii. Mniej więcej jedna czwarta badanych zdecydowanie spodziewa się wyższych zarobków z pracy badawczej. Nieco 

ponad połowa zakłada, że może będzie zarabiać więcej, ale nie dużo więcej. Lęk o przyszłość materialną, swoją i swojej 

rodziny, żywi bardzo niewielka grupa (3%). Niestety aż 14% liczy na dochody z innych źródeł, w tym z pracy poza nauką, 

co ilustruje obawy o poziom życia oparty wyłącznie na zarobkach z pracy naukowej. 

materialnej wraz z rozwojem kariery naukowej?

59%

6%

8%

3%

Odpowiedź może będę zarabiać więcej, ale nie będzie to dużo więcej przeważała, bez względu na wyrażane przez respon-

dentów opinie na temat ich aktualnej sytuacji materialnej. Zdecydowanie wyższych zarobków spodziewają się natomiast 

nieco częściej osoby, które już postrzegają swoją sytuację materialną jako bardzo dobrą. W tej grupie – osób zadowolo-

nych ze swojej sytuacji materialnej do wyjątków należą zarazem ci, którzy liczą na dochody z innych źródeł. Nadzieje na 

dochody tego typu są najczęstsze wśród osób, które określają swoją sytuacją jako złą lub przeciętną. 

Ambiwalencję w ocenie zarobków naukowców widać w rozkładzie odpowiedzi na ogólne pytania dotyczące wynagro-

dzeń w nauce. Zdecydowana większość (82%) wszystkich respondentów przychyla się do opinii, że niskie zarobki są przy-

czyną dla której wielu zdolnych ludzi rezygnuje z nauki lub wyjeżdża za granicę. Jednocześnie niewiele mniej osób stwier-

dza, że dobrzy naukowcy mają szanse na dobre zarobki z pracy badawczej (76%) oraz, że wynagrodzenie otrzymywane 

w nauce wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb (68%). Odpowiedzi na pytanie czy „zarobki w nauce są coraz 

wyższe?” są znacznie bardziej podzielone – 48% sądzi, że są, a 30% zdecydowanie się z tym nie zgadza. Opinia, że kariera 

w nauce nie oznacza rezygnacji z aspiracji fi nansowych i materialnych nieco przeważa nad opinią przeciwną. Z kolei 
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z opinią, że dla naukowców podstawową szansą na dobre zarobki jest łączenie pracy naukowej z pozanaukową zgadza 

się nieco mniej osób niż tych, które się z nią nie zgadzają . Również większość osób, które zrezygnowały z pracy badaw-

czej uważa że kariera w nauce nie oznacza rezygnacji z aspiracji fi nansowych i materialnych, że wynagrodzenie otrzymy-

wane w nauce wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb oraz że dobrzy naukowcy mają szanse na dobre zarobki 

z pracy badawczej.
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Taki rozkład odpowiedzi nasuwa wniosek, że respondenci wyraźnie różnicują zarobki w nauce. Naukowcy nie są traktowa-

ni jako jednorodna grupa – są wśród nich tacy, którzy zarabiają dobrze i tacy, którzy zarabiają bardzo niewiele. Respon-

denci sami wprawdzie często osiągają relatywnie wysokie dochody, ale wynika to – jak sami podkreślają – z bardzo ener-

gicznych wysiłków na rzecz pozyskiwania środków. Bez tych wysiłków, a także bez znaczących osiągnięć badawczych, 

dochody ograniczone do podstawowego stypendium doktoranckiego lub pensji adiunkta są bardzo niskie. 

Kolejne granty/stypendia

Z badania wynika, że respondenci są istotnie bardzo aktywni w pozyskiwaniu dodatkowego fi nansowania (grantów i sty-

pendiów). Tylko ok. 3% z nich odpowiada, że w ciągu ostatnich dwóch lat w ogóle nie składali żadnych wniosków granto-

wych/stypendialnych, a aż 85% – że w tym czasie uzyskali takie fi nansowanie. Część osób, które otrzymały dodatkowe 

fi nansowanie, deklaruje również porażki w innych konkursach grantowych lub oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkur-

sów. Łącznie 215 respondentów wymienia 406 uzyskanych grantów/stypendiów, 134 odrzucone wnioski oraz 83 wnioski 

aktualnie rozpatrywane.

Biorąc pod uwagę jedynie respondentów, którzy nie korzystają już ze stypendium START, np. grupę 160 laureatów z lat 

2008-2010, okazuje się, że aż 93% tej grupy (150 osób) uzyskało (według własnych deklaracji) w ciągu ostatnich dwóch lat 

inne granty/stypendia. 

Największym powodzeniem cieszą się inne źródła krajowe – aż 75% wspomnianej grupy uzyskało fi nansowanie z tego źró-

dła, zaś tylko 13% w ogóle się o takowe nie starało. Stosunkowo najczęściej otrzymali fi nansowanie z innych (poza FNP) 

krajowych źródeł fi nansowania oraz z FNP (z wyłączeniem stypendium START). 
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Najmniej osób starało się o fi nansowanie z Unii Europejskiej i stosunkowo najmniej uzyskało fi nansowanie z tego źródła. 

Niemal połowa respondentów, którzy uzyskali stypendium START w latach 2008-2010, uzyskała w ciągu ostatnich 2 lat 

kolejne środki z FNP (jako laureaci lub członkowie zespołów laureatów). 
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Przyczyna i skutek

Warto przypomnieć w tym kontekście wyniki badania z 2001 r., które wykazało, że stypendyści programu START średnio 

osiągają wyższe dochody od pozostałych grup – pozostali zbadani osiągali przeciętnie 80-84% dochodów stypendystów. 

Również pod względem warunków mieszkaniowych i sytuacji materialnej stypendyści znajdowali się w najkorzystniejszej 

sytuacji. 

Również porównanie dynamiki karier i zaangażowania w pracę badawczą z 2001 r. wypada wyraźnie na korzyść stypen-

dystów (względem grup kontrolnych). Autorzy badania konkludują, że stypendia udzielone zostały osobom predestyno-

wanym do pracy naukowej. Jednocześnie, zwracają uwagę, na to, że zastosowane przez nich miary dotyczące publikacji 

(liczba publikacji) wykazują gwałtowny przyrost po stypendium – ogólna liczba publikacji na osobę rocznie wzrasta 

2,3 raza, a zagranicznych – 2,2 raza. Wzrost ten sugeruje z kolei istotny wpływ stypendium na aktywność naukową 

laureatów. 

Przeprowadzona w 2010 r. analiza dynamiki karier laureatów programu START z lat 2000-20013 wykazała jeszcze jeden 

czynnik wyróżniający uczestników konkursu stypendystów FNP: zarówno laureaci programu, jak i osoby, które bez powo-

dzenia stanęły do konkursu, wyraźnie szybciej zdobywają kolejne stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego) 

niż przeciętny naukowiec w Polsce. Cechą obu grup (laureatów i kandydatów) jest aktywność w pozyskiwaniu fi nansowa-

nia, wczesny dorobek naukowy i gotowość do udziału w konkursie, wyróżniającym się bardzo małym współczynnikiem 

sukcesu. 

Motywacje i aspiracje

Proszeni o wskazanie przyczyn podjęcia pracy badawczej respondenci wymieniali przede wszystkim ciekawość badaw-

czą i zainteresowania oraz wolnych charakter zawodu naukowca, w tym nielimitowany czas pracy. Za główną przyczy-

nę najliczniejsza grupa (56% respondentów) uznała ciekawość badawczą. Aktualna motywacja do pracy naukowej jest 

wyraźnie związana z przyczynami podjęcia tej pracy. Do najważniejszych zalet tej pracy w obecnym badaniu są zalicza-

ne: możliwość poznawania istoty zjawisk, samodzielność i swoboda oraz wolny charakter pracy naukowca, np. nielimi-

towany czas pracy, a także możliwość wyjazdów i pracy za granicą. Jako najważniejszy z tych czynników – podobnie jak 

w 2001 r. – laureaci zdecydowanie najliczniej wskazywali możliwość poznawania istoty zjawisk (40%).

W 2012 r. respondenci zostali zapytani ponadto w formie pytania otwartego, co chcieliby osiągnąć jako naukowcy i jak 

rozumiej sukces w nauce. Kilka osób półżartobliwie wymieniło Nagrodę Nobla, ale większość pozostałych odpowiedzi 

wskazuje na bardzo duże ambicje respondentów. Większość z nich sukcesem nazywa uznanie środowiska naukowego, 

jasno przy tym zaznaczając, że chodzi o środowisko międzynarodowe. Nauka ma charakter światowy i sukces w nauce 

musi mieć międzynarodowy charakter, co respondenci wyraźnie podkreślają (bycie rozpoznawalnym na arenie międzyna-

rodowej w swoim (unikalnym) zakresie dziedziny naukowej [PM/m/30/10]; rozpoznawalność na arenie międzynarodowej 

w swojej dziedzinie [T/m/33/10]; Publikacje w wysoko notowanych czasopismach, wzbudzające duże zainteresowania. Pre-

stiż w środowisku międzynarodowym [PM/m/34/08/2]; Moim zdaniem sukces to bycie osobą rozpoznawaną w środowisku 

ze względu na wyniki swojej pracy, zapraszaną jako ‘invited speaker’ na konferencje i sympozja, bycie osoba z którą inni 

naukowcy chcą chętnie współpracować nie tylko ci których zna się osobiście [Ś/k/33/10]; Sukces to dla mnie uznanie na 

arenie międzynarodowej. Możliwość publikowania w uznanych wydawnictwach oraz wykładania na dobrych uczelniach 

[HS/k/34/08/1]; Jeśli idzie o młodego naukowca to sukces naukowy widzę jako bycie w międzynarodowym obiegu. Ja dążę 

do tego by właśnie w takim obiegu być i współtworzyć wiedzę w mojej dyscyplinie. I mam to poczucie, gdy inni naukowcy 

cytują moje prace [HS/k/31/10/1]; Sukces rozumiem jako uznanie osób zajmujący się w świecie podobną tematyką 

[Ś/k/30/09/2]). 

Rozpoznawalność jest z reguły łączona przez respondentów z publikacjami, przy czym muszą to być „dobre publikacje” 

tzn. publikowane w prestiżowych czasopismach i wysoko cytowane. Dobre publikacje budują rozpoznawalność i uzna-

3 Kariery badawcze uczestników programu START z lat 2000 i 2001, styczeń 2011, http://www.fnp.org.pl/fi les/Ewaluacja/START_raport_2011.pdf
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nie środowiska (Sukcesem jest obecność w międzynarodowym środowisku naukowym dzięki publikacjom, które znacząco 

zmieniają stan naszej wiedzy [Hs/m/31/08/1]; Publikacje, które są czytane i dyskutowane w świecie, i inspirują dalsze ba-

dania w tym kierunku [HS/m/33/08/2]; Napisać, coś co będzie powszechnie cytowane i da podwaliny nowej dziedzinie na-

uki [HS/m/34/08]; Uważam, że częste publikowanie recenzowanych i cytowanych artykułów, będące często podstawą oce-

ny naukowców, jest dobrym wyznacznikiem sukcesu naukowca [Ś/m/29/12]; Trzy, cztery prace w Nature, Science w ciągu 

kariery [PM/m/31/10/1]). Badani zdecydowanie koncentrują się na jakości publikacji, choć kilka osób wspomniało również 

o regularności, a wręcz o bibliometrycznym wskaźniku – indeksie Hirscha. 

Publikacje są faktycznym wkładem w rozwój wiedzy, a cytowania są wyrazem przydatności publikowanych wyników 

dla innych badaczy i rozwoju dyscypliny (Rzetelne publikacje mające wpływ na stan dziedziny, którą się zajmuję, zapew-

niające wpisanie swojego nazwiska do historii tej dziedziny [HS/k/29/09/2]). Sukces polega nie tylko na krótkotrwałym 

uznaniu, ale na trwałym wkładzie w naukę (Dokonać takich odkryć, które wywołują dyskusję, mają wagę podstawową, 

stanowią kanon wiedzy z danej dziedziny. Chciałabym osiągnąć taki stan wiedzy i status jak wielcy poprzednicy, Winiar-

ski, Lachs, Skubiszewski [HS/k/31/11/1]). Respondenci chętnie posługują się pojęciem „odkrycia” (Odkrycie czegoś 

nowego i ważnego [Ś/m/34/09]; wniesienie znaczącego wkładu do wiedzy w mojej dziedzinie [T/m/33/11]; Sukces w nauce 

to dokonanie czegoś, co wpisze się na trwałe w historię nauki i stanie się wiedzą podstawową w danej dziedzinie. Może to 

być przełomowa teoria, metoda badawcza, urządzenie, jak również wyjaśnienie zjawiska podstawowego dla danej dzie-

dziny [Ś/m/26/11/2]; Opracowanie wyników mających istotne znaczenie dla rozwoju danej dziedziny naukowej [Ś/m/32/10/2]; 

sukcesem jest prowadzenie badań, które mają duże oddziaływanie na moja dziedzinę i innych naukowców [Ś/m/32/09/2]; 

W największym skrócie chciałbym, żeby wiedziano więcej, niż zanim podjąłem pracę. Chodzi o postęp wiedzy, którego 

mógłbym być udziałem [HS/m/31/11/1]). 

Dla części osób pojęcie „wpływu” swoich badań nie ogranicza się do rozwoju nauki, ale dotyczy również efektów poza-

naukowych np. rozwoju medycyny, nowych technologii czy zmian społecznych (Sukces w nauce dla mnie to (…) bycie 

w tym produktywnym i uzyskiwanie rezultatów, które mają społeczną wagę, w jakiś sposób przyczyniają się do rozumienia 

i rozwiązywania ważnych społecznie problemów [HS/k/34/08/2]; Odkrycie i opisanie zjawisk które poszerzają rozumienie 

świata i mogą być wykorzystane w praktyce. To przekłada się na uznanie i prestiż [PM/m/28/10]; Komercjalizacja wyniku 

[PM/m/33/08/3]; Sukces dla mnie to dorzucenie cegiełki odkryć przydatnych dla społeczeństwa [T/m/33/10 ]; Chciałabym 

swój materiał zobaczyć w użytku powszechnym, dostępny i pomagający ludziom – to utopia w polskich warunkach ale 

marzenia trzeba mieć [T/k/34/08/1]; Innowacyjność tego co robię. Wdrożenie czegoś na skalę przemysłową [Ś/m/32/09/1]).

Dla mnie sukces w naukach społecznych to rozwiązanie istotnego problemu społeczno-ekonomicznego [HS/m/29/11/2]).

Cześć respondentów łączy własną rozpoznawalność i wpływ na środowisko z prowadzeniem swojej grupy badawczej (Być 

kierownikiem dobrej grupy [PM/k/30/10/2]; Sukces w nauce rozumiem jako stworzenie sprawnego, liczącego się w danej 

dziedzinie zespołu badawczego i wychowanie uczniów – czego mogłabym sobie tylko życzyć [HS/k/33/10]; sukces w nauce – 

stworzenie prężnie działającego, młodego zespołu badawczego publikującego w najlepszych czasopismach [T/m/33/08/1]; 

Chciałbym stworzyć własny zespół badawczy, w ramach którego realizowane byłyby ambitne projekty [HS/m/29/10]; 

Umiejętne łączenie pracy badawczej z dydaktyczną, a w efekcie stworzenie silnej grupy mającej liczący się głos w świato-

wej nauce [Ś/m/32/10/1]; stworzenie własnej placówki i zespołu badawczego [PM/k/34/08/3]).

Choć respondenci sami są młodymi badaczami, w ich wypowiedziach pojawia się nie tylko ambicja kierowania zespołem, 

ale i kształcenia własnych uczniów. Uczniowie z jednej strony potwierdzają znaczenie (atrakcyjność) prowadzonych ba-

dań, a z drugiej – ugruntowują wkład w rozwój nauki i wiążące się z tym uznanie (dzielenie się swoją wiedzą z innymi; jeśli 

moi studenci twórczo wykorzystują to, czego nauczyli się ode mnie w swoich badaniach [HS/k/29/1211]; Mieć uczniów, któ-

rych poziom naukowy i kariera naukowa (także międzynarodowa) przewyższą moje własne osiągnięcia [HS/m/30/08/1]; 

Sukces w nauce to możliwość realizowania swoich pomysłów i młodzi ludzie w zespole, którzy zarazili się tymi pomysła-

mi [Ś/k/33/08]).

Nie pojawiają się natomiast odpowiedzi wskazujące na awans akademicki jako taki. Habilitacja jest wspomniana zaledwie 

2 razy (przez 215 respondentów) i to jako warunek samodzielności. Częściej już badani mówią o sukcesie jako o stabiliza-

cji i prestiżowej pozycji zawodowej (Stabilne zatrudnienie w renomowanym ośrodku, np. uniwersytecie. Jednocześnie 
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posiadanie grantów, by móc się utrzymać. Uznanie i poważanie w środowisku naukowym [Ś/k/30/11/2]). Część osób dystan-

suje się natomiast wobec sukcesu rozumianego jako awans w hierarchii akademickiej (Sukces kojarzy mi się obecnie ze zdo-

bywaniem kolejnych punktów, szczebelków, szybkich awansów. Dlatego nie mówiłbym tu sukcesie czy nawet chęci osią-

gnięcia go [HS/m/31/12/1]). 

Wśród badanych są także osoby, które sukces określają w kategoriach własnej satysfakcji i rozwoju mierzonego własną 

miarą. Celem jest wówczas nie tyle opinia środowiska, co własne zadowolenie i  zaspokojenie swojej pasji badawczej 

(Sukces w nauce to ogromna wiedza, którą trzeba cały czas zdobywać i umieć wykorzystać [Ś/k/33/09/1]; Sukces w nauce 

to poznanie i zrozumienie praw przyrody. Chciałbym tak rozumiany sukces osiągnąć, tj. zrozumieć jak zbudowany jest 

Wszechświat [Ś/m/29/11/2]; Własne zadowolenie i uznanie innych (w mniejszym stopniu) [Ś/m/30/09]; Samosatysfakcja, 

jednak autentyczna, bez resentymentów [Ś/k/33/11]). Odpowiedzi te idealnie odpowiadają najczęściej wymienianej przez 

respondentów motywacji podjęcia pracy badawczej (ciekawość badawcza i  zainteresowania). Występują jednak bez 

porównania rzadziej niż ta wskazywana motywacja. Dla zdecydowanej większości badanych nauka uprawiana jest 

w  ramach określonej społeczności (środowiska naukowego) i  to ono stanowi odniesienie dla osiągnięć pojedynczego 

badacza. Respondentom zależy na uznaniu ze strony środowiska i chcą mieć na nie wpływ poprzez swoje publikacje. 

W bardzo wielu udzielanych przez nich odpowiedziach poszczególne parametry sukcesu są wymieniane komplementarnie: 

odkrycia/publikacje/uznanie; wkład w rozwój nauki/publikacje/cytowania/; wkład w rozwój nauki/uczniowie.

2.2 Ocena stypendium START

Wykorzystanie i znaczenie stypendium

Respondenci są bardzo zgodni w wysokiej ocenie przydatności stypendium. Dla zdecydowanej większości wiązało się ono 

przede wszystkim z poprawą sytuacji materialnej. 

bardzo 

przydatne; 187

przydatne ; 26

przydatne; 1

Niskie stypendia doktoranckie i wynagrodzenia adiunktów przypadają na etap ekonomicznego usamodzielniania się 

młodych badaczy: chcą wyprowadzić się od rodziców, kupić mieszkanie. Wielu z nich zakłada rodziny i próbuje łączyć 

pracę zawodową z rodzicielstwem. Z ich odpowiedzi wynika, że stypendium znacznie ułatwiło ten etap życia, umożliwia-

jąc dalszą pracę naukową (Niezależność fi nansowa od rodziców [HS/k/31/08/2]; pozwoliło mi na pełne usamodzielnienie się 

i założenie rodziny [Ś/m/33/08/6]; trafi ł się rok ślubu, narodzin dziecka i obrony doktoratu. Wsparcie fi nansowe i prestiż 

pomogły mi przejść ten czas bez oporów [T/m/33/08/3]); umożliwiło mi założenie rodziny i jednocześnie robienie dokto-

ratu [Ś/m/27/10]). Zwłaszcza w wypowiedziach respondentów-mężczyzn, zasadniczym efektem stypendium były środki 

na utrzymanie rodziny (Stypendium Start zabezpieczyło byt materialny mojej rodziny [PM/m/30/11/2]; Przede wszystkim 

[stypendium] bardzo ułatwiło (fi nansowo) pogodzenie pracy na uczelni z narodzinami dziecka [Ś/m/29/12]; [stypendium 
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START] zmniejszyło presję ze strony rodziny na zmianę pracy na bardziej dochodową [HS/m/31/11/1]). Często wskazywa-

nym wyzwaniem, któremu pomogło sprostać stypendium, był zakup mieszkania (była to dwukrotność mojego stypendium 

doktoranckiego, a środki zebrane dzięki programowi pozwoliły mi na zakup pierwszego mieszkania (stanowiły tzw. wkład 

własny) [HS/k/32/08/1]). 

Poprawa sytuacji materialnej ma bezpośredni wpływ na pracę naukową. Kilku respondentów (mężczyzn) pisze, że bez 

zapewnionych przez stypendium środków na utrzymanie rodziny, zrezygnowaliby z pracy w nauce (Dzięki stypendium 

mogłem utrzymać dziecko. Bez stypendium START już pracowałbym poza nauką. Jako programista mógłbym zarobić wiele 

więcej [PM/m/31/10/1]). Kilka osób stwierdziło, że bez stypendium wyjechałoby za granicę. W wypowiedziach kobiet-re-

spondentek pojawia się z kolei argument, że stypendium zapewniło środki na opłacenie opieki nad dzieckiem, co umożli-

wiło im powrót do pracy badawczej (Sfi nansowanie opieki nad dzieckiem i dalszą pracę naukową [HS/k/31/11/1]; powrót 

do pracy na uczelni po urodzeniu dziecka [PM/k/35/08]; Szybszy powrót do pracy po urodzeniu dziecka – możliwość 

zatrudnienia opiekunki [R/k/33/09]). Również mężczyźni-respondenci doceniają środki, które pozwoliły na sfi nansowanie 

opieki nad dzieckiem/dziećmi (miałem za co zapłacić niani i za co żyć [Ś/m/33/08/7]). 

Dla bardzo wielu osób wsparcie fi nansowe oznaczało możliwość rezygnacji z innych form zarobkowania, co – jak podkre-

ślają – bezpośrednio przekłada się na większe zaangażowanie w pracę badawczą (Zrezygnowałem z innych zajęć typu 

korepetycje i skupiłem się tylko na nauce [PM/m/27/11]; Pozwala skupić się na pracy naukowej – nie musiałem „dorabiać 

na boku” [HS/m/29/11/1]). 

Uwagę zwracają wypowiedzi świadczące o przeznaczeniu środków stypendium na fi nansowanie swojej pracy badaw-

czej, np. zakup książek czy wyjazdy kwerendalne (możliwość wyjazdów na kwerendy do bibliotek, kupno książek w Polsce 

i za granicą [HS/m/31/12/1]). Odpowiedzi tego rodzaju wyraźnie dominują w ankietach respondentów z nauk społeczno-

humanistycznych i tylko sporadycznie pojawiają się w innych grupach. Może to świadczyć o innych potrzebach warsz-

tatowych przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych, nie docenianych i słabiej zabezpieczonych przez system 

fi nansowania nauki i infrastrukturę instytucji badawczych.

Kolejna wskazywana przez respondentów korzyść ze stypendium START to możliwość wyjazdów zagranicznych. Część 

z nich skorzystała z oferowanej od 2009 r. w ramach stypendium możliwości krótkiego wyjazdu studyjnego, który oka-

zał się w relacjach bardzo przydatny dla planowania dłuższych pobytów w zagranicznych ośrodkach. Inni fi nansowali 

wyjazdy konferencyjne i krótkie pobyty bezpośrednio ze środków stypendium (między innymi wyjazd na konferencję SCB 

do Glasgow i ustalenie szczegółów stażu podoktorskiego z jednym z najlepszych ekologów na świecie [PM/k/29/12]).

Mniej więcej jedna czwarta respondentów podkreśla, że stypendium było ważnym wyrazem uznania. Wiele osób jako naj-

ważniejszy efekt stypendium wskazywało właśnie prestiż (Prestiż i uznanie środowiska [HS/k/28/12]). Prestiż oznaczał nie 

tylko chwilową satysfakcję, ale również wymierne korzyści – np. uzyskanie zatrudnienia bądź umocnienie swojej 

pozycji w miejscu pracy lub uzyskanie kolejnych stypendiów/grantów. Dla wielu osób stypendium START jest „dobrym 

punktem w CV” (najprawdopodobniej przyspieszyło zatrudnienie na stanowisko adiunkta [HS/m/31/12/1]; (…) stypendium, 

które ułatwiło mi pozyskanie etatu na uczelni [PM/m/31/09]; Prestiż stypendium Start ułatwił mi zdobycie stypendium 

Fulbrighta na drugi staż podoktorski [PM/k/32/10]). 

Respondenci dość często mówią także o psychologicznym efekcie stypendium – zwiększeniu motywacji do dalszej ciężkiej 

pracy (pomogło fi nansowo, ale przede wszystkim pomogło uwierzyć w siebie [PM/k/30/10/1]; uwierzyłem, że moja praca 

jest wartościowa [T/m/32/10]; utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto zajmować się nauką [HS/k/31/08/1]). Dla wielu 

osób sukces w konkursie START był bezpośrednią zachętą do starań o dalsze stypendia i granty. Intensywna praca 

badawcza, dobre publikacje, udział w projektach, czy prowadzenie własnych projektów działają na zasadzie kuli śnieżnej. 

Kluczowe jest uzyskanie wsparcia w odpowiednim momencie. Jeden z respondentów stwierdza, że w jego przypadku 

stypendium przyszło zbyt późno, gdy nie było już tak bardzo potrzebne.
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Wyjazd studyjny

Począwszy od 2009 r. stypendyści mogli w ramach programu START ubiegać się o sfi nansowanie wyjazdu studyjnego. 

Na 133 respondentów, którzy mogli skorzystać z takiej możliwości, zdecydowało się na to jedynie 19 osób. Zapytani 

o przyczyny rezygnacji, respondenci najczęściej wymieniali zaangażowanie w pracę w Polsce, w tym na przykład w przy-

gotowanie pracy doktorskiej lub habilitacyjnej oraz formalne przeszkody i inne zobowiązania w kraju (miałam pilne zada-

nia do zrealizowania na miejscu [HS/k/32/08/1]; rozpoczynałem właśnie pracę na stanowisku asystenta i wyjazd studyjny 

był niemożliwy [Ś/k/32/10]; kończyłem doktorat – to był priorytet [T/m/31/10]; byłem zbyt pochłonięty pracą na uczelni 

[PM/m/31/09]; brak możliwości czasowych (podczas etatu rezydenckiego) [PM/k/32/09]; byłem skoncentrowany na pisaniu 

rozprawy habilitacyjnej [Ś/m/35/10]). 

Inna często wskazywana przyczyna to względy rodzinne (małe dziecko [Ś/k/33/11]; ze względów rodzinnych [Ś/k/33/12]; 

ze względu na chorobę mojego dziecka [Ś/m/28/12]). Duża część respondentów pisze, że nie podjęła próby wyjazdu stu-

dyjnego w ramach programu START, bo korzystała z innych możliwości wyjazdów zagranicznych (niedawno wróci-

łam z wyjazdu (stypendium Fulbrighta) [HS/k/29/12]; korzystałem z innych możliwości wyjazdu; i tak przebywałem 

w czasie stypendium częściowo za granicą ; miałam inne źródło fi nansowania wyjazdów zagranicznych [HS/k/31/10/2]; 

miałam już zaplanowany wyjazd na staż podoktorski [Ś/k/30/12]; odbyłam wyjazd przed otrzymaniem stypendium 

[PM/k/33/08/2]; miałam już zaproszenie na wyjazd zagraniczny przewidujące umowę o pracę [HS/k/31/10/3]; miałem 

zaplanowane inne krótkie wizyty studyjne [HS/m/31/11/2]; przebywałem na wielu wizytach studyjnych i miałem w cza-

sie składania wniosku środki z tzw. funduszy europejskich na takie wizyty. Stwierdziłem, że „na siłę”nie będę się starał 

o te środki, skoro mam inne możliwości [HS/m/29/10]). Odpowiedzi te potwierdzają, że stypendyści (często) studiowali/

pracowali w stosunkowo dobrych instytucjach i zespołach dysponujących środkami na wyjazdy zagraniczne i wspierają-

cych wyjazdy młodych badaczy.

Dla tej grupy osób oferta w ramach programu START nie była więc istotna – fakt, że z niej nie skorzystali, nie wyklu-

czał, a wręcz wiązał się z ich aktywnością międzynarodową. W gorszej sytuacji była niemniej liczna grupa responden-

tów, którzy zadeklarowali, że nie skorzystali z możliwości wyjazdu, ponieważ brakowało im odpowiedniej współpracy 

lub kontaktów (brak odpowiedniego partnera zagranicznego [HS/m/31/12/2]; nie było w tym czasie wartościowego miejsca, 

do którego mógłbym się udać [Ś/m/35/10]; nie umiałem zorganizować współpracy z dobrym ośrodkiem, nie miałam wspar-

cia merytorycznego, jak tego dokonać, czym się kierować etc. [HS/k/30/12]; nie miałam pomysłu, ale już przy przedłuża-

niu [stypendium] mam partnerski ośrodek [HS/k/28/12]). Kolejna, co do liczebności, grupa to osoby, które nie tyle świa-

domie zrezygnowały z wyjazdu, co raczej przez przypadek nie wykorzystały nadarzającej się okazji (przez niedopatrzenie 

[PM/k/31/12]; zagapiłam się [HS/k/31/11/2]; za późno dowiedziałem się o takiej możliwości [HS/m/30/08/1]; za mało czasu, 

żeby to zorganizować [T/m/30/11/3]; nie zdążyłem się zorganizować. Za późno aplikowałem do Startu [HS/m/34/09]).

Kilka osób stwierdziło, że ich wnioski o wyjazd zostały odrzucone, a kilka kolejnych, że nie miały pewności, w jaki sposób 

aplikowanie o wyjazd wpłynie na ocenę wniosku (nie do końca rozumiałem, o co w tym chodzi i jaki to ma wpływ na ocenę 

wniosku [T/m/30/11/3]). Pojawiły się też odpowiedzi wskazujące na brak potrzeby tego rodzaju wyjazdu (nie czułem takiej 

potrzeby [Hs/m/31/08/1]; nie potrzebowałam tego w tym momencie mojej pracy [HS/k/27/12]; prowadzę badania osadzone 

w kontekście polskim w naukach społecznych i nie znalazłam odpowiedniej placówki [HS/k/31/10/1]; nie widzę potrzeby 

na tym etapie badań [HS/m/31/12/1]). 

Niemal wszystkie osoby, które skorzystały z wyjazdu studyjnego, oceniają ten wyjazd bardzo wysoko (obecnie prowadzone 

jest dodatkowe badanie wśród stypendystów, którzy skorzystali z wyjazdu studyjnego w celu ustalenia, w jaki sposób 

wybierali oni ośrodek, jakie są efekty wyjazdu i czy byłby on możliwy bez stypendium FNP). 
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Informacje o programie

Niemal połowa respondentów dowiedziała się o programie od przełożonego lub współpracowników, co potwierdza duże 

znaczenie środowiska w dostępie do informacji o dodatkowych źródłach fi nansowania. 

od 

66

promocyjnych 
Fundacji; 7

ze strony 
internetowej Fundacji; 

60

z Internetu 
(wyszukiwarki); 12

Około jednej trzeciej respondentów wskazuje jako źródło pierwszych informacji o programie stronę internetową Funda-

cji. Zapytani o ocenę informacji zawartych na stronie internetowej, respondenci wyrażają entuzjastyczne opinie. Niemal 

wszyscy uznali, że wiadomości na niej zawarte w pełni wyjaśniają wszystkie szczegóły procesu aplikacji. 

Tylko niewielka grupa osób wskazała elementy, o które warto, ich zdaniem, byłoby uzupełnić stronę. Sugestie respon-

dentów dotyczą przede wszystkim przedstawienia zasad oceny wniosków (szczegółowe zasady punktacji za poszcze-

gólne oceniane kategorie [T/m/33/08/4]; nie do końca jasna jest ocena wniosków – jaka jest dokładna punktacja jego ele-

mentów [HS/k/31/08/2]; sposób oceny wniosków – wagi punktów albo jakaś wymierna forma feedbacku w przypadku 
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odrzuconych aplikacji, aby wiedzieć co poprawić [PM/m/30/11/1]). Pojawiły się też uwagi odnoszące się do informacji 

o wyjeździe studyjnym (niejasne jest, czy o wyjazd studyjny trzeba aplikować razem z podstawowym wnioskiem o start, 

czy można już po otrzymaniu stypendium [PM/k/31/12]). Pojawiły się także sugestie dotyczące informacji o programie, 

np. udostępniania statystyk dotyczących konkursów (success rate, średni wiek laureatów, płeć).

2.3 Opinie na temat FNP

Zadania i cechy wyróżniające Fundacji

Zapytani – w formie pytania otwartego – o cechy wyróżniające Fundację wśród innych instytucji wspierających naukę, 

respondenci wymieniają przede wszystkim elementy świadczące o wysokiej jakości prowadzonych działań (Zdecydowa-

nie lepsze procedury recenzji i rozliczania niż w innych agencjach fi nansujących naukę [HS/m/32/08/1]; [Fundacja] Nie 

stawia czasochłonnych wymagań administracyjnych i ocenia wnioski merytorycznie [HS/k/31/10/3]; sprawne działanie 

– minimum biurokracji [HS/k/29/10]; Skupienie na jakości [HS/m/31/12/2]). Wśród tych cech podkreślona jest wysoka 

jakość i przejrzystość oceny oraz stosunkowo niewielkie obciążenie biurokracją i przyjazny stosunek do badaczy. Zda-

niem stypendystów, świadczy to o autentycznej trosce Fundacji o naukowców (zaufanie do stypendystów polegające na 

wolności w dysponowaniu środkami [HS/m/32/10]; Humanitarne podejście do naukowca i troska o to, by rzeczywiście zaj-

mował się on pracą naukową vwyraża się to w ograniczeniu biurokracji lub jej zupełnym braku w odróżnieniu od innych 

programów fi nansujących naukę. [HS/m/25/12]). Respondenci mają poczucie, że Fundacji zależy na bezpośrednim wspie-

raniu naukowców i dostosowuje do tego swój styl działania, oferując pozafi nansowe wsparcie oraz elastycznie reagując 

na indywidualne potrzeby (Koncentracja na „zasobach ludzkich” i rozwijanie kompetencji poprzez szkolenia, integrację. 

Wspieranie człowieka a w drugiej kolejności dopiero doraźnego projektu [HS/m/30/08/2]; Akcentowanie indywidualnych 

aspiracji naukowców, wsparcie indywidualnych ścieżek rozwoju i planów. W moim doświadczeniu dla FNP liczy się sam 

naukowiec, a nie jego protektor [HS/k/30/12]; system szkoleniowy dla stypendystów, nie jesteśmy pozostawieni sami 

sobie, lecz się o nas pamięta i w nas inwestuje [HS/k/31/11/1]). 

Wielu respondentów wiąże taki styl działania z „zachodnimi standardami” i w tym widzi cechy odróżniające Fundację 

od innych instytucji fi nansujących naukę w Polsce (działanie zgodnie ze standardami zagranicznymi [HS/k/33/09]; Pro-

mocja „dobrych praktyk” naukowych. FNP wie, jak funkcjonuje nauka na wysokim światowym poziomie i stara się wła-

śnie takie wzorce promować [HS/m/31/08/2]; Niezależność, merytokracja, „zachodni” styl [Ś/m/34/08/3]). Kolejna wska-

zywana przez respondentów to prestiż (Rozpoznawalna marka, długa tradycja funkcjonowania [HS/m/36/09]; Transpa-

rentność, zdecydowanie najwyższy prestiż i renoma [HS/m/29/11/2]).

Jakość wiązana jest przez respondentów z atrakcyjną ofertą programową. Fundacja, zdaniem dużej części responden-

tów, dobrze diagnozuje potrzeby naukowców i trafnie na nie odpowiada (szeroka oferta, analizowanie aktualnych 

potrzeb „rynku”, jasność kryteriów [PM/k/36/08/1]; bogata oferta programów skierowanych do naukowców na róż-

nym etapie kariery naukowej i w różnych dziedzinach [Ś/k/30/09/2]; Bardzo dobrze tematycznie dobrane propozycje

 grantów i stypendiów, dobrze przygotowane ankiety [Ś/k/34/08/2]; Wypełnienie luk programowych [PM/m/33/08/4]; 

Propozycja dla bardzo młodych naukowców oraz dla całych, doświadczonych zespołów [Ś/k/33/08]).

Szczególnie cenione jest przy tym wsparcie dla młodych naukowców (Wsparcie fi nansowe jak i „duchowe” w najbardziej 

odpowiednim momencie. Ocena wniosków młodych naukowców nie tylko na podstawie dotychczasowych osiągnięć, ale 

również i planów, co działa bardzo motywująco [PM/m/34/08/1]; FNP najlepiej ze wszystkich instytucji wspiera młodych 

naukowców [T/m/33/10]; Wspiera młodych naukowców na początku ich kariery, w momencie, kiedy nie mają oni jeszcze 

wielu osiągnięć, wspomaga młodych, powracających do pracy rodziców, lub osoby wracające zza granicy [Ś/k/30/11/1]). 
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Troska Fundacji o badaczy dostrzegana jest również we wspieraniu ich wynagrodzeń a nie tylko projektów (Zrozumienie, 

że dobre kadry należy dobrze opłacać [Ś/m/33/08/4]).
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Obok tych pochlebnych opinii (niezbyt zaskakujących, biorąc pod uwagę, że są formułowane przez benefi cjentów 

Fundacji), pojawiają się niekiedy głosy krytyczne, choć bez porównania mniej liczne. Dla części respondentów proces 

oceny jest nieprzejrzysty (Dużo pieniędzy jest. Ale z drugiej strony proces oceny jest dużo bardziej tajny i mniej przejrzysty 

[Ś/m/30/09]; nie do końca jasna jest ocena wniosków – jaka jest dokładna punktacja jego elementów [HS/k/31/08/2]). Kry-

tykowana jest także biurokracja – kilku laureatów stwierdziło, że Fundacja wprawdzie unikała nadmiernego obciążania 

laureatów biurokracją, ale zmienia się to w ostatnich czasach. (Jeszcze większe problemy biurokratyczne z rozliczeniem 

wydatków z grantu niż w przypadku innych grantów krajowych – wiem od benefi cjenta [Ś/m/27/11]; Stosunkowa niska 

biurokracja, dobre programy stypendialne. Niestety, z tego co słyszałem od młodszych znajomych, biurokracja zaczyna 

się rozbudowywać. Podobno uczestnicy niektórych programów, jadąc na konferencję muszą robić przetargi na hotele 

[Ś/b/33/08]). Opinie tego rodzaju nie są oparte na doświadczeniu własnym respondentów, a jedynie zasłyszane. Co istotne, 

dotyczą nie programu START, a programów fi nansowanych ze środków strukturalnych UE. Warto jednak wziąć je pod 

uwagę jako element opinii o FNP. 

Poza pytaniem otwartym na temat cech wyróżniających Fundację, respondenci zostali poproszeni o wybranie z zapropo-

nowanej listy zadań, jakie ich zdaniem powinna przede wszystkim realizować Fundacja. Na pierwszym miejscu znalazło 

się fi nansowanie następnego pokolenia naukowców, a na kolejnym miejscu – fi nansowanie współpracy międzynarodowej. 

Jako niezbyt ważne lub zupełnie nieważne wskazali wsparcie szkoleniowe i mentoringowe oraz fi nansowanie współpracy 

krajowej i infrastruktury badawczej.
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Poproszeni o ocenę, jak – ich zdaniem – Fundacja wypełnia te zadania, respondenci z największym przekonaniem ocenia-

li ten aspekt działalności FNP, który uznali za najważniejszy. Zdecydowana większość oceniła fi nansowanie następnego 

pokolenia naukowców przez FNP bardzo dobrze, a pozostali – raczej dobrze. Nie wydaje się to zaskakujące, biorąc pod 

uwagę, że są oni benefi cjentami FNP. Z drugiej strony jednak korzystają (jak była o ty mowa powyżej) z rozmaitych innych 

źródeł fi nansowania, co daje możliwość porównania FNP z innymi instytucjami oferującymi fi nansowanie. Większość

 respondentów nie potrafi  ocenić jakości działań FNP w zakresie wspierania współpracy interdyscyplinarnej, fi nansowania 

projektów „wysokiego ryzyka”, fi nansowania infrastruktury badawczej czy współpracy krajowej, a także promocji 

„dobrych praktyk”. Są jednak najwyraźniej świadomi wysiłków FNP na rzecz wsparcia mentoringowego i szkoleniowego 

dla naukowców oraz współpracy międzynarodowej. 
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Wspieranie integracji laureatów

W ankiecie pojawio się pytanie, czy Fundacja powinna wspierać integrację swoich stypendystów. Tylko 41 respondentów 

uznało, że zdecydowanie tak. Jedna trzecia nie widzi takiej potrzeby, a kolejne 20% nie ma zdania na ten temat. 

tak
41%

nie wiem
20%

nie
20%

 

Najczęściej wysuwany argument przeciw integracji dotyczy zróżnicowania stypendystów pod względem obszarów badaw-

czych. Grono osób zainteresowanych potencjalnym kontaktem byłoby więc niewielkie (Nie widzę takiej potrzeby, zwłasz-

cza, że zazwyczaj stypendyści specjalizują się w wąskich dziedzinach [T/m/33/10]; Nie wiem czy to ma sens, spory rozrzut 

dziedzin [T/m/30/11/3]; raczej nie, liczba stypendystów jest chyba zbyt mała i zbyt rozbieżna naukowo, żeby integracja 

była opłacalna [Ś/m/32/10/1]; Nie widzę potrzeby – zainteresowania są przecież różne, a interdyscyplinarność to najczę-

ściej słowo wytrych maskujące miałkość wielu działań naukowych podejmowanych w Polsce [HS/m/31/11/1]).

Część stypendystów podejrzliwie odnosi się do samej idei integracji, obawiając się dodatkowych, zbędnych z punktu 

widzenia ich potrzeb obciążeń (Trudno jest zmusić zapracowanych ludzi do oderwania się od codziennych licznych zajęć 

w celu integracyjnym [T/m/36/08/2]; Myślę, że nie jest to konieczne. Jeśli integracja ma sens, odbywa się bez tego rodzaju 

pośrednictwa, np. za pośrednictwem konferencji. Interdyscyplinarność, wtedy gdy jest naprawdę potrzebna, również rodzi 

się naturalnie [HS/m/32/10]; Uważam, że nie jest to zadanie Fundacji. Naukowcy mogą (a może i powinni) się lubić, komu-

nikować, spotykać etc., ale do tego żadne stowarzyszenia nie są potrzebne [HS/k/32/08/1]; myślę że sami stypendyści jeśli 

chcą współpracować to wiedzą, gdzie taką współpracę można znaleźć [PM/m/32/09]; Teoretycznie jeśli ktoś prowadzi 

badania to z reguły zna osoby które pracują w podobnych „branżach” [PM/m/33/09/2]). Respondenci zwracają uwagę, 

że (młodzi) badacze dysponują obecnie wieloma mechanizmami nawiązywania kontaktów i współpracy, gdy widzą taką 

potrzebę. Z tego punktu widzenia, Fundacja nie powinna rozpraszać swoich sił i środków na tego typu działania (Fundacja 

ma ważniejsze cele niż „integrowanie” [HS/k/32/08/1]; Nie wydaje mi się, żeby to był właściwy cel FNP, ale mogę się mylić 

[T/m/36/08/1]).

Część respondentów podkreśla, że Fundacja i tak już dostatecznie angażuje się w integrowanie stypendystów, podając 

przykłady aktywności na portalu społecznościowym Facebook oraz szkoleń prowadzonych w ramach programu SKILLS 

(Fundacja zrobiła już bardzo wiele w zakresie integracji [PM/m/31/09]; Istnieje grupa na FB, to wystarczy. Jeśli ludzie chcą 

się znaleźć to przy dzisiejszej technologii nie stanowi to problemu [R/k/33/08]; Organizacja szkoleń już pełni funkcję inte-

gracyjną [HS/k/31/11/1]; Mam wrażenie, że integracja, ta w postaci spotkań i szkoleń jest prowadzona [HS/m/32/10]). 

Respondenci, którzy deklarują potrzebę zaangażowania Fundacji w integrację laureatów, wskazują dwie podstawowe 

formy działania. Jeden to regularne spotkania integracyjne stypendystów, bez względu na ich zainteresowania badaw-

cze. Istotą tych propozycji jest cykliczność spotkań (Regularne spotkania stypendystów, np. co dwa lata, na wzór podob-

nych organizacji za granicą [HS/m/35/08/2]; coroczne spotkania stypendystów [HS/k/28/10/2]; Wydaje mi się, że miło jest 
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jak fundacja stara się integrować młodych naukowców, gdyż właściwie nie będzie innych powodów aby mogli się spotkać 

działając w zupełnie innych dyscyplinach naukowych [T/m/33/08/3]). 

Druga, częściej proponowana formuła to spotkania stypendystów zajmujących się podobnym obszarem badawczym, 

na przykład w formie konferencji (Zdecydowanie tak! Wydaje mi się sensowna próba spotkań roboczych w ramach 

poszczególnych grup dziedzinowych stypendystów [Ś/m/32/10/1]; spotkania laureatów w obrębie dziedzin tematycz-

nych [HS/k/33/09]; przynajmniej grupować ich w zespoły tematyczne, żeby umożliwić wymianę doświadczeń, możliwości 

aparaturowe lub nawet kojarzenie zespołów młodych badaczy [PM/m/33/09/2]; Jestem fi zykiem i doceniłbym kontakt/

spotkania z innymi fi zykami będącymi stypendystami Start [Ś/m/28/08]). Dla większości respondentów to współpraca 

merytoryczna powinna być osią integracji. Część z nich proponuje wobec tego łączenie osób zajmujących się podobną 

tematyką, inni – wręcz przeciwnie – widzą w integracji szansę na współpracę interdyscyplinarną. (Tematyczne towarzy-

stwa naukowe generalnie nie dają możliwości nawiązania kontaktów interdyscyplinarnych [PM/k/32/09]; to byłby świetny 

pomysł, np. w postaci jedno-dwudniowego zjazdu. Możliwe byłoby wówczas nawiązanie współpracy interdyscyplinarnej 

między stypendystami [Ś/k/33/09/2]). 

Wiele z wysuwanych przez respondentów sugestii dotyczy działań już prowadzonych przez Fundację (facebook, newslet-

ter, informacje na stronie internetowej FNP). Inne propozycje to: 

  spotkania, podczas których stypendyści mogliby prezentować swoje obszary badawcze lub wyniki (Po otrzymaniu 

stypendium Start, zamiast sprawozdania może odbywać się dwu – trzydniowa konferencja wyjazdowa z prezentacją 

wyników badań z danego roku [T/m/30/11/2]); 

  mentoring (warto zainicjować kontakt pomiędzy stypendystami różnych edycji – może na zasadzie mentoringu?; 

zapraszanie większego grona stypendystów do pomocy młodszym kolegom (mentoring lub ocena wniosków) mogłoby 

zmobilizować stypendystów do szukania współpracowników [i odciążyć Fundację] [PM/k/32/10]); 

  baza danych/portal ułatwiający nawiązywanie współpracy (Strona internetowa, może np. stworzenie bazy danych 

z projektami, do których poszukujemy współpracowników [niekoniecznie w stylu „zatrudnię kogoś”, raczej „mam 

taki a taki pomysł”, „chętnie wejdę we współpracę”] [HS/k/26/12]); 

  portal dla młodych naukowców pod patronatem FNP; fi nansowanie organizowanych przez stypendystów akcji 

promocyjnych (Jak najbardziej. Może warto zainicjować portal dla młodych naukowców pod patronatem FNP? 

[HS/k/35/08]).

Promocja

Na koniec stypendyści zostali poproszeni o sugestie dotyczące działań promocyjnych, jakie Fundacja powinna podjąć, 

by docierać do jak najszerszego grona młodych, zdolnych naukowców. 38% respondentów odpowiedziała, że żadne 

dodatkowe działania nie są ich zdaniem potrzebne, gdyż dotychczasowe są wystarczające, a Fundacja jest dobrze rozpo-

znawalna w środowisku akademickim (Wydaje mi się, że w dobie powszechnie dostępnego Internetu zadanie znalezienia 

dla siebie odpowiedniego programu i źródła fi nansowania leży po stronie młodych naukowców, powinni we własnym inte-

resie zabiegać o takie sprawy [HS/k/28/08]; Trudno mi powiedzieć, w moim odczuciu wszyscy potencjalnie zainteresowani 

wiedzą o tych programach, tak przynajmniej wnoszę na podstawie obserwacji. [HS/m/32/10]). Respondenci podkreślają, że 

Fundacja jest na tyle widoczna, że każdy aktywny naukowiec bez trudu do niej dotrze. Ci, którzy tego nie potrafi ą, nie są 

wystarczająco kompetentni (Moim zdaniem już dociera. Jeżeli ktoś nie potrafi  uzyskać informacji o Fundacji jest to albo 

jego własne lenistwo albo wyjątkowa niekompetencja i biurokracja jego placówki naukowej [co też czasem się zdarza] 

[HS/m/30/08/1]).

Kolejne 9% nie zgłasza żadnych pomysłów w kwestii promocji. Najczęściej zgłaszaną propozycją (25% odpowiedzi) 

jest intensywniejsza promocja FNP w instytucjach naukowo-badawczych. Respondenci proponują organizację spotkań 

na uczelniach, obecność na kluczowych kongresach i konferencjach oraz na ważnych uroczystościach uczelnianych. 

Najczęściej sugerowana forma promocji to wizyty przedstawicieli FNP na uczelniach, warsztaty dla studentów, plakaty, 

wysyłanie informacji o konkursach i programach, umieszczanie informacji na stronach wydziałów. Pojawiają się także 

propozycje zaangażowania do działań samych laureatów (Moim zdaniem owocne byłyby szkolenia otwarte na lokalnych 

uniwersytetach, kierowane wprost do doktorantów. Ze swej strony jestem gotowa na wsparcie organizacyjne i meryto-
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ryczne takiej akcji w charakterze typu „laureaci inspirują przyszłych laureatów” [HS/k/30/12]; Ewentualnie można by spró-

bować zaangażować aktualnych stypendystów różnych programów jako ambasadorów tych programów, przynajmniej 

w swoich własnych instytucjach – np. raz na rok muszą wykonać jakieś działanie promocyjne – wykład [HS/k/34/08/2]; 

Myślę, że Fundacja może od czasu do czasu przypomnieć swoim byłym stypendystom i laureatom, żeby się rozejrzeli 

wokoło i, jeśli zobaczą takich młodych zdolnych, żeby zachęcili ich do wzięcia udziału w którymś z programów Fundacji 

[Ś/m/29/11/2]). 

Część respondentów (13%) proponuje akcję promocyjną w  mediach (Fundacja powinna być widoczna w mediach 

[Ś/m/30/12]). Z reguły chodzi o media i wydarzenia związane bezpośrednio z nauką (autopromocja podczas większych 

konferencji dziedzinowych, ogłoszenia w  najważniejszych periodykach [HS/m/31/10]; głównie działania reklamowe 

[np. w czasopismach naukowych i popularno-naukowych] [Ś/m/30/08/2]). Niektórzy respondenci zachęcają do promocji 

w mediach nie tylko branżowych, ale również np. w telewizji, na popularnych stronach internetowych (więcej działań 

w przestrzeni medialnej [radio, internet] [HS/k/36/08]; reklama telewizyjna [HS/k/28/10/2]; Większa obecność w mediach 

– info o  najważniejszych nagrodach, stypendiach [HS/k/31/11/1]. Pojawiła się też propozycja promowania Fundacji 

za granicą (Myślę, że dużym problemem jest możliwość ściągnięcia dobrych studentów i postdoków zza granicy, nawet jeśli 

są duże pieniądze na stypendium – powinna być większa promocja Polski jako świetnego miejsca dla naukowców – jestem 

w tej chwili za granicą i nikt nie rozważa Polski jako miejsce na np. postdoca, mimo, ze sa dobre stypendia np. z TEAM-u. 

I będzie ten fakt istotnym czynnikiem dla mnie przy decydowaniu o powrocie do Polski i zakładaniu tam własnej grupy. 

Powinna być nie tylko reklama za granicą, ale i rozbudowany system pomocy dla obcokrajowców (znalezienie mieszkania, 

pomoc z  opieka zdrowotna i  biurokracja, zajęcia integracyjno-krajoznawcze). Przykład: von Humboldt Foundation 

[Ś/m/29/08]).
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PODSUMOWANIE

Niemal wszyscy laureaci programu START z lat 2008-2012, którzy odpowiedzieli na ankietę, kontynuują pracę naukową 

i w zdecydowanej większości chcą to robić w przyszłości. Ich ewentualne obawy budzi przede wszystkim przyszłe zatrud-

nienie i zarobki. Jednocześnie respondenci są raczej zadowoleni ze swoich obecnych warunków pracy i sytuacji material-

nej. W porównaniu z 2001 r., gdy zbadana została duża grupa stypendystów tego samego programu, laureaci ostatnich 

pięciu edycji lepiej postrzegają swoją sytuację materialną i osiągają zdecydowanie wyższe dochody. Jednocześnie jednak 

wielokrotnie podkreślają, że normą w nauce są raczej niskie dochody i problemy z zatrudnieniem. Tylko bardzo dobrzy 

badacze mogą liczyć na dobre warunki pracy i wysokie zarobki. Wyłaniający się z badania obraz środowiska naukowego 

nie jest homogeniczny i rysuje się w nim podział na przeciętnych badaczy o lokalnym znaczeniu oraz ekspertów cieszą-

cych się międzynarodowym uznaniem. Sami respondenci wyraźnie aspirują do tej drugiej grupy. Sukcesem, który chcieliby 

osiągnąć, jest uznanie i wkład w światową naukę. 

Osiągnięcie takiego sukcesu nie jest ich zdaniem łatwe w warunkach polskich. Szansę daje jednak wczesne rozpoczęcie 

pracy naukowej w bardzo dobrym zespole oraz wyjazd za granicę w czasie studiów doktoranckich lub po doktoracie. 

Respondenci mają świadomość, że jakość zespołu, w którym młody człowiek rozpoczyna pracę badawczą, przesądza 

w dużej mierze o jego dalszej karierze. Kolejnym warunkiem jest przemyślana strategia publikacyjna (publikacje w presti-

żowych czasopismach oraz wysoko cytowane) i duża aktywność w pozyskiwaniu grantów. Tylko 7 na 215 osób (w tym sty-

pendyści ostatnich edycji programu) przyznaje, że w ogóle nie składało żadnych wniosków grantowych, a 85% responden-

tów, którzy kontynuują pracę badawczą, deklaruje, że w ciągu ostatnich 2 lat uzyskało fi nansowanie w formie grantów 

i stypendiów. Kilka osób sygnalizowało, że możliwości takie stoją przede wszystkim przed młodymi ludźmi, a łatwość 

kumulowania przez nich środków bywa powodem przedłużania studiów doktoranckich. Zarazem jednak z wypowiedzi 

respondentów wynika, ze strategia taka jest zdecydowanie krótkowzroczna – aby osiągnąć sukces w nauce, należy czuć 

na plecach oddech konkurencji, nie rozpraszać się i nie tracić czasu. 

Sami laureaci swoje sukcesy w pozyskiwaniu fi nansowania w dużej mierze przypisują stypendium START, które – zgodnie 

z założeniem Fundacji – zapewniło im komfort fi nansowy i umożliwiło skupienie na pracy naukowej. Wielu responden-

tów wskazuje również na prestiż stypendium, które stanowiło atut w ich dalszych staraniach o zatrudnieniu lub awans 

w miejscu pracy oraz o fi nansowanie zewnętrzne. Stypendium START okazało się więc skutecznym mechanizmem wspie-

rania młodych badaczy. 

Deklarowane przez respondentów dochody, warunki pracy i ambicje nie świadczą o sytuacji wszystkich, ani nawet więk-

szości młodych naukowców w Polsce. Badanie dotyczyło szczególnej grupy osób, które otrzymały na progu swojej kariery 

stypendium, które znacząco poprawiło ich sytuację bytową i zawodową zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (umożli-

wiając dalsze sukcesy). 

Efekt dźwigni zadziałał tym skuteczniej, że w Polsce – w opinii respondentów – nie brakuje obecnie środków na badania. 

Tu również widać różnicę między odpowiedziami z 2001 i 2012 r. – o ile w 2001 r. defi cyt środków na badania wskazywany 

był jako jedna z najważniejszych przeszkód w pracy badawczej, obecnie nie jest już tak postrzegany. Ważne wydaje się 

to, że w wypowiedziach respondentów pojęcia: „wyniki”, „granty”, „publikacje” i „badania” wymieniane są obok siebie 

niemal jednym tchem, a jakość prowadzonych badań koreluje z wysokością dochodów (dobrzy naukowcy mają szanse na 

wysokie zarobki). 

Respondenci zdecydowanie wysoko oceniają zarówno program START, jak i działalność Fundacji, co nie zaskakuje, biorąc 

pod uwagę, że jest to ocena jej benefi cjentów. Z drugiej strony, mają oni z reguły doświadczenia współpracy z innymi 

instytucjami fi nansującymi naukę. Fundacja wyróżnia się, ich zdaniem, na tym tle jakością prowadzonych działań i atrak-

cyjną ofertą programową dopasowaną do realnych potrzeb naukowców. Respondenci oczekują od Fundacji przede wszyst-

kim fi nansowania młodych badaczy oraz współpracy zagranicznej i, ich zdaniem, Fundacja dobrze wypełnia te zadania. 

W znacznie mniejszym stopniu są natomiast zainteresowani oferowanymi przez FNP szkoleniami czy ofertą integracji 

stypendystów. 




