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I.

WSTĘP

Informacje o programie: cel, forma i skala wsparcia
Fundacja rozpoczęła realizację programu FOCUS w 2006 roku. Program został włączony do oferty FNP w celu umożliwienia utworzenia młodym badaczom posiadającym liczący się dorobek naukowy własnych zespołów badawczych oraz podjęcia nowych kierunków badań. W intencji Fundacji miało być to więc narzędzie wspierające uzyskiwanie samodzielności
naukowej na wczesnym etapie kariery badawczej.
Konkurs kierowany był do młodych uczonych zajmujących się różnymi, określanymi każdego roku przez Fundację sferami
badań. W latach 2006-2010 przeprowadzono pięć edycji programu o następującej tematyce:
 edycja 2006 – tematyka: modelowanie matematyczne procesów biologicznych;
 edycja 2007 – tematyka: astrofizyka i badania przestrzeni kosmicznej;
 edycja 2008 – tematyka: molekularne i biochemiczne badania nad nowotworami;
 edycja 2009 – tematyka: językowa kategoryzacja świata;
 edycja 2010 – tematyka: nano- i mikrotechnologie w medycynie.
Łącznie w ramach programu przyznano 23 subsydia.
Oferowane laureatom trzyletnie subsydium obejmowało:
 część stypendialną (imienne stypendium naukowe laureata oraz stypendia dla współpracujących z nim doktorantów
oraz młodych doktorów);
 część subwencyjną (przeznaczoną na finansowanie zakupów – aparatury, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań itp., podróży służbowych, kosztów konferencji, oraz wynagrodzeń za prace pomocnicze i techniczne);
 środki przeznaczone na koszty administracyjne i techniczne, w tym na pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (grantów, subwencji, stypendiów).
Wnioski były oceniane w dwuetapowym konkursie, wg następujących kryteriów:
 dorobek naukowy i aktywność naukowa kandydata;
 wartość wskazanych osiągnięć naukowych;
 wartość i znaczenie zamierzonego tematu badawczego;
 uczestnictwo w programie badawczym młodych naukowców (doktorantów);
 możliwości zespołu i adekwatność posiadanego warsztatu naukowego do zamierzenia badawczego.

Wysokość finansowania, zaangażowane środki
W latach 2006-2007 wysokość subsydium wynosiła 240 tys. zł (80 tys. zł rocznie). W edycjach 2008-2010 kwota ta została
podniesiona do 300 tys. zł (100 tys. zł rocznie). Ponadto wszyscy laureaci programu mogli się starać o dodatkowe granty,
przyznawane na zasadach konkursowych i przeznaczone na tworzenie nowych laboratoriów i doskonalenie warsztatu
badawczego. Z grantów tych – choć w różnej wysokości – skorzystali wszyscy laureaci programu. Najwyższe granty otrzymali laureaci z obszaru: matematyczne modelowanie procesów biologicznych (średnio było to 625 tys. zł). Granty badaczy
zajmujących się językową kategoryzacją świata stanowiły średnio 1/3 tej kwoty.
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Obok grantów, oferta programu przewidywała także możliwość przedłużenia o kolejne dwa lata okresu finansowania subsydium, w wysokości dotychczasowej rocznej kwoty subsydium. Warunkiem przedłużenia były osiągnięcia laureatów,
zwłaszcza w sferze pozyskiwania dodatkowych grantów. Fundacja weryfikowała te osiągnięcia, korzystając z zewnętrznych recenzji. Dziewięcioro spośród trzynastu laureatów edycji 2006-2008 uzyskało dwuletnie przedłużenia subsydiów.
Łącznie otrzymali oni kolejne 1,6 mln zł.

Wsparcie uzyskane przez laureatów w programie FOCUS
w tys zÝ
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Łączny koszt programu w latach 2006-2011 wyniósł 13,4 mln zł.
Maksymalne obciążenie (ponad 4 mln zł) kosztami jego realizacji miało miejsce w 2009 roku. Udział kosztów programu
w łącznej kwocie wydatków programowych FNP osiągnął wówczas maksimum 9%.
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Cele i zakres ewaluacji
Ostatni konkurs w ramach programu FOCUS przeprowadzono w 2010 roku. Zakończenie realizacji programu nie wiązało się z wątpliwościami wobec jego idei, sposobu realizacji czy efektów. Było spowodowane pojawieniem się w ofercie
FNP programu TEAM, który oferował, również adresatom FOCUSA (bez względu na obszar badawczy) – znacznie większe środki na założenie grupy badawczej. Program TEAM, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, miał z góry określony zakres czasowy – ostatni konkurs w ramach tego programu został przeprowadzony
w 2012 roku. Doświadczenia obu programów są kluczowe dla planowania dalszych działań Fundacji. O ile za wcześnie jeszcze na ocenę efektów programu TEAM, w przypadku FOCUSA można się już o to pokusić. Ponieważ program był skupiony
na wspieraniu badaczy (a nie np. konkretnych projektów badawczych), również jego ewaluacja odnosi się przede wszystkim do rozwoju karier laureatów i wpływu wsparcia programu FOCUS na te kariery. Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy program miał wpływ na rozwój naukowy laureatów, a jeśli tak, na czym ten wpływ polegał i czy okazał się
trwały?
2. Czy i jakie zmiany spowodował program w otoczeniu laureatów (skoro umożliwiał tworzenie zespołów badawczych)?
3. Czy można wskazać czynniki wspomagające i osłabiające działanie programu?

Metody ewaluacji
O wyborze metod ewaluacyjnych zadecydowała w dużej mierze niewielka liczebność oraz zróżnicowanie grupy laureatów
pod względem dyscyplin badawczych.
Bardzo pomocna w ocenie rozwoju laureatów programu subsydialnego byłaby analiza bibliometryczna ich dorobku.
W przypadku programu FOCUS analiza taka jest jednak niemożliwa z wielu powodów:
 bardzo niewielkiej liczby laureatów;
 relatywnie dużego udziału przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, wymykających się ocenie bibliometrycznej;
 dużego zróżnicowania laureatów pod względem dyscyplin i specjalności badawczych (a co za tym idzie, również
dynamiki publikacyjnej);
 braku odpowiedniej grupy referencyjnej;
 trudności z wytyczeniem okresów porównawczych – pewnym rozwiązaniem byłoby porównanie dorobku przed i po
uzyskaniu subsydium przez laureatów, musielibyśmy jednak porównywać dorobek z okresu doktoratu i stażu podoktorskiego, uzyskiwany przy dużym udziale opiekunów naukowych, z dorobkiem pierwszych lat budowania samo-
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dzielnego zespołu. Dodatkowo, można założyć, że część publikacji, które ukazały się już po uzyskaniu subsydium,
było efektem pracy wcześniejszej. Efekty pracy badawczej po uzyskaniu subsydium były zaś dodatkowo opóźnione
z powodu konieczności tworzenia zespołu, a często i laboratoriów;
niewystarczającego upływu czasu od momentu uzyskania subsydium przez laureatów. W najlepszym z tego punktu
widzenia przypadku (dla czworga laureatów z 2006 r.) wynosił on niespełna sześć lat, a w najgorszym (dla laureatów
z 2010 r.) – niespełna dwa lata. Szacunki dotyczące luki czasowej między finansowaniem badań, a publikacjami,
które są ich efektem mówią, że 75% publikacji pojawia się w ciągu 3 lat od zakończenia finansowania, a 90% w ciągu
pięciu lat od zakończenia finansowania1. Radykalnie wyklucza to z analizy bibliometrycznej zdecydowaną większość
laureatów programu. Tym bardziej, że w przypadku laureatów FOCUSA nie chodziło o płynne przejście z realizacji
jednego projektu badawczego do drugiego, ale o stworzenie (często od podstaw) własnego warsztatu pracy –
trudno w tej sytuacji oczekiwać od nich dużej dynamiki publikacyjnej bezpośrednio po uzyskaniu subsydium.
Jeżeli chcielibyśmy wziąć pod uwagę nie tyle liczbę publikacji, co ich cytowalność, „okno pomiaru” skróci się
jeszcze bardziej, bo brakuje czasu, by publikacje te mogły zebrać potencjalne cytowania. Jeśli wziąć pod uwagę
średnioroczne cytowania, okazuje się, że są one z reguły gorsze w okresie bezpośrednio po uzyskaniu subsydium niż
przed. Innymi słowy, publikacje ukazujące się wkrótce po założeniu samodzielnych zespołów nie osiągają zazwyczaj
klasy najlepszych publikacji tych samych osób z okresu ich wcześniejszej pracy w zespołach doświadczonych badaczy
(choć zdarzają się sytuacje odwrotne). Trudno jednak z tego cokolwiek wnioskować. Tak jak w przypadku spadku
liczby publikacji, można tłumaczyć to koniecznością skoncentrowania się laureatów na działaniach organizacyjnych
(o których skądinąd dużo opowiadali w wywiadach). Nasuwa się wątpliwość, czy znacznie wyższe cytowania prac
pisanych w zespołach innych badaczy wynikają z dominującego wpływu tychże. Aby sprawdzić taką ewentualność,
prześledziłam cytowania dla najlepszych trzech publikacji z okresu „przed Focusem” wyodrębniając te, w których
przyszły laureat był pierwszym autorem. Okazuje się, że w zdecydowanej większości przypadków lepszej
cytowalności prac opublikowanych w zespole innego badacza (2/3 przypadków), przyszli laureaci są pierwszymi
autorami. Nie wydaje się więc, by ich wczesne sukcesy wiązały się wyłącznie z udziałem w dobrych zespołach
(choć z pewnością zespoły te miały wpływ na publikowane przez nich prace). Poza satysfakcją z wyboru
w konkursie osób, które zapracowały na samodzielny zespół „własnymi” publikacjami, daje to podstawy do
oczekiwań, że w dłuższej perspektywie wypracują one publikacje na podobnym poziomie. Nie można jednak
wykluczyć, że w innym (gorszym) środowisku badawczym, będą one mniej efektywne niż w dobrych zespołach,
w jakich pracowały np. podczas zagranicznych staży podoktorskich. O tych różnicach w jakości środowiska
badawczego sami laureaci sporo opowiadali w wywiadach, deklarując często, że za granicą prawdopodobnie
mogliby osiągnąć lepsze wyniki.
Podobnie jak w przypadku liczby publikacji, nie widać zatem związku między poziomem cytowań a faktem
zakładania zespołu w nowym miejscu. Nie można też stwierdzić takiego związku z czynnikami takimi jak
rok uzyskania subsydium czy obszar badawczy laureata.

Grupa 23 osób zróżnicowanych pod względem dyscyplin badawczych, płci oraz miejsca pracy nie stanowią odpowiedniej
bazy dla badań ilościowych. Jednocześnie jednak stanowią bardzo ciekawy obiekt badań jakościowych. Tym bardziej, że
pytania ewaluacyjne wymagały uwzględnienia perspektywy samych laureatów. Dlatego podstawową metodą zastosowywaną w tym badaniu były pogłębione wywiady z laureatami, uzupełnione analizą dokumentacji programowej (wniosków składanych w konkursie, sprawozdań z realizacji projektu, wniosków o przedłużenie subsydiów oraz recenzji).

1

Research Funders and Research Output Collection. European Science Foundation 2012.
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II. CHARAKTERYSTYKA LAUREATÓW
(wnioski z analizy dokumentacji programowej)

Dziedziny i obszary badawcze
W ramach pięciu konkursów w latach 2006-2010 do konkursu stanęło 130 kandydatów, spośród których wyłoniono 23 laureatów. Najtrudniej było otrzymać subsydia w obszarach: nano- i mikrotechnologie w medycynie oraz językowa kategoryzacja
świata (współczynnik sukcesu na poziomie 12% i 14%). Najmniej kandydatów zgłosiło się do konkursu w obszarze astrofizyki
i badań przestrzeni kosmicznej, co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę liczbę badaczy zajmujących się tą tematyką w Polsce.

Kandydaci i laureaci w programie FOCUS
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Tematyka poszczególnych edycji była pomyślana w sposób interdyscyplinarny, raczej jako obszar badawczy niż dyscyplina nauki. Wśród laureatów wszystkich edycji najliczniej reprezentowana była chemia i nauki humanistyczne. Znaleźli się jednak wśród nich również fizycy, lekarze, biolodzy i astronomowie. Ze względu na stosunkowo niewielką skalę
programu i jego rozbicie tematyczne, trudno – porównując np. dwóch biologów z dwoma fizykami – wyciągać wnioski
na temat specyfiki poszczególnych dyscyplin nauki odnośnie dynamiki karier laureatów czy efektów programu. Zwracają
jednak uwagę podobieństwa między laureatami z poszczególnych obszarów.

Płeć
W gronie 23 laureatów znalazło się osiem kobiet. Wiąże się to nie tylko z mniejszą liczbą kobiet wśród kandydatów
do programu, ale – w większym stopniu – z niższym współczynnikiem sukcesu. Wynosił on dla kobiet 13,5%, podczas gdy
dla mężczyzn 20%.
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Kobiety mają największy udział w obszarach: językowa kategoryzacja świata oraz nano- i mikrotechnologie, a więc w edycjach o stosunkowo niskim współczynniku sukcesu.
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Wiek i dynamika kariery
Laureaci programu otrzymywali subsydium średnio w wieku 35 lat, pięć lat po uzyskaniu doktoratu. Wbrew ogólnym
tendencjom, najmłodsi w momencie otrzymania subsydium (uzyskania samodzielności) byli lekarze, a kolejno: humaniści, chemicy i fizycy. Dane te, biorąc pod uwagę średni wiek otrzymania stopnia doktora w Polsce (34 lata)2, wskazują
na znacznie szybsze tempo awansu naukowego przyszłych laureatów. W wieku, w którym przeciętnie uzyskuje się
w Polsce doktorat, laureaci FOCUSA tworzyli własne zespoły badawcze. Jeżeli ten etap usamodzielnienia połączymy
orientacyjnie z uzyskaniem habilitacji (nie wszyscy laureaci posiadali habilitację w momencie rozstrzygnięcia konkursu),
grupa laureatów również wyraźnie wyprzedza populację polskich naukowców, którzy przeciętnie uzyskują stopień doktora habilitowanego w wieku 46 lat. Jedna z laureatek wskazała wśród swoich sukcesów zdobycie habilitacji w wieku
34 lat. Pozostali – jeśli mówili o habilitacji – to raczej jako o zbędnym obciążeniu lub formalności przeprowadzonej w czasie zbliżonym do uzyskania subsydium FOCUS. Jedna z badanych osób, odnosząca niekwestionowane sukcesy badawcze,
do dziś nie ma habilitacji i – jak sama deklaruje – nie potrzebuje jej.
Jedna trzecia laureatów programu FOCUS była laureatami wcześniejszych konkursów FNP (przede wszystkim: START,
KOLUMB, HOMING, Stypendia Konferencyjne). Być może laureaci FNP są bardziej świadomi oferty programowej Fundacji
i częściej zgłaszają się do kolejnych konkursów. Można jednak zakładać, biorąc także po uwagę niski współczynnik sukcesu w programach FNP, że laureaci FOCUSA od początku swoich karier należeli do grupy wyróżniających się badaczy.
Ze względu na słabą reprezentację poszczególnych dziedzin nauki wśród laureatów programu, z celem mijają się analizy
rozbieżności pod względem tempa uzyskiwania poszczególnych stopni naukowych w grupach reprezentujących różne
dziedziny. Widać jednak prawidłowość, że zarówno doktorat, jak i uzyskanie samodzielności (założenie własnego zespołu
badawczego) jest osiągany przez przedstawicieli nauk humanistycznych równie szybko, jak w przypadku innych dziedzin
nauki.

2

Batorski Dominik, Bojanowski Michał, Czerniawska Dominika: Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej osób ze stopniem doktora w Polsce, 2007.
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Laureaci programu FOCUS wg wieku i dynamiki kariery
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Pewne (niedające się wyjaśnić specyfiką dyscyplin badawczych) różnice w dynamice awansu naukowego widać w przypadku porównania kobiet i mężczyzn. O ile obie grupy uzyskiwały doktorat w podobnym wieku (kobiety 30 lat, mężczyźni
29 lat), o tyle założenie własnego zespołu badawczego następowało u kobiet wyraźnie później – 5,9 lat po doktoracie
(4,6 lat u mężczyzn). Kobiety (średnio) otrzymywały subsydium w wieku 36 lat (mężczyźni – 34 lat).
Wszyscy laureaci programu odbyli staże zagraniczne, choć długość okresu spędzonego przez nich za granicą wahała się
od niecałego roku (w przypadku trzech osób) do 9 lat. Średnio wynosiła 3,6 roku.
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W grupie laureatów nieco więcej czasu na stażach zagranicznych spędziły kobiety (4,35 roku, podczas gdy mężczyźni:
3,25 roku). Najdłużej przebywali na nich biolodzy, a najkrócej chemicy. Nie widać związku między długością czasu spędzonego za granicą a tempem założenia własnego zespołu, czyli uzyskaniem FOCUSA (z przeprowadzonych wywiadów
wynika, że uzyskanie subsydium rzeczywiście było dla laureatów początkiem pierwszego własnego zespołu).
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Widać natomiast związek między długością pobytu zagranicznego a gotowością do podjęcia pracy w nowym ośrodku
badawczym w Polsce. Zdecydowana większość laureatów (18/23) założyła swoje zespoły w swoim dotychczasowym miejscu pracy. W pozostałych przypadkach zmiana miejsca dokonywana była z reguły po dłuższym pobycie zagranicznym.
Średnia długość pobytu zagranicznego dla tych osób wynosi 7,2 roku. Można uznać, ze dostatecznie długi pobyt zagraniczny ułatwia „przecięcie pępowiny” łączącej badaczy z macierzystymi ośrodkami.

Konferencje w ramach programu FOCUS
Konkursy w danym obszarze tematycznym były poprzedzane organizowanymi przez Fundację konferencjami, do udziału
w których byli zapraszani młodzi badacze zajmujący się taką właśnie tematyką, a więc potencjalni uczestnicy programu.
Spotkania takie dawały im szanse zaprezentowania swoich badań oraz dyskusji z udziałem międzynarodowych autorytetów w danej dziedzinie. W pięciu konferencjach wzięły udział łącznie 224 osoby, z czego 3/4 stanowili młodzi naukowcy
(doktoranci i doktorzy). Zapraszani na konferencje profesorowie w dużej mierze pochodzili z zagranicy.

Uczestnicy konferencji tematycznych organizowanych w ramach
programu FOCUS
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Biorąc pod uwagę edycje 2006-2009 (poprzedzone tematycznymi konferencjami), łącznie 30% kandydatów do konkursu
było wcześniej uczestnikami konferencji. Wśród laureatów udział uczestników jest wyższy i wynosi 47%.
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III. EFEKTY PROGRAMU
wnioski z analizy dokumentacji programowej
Wszyscy laureaci programu utworzyli zespoły badawcze i były to ich pierwsze zespoły. Większość utworzyła te zespoły
bezpośrednio po powrocie ze stażu podoktorskiego. Na 23 laureatów pięcioro podjęło pracę i stworzyło swoje zespoły
w innej instytucji niż ta, w której uzyskali doktorat. W zależności od obszaru badawczego, wielu z nich stworzyło całe
laboratoria badawcze. Dotyczy to nie tylko osób, które zakładały zespół w nowym miejscu, ale również tych, którzy
wrócili do „macierzystej” instytucji i – dzięki subsydium – mogli otrzymać i przystosować do pracy laboratoryjnej nowe
pomieszczenia. Na ten cel m.in. były przeznaczane środki z dodatkowych grantów. Jak wynika z raportów składanych
przez laureatów, wydatki aparaturowe stanowiły dominującą pozycję w grantach laureatów z obszaru nano- i mikrotechnologie w medycynie. W obszarze: molekularne i biochemiczne badania na nowotworami, dużą cześć grantów pochłonęły
materiały i odczynniki. We wszystkich obszarach laureaci sporą cześć grantów poświecili na zagraniczne wyjazdy własne
lub członków swoich zespołów. Zwłaszcza ten ostatni element jest często podkreślany w sprawozdaniach.
Mimo początkowych trudności (omówionych w dalszej części raportu), laureaci zdołali zgromadzić wokół siebie zespoły
złożone z młodszych kolegów. Określenie „zespół” nie jest całkiem jasne w tym kontekście – laureaci podają liczbę osób
biorących udział w pracach zespołu, przy czym stopień i czas tego zaangażowania nie zawsze jest określony. Nie wszystkie z tych osób otrzymywały stypendium. Część laureatów dzieliła swoją pulę stypendiów na drobne kwoty, by obdzielić
nimi (choćby symbolicznie) możliwie wiele osób, część koncentrowała wydatki stypendialne na jednej lub dwóch osobach.
Łącznie, jak wynika z raportów, laureaci stworzyli zespoły liczące od 4,75 (średnio) osób (w przypadku nano- i mikrotechnologii w medycynie) do prawie 11 osób (w obszarze: molekularne i biochemiczne badania nad nowotworami).
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Do końca 2012 r. jedynie dwóch laureatów edycji 2006 i jeden laureat edycji 2007 zakończyli realizację projektów. Łącznie w trzech pierwszych edycjach programu (lata 2006-2008), gdzie – zgodnie z pierwotnym planem – realizacja finansowanych projektów powinna zostać już zakończona, na 13 laureatów jedynie trzech sfinalizowało projekty. Pozostali (poza
jedną osobą) otrzymali zgodę na przedłużenie realizacji projektów (dodatkowe finansowanie), zaś jedna osoba – zgodę na
przedłużenie terminu złożenia sprawozdania. Warunkiem przedłużenia subsydium były sukcesy w dotychczasowej realizacji projektów oraz uzyskanie w tym czasie innych grantów. Wnioski o przedłużenie, wraz ze sprawozdaniem z realizacji projektu, były recenzowane przez zewnętrznych ekspertów. Pozytywne rozpatrzenie wszystkich złożonych wniosków o przedłużenie subsydium można więc uznać za potwierdzenie sukcesu laureatów. Same recenzje były zdecydowanie pochlebne, a wielu przypadkach wręcz entuzjastyczne.
Laureaci uzyskali dodatkowe granty – przede wszystkim z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), ale również z zagranicznych źródeł, np. z EMBO czy National Institutes of Health (NIH). Aż pięć osób (w tym jedna, która nie
ubiegała się o przedłużenie) zostało laureatami programu Fundacji TEAM. W ciągu niespełna roku funkcjonowania Narodowego Centrum Nauki czworo laureatów FOCUSA uzyskało granty z tego źródła. Najbardziej spektakularnym sukcesem
laureatów FOCUSA są dwa granty European Research Council ERC (Starting Grants).
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IV. WNIOSKI Z WYWIADÓW
Wywiady objęły 14 spośród 23 laureatów programu. Byli to przede wszystkim laureaci pierwszych edycji programu, reprezentujący bardzo zróżnicowane dyscypliny badawcze: medycynę, biologię molekularną, astronomię, fizykę, chemię,
a także psychologię i antropologię. Reprezentowali oni również zróżnicowane jednostki badawcze (wyższe uczelnie, instytuty PAN) oraz lokalizacje (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań i kilka mniejszych ośrodków). W gronie osób, z którymi
przeprowadzono wywiady, znalazło się 5 kobiet i 9 mężczyzn. Rozmówcy byli więc zróżnicowani pod względem płci, dyscypliny badawczej oraz rodzaju, skali i geograficznej lokalizacji ośrodka badawczego, a jednocześnie ich charakterystyka
odpowiadała w dużej mierze charakterystyce laureatów programu FOCUS.
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Wywiady trwały średnio po ok. 90 min. i były prowadzone w sposób pozostawiający badanym dużą dowolność w sposobie
opowiadania i prowadzenia rozmowy, skupiając się wokół kilku podstawowych kwestii, takich jak:
 identyfikacja momentów zwrotnych oraz osób kluczowych dla karier rozmówców;
 znaczenie otrzymanego subsydium FOCUS;
 postrzeganie wyzwań stojących przed badaczami tworzącymi własne zespoły;
 postrzeganie przez laureatów sukcesu oraz ich aspiracje.

14

RAPORT Z EWALUACJI PROGRAMU FOCUS

Przebieg karier badawczych laureatów
Badani laureaci – choć oczywiście różnią się w ocenie swoich dokonań, wyrażając rozmaity poziom optymizmu i satysfakcji – mają z reguły poczucie, że stworzenie i prowadzenie przez nich zespołów badawczych jest dużym sukcesem. Źródeł tego sukcesu są skłonni upatrywać nie w jednej, ale w ciągu sprzyjających okoliczności. Choć każdy z nich koncentrował się na nieco innych aspektach funkcjonowania w nauce, w ich w relacjach widać bardzo wyraźne podobieństwa:
 kariery rozmówców (podobnie jak wszystkich laureatów programu) przebiegają znacznie dynamiczniej niż w przypadku przeciętnego polskiego naukowca: doktorat uzyskują oni średnio w wieku 30 lat, a pięć lat później zakładają
własne zespoły (dla porównania; średni wiek uzyskania doktoratu w Polsce wynosi 34 lata, a habilitacji: 46 lat);
 prawie wszyscy badani laureaci potrafią wskazać mentora, który zdecydowanie pomógł w ich rozwoju;
 wszyscy spędzili pewien okres w swojej karierze za granicą. Większość z nich, proszona o zidentyfikowanie
momentów zwrotnych swojej kariery, wskazuje właśnie staż zagraniczny;
 mimo dość jednoznacznie podkreślanej przewagi zagranicznych ośrodków, w których odbywane były staże
podoktorskie, wszyscy badani laureaci wrócili do Polski, i to z podobnych powodów;
 prawie wszyscy laureaci, wracając z zagranicy lub wkrótce potem, otrzymali subsydium FOCUS, które dało im
niezależność i szanse stworzenia własnych zespołów. Jest to kolejne wydarzenie identyfikowane przez rozmówców
jako przełomowe dla ich kariery;
 oceny programu FOCUS są zdecydowanie pozytywne, choć oceny decyzji o powrocie do kraju są bardziej
zróżnicowane.

Znaczenie programu
Odpowiadając na pytanie o kluczowe momenty w swojej karierze, większość rozmówców – obok wyjazdu za granicę na
staż podoktorski – wskazała właśnie uzyskanie subsydium FOCUS – jako początek własnego zespołu. Większość utworzyła te zespoły, wracając lub tuż po powrocie ze stażu podoktorskiego, nie mając jeszcze habilitacji. W zależności
od obszaru badawczego, wielu z nich stworzyło całe laboratoria badawcze. Wszyscy są zgodni, że bez subsydium
nie byłoby to możliwe. Na 23 laureatów pięcioro stworzyło swoje zespoły w innej instytucji niż ta, w której uzyskali doktorat (z czteroma z nich zostały przeprowadzone wywiady).
Laureaci doceniają to, że mogli założyć zespoły relatywnie (na tle polskich standardów3) wcześnie, ale gdy czuli się już
wystarczająco dojrzali i dobrze do tego przygotowani po powrocie z zagranicznego postdoka. – To był idealny timing dla
mnie – opowiada jeden z laureatów (36 lat, doświadczenia zebrane w kilku różnych laboratoriach i pomysły na własne
badania). – Akurat miałem to szczęście, że tematycznie to pasowało [m/PM/41].
Niektórzy przygotowywali wnioski do programu jeszcze za granicą. Jeden z laureatów opowiada, że przebywając za granicą, dostał od kolegów informację o FOCUSIE, jako zachętę do powrotu na samodzielne stanowisko:
Przed przyjazdem tutaj koledzy mnie poinformowali o właśnie tym programie – nawet miałem wydrukować
listy, pokazać pani, ale nie zdążyłem – i tam było napisane: Fundacja ogłosiła program właśnie dla ciebie.
Dla mnie to był bardzo optymalny moment żeby zaczynać budowę zespołu. [m/Ś/41]
Laureaci tym bardziej doceniają program FOCUS, że był to jedyny – w ich świadomości – program tego rodzaju. To poczucie unikatowości FOCUSA dotyczy wszystkich dyscyplin nauki, a szczególnie humanistyki, gdzie idea finansowania zespołu
była szczególnie nowatorska.

3

Por. dyskusja dot. habilitacji. Wywiad z Barbarą Kudrycką „Habilitacji pa, pa”. Gazeta Wyborcza, 2008-04-04.
http://wyborcza.pl/1,75515,5081569.html
Justyna Osiecka-Chojnacka Spory o habilitację – próba analizy debaty, „Analizy BAS” Nr 11/2009, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.
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W tamtym momencie, w 2009 roku, ja jeszcze nie byłam gotowa do ubiegania się o środku unijne, a jeśli chodzi
o finansowanie tutaj, w kraju, to generalnie nie było takiej tradycji w dziedzinie humanistyki: finansowania
zadań, badań zespołowych i nie ma takiej tradycji na świecie (…). Na warunki polskie to było bardzo nowatorskie, bo projektów, które mają na celu budowanie zespołów, w 2009 roku nie było. [K/HS/36]

Również pozostali rozmówcy nie mają wątpliwości, że FOCUS był jedyną tego rodzaju ofertą, choć obecnie jest już ich
więcej. Niektórzy postrzegają te inne oferty, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat, jako zainspirowane FOCUSEM.
W wielu wywiadach pojawiają się opinie, że unikatowość FOCUSA polegała nie tylko na braku inicjatyw o podobnym
celu, ale i na specyficznej konstrukcji programu (subsydium, stypendia, grant) oraz jego elastyczności i dopasowaniu
do potrzeb badaczy.

Mnie się zawsze wydawało, że FNP ma taki mądry sposób wydawania pieniędzy (…). Przez to, że jest stworzona przez naukowców … Oni wiedzą, co naukowiec musi mieć, żeby działać. I FOCUS jest idealny pod tym
względem.(…) I ten rodzaj takiej troski ze strony FNP wydaje mi się bardzo fajny. [m/HS/32]
Elastyczność i życzliwość w podejściu Fundacji do laureatów jest doceniana w wielu wywiadach. Okazała się kluczowa
dla powodzenia programu, ze względu na wielorakie wyzwania związane z zakładaniem pierwszego własnego.

Budowanie zespołu – wyzwania
Wśród wyzwań, przed którymi wówczas stanęli, laureaci wymieniają przede wszystkim znalezienie dla siebie nowego miejsca po dłuższym pobycie za granicą lub zmianę roli w dotychczasowej instytucji, stworzenie warsztatu pracy (laboratorium) oraz pozyskanie współpracowników (studentów).

Znalezienie pracy lub usamodzielnienie się w dotychczasowej instytucji
W przypadku osób tworzących zespoły w nowych miejscach, własne, zewnętrzne finansowanie okazało się niezbędne już
na etapie uzyskania pracy.
(…) nikt by mnie nie zatrudnił bez FOCUSA. Jesteś osobą z zagranicy, szukasz pracy i nawet jak cię znają,
wszyscy cię chcą zatrudnić, ale mówią, że nie mają takiej możliwości. Nie są w stanie, nie chcą. (…) Więc
nagle się okazuje, że nikt w Polsce nie ma… boi się ciebie zatrudnić, nie ma etatu… Nie ma, nie chce. Pewnie
bardziej nie chce, niż nie ma. A potem, jak nagle masz pieniądze… (…) nagle się okazało, że wszędzie masz
miejsce pracy. [m/PM/37]
Osoby, które pozostały w macierzystej instytucji, stanęły z kolei przed wyzwaniem zbudowania swojej samodzielnej
pozycji.
Program FOCUS był bardzo istotny, ponieważ pozwolił na zobaczenie mnie jako osoby tak po części pełnoprawnej, gdyż odbyło się to przed moją habilitacją, a także tu, w ramach wydziału, zostałem tak zobaczony,
jako osoba, która jest naukowcem. [m/Ś/40]
Wracając po postdoku, większość rozmówców miała wprawdzie zagwarantowany etat, ale żadnych szans na realizację
własnych projektów bez zdobycia zewnętrznych funduszy:
Chyba jak wyjeżdżałam to już byłam na stanowisku adiunkta, dostałam dwuletni urlop bezpłatny i jakbym
wróciła bez pieniędzy to bym się zajmowała takimi rzeczami powiedzmy administracyjnymi bardziej (…) nie
mogłam stworzyć własnego zespołu z funduszy wydziałowych. [k/Ś/42]
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Stworzenie laboratorium
Przed najtrudniejszym wyzwaniem stanęli przedstawiciele nauk eksperymentalnych, którzy musieli zbudować laboratorium, tzn. uzyskać, zaplanować i urządzić odpowiednią przestrzeń oraz zdobyć niezbędną aparaturę (nie mając wcześniejszych doświadczeń tego rodzaju). Problem ten dotyczył nie tylko osób, które zakładały zespół w nowej dla siebie instytucji i dopiero po uzyskaniu subsydium FOCUS otrzymały pomieszczenie – z reguły gołe ściany, które trzeba było dopiero
urządzić. W podobnej sytuacji byli ci, którzy rozpoczęli budowę własnego zespołu w swojej „starej” instytucji, gdzie
brakowało dla nich odpowiednich warunków lokalowych.
W 2007 roku pracowałem jeszcze w starym budynku, gdzie – jako ciągle asystent czy wtedy adiunkt, dysponowałem jednym malutkim pokoikiem, w którym stał mój komputer i właściwie tyle. I w tym pokoju, na
tym komputerze, zrobiłem najpierw pracę doktorską, później napisałem też pracę habilitacyjną i tak dalej,
również ten wniosek do FOCUSA do Fundacji. Na początku, właściwie przez pierwszych kilka miesięcy miałem dwójkę doktorantów, którzy siedzieli ze mną razem w tym pokoju, a pokój miał mniej więcej trzy metry
kwadratowe. [M/PM/41]

Zbudowanie zespołu
Dużym wyzwaniem dla debiutujących w roli szefów zespołu badaczy było pozyskanie studentów. Okazało się to szczególnie
trudne przy formowaniu zespołu w nowej instytucji, ale nie tylko. Studenci niezbyt chętnie angażowali się we współpracę
z osobami, które nie miały uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim. Zgodnie z założeniami
programu, habilitacja nie była warunkiem uzyskania subsydium i część laureatów nie miała habilitacji w momencie
otrzymania subsydium (większość uzyskała ją dopiero jakiś czas po powrocie do Polski). Laureaci mieli wprawdzie do
dyspozycji środki na stypendia, ale, jak wynika z wywiadów, często nie wystarczało to do budowania efektywnego zespołu.
Na ogół formalnym promotorem stawała się osoba niezwiązana z projektem. Laureat, faktycznie odpowiadając za projekt,
nie miał z kolei realnej kontroli nad doktorantem. Część z nich odczuwała skutki takiego „podwójnego wiązania” już przy
pierwszych zgrzytach we współpracy z doktorantami. W praktyce w niektórych zespołach doktoranci pojawili się dopiero
pod koniec realizacji programu.

Podjęcie nowej tematyki badawczej
Wyznaczony przez Fundację wymóg samodzielności badawczej laureatów narzucał im m.in. wytyczenie własnego obszaru
badawczego, który różniłby się (w mniejszym lub większym stopniu) od realizowanych wcześniej (na stażu podoktorskim)
projektów. Strategia wyboru nowej tematyki wyglądała rozmaicie, jednak dla osób, które zdecydowały się na zasadniczą
zmianę, wiązała się z dużym ryzykiem. FOCUS traktowany jest przez te osoby jako szansa podjęcia nowych wyzwań
badawczych:
Moim zdaniem, w moim przypadku, Fundacja podjęła duże ryzyko, bo dała mi pieniądze na lab doświadczalny, (…) mimo, że nie miałam wtedy żadnego doświadczenia. (…)W Stanach bez preliminary results i tego
właśnie know how, jeśli chodzi o rzeczy eksperymentalne, w życiu bym na to pieniędzy nie dostała. Dostałabym tylko na tę dziedzinę, na której się znam. [k/Ś/42]
Podjęcie nowej roli (szefa projektu badawczego) było możliwe – jak sami zaznaczają rozmówcy – nie tylko dzięki
środkom finansowym, ale i prestiżowi programu FOCUS. Niemal wszyscy rozmówcy – bez względu na dziedzinę nauki
– podkreślali prestiż programu, który pomógł im w zbudowaniu swojej pozycji w środowisku. Prestiż ten, ich zdaniem,
zdecydowanie odróżnia program FOCUS (a właściwie także wszystkie programy Fundacji) od innych możliwości finansowania nauki i naukowców.
To jest absolutny prestiż. Nikt nie mówi, że on dostał grant FOCUS, tylko to jest nagroda FOCUS, tak to jest
widziane. Także jest laureat Fundacji, a nie grantobiorca. Dużo lepiej człowiek wygląda, jak się stara o inne
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granty. Moim zdaniem ta kwestia prestiżu jest tu kluczowa, pieniądze są zupełnie drugo- czy trzeciorzędne.
Bo jeżeli ktoś robi dobrą naukę, to z NCN pieniądze dostanie – łatwo i dużo. Także pieniądze da się znaleźć,
natomiast jest olbrzymi wpływ na to, co z człowiekiem się dzieje, jakie ma możliwości w środowisku, właśnie poprzez wyróżnienie i prestiż Fundacji. I to, że to są nagrody, wyróżnienia (…) Nie wiesz, jak dużo zależy
od dziekana czy rektora. Ten dziekan… dla niego ja byłem osobą zupełnie anonimową, a tu jesteś laureatem
Fundacji. I on to wie, i wszyscy wiedzą. Nie ma takiej osoby, która by nie wiedziała, to jest jakby laurka czy
znaczek przyczepiony. O cokolwiek się prosi, cokolwiek potrzeba, to on jest absolutnie chętny i trzy razy
się zastanowi, zanim ci odmówi. To jest jedna rzecz. A poza tym, te pierwsze współprace to były oczywiście współprace koleżeńskie, i były wypracowane przez lata. Dużo łatwiej znajdować nowych współpracowników, bo oni też cię znają. To jest niesamowite, że te rozstrzygnięcia konkursów Fundacji wszyscy śledzą
i wszyscy obserwują. Więc jak ja dzwonię po raz pierwszy do kogoś, profesora z Uniwersytetu Warszawskiego
i się przedstawiam, to on bardzo często wie, z kim mówi. Ja oczywiście nie wiem, czy wszędzie tak jest, ale to
jest to, z czym ja się stykam. I wśród genetyków, onkologów, endokrynologów to jest…” [m/PM/37]
Prestiż ułatwiał nie tylko negocjacje z władzami uczelni i nawiązywanie współpracy, ale również pozyskiwanie studentów, którzy traktują tego typu wyróżnienia jako swoisty znak rozpoznawczy (pomijając oczywiste znaczenie środków
na stypendia).

Efekty programu
Najczęściej i najwyraźniej podkreślane przez laureatów efekty programu to usamodzielnienie się i zmiana swojej roli
w instytucji badawczej oraz utworzenie nowych, ambitnych zespołów.

Usamodzielnienie się/zmiana roli
Zwłaszcza w przypadku osób, które pozostały w swojej macierzystej instytucji, FOCUS umożliwił faktyczną samodzielność
i przeistoczenie się w badacza, który nie tylko nie wymaga nadzoru, ale może prowadzić samodzielne badania, uzyskiwać
granty i kierować pracami zespołu.
FOCUS pozwolił mi zmienić rolę. To znaczy, dzięki FOCUSOWI, to ja zacząłem szukać ludzi do współpracy.
[m/HS/32]

Lepsza pozycja na uczelni, lepsze warunki pracy
Zarówno w przypadku kontynuacji zatrudnienia w „starym” miejscu, jak i zatrudnienia w „nowym”, FOCUS w relacjach
laureatów przyczynił się do zapewnienia im zadecydowanie lepszych warunków pracy badawczej. Jeden z rozmówców,
który w momencie otrzymania subsydium miał bardzo skromne warunki lokalowe, uniemożliwiające w praktyce zbudowanie zespołu, opowiada, jak wywalczył na uczelni miejsce w nowym budynku:
Poszedłem najpierw do władz wydziału, później do władz uczelni, do rektora do spraw nauki i powiedziałem: „mamy tutaj dosyć prestiżową sprawę, bo są tylko cztery osoby, które w Polsce wygrały coś takiego
i bardzo chciałbym to realizować (...), ale to jest to związane z poszerzeniem pewnych moich badań, ze znalezieniem chociażby miejsc w laboratorium i tak dalej. I oczekiwałbym od uczelni żeby mi to umożliwiła, żeby
pozwoliła mi na realizowanie tego” (…) Po pierwsze – zostałem zauważony. Po drugie, udało mi się uzyskać
przestrzeń laboratoryjną, jakieś dodatkowe warunki, żeby te osoby mogły pracować. Myślę, że gdyby nie
to, mógłbym sobie chodzić do tych władz, oni by tam mnie słuchali, ale takich osób, które opowiadają takie
rzeczy to przypuszczam jest wiele ….Więc w tym sensie to było najważniejsze, że udało się w pewien sposób
wygospodarować, nie chcę użyć takiego słowa, bo jest nieładne – rozepchnąć się jak gdyby na tej uczelni,
tak żeby stworzyć dla siebie własne miejsce. Gdyby nie FOCUS, jestem pewien, że wyglądałoby to zupełnie
inaczej. [M/PM/41]
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Efekt dźwigni
Laureaci, zwłaszcza ci z nauk eksperymentalnych, oceniają wysokość subsydiów oferowanych w ramach programu FOCUS,
jako raczej niezbyt dużą, w porównaniu z innymi grantami, które otrzymali później. Mają jednak świadomość, że to
właśnie FOCUS umożliwił im pozyskiwanie kolejnych grantów. Zgodnie z oczekiwaniami Fundacji, zadziałał efekt
dźwigni. Związany z programem prestiż i możliwości badawcze warunkowały kolejne sukcesy.
Te środki są rzeczywiście małe, ale one dały bardzo dużo. One są niskie w porównaniu do TEAMU, natomiast
to nie są małe środki, bo jeżeli dostajesz kwotę na sprzęt w wysokości 500 tys. zł, to już duuuużo widać, a jak
widać, to inni też chętnie się dorzucają. (…)Fundacja powiedziała, że da dodatkowe 150 tys., jak uczelnia też
da 150 tys. (…) Ja poszedłem do dziekana i powiedziałem: mam możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy,
jeżeli dziekan na to pieniądze znajdzie. I oczywiście znalazł. I zamiast 500 tys. zrobiło się 650 tys. zł. Ale ważniejsze jest to, że fakt, że funkcjonował FOCUS, pozwolił nam zdobyć inne fundusze – myśmy zdobyli 4 granty
w międzyczasie. I tak to działało. (…) I to nagle się zrobiła kula gradowa. Ale sytuacja jest oczywista, że najtrudniej dostać ten pierwszy grant. I FOCUS był tym pierwszym grantem kluczowym. [m/PM/37]
Wielu laureatów opowiadało o tym, jak, w ślad za FOCUSEM, przychodziły inne środki, infrastruktura i ludzie – zarówno
partnerzy zagraniczni, jak i studenci. Podkreślali również, że ich kolejne granty – w tym grant ERC w przypadku jednej
z laureatek – były kontynuacją projektu FOCUSA. To FOCUS umożliwił wielu laureatom rozwinięcie własnych badań. Jedna
z osób ujęła to w taki sposób: zaczęłam robić to, co zawsze chciałam robić [k/PM/39].

Motywacja
Efekt dźwigni polegał nie tylko na realnie pojawiających się możliwościach, ale także na wzmocnieniu motywacji i wiary
laureatów w ich szanse na sukces w nauce.
Jak już otrzymałam FOCUSA, to ja wtedy… jakby okazało się, że… ja miałam już tyle energii i poczułam, że
są te możliwości, żeby zrealizować to, o czym od dawna myślałam, a nie było sposobu, żeby to zrealizować.
[k/HS/36]
Efekt ten ma bardzo istotne znaczenie, biorąc pod uwagę ogrom pracy stojący przed laureatami i ich nową rolę szefów
motywujących swoje zespoły.

Nowy dobry zespół/laboratorium
Laureaci z dumą opowiadają o stworzonych przez siebie zespołach i laboratoriach.
Efekt końcowy jest nieprawdopodobny, muszę powiedzieć – mamy nowo zbudowane, świetnie wyposażone
laboratorium, w którym obecnie pracuje 12 osób, i to wszystko powstało dzięki FOCUSOWI. [m/PM/37]
Zespoły te sięgają niekiedy poza granice Polski, jak w przypadku jednej z laureatek, której ambicją jest zbudowanie grupy
unikatowej w skali Europy:
Ja w tym momencie mam międzynarodowy zespół, grono, które ze sobą współpracuje. To są ludzie z Ameryki Łacińskiej, z USA i z Europy, którzy są zafascynowani tym projektem. Oczywiście ja biorę na siebie
ciężar przede wszystkim szukania środków dla tego rosnącego zespołu, natomiast to jest novum absolutne
dla nich, bo takiej tradycji w humanistyce dla prac zespołowych nie ma. [K/HS/36]
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Poprawa sytuacji finansowej laureatów
Część rozmówców wspomniała o tym, że dzięki subsydium mogła zrezygnować z „dorabiania”, które przedtem było
koniecznym dodatkiem do wynagrodzenia z pracy badawczej.
Ja od czasu subsydium nie robię nic innego. Jestem zatrudniona tutaj i to jest jedyna moja rzecz. Natomiast
wcześniej nigdy na etacie nie pracowałam, ale po prostu dorabiałam, prowadząc zajęcia. No i wszyscy moi
koledzy to robią i myślę, że to strasznie nas spowalnia. [k/HS/39]
Podsumowując, laureaci nie mają wątpliwości, że program FOCUS miał kluczowe znaczenie dla ich rozwoju jako
naukowców oraz dla rozwoju osób, które mogły dołączyć do powstających zespołów. Kilka osób stwierdziło jednoznacznie, że bez FOCUSA w ogóle nie byłyby w stanie podjąć nowej tematyki badawczej i stworzyć zespołu. – Po prostu nie byłoby tego laboratorium – stwierdził jeden z laureatów. Część laureatów przypuszcza, że bez uzyskania subsydium prawdopodobnie podążaliby w podobnym co obecnie kierunku, ale w znacznie wolniejszym tempie, na mniejszą
skalę i bez możliwości zaangażowania najlepszych studentów. Kilku laureatów stwierdziło, że bez FOCUSA nie byłoby
ich już w Polsce.
Gdybym nie dostał FOCUSA, to bym nie był w kraju. Mnie by tu nie było, ani mojego zespołu, ani mojego
laboratorium, ani niczego (…) na pewno bym nie wrócił. Dlatego, że ja jeszcze jestem lekarzem i funkcjonuję
w ramach uczelni medycznej, gdzie panuje ustrój feudalny i strukturalizowany. Także człowiek jest bardzo…
niewiele można, nawet jak się ma dobry pomysł. [m/PM/37]
Inny laureat, reprezentujący zupełnie inną dyscyplinę, deklaruje, że choć postanowił wrócić, bez tego rodzaju wsparcia
nie zagrzałyby tu długo miejsca.
Wróciłbym do Polski, bo to było zadecydowane, natomiast nie wiem, czy bym został tutaj na dłużej.(…) jakby
tej grupy się nie udało stworzyć, jest bardzo prawdopodobne, że po roku bym znowu gdzieś wyjechał. [m/Ś/41]

Stypendyści laureatów FOCUSA
Pytani o efekty programu laureaci spontanicznie mówili o osobach, które – dzięki stypendiom dostępnym w ramach programu – udało im się zaangażować w pracę badawczą. Laureatka z dziedziny nauk ścisłych wśród najważniejszych efektów FOCUSA podkreśla, że mogła dać stypendia ludziom i naprawdę wziąć tych najlepszych. Bez tego, jak przypuszcza,
część zdolnych studentów trafiłaby do biznesu. Inny laureat (również nauki ścisłe) jest przekonany, że gdyby nie stypendium, ludzie z jego grupy wyjechaliby do USA. Jeszcze inny (nauki społeczne) – że musieliby dorabiać i szukać innych
posad, co prędzej czy później uniemożliwiłoby im prowadzenie poważnych badań.
Podobnie jak w przypadku samych laureatów, ich stypendyści – dzięki FOCUSOWI – również zyskują szansę „dobrego
startu”. W wywiadach padają konkretne przykłady kolejnych osiągnięć stypendystów: diamentowy grant Ministerstwa
Nauki, stypendium Fulbrighta, stypendium województwa mazowieckiego, grant NCN, wyjazd do Hiszpanii, do Niemiec,
do USA. Laureaci z dumą opowiadają o szansach stworzonych swoim podopiecznym dzięki subsydium – o ich
wyjazdach, nawiązywaniu cennych kontaktów, nowych pomysłach badawczych, grantach, stypendiach. Doceniają także to, że dzięki intensywnemu rozwojowi, osoby te stają się w ich oczach ważnym zasobem w prowadzeniu prac badawczych. Jeden z laureatów opowiada o osobie ze swojego zespołu, która pojechała na studia doktoranckie do Jeny, a ostatnie parę miesięcy spędziła na stypendium w Yale. FOCUS nie tylko umożliwił jej znalezienie się w dynamicznym zespole laureata jeszcze w trakcie studiów, ale obecnie pomaga w umożliwieniu powrotu do Polski i wspólnej
realizacji badań.
Na prześledzenie losów stypendystów po opuszczeniu zespołów tworzonych w ramach FOCUSA jest jeszcze zbyt wcześnie,
bo większość tych zespołów została uruchomiona stosunkowo niedawno, a ich członkowie często dochodzą dopiero do
etapu doktoratu (jeden z laureatów z 2008 r. opowiada o emocjach związanych ze złożeniem pracy doktorskiej swojego
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pierwszego doktoranta). Z relacji osób, które zakończyły projekty w ramach FOCUSA wynika, że członkowie ich zespołów
pozostali w nauce, a często nadal pracują z laureatem, w ramach kolejnych grantów, np. z programu TEAM. Część stypendystów wyjechała na staże zagraniczne.
Osoby, które zdążyły opuścić zespoły tworzone w ramach FOCUSA nie mają, według rozmówców, problemów ze znalezieniem pracy. Jeden z laureatów deklaruje wręcz przekonanie, że sam fakt uczestnictwa w projekcie finansowanym przez
FNP bardzo korzystnie wygląda w CV. Z drugiej strony, intensywny rozwój grupy badawczej i projektów laureata, skutkuje
m.in. tym, że młodzi ludzie niechętnie opuszczają jego grupę, choć niekoniecznie – jak tłumaczy jeden z rozmówców –
z rzeczywistą korzyścią dla siebie i grupy:
Większość z tych osób jest cały czas w mojej grupie..(…) Te osoby już tak kilka dobrych lat siedzą. (…) Ja bym
nawet nie chciał ich zatrzymywać. Ja bym chciał, żeby oni wyjechali i też pouczyli się czegoś nowego, ewentualnie być może wrócili. Jeżeli będą chcieli u mnie pracować, to będziemy o tym rozmawiać. [m/Ś/41]
Większość laureatów wyrażała nadzieję na „zatrzymanie” wybranych, najlepszych osób. Najchętniej – po wysyłaniu ich
na jakiś czas do dobrego ośrodka zagranicznego. Jednocześnie jednak narzekają na brak środków i etatów, który utrudnia
„zatrzymywanie” ludzi w zespole. Wprawdzie laureaci liczą na kolejne granty, jednak granty nie dają możliwości stałego
zatrudnienia, a na stałym zatrudnieniu zależy młodym (i nie tylko młodym) badaczom.
Nieliczni badani laureaci myślą o zatrzymaniu wszystkich osób ze swojego zespołu. Nie wszyscy członkowie zespołów
się sprawdzają, a laureaci wiele mówią o swoich trudnościach z rekrutacją i zarządzaniem ludźmi, o pomyłkach, braku
doświadczenia i rozczarowaniach związanych z budowaniem zespołu. Większość z nich dostrzega jednak w swoich zespołach obiecujących badaczy, którzy – jak dobra inwestycja – w przyszłości powinni przynieść nauce korzyści.
Ja myślę, że cały mój zespół to są ludzie naprawdę nietuzinkowi. To znaczy z tych młodszych, to zobaczymy,
co wyjdzie, natomiast ci starsi – myślę, że bardzo dużo osiągną. [k/HS/39]
Wiele miejsca w wywiadach (przypomnijmy, że miały one półswobodny charakter) laureaci poświęcali trosce o rozwój
swoich podopiecznych. Przede wszystkim, jak mówią, próbują wysyłać ich za granicę, uczyć pisania publikacji i wniosków
grantowych oraz szukać dla nich dobrych miejsc na staże podoktorskie.
W 2010 roku skończył się FOCUS i w tym samym roku dostałem TEAM. TEAM w dużym stopniu jest właśnie
związany ze współpracą z partnerami zagranicznymi.(…) I jedną z głównych idei przyświecających mi, kiedy
pisałem ten wniosek, było właśnie to, że te młode osoby będą mogły pracować w takich zespołach, będą
mogły wyjeżdżać za granicę, uczyć się tego. Ja się tego nauczyłem za granicą po doktoracie. Dajmy im szansę,
niech oni się uczą przed doktoratem czy w trakcie pisania doktoratu. [M/PM/41]

Uwagi krytyczne
Przy przeważającym entuzjazmie wobec programu, rozmówcy nie byli wobec niego bezkrytyczni. Wśród problemów związanych z programem zidentyfikowali przede wszystkim:

Wymaganie od kandydatów promesy zatrudnienia
W wywiadach pojawił się zarzut, że Fundacja nie docenia trudności w znalezieniu zatrudnienia przez naukowca, który
na przykład chce wrócić do Polski po dłuższym pobycie zagranicznym. Z zebranych relacji wynika, że z zagranicy można
wrócić do macierzystej jednostki (jeżeli pobyt nie trwał zbyt długo), jednak w innych instytucjach osoby powracające
z takich pobytów nie są szczególnie pożądane i nie oferuje się im etatów. Możliwości zatrudnienia radykalnie zmieniały
się natomiast po uzyskaniu subsydium. Zatem mogąc dopiero wówczas wybierać miejsce pracy, laureaci mieliby szanse
na zatrudnienie w lepszych ośrodkach.
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Ten pierwszy, myślę, ruch, nie był najlepszy. Myślę, że… wybrałbym inaczej. Na pewno. Ja rozumiem, że są
problemy formalne, ale gdybym miał w ręku FOCUS i mógł wtedy szukać pracy, to miałbym zupełnie inną
ofertę i pracowałbym gdzie indziej. [m/PM/37].

Nierealistyczne oczekiwania wobec laureatów
Zgodnie z założeniami programu, pomoc w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych przewidziana była m.in. dla osób
nieposiadających (jeszcze) habilitacji. Często jednak okazywało się, że osoba bez habilitacji nie jest w stanie – mimo środków na stypendia – pozyskiwać doktorantów (patrz wyżej). Nierealistyczne, zdaniem kilku rozmówców, było również
oczekiwanie, że młodzi badacze będą tworzyć „od zera” zespoły i laboratoria w nowym dla siebie środowisku, że zdołają
w krótkim czasie pozyskać ludzi do tych zespołów i wygenerować wyniki. Nawet pozyskanie studentów w nowym miejscu
okazało się niekiedy bardzo trudne dla młodych, nieznanych nikomu badaczy. Z tego punktu widzenia, znacznie łatwiejszą sytuację mieli ci z laureatów, którzy tworzyli zespoły w dotychczasowym miejscy pracy. Problemy ze sprostaniem
oczekiwaniom Fundacji mieli również laureaci, których projekty uzależnione były od długotrwałych, a rozpoczynanych
„od zera” działań (jak na przykład: pozyskiwania danych).

Niedostosowanie wysokości subsydium do specyficznych potrzeb
Finansowe potrzeby nowo powstających zespołów okazały się bardzo zróżnicowane. Były uzależnione od specyfiki badań,
od warunków panujących w instytucji badawczej, a także od pozycji laureata w tej instytucji oraz od jego dalszego otoczenia, np. sieci współpracy. Część rozmówców (reprezentujących nauki eksperymentalne oraz tworzących laboratoria od
podstaw) zwracała uwagę na fakt, że otrzymane subsydium łącznie z grantem wspomagającym nie mogło wystarczyć do
realizacji projektu, do którego zobowiązali się we wniosku i umowie subsydialnej. – Gdybym miała tylko FOCUS, byłoby
ciężko [k/PM/39] – mówi jedna z badanych osób, a kilka innych formułuje podobne uwagi. Dodają również, że problem
dotyczy nie tylko FOCUSA, ale również jakiegokolwiek innego grantu. Jeden grant/subsydium nie wystarcza na założenie
grupy badawczej, zwłaszcza, gdy próbuje się to zrobić w nowym miejscu. Jako dobre rozwiązanie wskazywano amerykański system start-up-money, zabezpieczający podstawowe potrzeby badaczy tworzących własne zespoły.
Laureaci z dużymi emocjami opowiadają o tym, jak po powrocie z dobrych zagranicznych ośrodków – często opisywanych
na zasadzie skontrastowania z tym, co postrzegają jako „polską rzeczywistość” – próbowali tworzyć zespoły „na międzynarodowym poziomie”. Ich ambicją, jako szefów zespołów, było na przykład wysyłanie swoich podopiecznych za granicę,
a przy liczebności zespołu na poziomie 6-8 osób, nie było to możliwe wyłącznie ze środków FOCUSA (podobnie zresztą jak
i innych grantów).
FOCUS nie mógł umożliwić realizacji wszystkich aspiracji laureatów związanych z ich zespołami i projektami badawczymi.
Poza kwestią finansowania, wyzwaniem była organizacja pracy i zarządzanie zespołem. Laureaci sami otwarcie mówią
o braku tego rodzaju doświadczeń w momencie przystępowania do programu. Realizacja projektów rzadko przebiegała
zgodnie z pierwotnym planem i często była opóźniana. Jeden z rozmówców swoje doświadczenia z realizacją FOCUSA podsumował w następujący sposób:
Moim zdaniem ten pomysł „fokusowy” był bardzo dobrym pomysłem, tylko, że ja go za długo robię. Bo on był
super pomysłem tych kilka lat temu, gdy go wymyśliłem. I ja bym go zrobił w pół roku, mając dobry zespół,
a my to robimy, no …teraz uzgadniamy kolejne przedłużenie. [m/PM/35].
Pytany o przyczyny tych opóźnień, rozmówca wyjaśnił, że wymyślił i zaplanował projekt przed powrotem do Polski,
będąc jeszcze za granicą i opierając się na innych standardach pracy. Polskie środowisko w jego przypadku okazało się
znacznie mniej sprzyjające szybkiej realizacji projektu. W rezultacie, w jego opinii, projekt stracił swoją aktualność.
Rozczarowanie tego rodzaju bardzo rzadko pojawia się w relacjach laureatów, choć wydaje się naturalnym elementem
procesu tworzenia pierwszego własnego zespołu.
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Rola instytucji zatrudniającej
Jako główny czynnik optymalizujący działanie programu, w wywiadach pojawia się wsparcie ze strony instytucji zatrudniającej. W większości przypadków warunkiem sukcesu była zmiana nastawienia przełożonych wobec młodego badacza,
który gwałtownie awansuje. Tylko jeden z rozmówców mówi o trudnościach, jakie napotkał w trakcie tej „emancypacji”
ze strony dawnego szefa. Większość – o mniej lub bardziej życzliwym przyzwoleniu. Najlepiej wspominają ten etap ci laureaci, którzy nie zdobyli niezależności z dnia na dzień, wraz z uzyskaniem subsydium, ale stopniowo mieli coraz większy wkład we współpracę z promotorem/szefem. Jeden z rozmówców, który nawet za granicą nie przerwał współpracy
ze swoim polskim przełożonym i który współpracuje z nim nadal – już jako szef własnego zespołu – opowiada:
To się jakoś tak naturalnie rozwijało. Z czasem, coraz więcej (...) odpowiedzialności i nowych pomysłów
pochodziło ode mnie w tym projekcie, no i w pewnym momencie, pewnie z pięć, sześć lat temu (...) stałem się
kierownikiem tego projektu po prostu. Ale to właśnie tak naturalnie. To nie było jednego dnia, że jakiś był
pomysł… tylko tak naturalnie się to rozkładało w czasie. [m/Ś/41]
Laureaci podkreślają, jak wiele zależy od osobowości przełożonego. Jeden z rozmówców opowiada, jak trafiwszy do nowej
instytucji (zakładu), musiał zmienić miejsce z powodu konfliktu z dominującym szefem, który nie tylko nie wspierał,
ale wręcz blokował jego badania.
Zarówno w „starej’, jak i „nowej” instytucji, dużego zaangażowania przełożonych wymagało wygospodarowanie miejsca pracy dla laureata. – Wydzielić pomieszczenia i jeszcze wyjaśnić, dlaczego on wydziela je dla mnie, przesuwając inne
osoby. To była duża pomoc – opowiada jedna z laureatek [k/PM/39]. Z kolei inny laureat – wobec braku pomieszczeń –
uzyskał od rektora jego własny gabinet, który mógł przeznaczyć na pracownię.
Z punktu widzenia Fundacji, zaangażowanie instytucji zatrudniającej badacza było koniecznym warunkiem powodzenia programu. Zaangażowanie to okazywało się jednak niekiedy niewystarczające, co stawiało laureata w bardzo trudnej
sytuacji. Okazywało się na przykład, że instytucja badawcza nie była w stanie wyłożyć wkładu własnego lub że jej administracja nie potrafi poradzić sobie ze spożytkowaniem funduszy na wyposażenie laboratorium. Jedna z osób wspomina,
jak otrzymawszy od Fundacji pieniądze na klastry komputerowe, nie mogła ich budować bez odpowiedniej klimatyzacji,
której z kolei nie mogła uzyskać od uniwersytetu.
Nie mogłabym wybudować klastra bez zrobienia najpierw klimatyzacji, bo on by mi się po prostu spalił. (…).
Uczelnia od początku powiedziała, że to, w czym może mi pomóc, to dać mi pomieszczenie (…). Że będą płacili za prąd, bo to strasznie dużo prądu zjada, na bieżąco. Natomiast rektor nie ma nawet tysiąca złotych,
żeby mi dołożyć na zakup jakiś dodatkowych rzeczy, po prostu uniwersytet jest w kryzysie, po prostu tam
tych pieniędzy nie ma. Byłam między młotem i kowadłem. [k/Ś/47]
Czasem chodzi nie tylko o pieniądze, ale swoisty brak dobrej woli, zaangażowania lub kompetencji uczelnianej administracji. Na opór administracji w organizowaniu nowego laboratorium – nawet finansowanego ze środków zewnętrznych
– narzekało wielu laureatów. Cytowana powyżej laureatka opowiada o swojej bezradności w kontaktach z uczelnianą
administracją:
Na uniwersytecie są te całe struktury, jeśli chodzi o elektryków itd. Dopiero wtedy zobaczyłam, na jakiej
zasadzie to działa. I okazało się, żeby ktoś mi coś zaprojektował, tą sieć elektryczną, to wcale nie jest takie
proste. I żeby poprosić elektryków (…), żeby coś tam zrobili to też nie jest takie proste. Bo oni mają swój
harmonogram. Kwestor coś tam im każe. I kim ja właściwie jestem dla nich?(…). Rezultat był taki, że sama
z moim kolegą, który jest inżynierem, przeliczaliśmy, ile tych kilowatów będziemy potrzebować, jeśli chodzi o prąd. Wzięłam projekt sieci (…) z Polskiej Akademii Nauk i innych uczelni, żeby zrozumieć, jak to jest
z tym całym okablowaniem. Musiałam zająć się dziedziną, która jest mi zupełnie obca, bo nie miałam na
razie pieniędzy jeszcze na tych ekspertów, żeby ktoś mi po prostu doradził. Także sama zaprojektowałam
klimatyzację, zaprojektowałam elektrykę itd. [k/Ś/47]
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Mimo tych pojawiających się niekiedy krytycznych uwag, większość rozmówców deklaruje, że nie wyobraża sobie pracy
w innej niż obecna instytucja. Niektórzy mają poczucie, że pracują w najlepszym ośrodku w kraju i że zmiana mogłaby
być tylko na gorsze. Inni nie mają wprawdzie takiej pewności, ale nie widzą dla siebie wyboru: inne ośrodki są porównywalne, a przenosiny trudne.
O ile zmiany miejsca pracy – w obrębie instytucji naukowych – są rzadkie, częściej zdarza się jednoczesne zatrudnienie w kilku instytucjach, co wynika z potrzeby uzupełniania dochodów (po otrzymaniu subsydium, laureaci rezygnowali
z dodatkowej pracy) lub dostępu do infrastruktury i współpracowników.

Obecne wyzwania
W nowej roli szefów zespołów rozmówcy dostrzegają przed sobą mnóstwo wyzwań. Za największe z nich – dość zgodnie – uznają zarządzanie ludźmi.

Zarządzanie ludźmi
Wszyscy rozmówcy mają świadomość, że zespół nie „stworzy się sam” i że muszą strategicznie myśleć o tym, jak budować relacje z członkami swojej grupy, by móc realizować własne pomysły badawcze, zapewniając jednocześnie szanse
rozwoju swoim podwładnym. Innymi słowy, jak sprząc własne cele z możliwościami i motywacjami osób przyjmowanych
do zespołu.
To jest kwestia umiejętności, których brakuje, zwłaszcza na początku. Największym wyzwaniem, którego
w ogóle się nie spodziewałam i z którego zdałam sobie sprawę dopiero po pewnym czasie, jest zarządzanie
ludźmi. To nie jest takie proste i łatwo o tym zapomnieć, a teraz widzę po prostu, że to nie jest tak, że zespół
się tworzy sam z siebie przez to, że się gromadzą ludzie, których interesują podobne rzeczy. [k/HS/39]
Wyzwania związane z zarządzaniem zespołem zaczynają się już na etapie rekrutacji. Debiutujący szefowie wiedzą zazwyczaj, jakie cechy i predyspozycje chcieliby dostrzec w kandydatach do swojego zespołu. Nie kryją jednak problemów
w rozpoznaniu tych predyspozycji.
To jest bardzo trudna rzecz. (…) jak się zorientować, ze osoba, która do mnie przychodzi i mówi: „Panie
docencie bardzo chciałbym z panem pracować”, jest osobą, której warto zaufać?(…). Rekrutacja jest do bólu
trudną sztuką. Kto mi pomoże wybrać najlepszą osobą? Nikt mi nie pomoże, tak? W związku z tym, ja ogłosiłem konkurs, przyjąłem dwóch postdoków i jeden się nie nadaje. Kompletnie. Świetnie wyglądał na rozmowie kwalifikacyjnej. No, był najlepszy. Całą komisję przekonał i okazało się po miesiącu, że się do niczego
nie nadaje. (…). Po pierwsze: zaplecze intelektualne nie tak duże, jak się wydawało w trakcie rozmowy.
To znaczy nie zorientowaliśmy się, że umie znacznie mniej niż by wyglądało. Czasami łatwo zaprezentować
wynik końcowy i nawet, jak się do niego doszło, a potem się okaże, że ma braki kompletnie podstawowe.
Do tego podejście do pracy. (…) Przypuszczam, że teraz lepiej sobie radzę niż sobie radziłem dwa lata temu.
Ale pierwsze decyzje były błędne i związane z brakiem wyobraźni. (…) Chodzi o zorientowanie się, co ci ludzie
w życiu chcą zrobić, dlaczego się znajdują w strukturze uczelni a nie w firmie prywatnej i tak dalej. Druga
rzecz – wielka moja pomyłka – mnie się wydawało, że to, co robimy jest generalnie łatwe, każdy jest w stanie to pojąć, nauczyć się, nie ma z tym problemu. I nagle się okazuje, że nie, że jednak – ku mojemu zaskoczeniu – są ludzie, którzy nie są w stanie się tego nauczyć i nie są w stanie tego dobrze zrobić. Pewien opór,
właśnie inteligencji, intelektualny, był dla mnie olbrzymim zaskoczeniem. Dla mnie to wszystko jest oczywiste i proste, a nagle się okazało, że się nie da. I wtedy się widzi osobę, która nic z tego nie rozumie. Pracujemy
razem pół roku i cały czas nic z tego nie rozumie i ja muszę ją zwolnić. [m/PM/37]
W stosunkowo łatwiejszej sytuacji pod względem rekrutacji są osoby, które prowadzą zajęcia dydaktyczne (choć jednocześnie narzekają one na przeciążenie dydaktyką), bo mają szansę stopniowego poznawania studentów. Bardzo pomocne
okazuje się także prowadzenie koła naukowego.
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Mając poczucie odpowiedzialności za przyjęte do zespołu osoby (oraz świadomość wkładu pracy włożonej w ich szkolenie), laureaci muszą jednak przede wszystkim wykazać się realizacją projektów i potrzebują efektywnego zespołu.
Są zgodni, co do tego, że choć w zespole nie wszyscy muszą być gwiazdami, nie powinno być w nim ludzi słabych.
W sytuacji rozczarowania pracą podwładnego/doktoranta, najwłaściwszym rozwiązaniem jest zakończenie współpracy.
Niepodejmowanie żadnej decyzji jest gorsze niż podejmowanie jakiejkolwiek szybkiej decyzji, więc staram się te decyzje podejmować szybko. Poza tym osoba, która się nie sprawdza, to nie jest wkład zerowy
dla grupy, to jest wkład ujemny dla wszystkich. I dla mnie, i ona sama się męczy, więc być może często
to wynika z tego, że ja też nie jestem w stanie się z jakimiś osobami dogadać i błąd tkwi po mojej stronie,
ale w takim razie nie ma sensu się męczyć, skoro są inne grupy, w których ta osoba się świetnie sprawdzi
i się świetnie dogada. [m/Ś/41]
Choć wszyscy rozmówcy zgadzają się co do tego, że w nauce nie można nikogo „trzymać na siłę”, wszyscy mówią również o ogromnych problemach ze zwalnianiem ludzi. W dużej mierze wiążą to z brakiem doświadczenia w zarządzaniu
ludźmi.

Fundusze na badania
Żaden z rozmówców nie narzeka na brak środków na badania. Laureaci z reguły (a niektórzy, jak twierdzą – zawsze)
odnoszą sukcesy w konkursach grantowych, co przypisują trochę szczęściu, ale przede wszystkim umiejętności pisania
projektów grantowych. Rozmówcy mają poczucie, że wnioski grantowe należy „dostosowywać do rynku” i że oni potrafią to robić. Nasuwa się pytanie, na ile ten zachowawczy sposób finansowania badań ogranicza laureatów w podejmowaniu nowych, „ryzykownych” projektów. Większość wyjaśnia, że nowe pomysły testuje „przy okazji” innych projektów/
grantów. Jedna z laureatek mówi o „sztuce” dorzucania niewiadomych (i często najciekawszych elementów) badania do
elementów przewidywalnych (i często już wypracowanych).
Mam na przykład taką ciekawą myśl teraz, jak wprowadzać [...] bardzo mało jest literatury na ten temat.
Coś nie wychodzi, nie wiedzą, jak to robić. (…). No i widzę, że jakbym napisała tylko na to projekt, to zaraz
mi ktoś powie, że jest ileś tam przeszkód i tak dalej. Sądzę, że by przepadł. Więc, tę część jakby trochę testujemy na boku, wpisuję to, jako taką dodatkową kwestię przy okazji rzeczy do innych projektów. [k/Ś/42]
Z innych wywiadów wynika, że testowanie pomysłów przy okazji innych, „bezpieczniejszych” grantów, jest dla laureatów
wystarczającym mechanizmem podejmowania nowych badań.
Nie byłem nigdy w sytuacji, żebym nie mógł zrobić tego, co bym chciał. (…) Czyli – wiesz jak to działa – masz
grant na jedną rzecz, a przy okazji robisz inne rzeczy, finansując to z głównego źródła. I to jest moim zdaniem
sposób na finansowanie tych szalonych pomysłów. (…)
Ja cały czas robię mnóstwo rzeczy, które wiem, że nie zdobyłyby finansowania. Bo są zbyt mało oparte na
faktach, są pewnymi pomysłami, które należałoby sprawdzić. Ja pewne te drobne hipotezy testuję, nie mając
zupełnie źródeł. [m/PM/37dż]
Nie wszyscy laureaci są przekonani, że udało im się zrealizować swoje najlepsze i najbardziej odkrywcze pomysły. Wskazywaną przeszkodą nie był jednak brak finansowania, ale raczej brak odpowiednich współpracowników lub innych zasobów
(np. czasu obserwacyjnego w przypadku astronomii), bądź też inne priorytety lub problemy organizacyjne.
Kilku laureatów opowiada o tym, że granty na swoje „świetne” pomysły zdobyli nie od razu, ale dopiero przy kolejnej próbie złożenia identycznego wniosku. Warunkiem przeprowadzenia projektu jest więc często upór.
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(…) ja cały czas borykam się z tym, że sobie wymyślę np. pewien projekt (…) i zostaje on odrzucony z różnych
powodów. (…) i teraz cała sztuka w tym, żeby zacisnąć zęby i iść do przodu. Żeby się nie dać. No więc ja się
nie dam (…), aplikując ponownie, wpisując do projektu uwagi, czy wbudowując do tego poprawki, według
uwag recenzentów. No i będziemy tak to wypróbowywali, aż coś znajdziemy, aż coś dostaniemy. [k/PM/39]
Mimo sprawności w pisaniu wniosków grantowych, zapewnienie stabilnego finansowania zespołowi stanowi wyzwanie
dla laureatów. Potrzeby finansowe zespołów są zróżnicowane, zależą m.in. od specjalności badawczej, rozmiarów i struktury zespołu, a także ambicji badawczych. – Mnie, szczerze mówiąc, żeby zapewnić sobie wykonywanie tak na spokojnie doświadczeń, mając zaplecze aparaturowe, potrzebne są w tej chwili trzy granty [k/PM/39] – mówi jedna laureatek.
Problemem jest nie tylko wysokość finansowania, ale i jego ciągłość. Z reguły granty trzeba pozyskiwać „na zakładkę”.
Rozmówcy mają świadomość, że zapewnienie ciągłości finansowania jest warunkiem trwałości zespołu. Mają również
poczucie odpowiedzialności za ciągłość finansowania doktorantów, których obecność w zespole przekracza z reguły czas
trwania poszczególnych grantów.
Przyznałam stypendium z programu TEAM doktorantce, która dopiero zaczyna. Mam ten TEAM jeszcze przez
dwa lata, więc ona będzie z tego miała to stypendium. Doktorat się robi w cztery lata. Czyli ja muszę teraz
myśleć, skąd ja te następne dwa lata sfinansuję. (…) W tych przypadkach, kiedy komuś nie zapewniam stypendium na cztery lata, no to oczywiście mam ból głowy, skąd wziąć pieniądze, bo aplikuję o nowe granty,
ale nie wiem czy je dostanę. [k/Ś/42]
Laureaci narzekają nie tyle na trudności w pozyskiwaniu grantów, co na czasochłonność tych działań.

Obciążenie administracyjne
Przygotowywanie wniosków grantowych, a następnie obsługa grantów, są zdaniem laureatów obarczone nadmierną
biurokracją. – Czasem wydaje mi się, że najmniej istotny w tym wszystkim jest sam projekt [k/Ś/42]. Najostrzejszą krytykę budzi nie tyle poświęcanie czasu na pisanie nowych projektów, co problemy związane z administrowaniem pozyskanymi środkami, w tym np. kwestie związane z zamówieniami publicznymi. W tym kontekście bardzo krytykowana
jest administracja instytucji badawczych, której brakuje kompetencji i motywacji, by wspierać naukowców w pozyskiwaniu i obsłudze grantów. Rozmówcy narzekają, że zajmują się głównie pracą biurową, a nie tymi rzeczami, do których
przez kilkanaście lat byliśmy szkoleni [k/Ś/42]. Do tego dochodzi „załatwianie wszystkich spraw”, czyli bieżące zarządzanie i administrowanie zespołem czy laboratorium.
Ja muszę być tym managerem, który zdobędzie środki i to jest kosztem mojej pracy naukowej. Chyba ze
20 godzin tygodniowo to nie jest praca naukowa, tylko pisanie wniosków, umowy, dogadywanie się itd. (…)
Ja dziennie dostaje około 30, 40 maili w różnych kontekstach i muszę to wszystko obrobić i odpowiedzieć.
I to jest ta cena. Nie chcę przestać pracować naukowo i stać się managerem, absolutnie nie chcę, ale wiem,
że muszę to robić. [K/HS/36]

Dydaktyka
Laureaci zatrudnieni na uczelniach zgodnie narzekają na nadmiar godzin dydaktycznych, jakie muszą wypracować.
240 godzin pensum, które trzeba pomnożyć kilkakrotnie, biorąc pod uwagę konieczność przygotowywania zajęć, nie
pozostawia wiele czasu i sił na badania. Ani na prowadzenie doktorantów – Nie mogę puścić doktoranta zupełnie samopas, muszę jednak sprawdzać, co robi i również go nakierowywać. [k/Ś/42]. Zwłaszcza, jeśli do tego dochodzą wspomniane
wyżej obowiązki administracyjne.
Rektor się zgodził zrobić wyjątek dla mnie, bo jestem pierwszym laureatem na tym uniwersytecie, i po prostu obniżył mi pensum. Bo ja powiedziałam, że ja nie będę w stanie ani stworzyć grupy badawczej, ani nie
będę w stanie wybudować klastra komputerowego, gdzie muszę sama robić rozeznanie rynku, gdzie muszę
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sama pewne rzeczy ustalić, odnośnie tego jak to wszystko zaplanować. (…) W to wszystko trzeba jednak się
zaangażować, a u nas przed habilitacją jest obowiązek 240 godzin wykładania podczas roku akademickiego.
[k/Ś/47]
Jednocześnie to liczba godzin dydaktycznych decyduje o możliwościach zatrudniania ludzi, a więc – o możliwościach
badawczych zespołu. Laureaci opowiadają, jak mając nawet pokaźne granty, nie są w stanie powiększać swoich grup.
Ja bym chciał powiększyć mój zespół. Bo teraz mam czterech doktorantów i dwóch magistrantów, dla których już nie będę mógł studiów doktoranckich otworzyć, bo nie mam miejsc, co jest związane z dydaktyką.
I właśnie to jest ten problem, że oni by chcieli zostać, ale ze mną nie będą mieli tej możliwości, bo ja nie mam
po prostu godzin dydaktycznych. [m/PM/35]

Mniej pracy badawczej
U części rozmówców sytuacja, w której nie mogą zajmować się po prostu badaniami, budzi niepokój. Laureaci mają poczucie, że koncentrując swoje wysiłki i czas na zorganizowaniu pracy innym, sami przestają się rozwijać jako naukowcy.
Pracują badawczo znacznie mniej niż podczas stażu podoktorskiego, gdy nie mieli żadnych innych obowiązków. Jeden
z rozmówców mówi nawet o zmarnowanym potencjale dobrze wyszkolonych naukowców, którzy przestają wykonywać
badania.
Ja bardzo szybko chciałem się usamodzielnić, ale teraz widzę, że to jest tak naprawdę poważny problem, i to
też ludzie widzą w Stanach, że takie osoby, które świeżo dojrzeją po doktoracie i zaczynają być rzeczywiście
samodzielne i mają ambitne pomysły, dużo pracują. W momencie, kiedy dostają możliwość tworzenia własnych grup to się je krzywdzi, bo one wtedy tego potencjału, który wypracowały, nie są w stanie wykorzystać, no bo, generalnie muszą dbać już w tym momencie o rozwój grupy i budowanie… Co na początku jest
bardzo, bardzo ciężkie. [m/Ś/41]
Nie wszyscy odczuwają to równie boleśnie, ale również wielu innych rozmówców nie kryje znużenia i zniecierpliwienia
tym, że zamiast samemu sprawnie wykonać badanie czy napisać artykuł, muszą uczyć, korygować i ponaglać innych.
Szczególnie odczuwają ten problem badacze-eksperymentatorzy.

Czas pracy
Choć wielu laureatów narzeka na niewłaściwe, ich zdaniem, wykorzystanie czasu pracy, nikt nie kwestionował konieczności ogromnego zaangażowania czasu w pracę naukową. Żaden z rozmówców nie wspomniał z własnej inicjatywy o czasie poświęcanym na pracę. Ich odpowiedzi na to pytanie były jednak niezwykle zbieżne – oto kilka fragmentów wypowiedzi na ten temat:
Wiesz, co… no, myślę, że bardzo dużo. Jestem w pracy o 6:50 zazwyczaj, jeżeli nie wiozę dzieci do szkoły, to
jestem o 6:50 i potem, jeżeli ich nie odbieram, to jestem w domu o piątej, żeby pobyć z dzieciakami ze dwie
godziny, po czym dalej pracuję. Natomiast, jeśli ich nie muszę odbierać, a lubię je odbierać, bo to jest taka
przerwa w dniu, kiedy jestem z nimi i potem mogę sobie pracować. W soboty i niedziele też pracuję. Staram
się pomagać dzieciom w ich szkolnych zadaniach, ale musisz wiedzieć, że to jest mój cały wolny czas. To znaczy albo zajmuję się tym, czym się zajmuję – to znaczy zawodowo, albo robię z dziećmi ich szkolne projekty.
Więc.. nie mam wiele poza tym. [m/PM/37]
Trudno tak w godzinach określić. Ja raczej mogę powiedzieć, ile czasu nie poświęcam na pracę naukową. I to
jest czas snu, czyli 8 godzin, myślę, że do tego doszłyby jakieś 4-5 godzin na inne czynności życiowe. [m/HS/32]
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Trudno powiedzieć, bo ja cały czas pracuję. Jak wracam do domu, no to obiad, siadam i coś piszę. Także nie
wiem, ile godzin pracuję. Załóżmy, wyjeżdżam o 7, jestem około 8 w pracy, od 11 do 12 w szpitalu, no i później
w pracowni, później jeszcze pewnie w międzyczasie jakieś sprawy administracyjne do 17, wracam do domu,
trochę z rodziną, no i wieczorem znowu siedzę. Także, no nie wiem, 12 godzin może. [m/PM/35]
Jeszcze inny rozmówca szacuje: Myślę, że pracuję 50-60 godzin tygodniowo. Około 10 godzin dziennie plus praca w weekendy – tak zazwyczaj rozmówcy oceniają czas poświęcany przez siebie na pracę, podkreślając, że nie chodzi tylko
o fizyczną obecność w miejscu pracy, ale również czas spędzany na czytaniu, planowaniu etc. Swoje zaangażowanie tłumaczą, przede wszystkim pasją:
Oj, proszę pani, jesteśmy pasjonatami, na przykład jak piszę „proposale”, ja potrafię pracować 20, 21 godzin
na dobę. [m/Ś/41]
Zdaniem laureatów, tak intensywna praca nie jest normą w nauce polskiej. Większość z nich ma poczucie, że w polskich
instytucjach badawczych pracuje się znacznie mniej niż w Stanach Zjednoczonych czy innych krajach, gdzie nauka jest
bardzo konkurencyjna.
[naukowcy w Polsce] Pracują dużo mniej. I styl tej pracy jest taki, żeby było mniej. To znaczy… trudno…
Są ludzie, którzy pracują również dużo, ale to są wyjątki i to są tacy self-driven. [m/PM/37]
Rozmówcy właśnie silną motywację postrzegają jako cechę wyróżniającą niewielką grupę „dobrych badaczy” na
tle środowiska. Te nieliczne, ich zdaniem, osoby również pracują bardzo ciężko. Na dowód przywoływana jest (służbowa)
korespondencja mailowa prowadzona do godzin nocnych. Sami, jak twierdzą, nie wymagają od swoich podwładnych/
doktorantów pracy w takim wymiarze, w jakim sami się angażują. Z reguły, opisując swoje zespoły, wskazują pojedyncze
osoby, które pracują „bardzo ciężko”. Większość, ich zdaniem, „bardzo ciężko” nie pracuje, ale też większość ludzi pojawiających się w zespołach badawczych nie odniesie sukcesu w nauce, albo nawet w ogóle w nie będzie się nią w przyszłości
zajmować.
No więc być może to tak jest, że powiedzmy za 8 lat, poprzez system selekcji, pozostaną ci, którzy naprawdę
najbardziej chcą. Najbardziej wewnętrznie zmotywowani. Jest wiele osób, które tak robią i są o 7 rano
w pracy i siedzą tak długo, jak trzeba. A najlepiej by w ogóle do domu nie wracali. [m/PM/37]
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V.

PODSUMOWANIE

Program FOCUS przewidywał przyspieszenie karier naukowców, którzy – mimo młodego wieku – mieli znaczące osiągnięcia naukowe, a którzy w polskich warunkach, bez habilitacji, nie mogli liczyć na pełną samodzielność badawczą i stworzenie własnych zespołów. Osoby wyłonione w konkursie zdecydowanie wyróżniają się na tle polskiej normy dynamiką
kariery – uzyskiwali doktoraty średnio w wieku 30 lat, a tworzyli własne zespoły pięć lat później, czyli w wieku,
gdy przeciętnie uzyskuje się w Polsce stopień doktora. Jedna trzecia laureatów FOCUSA była wcześniej stypendystami
innych programów FNP, przede wszystkim START, KOLUMB i HOMING. Analiza jakościowa przebiegu karier laureatów
również wskazuje na wyraźne podobieństwa, takie jak wsparcie mentora, zagraniczne staże czy odbiegające od normy,
czasowe zaangażowanie w pracę badawczą.
Wszyscy laureaci – zgodnie z oczekiwaniami Fundacji – stworzyli swoje zespoły. W zależności od obszaru badawczego,
wielu z nich stworzyło całe laboratoria badawcze. Rozmówcy zgodnie podkreślają, że bez programu FOCUS założenie
przez nich zespołu na tym etapie kariery w Polsce nie byłoby możliwe. Znaczenie wsparcia oferowanego przez Fundację polega zarówno na otrzymywanych przez laureata środkach finansowych, jak i na prestiżu programu – oba te czynniki oceniane są jako kluczowe dla zmiany własnej roli w macierzystej instytucji lub znalezienia zatrudnienia w nowej,
wynegocjowania lepszych warunków pracy (w tym przestrzeni laboratoryjnej), pozyskania współpracowników oraz
środków finansowych z innych źródeł. Rozmówcy mają poczucie, że w momencie uzyskania subsydium FOCUS był jedynym mechanizmem wsparcia tego rodzaju, choć obecnie pojawiło się ich więcej.
Jedynie pięciu z 23 laureatów zdecydowało się na założenie swoich zespołów w nowych instytucjach, przy czym wydaje
się, że czynnik ten nie miał zasadniczego wpływu na powodzenie tego przedsięwzięcia. Kluczowa okazuje się raczej specyfika instytucji zatrudniającej i życzliwość jej kierownictwa. Wsparcie ze strony instytucji zatrudniającej pojawia w wywiadach jako główny czynnik optymalizujący działanie programu. Z jednej strony, subsydium zmieniło pozycję laureatów
w instytucjach, które ich zatrudniały, z drugiej – jego wykorzystanie wymagało aktywnej pomocy ze strony tej instytucji.
Laureaci z reguły mówią o życzliwości władz instytucji, jednocześnie narzekają jednak bardzo na brak kompetencji i zaangażowania administracji swoich uczelni czy instytutów.
Gotowość do podjęcia pracy w nowej instytucji badawczej z reguły wiąże się z długością pobytu zagranicznego. Zdecydowana większość rozmówców, wyjeżdżając na staż podoktorski, nie chciała ryzykować utraty zatrudnienia w macierzystej
instytucji. Pobyt zagraniczny nie mógł więc trwać zbyt długo (ok. 2 lata). Osoby, które za granicą spędziły więcej czasu
(np. 9 lat), musiały szukać zatrudnienia „od nowa”, co okazywało się trudne. Świadomość, że utrata etatu stawia pod znakiem zapytania przyszłe zatrudnienie, decydowała z kolei o ostrożnej strategii wyjazdów za granicę (na niezbyt długo,
w ramach urlopu bezpłatnego lub z podtrzymywaniem współpracy z instytucją zatrudniającą). O znaczeniu przywiązywanym przez laureatów do stałego zatrudnienia świadczy wskazywanie etatu w Polsce jako powodu powrotu z zagranicy.
Niechęć do ryzykowania utraty miejsca pracy ma również dla większości rozmówców swoje źródło w poczuciu, że pracują
w najlepszej instytucji w kraju i że poza tym ośrodkiem nie mogliby prowadzić badań na zadowalającym poziomie (w Polsce). Stąd również wynika ich nieskrywany sceptycyzm wobec idei krajowej mobilności naukowców.
Z najtrudniejszym zadaniem zderzyli się laureaci reprezentujący nauki eksperymentalne, zwłaszcza, gdy tworzyli swoje
laboratoria „od podstaw” w nowych instytucjach. Cennym wsparciem okazały się dodatkowe granty aparaturowe, jednak
potrzeby finansowe zespołów okazały się bardzo zróżnicowane i część laureatów zwróciło uwagę, że bez dodatkowych
źródeł finansowania, nie byliby w stanie zrealizować projektu, do którego się zobowiązali w ramach FOCUSA. Wydaje się,
że kwestia oczekiwań Fundacji pod tym względem nie jest jasno sprecyzowana. FOCUS nie jest programem grantowym
i nie oferuje środków wystarczających do przeprowadzenia dużego projektu badawczego. Jednocześnie podstawą oceny
kandydata jest właśnie projekt badawczy i Fundacja oczekuje sprawozdań z realizacji tego projektu. Jeśli środki subsydium miałyby wystarczyć laureatom na przeprowadzenie projektów, musiałyby to być projekty stosunkowo niewielkie.
Natomiast przy założeniu, że FOCUS ma umożliwić laureatom pozyskiwanie funduszy z innych źródeł (co zresztą ma miejsce), warto wyjaśnić laureatom, jaka jest rola subsydium oraz czego i w jakiej perspektywie czasowej oczekuje od nich
Fundacja.
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Choć tworzenie zespołu przez laureatów odbywało się niekiedy powoli, zwłaszcza, gdy zespół był tworzony w nowym
miejscu lub nie mieli oni jeszcze habilitacji, udało im się zgromadzić wokół siebie spore grupy. Część laureatów dzieliła
swoją pulę stypendiów na drobne kwoty, by obdzielić nimi (choćby symbolicznie) możliwie wiele osób, część koncentrowała wydatki stypendialne na jednej lub dwóch osobach. Choć na podsumowanie wpływu programu na rozwój stypendystów (członków zespołów) jest jeszcze zbyt wcześnie (wielu z nich jest w trakcie studiów doktoranckich), laureaci opowiadają dużo o sukcesach swoich podopiecznych – o uzyskiwanych przez nich stypendiach, grantach oraz stażach zagranicznych. Zwłaszcza wyjazdy zagraniczne traktowane są jako milowy krok na drodze naukowca.
W trakcie realizacji programu FOCUS laureaci uzyskiwali dodatkowe granty – przede wszystkim MNiSW, ale również ze
źródeł zagranicznych (EMBO czy NIH). Aż pięć osób (w tym jedna, która nie ubiegała się o przedłużenie) zostało laureatami innego programu Fundacji: TEAM. W ciągu niespełna roku funkcjonowania NCN, czworo laureatów FOCUSA uzyskało granty z tego źródła. Najbardziej spektakularnym sukcesem laureatów FOCUSA są dwa granty ERC. Naukowcy objęci
badaniem są również optymistycznie nastawieni do możliwości finansowania swoich badań i zespołów w przyszłości. Jako
największe wyzwanie postrzegają obciążenia administracyjne (brak odpowiedniego wsparcia ze strony zatrudniających
instytucji badawczych) oraz zarządzanie zespołem.

29

