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Opis badania 

Celem badania była analiza konsekwencji pandemii COVID-19 dla prowadzenia badań naukowych i 

realizacji projektów grantowych.   
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Pandemia, masowe zachorowania i związane z nimi środki ostrożności, w tym lock-down zasadniczo 

zmieniły sposób funkcjonowania większości instytucji, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Naukowcy, 

podobnie jak inne grupy zawodowe, zostali w dużej mierze zmuszeni do pracy w domu. Ponadto, 

zdalne nauczanie i przerwy w funkcjonowaniu placówek takich jak żłobki i przedszkola, nałożyły na 

rodziców dodatkowe obowiązki opiekuńcze. W praktyce zniknęła możliwość spotkań bezpośrednich, a  

komunikacja i współpraca została przeniesiona do sfery wirtualnej. Wiele osób chorowało, miało pod 

swoją opieką chore osoby lub żyło w strachu przed chorobą, próbując chronić siebie i najbliższych. 

Trudno sobie wyobrazić, aby sytuacja taka pozostała bez wpływu na pracę badawczą. Interesowało 

nas, jak wpływ ten postrzegają nasi laureaci i beneficjenci.  

Chcieliśmy przyjrzeć się zarówno realizacji bieżących zadań badawczych (np. projektów grantowych),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

jak i wpływowi pandemii na szersze aspekty funkcjonowania badaczy – współpracę, mobilność, 

efektywność, motywację, sytuację zdrowotną i finansową czy równowagę między pracą a życiem 

osobistym. W tym pierwszym zakresie, tzn. realizacji projektów grantowych, mamy nieco szerszą 

wiedzę. Zdajemy sobie sprawę z wielu utrudnień, na jakie natrafili beneficjenci. Staraliśmy się 

wykorzystać wszystkie prawne możliwości, by ułatwić ich rozwiązywanie (przede wszystkim chodzi tu 

o ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizacje projektów operacyjnych w związku z 

wystąpieniem COVID-19). Jednocześnie wiemy jednak, że skala trudności prawdopodobnie przerosła 

dostępne rozwiązania. Trzeba mieć świadomość, że kwestie bieżące związane z rozliczaniem projektów 

nie wyczerpują listy potencjalnych problemów. Spodziewamy się, że pandemia może mieć głębsze i 

bardziej dalekosiężne konsekwencje dla badaczy, ich pracy, rozwoju i planów.   

Badanie zostało przeprowadzone w czerwcu 2021 r., a więc ok. 15 miesięcy po rozpoczęciu pandemii. 

Jest to czas, który pozwala wstępnie ocenić jej efekty, choć prawdopodobnie będą one ujawniać się 

jeszcze długo po tym okresie.  

Badanie miało charakter anonimowej ankiety. Aby zebrać wiedzę na temat wpływu pandemii na różne 

grupy badaczy, objęliśmy nim nie tylko osoby obecnie realizujące projekty FNP, ale szerokie grono 

osób, które korzystały z jej finansowania w latach 2016-2021. Ankietę wysłano do 997 osób 

korzystających z finansowania FNP w latach 2016-2020. Największy udział w tej grupie adresatów mają 

laureaci programu START (520 osób), a następnie: programu TEAM (147 osób), FIRST TEAM (54), 

HOMING (52), Monografie (39), Team Tech  (28), Powroty (19), Team Tech Core Facility (7)  oraz Team 

Tech Core Facility Plus (2). Wśród adresatów 129 osób stanowili doktoranci z zespołów finansowanych 

w ramach POIR 4.4. Posłużono się adresami z bazy FNP, w związku z czym część z nich mogła okazać 

się nieaktualna, zwłaszcza w przypadku laureatów i stypendystów z wcześniejszych edycji. Odpowiedzi 

zbierano w dn. 10-25 czerwca 2021 r. Ankietę wypełniło 299 osób (stopa zwrotu: 30%). 
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Charakterystyka respondentów 

Wiek, etap kariery, dziedzina nauki, płeć, kraj 

Ankietę wypełniło 299 osób (30%), w tym  165 mężczyzn i 133 kobiety (jedna odmowa odpowiedzi). 

Respondenci byli zróżnicowani pod względem wieku: najmłodszy miał 26 lat, najstarszy – 70.  

Przeważali młodzi badacze (średnia wieku wynosiła 35,6 lat, a mediana – 33 lata). Najliczniejsza okazała 

się grupa osób w wieku 31-35 lat, które stanowiły 51%.  

 

Pod względem etapu kariery najliczniejszą grupę stanowili postdocy (38%). Mimo młodego wieku 

badanych, aż 28% badanych prowadzi własne zespoły badawcze. W ankiecie zaproponowano kategorię 

„samodzielny badacz” na określenie osób, które zakończyły etap stażu podoktorskiego, ale nie 

sformułowały własnych zespołów – kategorię tę wybrało 20% respondentów. Na doktorantów  

przypada 14%.   

Niemal połowę respondentów (48%) stanowią przedstawiciele nauk ścisłych, a drugą pod względem 

liczebności grupę – przedstawiciele nauk przyrodniczych. Przedstawiciele nauk humanistycznych i 

społecznych stanowią odpowiednio 12% i 7%. Ankieta umożliwiała wskazanie więcej niż jednej 

dziedziny i z opcji tej skorzystało 29 osób (ich udział policzony został we wszystkich wskazanych 

grupach).  
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Duże zróżnicowanie respondentów pod względem etapu kariery w podziale na dziedziny nauki, oddaje 

sposób doboru adresatów ankiety, wśród których aż 52% stanowili laureaci programu START. Dlatego 

w obszarze nauk społecznych i humanistycznych wyraźnie dominującą grupą są postdocy 

(odpowiednio 82% i 58), podczas gdy udział liderów zespołów jest bardzo skromny (5% i 10%). 

 

Niewielką przewagę w całej próbie mają mężczyźni (55%). Rozkład płci w najliczniejszych grupach 

wiekowych wygląda podobnie. W podziale na etapy kariery rozkład płci jest wyraźnie zróżnicowany: 

wśród doktorantów, postdoków i samodzielnych badaczy kobiety stanowią mniej więcej połowę, 

podczas gdy wśród liderów zespołów – jedną czwartą. W podziale na dziedziny nauki rozkład płci 

również okazuje się zróżnicowany, co można wiązać z rozkładem dziedzin nauki wśród respondentów 

na poszczególnych etapach kariery. Kobiety zdecydowanie przeważają wśród respondentów z nauk 

medycznych (72%) i stanowią wyraźną mniejszość w przypadku nauk ścisłych (27%),  
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Ankieta przeprowadzona została zarówno w języku polskim, jak i angielskim, by badaniem móc objąć 

również cudzoziemców. Cudzoziemcy stanowili niespełna 6% respondentów i byli reprezentowani 

głównie wśród doktorantów oraz w naukach przyrodniczych i ścisłych. 

 

Również ok. 6% respondentów pracuje aktualnie za granicą, przy czym nie są to ankietowani 

cudzoziemcy (Ci ostatni w większości pracują obecnie w Polsce). Osoby pracujące za granicą (w badaniu 

pytaliśmy o główne miejsce pracy) reprezentowane są w niewielkim stopniu we wszystkich dziedzinach 

nauki, przy czym udział ten jest największy w naukach ścisłych (8%). 

 

21

61

31

20

20

52

30

63 1

0 50 100 150

doktorant

post doc

samodzielny naukowiec

lider zespołu badawczego

Respondenci wg etapu kariery i płci 
(n=299)

kobieta mężczyzna inna / odmowa odpowiedzi

42

51

21

17

13

101

47

8

18

9

0 50 100 150 200

Nauki ścisłe

Nauki przyrodnicze

Nauki medyczne

Nauki humanistyczne

 Nauki społeczne

Respondenci wg dziedziny nauki i 
płci (n=299)

kobieta mężczyzna inna / odmowa odpowiedzi

5,7% 6,8%
4,8%

19,5%

3,5%
0,0%

6,0% 5,6%
8,2%

0,0%
2,9%

0,0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cudzoziemcy wśród respondentów

280; 
93,6%

19; 6,4%

Respondenci wg miejsca pracy 
(n=299)

W Polsce Za granicą

264

16

18

1

0

100

200

300

Polacy cudzoziemcy

Respondenci wg miejsca pracy 
(n=299)

W Polsce Za granicą



7 
 

W osobnym pytaniu respondenci wskazywali swoje miejsce zamieszkania. Procent wskazań na 

zagranicę jest identyczny (6,4%), choć w dwóch przypadkach osoba mieszkająca w Polsce pracuje 

(zdalnie) za granicą i również w dwóch przypadkach jest odwrotnie. 

 

 Rodzaj prowadzonych badań i środowisko pracy 

Niezależnie od dziedziny nauki, badanych zapytano również o rodzaj prowadzonych badań.  Łącznie 

trzy czwarte respondentów prowadzi badania doświadczalne wymagające pracy w laboratorium. Ok. 

1/3 – badania teoretyczne. Ostatnią grupę (19%) stanowią naukowcy prowadzący inne badania 

empiryczne (np. sondażowe, obserwacje). 

 

Niemal jedna trzecia respondentów pracuje w dużych grupach badawczych, liczących 10 lub więcej 

osób. W pojedynkę pracuje 15%, a ok. jedna czwarta – w niewielkich, 2-4 osobowych grupach. Część 

badanych jest zaangażowana w kilka grup badawczych. 

  

 

Tak jak można się spodziewać, rozmiar grup badawczych, w których pracują respondenci jest 

uzależniony od dziedziny nauki. Grupy liczące 10 lub więcej osób stanowią dominantę w naukach 
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przyrodniczych (38%), ścisłych (36%) i medycznych (34%). W naukach humanistycznych aż 65% 

respondentów pracuje w pojedynkę. Praca w pojedynkę jest również dominantą w grupie osób 

reprezentujących nauki społeczne (32%). Wyraźną zależność widać również między liczebnością grup 

a rodzajem prowadzonych badań: w badaniach teoretycznych osoby pracujące w pojedynkę stanowią 

34% próby, podczas gdy w badaniach doświadczalnych, wymagających pracy w laboratorium, stanowią 

one jedynie 4%, a w innych badaniach empirycznych – 22%. Z kolei grupy co najmniej 10-osobowe 

zdarzają się dość często wśród respondentów zajmujących się badaniami doświadczalnymi 

(laboratorium - 39% i inne empiryczne – 30%).  

 

Niemal  trzy czwarte respondentów określa swoją pracę jako „wymagającą kontaktu z innymi ludźmi”, 

przy czym dla 31% kontakt ten jest „zdecydowanie konieczny”, a dla 42% - „raczej konieczny”. Potrzeba 

kontaktu z innymi ludźmi jest  największa w przypadku badań doświadczalnych wymagających pracy w 

laboratorium (85%), a nieco mniejsza dla osób prowadzących badania teoretyczne (53%) oraz inne 

badania doświadczalne (64%).  Różnice okazują się istotne statystyczne dla badań teoretycznych (Chi2 

(4,N=299)= 38,502, p<0,05) oraz doświadczalnych wymagających pracy w laboratorium (Chi2 

(4,N=299)= 47,173, p<0,05). Potrzebę tę zdecydowanie częściej deklarują przedstawiciele nauk 

medycznych (86%) oraz przyrodniczych (80%), rzadziej natomiast przedstawiciele nauk 

humanistycznych (60%) i społecznych (50%). Różnice okazują się istotne statystycznie dla nauk 

humanistycznych (Chi2 (4,N=299)= 10,669, p<0,05) i społecznych (Chi2 (4,N=299)= 11,435, p<0,05), 

które znacząco odbiegają od reszty próby. 
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Pandemia przyniosła pewne zmiany, jeśli chodzi o postrzeganie potrzeby bezpośredniego kontaktu z 

innymi ludźmi w pracy, uświadamiając części osób, że mogą skutecznie pracować on-line. 

Wcześniej wydawało się, że praca na miejscu i kontakt z innymi współpracownikami są 
niezbędne, by badania mogły się toczyć. Pandemia pokazała, że większość analiz można równie 
efektywnie prowadzić pracując z domu, a kontakt przez telefon czy komunikator typu 
Skype/Zoom/Teams pozwala na przekazanie wszystkich wymaganych informacji w grupie.  

W większości przypadków bezpośredni kontakt jest potrzebny do wykonywania części prac 

badawczych, np. opracowanie danych go nie wymaga, ale już ich pozyskiwanie lub zastosowanie 

niektórych metod badawczych – tak. Jak wynika z komentarzy, konieczność czy potrzeba 

bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi w pracy badawczej nie jest jednoznaczna – badania 

wprawdzie można wykonać, ale mniej efektywnie. 

Nie jest to niezbędne, ale jest o wiele trudniej pracować koncepcyjnie zdalnie. 

Nie jest to konieczne, ale bardzo przyspieszyłoby pracę. 
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Sytuacja zdrowotna 

W trakcie pandemii wiele osób chorowało na COVID-19, a część z nich przechodziła tę chorobę bardzo 

ciężko. Dodatkowo osoby borykające się z innymi problemami zdrowotnymi miały utrudniony dostęp 

do służby zdrowia. Respondenci zapytani zostali ogólnie o to, czy pandemia odbiła się na ich sytuacji 

zdrowotnej. Aż 42% odpowiedziało na to pytanie twierdząco, przy czym 7% odczuło zdecydowane 

pogorszenie sytuacji zdrowotnej. Pojawiają się informacje o długotrwałych powikłaniach po przebyciu 

COVID-19. Komentarze wskazują także na pogorszenie kondycji psychicznej, w tym problemy z 

depresją i stany lękowe, o których wspomina  stosunkowo wiele osób. 

Przebycie choroby (objawowe i bezobjawowe) odcisnęło piętno na nas i naszej "wydajności 
umysłowej". Myślę wolniej, popełniam drobne błędy, mam problemy z koncentracją oraz 
zapominam o pewnych rzeczach - co przed pandemią nigdy nie miało miejsca. 

Złe samopoczucie wywołane pandemią skutecznie utrudnia prowadzenie badań na 
odpowiednim poziomie. 

Zdrowie psychiczne jest pogorszone.  

Odczuwalny dyskomfort psychiczny. 

Inne problemy to ograniczenie sprawności fizycznej oraz np. problemy z kręgosłupem czy stawami, 

wynikające z niewygodnej pozycji do pracy w domu.  Choć zdarzają się również osoby, które izolacja 

zmotywowała do zwiększonej aktywności fizycznej, co zaowocowało poprawą sprawności. 

 

 

Warunki pracy w domu 

Choć część laboratoriów działała w okresie pandemii, większość badaczy została zmuszona do pracy.  

Kluczowego znaczenia więc nabrały domowe warunki pracy. Większość badanych pozytywnie ocenia 

swoje warunki do pracy w domu: 22% określa je jako bardzo dobre, a 43% jako raczej dobre. Ocena 

warunków do pracy w domu zależy nie tylko od samego mieszkania, ale i od  tego, na ile tę przestrzeń 

trzeba dzielić z innymi osobami, również zmuszonymi do pracy lub nauki w domu. 85% respondentów 

nie mieszka wprawdzie sama, ale 45% ma własny pokój do pracy. 40% musi dzielić pokój do pracy, co 

- jak można sobie wyobrazić – znacznie ją utrudnia.  

Tak, bardzo ją 
pogorszyła; 20; 

7%

Tak, nieco ją 
pogorszyła; 106; 

35%
Nie, nie 

wpłynęła; 152; 
51%

Trudno 
powiedzieć; 21; 

7%

Czy pandemia wpłynęła na Pana/Pani sytuację 
zdrowotną?
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Kolejny czynnik to obowiązki opiekuńcze. W wielu sytuacjach warunki lokalowe w domu są 

nienajgorsze, ale pracę w domu utrudnia konieczność opieki nad małymi dziećmi. 53% respondentów 

ma pod swoją opieką co najmniej jedną osobę, 30% - co najmniej dwie takie osoby, a 10% - co najmniej 

trzy.  

 

Z reguły osoby zależne to dzieci. 23% respondentów ma dzieci w wieku 0-3 lata, a kolejne 9% oprócz 

dzieci w wieku 0-3, ma dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.  Choć ponad trzy czwarte 

osób pełniących obowiązki opiekuńcze dzieli je z kimś, 22% deklaruje, że spoczywają one wyłącznie na 

ich barkach. W komentarzach, respondenci podkreślają, że nawet jeśli mają stosunkowo dobre 

warunki mieszkaniowe, konieczność opieki nad małymi dziećmi lub jest bardzo istotnym utrudnieniem.  

Warunki do pracy w domu są dobre, ale podczas pandemii moja 3 letnia córka była razem ze 
mną w domu. Wydajna praca z takim malutkim dzieckiem była zdecydowanie utrudniona. 

Z punktu widzenia komfortu pracy (biurko, krzesło, własny komputer, klimatyzacja) jest 
idealnie. Home-office z niemowlakiem za ścianą jest specyficznym wyznawaniem... 

6 dzieci. 3 pokoje .... 

Niemożność skupienia przy konieczności organizacji pracy zdalnej dla dwóch osób i szkoły 
zdalnej dla dwóch osób w niewielkim mieszkaniu. 

Trudno jest o efektywną pracę naukową w obecności dzieci w przedziale wiekowym 1-4 lata, 
pomimo podziału pracy między siebie a partnera. W czasie zamknięcia placówek oświaty nie 

65; 22%

128; 43%
22; 7%

65; 22%

19; 6%

Jak ocenia Pan/Pani swoje 
warunki do pracy w domu?

Bardzo dobre Raczej dobre

Trudno powiedzieć Raczej słabe

Bardzo słabe

46; 
15%

135; 45%

118; 40%
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jest możliwa praca z taką samą wydajnością jak w normalnym trybie pracy. Nie jest to kwestia 
motywacji (osoby zmotywowane pracują najlepiej jak mogą), a możliwości. I wpływ na 
efektywność pracy jest ogromny. 

Nawet gdy samemu nie trzeba aktywnie zajmować się dzieckiem, w mieszkaniu, w którym przebywają 

inne osoby, trudno skoncentrować się na pracy. Kilku respondentów wspomina, że dotychczasowe 

warunki okazały się tak nieodpowiednie do pracy w domu, że trzeba było przeprowadzić duży remont 

lub nawet zmienić mieszkanie.  

Musieliśmy dostosować warunki domowe do pracy zdalnej, tzn. wydzielić gabinet, dokupić 
sprzęt, stworzyć dwa stanowiska pracy (dla mnie i dla męża), co wiąże się z planowaniem, 
oszczędzaniem, remontem w większości "na własną rękę", po godzinach.  

W czasie pandemii w związku z koniecznością pracy zdalnej, zmieniłem miejsce zamieszkania 
na takie, w którym każdy mieszkaniec ma osobny pokój do pracy. Przez cały okres pandemii w 
roku 2020 konieczne było dzielenie pokoju do pracy. 

Inny problem, na który wskazują respondenci, to niedopasowanie warunków domowych do długich 

godzin pracy, co skutkuje niewygodą, a na dłuższą metę - problemami z kręgosłupem, czy stawami.  

Mam wygodny, cichy i duży pokój. Nie dysponuję jednak ergonomicznym biurkiem, ani krzesłem 
biurowym. Po kilku miesiącach pracy (głównie) zdalnej: analiza danych, pisanie publikacji i 
wniosków grantowych, spotkania zdalne itp., poważnie "dały mi w kość": kręgosłup krzyżowy, 
prawy bark, łokieć i nadgarstek (jestem praworęczna).  

Pozostaje kwestia rodzaju pracy, którą można wykonać w domu. Są to głównie zadania do wykonania 

na komputerze, przy biurku czy stole. Wielu zadań badawczych w domu nie da się przeprowadzić. 

Dlatego na pytanie o warunki pracy w domu, część osób odpowiadała, że warunki te - choć obiektywnie 

dobre – po prostu nie odpowiadają charakterowi ich pracy.  

Warunki pracy biurowej, które mam w domu są dobre. Niemniej jednak nie jest możliwe 
prowadzenie prac eksperymentalnych 

Było to możliwe [praca w domu]  tylko dzięki zmianie profilu pracy z eksperymentalnego - 
laboratoryjnego na teoretyczny - obróbka danych.  

Trzeba jednak zauważyć, że dla sporej liczby osób, praca w domu oznaczała możliwość odizolowania 

się od niepotrzebnych bodźców i lepszej koncentracji.  

Praca z domu w moim przypadku (brak osób zależnych w domu) lepiej sprawdza się podczas 
pracy wymagającej dużego skupienia (np. przygotowanie publikacji) 

Dużą zaletą pracy w domu okazała się także oszczędność czasu poświęcanego wcześniej na dojazdy. 

 

Czas pracy 

Pandemia, lockdown, konieczność pracy w domu, a często i opieki nad dziećmi, które przestały chodzić 

do szkoły i przedszkoli oraz sama konieczność dzielenia sprzętu czy pokoju do pracy, oznaczały w wielu 

przypadkach zmianę organizacji dnia. Respondentów zapytano więc o to, jak te zmiany wpłynęły na 

ilość czasu poświęcanego na pracę, życie rodzinne, zajęcia domowe, odpoczynek czy inne zajęcia.  

Okazuje się, że najbardziej skurczyła się ilość czasu poświęcanego na odpoczynek. Aż 58% 

respondentów deklaruje, że poświęcało na odpoczynek mniej czasu niż przed pandemią, a w przypadku 
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jednej czwartej – jest to „zdecydowanie mniej czasu”. Zwiększyła się za to ilość czasu poświęcanego na 

życie rodzinne/osobiste, przy czym, jak wynika z komentarzy, chodzi głównie o opiekę na innymi 

członkami rodziny. To samo dotyczy zajęć domowych. Mniej czasu badani poświęcają na życie 

towarzyskie, kontakty z dalszą rodziną i znajomymi oraz aktywność fizyczną, wyjazdy turystyczne, 

rozrywkę czy realizację pasji.  

Jeśli chodzi o czas poświęcany na pracę, zmiana okazuje się niejednoznaczna. Podobna liczba osób 

wskazała skrócenie, co wydłużenie czasu pracy  (odpowiednio 35% i 37%). Tylko 27% nie odnotowało 

zmian w tym zakresie.  Respondenci podkreślają, że oszczędzają czas poświęcany wcześniej na podróże 

służbowe, dojazdy do pracy. Część osób narzeka, że wprawdzie na spotkania nie trzeba jeździć, ale jest 

ich o wiele więcej i dotyczą często spraw organizacyjnych. Z drugiej strony są osoby, które na 

spotkaniach on-line zdecydowanie oszczędzają czas, gdyż można w nich uczestniczyć ”nie całkiem”, 

„słuchając jednym uchem” i wykonując w tym czasie inne zadania.  

Czas zaoszczędzony na wyjazdach, dojazdach czy spotkaniach części osób  pozwolił na dodatkowe 

kształcenie. W wielu przypadkach został on „pochłonięty” przez inne obowiązki. Co ważne, zmieniła się 

ilość czasu poświęcanego na różnego rodzaju pracę, np. respondenci w większym stopniu angażują się 

w zadania  administracyjne czy dydaktyczne (które w powszechnej opinii w formie zdalnej wymagają 

więcej czasu i wysiłku).  

 

Odpowiedzi kobiet na pytanie o czas poświęcany na pracę różnią się wyraźnie od odpowiedzi mężczyzn 

(Chi2 (8,N=299)= 20,019, p<0,05), przy czym i tu zależność nie jest jednoznaczna. Łącznie w obu grupach 

stosunkowo podobnie często odnotowano wydłużenie i skrócenie czasu pracy (kobiety: skrócenie 37% 

i wydłużenie 40%; mężczyźni: skrócenie 34% i wydłużenie 45%). Kobiety jednak częściej niż mężczyźni 

odczuły zmianę ilości czasu pracy (77% i 65%). Odczuły ją także drastyczniej, co odzwierciedla przede 

wszystkim większy odsetek odpowiedzi „zdecydowanie mniej czasu”.  
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Jak pandemia i obostrzenia wpłynęły na ilość czasu poświęcanego na pracę 

 

Nie widać związku między wiekiem a zmianą ilości czasu poświęcanego na pracę. Istotne znaczenie ma 

natomiast liczba osób zależnych, która wpływa na czas poświęcany zarówno na pracę (Chi2 (24,N=299)= 

52,599, p<0,05), jak i na wszystkie pozostałe kategorie, w tym odpoczynek (Chi2 (24,N=299)= 58,758, 

p<0,05). Mniej czasu na pracę poświęcają najczęściej osoby mające dzieci w wieku 0-3 lata (Chi2 

(4,N=299)= 35,524, p<0,05) oraz dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Chi2 (4,N=299)= 

33,783, p<0,05). Dla rodziców dzieci w klasach 4-8 zależność jest już słabsza, choć wciąż istotna 

statystycznie (Chi2 (4,N=299)= 9,616, p<0,05). Przy starszych dzieciach oraz  innych wymagających 

opieki członkach rodziny nie widać istotnego wpływu na zmianę organizacji czasu. 

Na zmianę czasu poświęcanego na wszystkie wskazane kategorie zajęć wyraźnie wpływają także  

warunki mieszkaniowe: osoby, które muszą dzielić pokój do pracy w większym stopniu i częściej 

odczuły skrócenie czasu poświęcanego na pracę (Chi2 (8,N=299)= 30,453, p<0,05) oraz inne zajęcia w 

tym odpoczynek.  

Zmiany ilości czasu poświęcanego na pracę różnią się w zależności od rodzaju prowadzonych badań. W 

najmniejszym stopniu odczuwają je osoby prowadzące badania teoretyczne, a w największym –

badania empiryczne nie wymagające pracy w laboratorium  (np. sondażowe). To ta ostatnia grupa 

wyróżnia się w sposób istotny statystyczne (Chi2 (4,N=299)= 13,637, p<0,05). Może się to wiązać ze 

specyfiką metod i narzędzi pracy, ale również z wiekiem respondentów, którzy prowadzą ten rodzaj 

badań (znaczną ich część stanowią przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, którzy w 

naszym badaniu są reprezentowani przez dość młode osoby, posiadające małe dzieci).  
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Wsparcie w pracy i dostęp do infrastruktury 
Nie wszyscy badani byli podczas pandemii pozbawieni możliwości pracy stacjonarnej, ale w 

zdecydowanej większości musieli oni częściowo lub całkowicie pracować z domu. Zostali w związku z 

tym zapytani o ocenę warunków pracy zdalnej, jakie zapewnił im pracodawca, pod kątem sprzętu, 

możliwości komunikacyjnych, procedur organizacyjnych oraz dostępu do źródeł i danych. Stosunkowo 

najgorzej wypadła ocena warunków sprzętowych: 38% respondentów oceniło je jako bardzo lub raczej 

słabe, a 45% jako bardzo lub raczej dobre. Wielu respondentów narzeka, że w domu musieli pracować 

na swoim prywatnym sprzęcie, ewentualnie na sprzęcie, który sami sobie kupili z grantu. Sprzęt 

prywatny z kolei nie zawsze był odpowiednio funkcjonalny. Na tę słabość narzekali przede wszystkim 

przedstawiciele nauk humanistycznych, których ocena wsparcia pracodawcy pod względem warunków 

sprzętowych wypadła zdecydowanie gorzej niż w przypadku pozostałych dziedzin nauki (Chi2 

(4,N=299)= 13,136 p<0,05). W przypadku nauk ścisłych i przyrodniczych warunki sprzętowe ocenione 

zostały nieco lepiej, choć tu z kolei pojawił się problem zakupów nowego sprzętu (zwłaszcza z realizacją 

zamówień).  

 

Mniej więcej połowa badanych (53%) pozytywnie oceniła procedury organizacyjne, a jedna trzecia 

(33%) oceniła je słabo (bardzo lub raczej). Najlepiej wypadła ocena możliwości komunikacyjnych (15% 

ocen słabych i 73% ocen dobrych). Stosunkowo dobrze wypadła także ocena dostępu do danych i 
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źródeł (24% ocen słabych i 60% ocen dobrych). Tu również widać rozbieżności ze względu na dziedzinę 

nauki: najlepiej dostęp do źródeł oceniony został przez przedstawicieli nauk ścisłych (27% ocen bardzo 

dobrych i 43% ocen raczej dobrych), najgorzej – przez przedstawicieli nauk humanistycznych (11% ocen 

bardzo dobrych i 22% ocen raczej dobrych). W przypadku obu dziedzin nauki różnice okazują się istotne 

statystycznie (nauki ścisłe: Chi2 (4,N=299)= 18,210, p<0,05; nauki humanistyczne:  Chi2 (4,N=299)= 

16,473, p<0,05). 

W komentarzach respondenci zwracają uwagę, że w wielu instytucjach adaptacja do nowych 

warunków pracy trwała bardzo długo i okazywała się niekompletna. 

Procedury organizacyjne zostały wprowadzone dopiero w kolejnym semestrze nauczania 
zdalnego. Nie było żadnych konkretnych wytycznych w semestrze, kiedy pandemia wybuchła 
(często dopiero jesienią 2020) i do dziś nie dopracowano kilku kwestii. 

Wiele osób narzeka na brak odpowiedniej komunikacji z administracją instytucji. Zwłaszcza w 

przypadku dużych jednostek pojawił się problem dezinformacji, informacji spóźnionych, niespójnych 

lub niedopasowanych do specyfiki pracy danej grupy oraz ograniczonych do języka polskiego (problem 

wskazywany przez osoby współpracujące z cudzoziemcami). W kilku przypadkach pandemia przyniosła 

respondentom poważne rozczarowanie pracodawcą. 

Pracodawca okazał się tak nieudolny i fatalny, że postanowiłam zmienić miejsce zatrudnienia. 
Nie żałuję, chociaż w tych okresie nie było to łatwe. 

Nieco ponad połowie respondentów zaproponowano w miejscu pracy aktywności integracyjne lub 

towarzyskie on-line, zastępujące bezpośredni kontakt. Ich opinie w tej kwestii nie są jednak 

jednoznaczne, bo wiele osób nie uważa tego rodzaju spotkań za adekwatny ekwiwalent.   

 To nie działa. Kontakty online nie zastępują kontaktów twarzą w twarz 

Ci, którzy możliwości takiej nie mieli, również wyrażają mieszane opinie. Część osób z niechęcią i 

znużeniem mówi o komunikacji on-line, część deklaruje, że i tak nie znalazłaby czasu na takie 

aktywności. Są jednak i tacy, którym tego rodzaju nieformalnych kontaktów bardzo brakuje. Dotyczy 

to zwłaszcza ludzi, którzy właśnie rozpoczęli pracę, studia czy staż w nowym miejscu i nie zdążyli poznać 

ludzi ze swojego nowego otoczenia. Czas pandemii był dla nich okresem bolesnej izolacji. 

 

Nawet dobre wsparcie pracodawcy w zakresie warunków sprzętowych nie wystarczy, by badacze w 

trakcie pandemii mogli korzystać z odpowiedniej infrastruktury badawczej, ponieważ zależy to w 

dużym stopniu od specyfiki prowadzonych badań i wymagań sprzętowych. W osobnym pytaniu 
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respondenci zapytani zostali o dostęp do tej niezbędnej infrastruktury. Jedynie 40% określiło go jako 

adekwatny do potrzeb. Pozostali nie mogli korzystać z niej w potrzebnym stopniu: dla 23% był to 

dostęp znacznie poniżej potrzeb, a dla 38% - nieco poniżej potrzeb. Nieco lepiej – na tle pozostałych – 

dostęp ten oceniają naukowcy prowadzący badania teoretyczne (Chi2 (2,N=299)= 6,084, p<0,05). 

 

Dostęp do laboratoriów wyglądał rozmaicie na różnych etapach pandemii. Dużo zależało od tego, gdzie 

sprzęt jest ulokowany – we własnej jednostce łatwiej było o taki dostęp niż poza nią. Największe 

ograniczenia dotyczyły doktorantów i studentów (którzy nie mieli statusu pracownika instytucji).  

 

Prowadzenie badań 

Zdecydowana większość respondentów (71%) dostrzega negatywny wpływ pandemii na swoją pracę 

badawczą, przy czym dla ok. jednej piątej był to wpływ „zdecydowanie negatywny”, a dla ok. połowy 

– „raczej negatywny”. Tylko co dziesiąty ankietowany uważa, że pandemia nie miała wpływu na pracę 

badawczą w jego przypadku, a co czternasty ma problemy z określeniem tego wpływu. Co ósmy 

respondent określa wpływ pandemii na swoją pracę jako pozytywny („raczej” – 10% lub 

„zdecydowanie” – 2%). Odpowiedzi nie różnią się znacząco w zależności od płci, wieku respondentów 

ani reprezentowanej przez nich dziedziny nauki. Pewne różnice widać natomiast dla poszczególnych 

typów badań: naukowcy prowadzący badania teoretyczne w nieco mniejszym stopniu odczuwają 

negatywny wpływ pandemii na swoją pracę badawczą (Chi2 (5, N=299)=16,226, p<0,05).  

Nie uważam, że w ramach badań teoretycznych mieliśmy do czynienia z sytuacją kryzysową. 

Jednak również w przypadku tej grupy odpowiedzi negatywne zdecydowanie dominują nad 

pozytywnymi. 
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W komentarzach respondenci doprecyzowują swoje oceny. Najdotkliwiej odczuli ograniczenie 

możliwości wykonania planowanych badań. Dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących badania 

laboratoryjne i wiąże się z utrudnionym dostępem do laboratorium lub jego całkowitym brakiem. 

Nawet ci, którzy z laboratoriów mogli korzystać, narzekają, że ich praca była bardzo spowolniona przez 

ograniczoną realizację zakupów sprzętu i odczynników, a często również zakłócenia w dostępie do 

materiału badawczego.  

Utraciliśmy dużą ilość materiału biologicznego w momencie wprowadzenia lockdownu, wciąż 
nie mamy dostępu do próbek klinicznych. 

Z powodu ograniczenia dostępu do [sprzęt badawczy] nie mogliśmy uzyskać wyników 
eksperymentalnych. (…) nie są to trywialne pomiary i ani zdalnie ani też przez pracowników 
poszczególnych stacji badawczych takich pomiarów nie da się wykonać. (…) Straciliśmy dużo 
czasu, właśnie mamy potwierdzenie kolejnych pomiarów, które powinniśmy robić co najmniej 
rok temu. (…) także z powodu choroby współpracowników mieliśmy okresy że lab był 
niedostępny i musieliśmy na jakiś czas zawiesić działalność i ograniczyć jej zakres. (…) 
Opóźnieniu ulęgły także nowe pomiary (…) Powiedziałbym że okres pandemii to praca tak na 
ok. 50% możliwości a w wielu aspektach nawet mniej. 

Wstrzymanie czy  spowolnienie badań dotyczyło jednak nie tylko pracy w laboratoriach, ale również 

badań  terenowych (np. związanych z wykopaliskami archeologicznymi).  Na duże bariery napotkali 

przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, których praca wymaga kwerend archiwalnych 

czy bibliotecznych.  

W moim przypadku bardzo problematyczne okazało się zamknięcie bibliotek i archiwów. Brak 
możliwości wyjazdu do ośrodków zagranicznych też wpłynął negatywnie na jakość 
przygotowywanej przeze mnie rozprawy. W pewnym stopniu wymusiło to też zmianę założeń 
pracy (ograniczenie jej o materiały, które planowałam zdobyć i opracować poza Polską). 

Jak wynika z komentarzy, zahamowaniu uległa także część projektów interdyscyplinarnych, w których 

porozumieć muszą się przedstawiciele różnych dziedzin nauki, co jest znacznie trudniejsze w 

warunkach komunikacji on-line.  
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Innym często wskazywanym problemem, który zaważył na opinii na temat wpływu pandemii na pracę 

badawczą jest brak wyjazdów zagranicznych, co dotyczy zarówno konferencji, jak i prowadzenia badań 

za granicą. Wiele zadań badawczych zostało przesuniętych w czasie lub spowolnionych z powodu braku 

możliwości spotkań ze współpracownikami w celu przeprowadzania wspólnych doświadczeń, czy 

analizy danych. 

Poza ograniczonym dostępem do miejsca pracy, realną barierą okazały się przypadki zachorowania na 

COVID-19, wykluczające z pracy nawet po kilka osób w grupie na okres od 3 do 4 tygodni.  

Przedmiotem zróżnicowanych opinii na temat możliwości prowadzenia prac badawczej podczas 

pandemii jest praca w domu. Dla niektórych oznaczała ona większe możliwość skupienia i przysłużyła 

się np. pisaniu artykułów. Dla większości skupienie warunkach domowych było dużym wyzwaniem i 

sprostanie zadaniom badawczym, a nawet pisanie artykułów wymagało ogromnego wysiłku, granicząc 

z niemożliwością. 

Mocno ograniczyłam zakresu pracy badawczej ze względu na zamknięcie placówek dla dzieci 
(opieka nad dzieckiem spadła na mnie).  

Badania zostały w dużej mierze zawieszone na czas korzystania z zasiłku na opiekę nad dziećmi.  

Niestety okres zamknięcie to był raczej okres wegetacji, pracy po nocy, ponieważ w dzień 
mieliśmy z mężem pod opieką naszą 3-letnią córkę. Czas ten poświęciłam na planowanie badań 
po otwarciu uczelni. 

Zmianie w wielu przypadkach uległ charakter wykonywanych zadań. Część respondentów docenia 

możliwość skupienia na analizie danych czy pisaniu publikacji, inni – narzekają na nadmiar pracy 

administracyjnej i dodatkowe obciążenia związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych on-line. Jak 

wynika z badania, przygotowanie materiałów i zajęć dla studentów w trybie on-line wymagało od 

badaczy znacznie więcej czasu, co dodatkowo ograniczało możliwości prowadzenia badań.  

Zajęcia dydaktyczne realizowane za pomocą narzędzi do pracy zdalnej wymagają dużo więcej 
czasu na przygotowanie i zostaje go mniej na pracę  

Nauczyciele akademiccy są przeciążeni przygotowywaniem nowych materiałów do zajęć on-
line, jak również zmęczeni samą formą prowadzenia zajęć przez Internet. To wpływa na ich 
mniejszy czas poświęcony na badania i efektywność w pracy badawczej. 

Dezorganizacji pracy towarzyszyło często poczucie chaosu, niepewności i trudności w planowaniu.  
Kolejny, mocno odczuwany przez badanych efekt pandemii to koncentracja wszystkich sił na 
pokonywaniu bieżących problemów i brak skupienia na planowaniu kolejnych przedsięwzięć 
badawczych. 

Człowiek ogranicza się do pracy bieżącej. 

Pandemia spowolniła rozwój naszej aktualnej tematyki a jeszcze bardziej podjęcie nowej. Po 
prostu nie było możliwości i czasu na planowanie nowej tematyki.  

Na koniec warto wspomnieć o barierze w postaci stresu, zmęczenia i obniżenia formy psychicznej.  

Nawet jeśli praca w labie była możliwa mieliśmy znacznie mniejszą wydajność psychiczną. 
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Dużym problemem był stres, ogromne koszty psychiczne, własne i współpracowników.  

W kolejnym pytaniu respondenci poproszenie zostali o to, czy i w jakim stopniu odczuli w swojej pracy 
poszczególne skutki pandemii.  

 

Najczęściej wskazywane było zawieszenie lub przełożenie w czasie części projektów badawczych (56% 

respondentów); ograniczenie zakresu prowadzonych badań (56% respondentów) oraz koncentracja na 

pisaniu publikacji lub rozpraw naukowych (53%). Ponad jedna trzecia badanych (38%) skupiła się na 

analizie danych. Dla mniej więcej jednej piątej pandemia skutkowała poświęceniem większej ilości 

czasu na recenzowanie (22%) i pisanie wniosków grantowych i stypendialnych (20%). Stosunkowo 

niewiele osób deklaruje podjęcie nowych tematów badawczych, np., związanych z pandemią (14%), a 

jeszcze mniej – zastosowanie nowych metod badawczych (7%). 

Sprawdzono, czy poszczególne efekty pandemii tak samo dotknęły rozmaite grupy badaczy. W 

przypadku badań teoretycznych rzadziej dochodziło do zawieszenia lub przełożenia w czasie części 

projektów (Chi2 (1,N=299)= 5,251, p<0,05) oraz do ograniczenia zakresu prowadzonych badań (Chi2 

(1,N=299)= 16,232, p<0,05). W badaniach doświadczalnych wymagających pracy w laboratorium 

częściej odczuwane było ograniczenie zakresu prowadzonych badań Chi2 (1,N=299)= 11,870, p<0,05), 

koncentracja na analizie danych (Chi2 (1,N=299)= 17,788, p<0,05), na pisaniu publikacji i rozpraw 
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naukowych (Chi2 (1,N=299)= 9,177, p<0,05) oraz na recenzowaniu cudzych publikacji (Chi2 (1,N=299)= 

5,252, p<0,05). Rzadziej natomiast nawiązano współpracę z innymi badaczami (Chi2 (1,N=299)= 5,036, 

p<0,05). Jeśli chodzi o inne badania empiryczne, to nieco częściej raportowano tu rozwijanie 

współpracy z innymi naukowcami (Chi2 (1,N=299)= 5,483, p<0,05) oraz zastosowanie nowych metod 

badawczych (Chi2 (1,N=299)= 7,409, p<0,05). 

 

Z porównania rozkładu odpowiedzi pod względem płci wynika, że kobiety nieco częściej niż mężczyźni 

deklarują koncentrację na pisaniu publikacji (Chi2 (1,N=299)= 7,352, p<0,05). Nie widać natomiast 

różnic we wskazaniach pozostałych efektów pandemii. 

 

 

 

Komunikacja, współpraca i spotkania naukowe 

Pandemia wymusiła zmianę form kontaktu między ludźmi. Respondenci zostali w związku z tym 

zapytani, jak oceniają wpływ pandemii na ogólną jakość komunikacji i współpracę badawczą. 

Większość badanych, choć docenia „normalizację” spotkań on-line, ma poczucie, że nie zastąpiła ona 

w pełni spotkań „na żywo”.  Po pierwsze, wielu osobom trudno jest wytrzymać dłuższy czas przed 

ekranem komputera, więc dłuższe spotkania badawcze zostały znacznie ograniczone. Przede 

wszystkim jednak brakuje przypadkowych, spontanicznych rozmów, dających nie tyko bezpośrednie 

wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, ale i poczucie więzi, realizacji wspólnego celu. 

 

Ograniczone została integracja środowiska i możliwość bezpośredniego kontaktu, 
nieformalnych rozmów naukowych, w czasie których generują się pomysły, możliwość 
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uzyskania szybkiej i nieangażującej pomocy w drobnych wątpliwościach od kolegów i 
koleżanek. 

Brak spotkań "na żywo" mimo wszystko ogranicza kreatywność i znajdywanie nowych 
pomysłów/rozwiązań. Częste spotkania ułatwiają dyskusję i odbijanie nowych pomysłów 
naukowych od innych badaczy.  

Odpadło dużo wydarzeń i kontaktów międzyludzkich, które normalnie podnosiły moją 
motywację i zaangażowanie w pracę badawczą. Bardzo trudno prowadzić badania bez 
pogłębionych dyskusji, które trudno przeprowadzić on-line. 

Mniej kontaktu z ludźmi niestety gasi zapał. Brakuje wzajemnej stymulacji i dyskusji nad 
pomysłami. 

Problemy komunikacyjne były szczególnie dotkliwie w kontaktach  z najbliższymi współpracownikami, 

którzy zazwyczaj mają duży wpływ na codzienną pracę. Zabrakło wsparcia, na które można było liczyć 

„na miejscu”, dochodziło też do nieporozumień w organizacji pracy i wykonywaniu badań.  

Niemal całkowite ograniczenie możliwości spontanicznych interakcji w grupie. Brak możliwości 
dzielenia się spontanicznymi pomysłami i udzielania sobie spontanicznie pomocy w 
rozwiązywaniu bieżących problemów badawczych. Znaczące rozsynchronizowanie i 
zatomizowanie pracy zespołu. 

Brak poprawnej komunikacji budził wiele błędów w interpretacji założeń i działań badawczych. 

Ponad połowa (55%) badanych uważa, że pandemia pogorszyła komunikację i współpracę w ramach 

zespołu, choć 9% dostrzega poprawę. Największy problem odczuwają ci, którzy dopiero zaczęli 

współpracować z nową grupą („przez Covid większości grupy nigdy nie poznałem...”). Nieco lepiej, choć 

również niepokojąco wygląda sytuacja, gdy chodzi o komunikację i współpracę z zespołami z innych 

instytucjach w kraju lub  zagranicą - odsetek odpowiedzi wskazujących na pogorszenie wynosi tu 

odpowiednio (44% i 46%). 

 Największe pogorszenie respondenci zaobserwowali komunikacji i współpracy z innymi zespołami w 

ramach własnej instytucji.  Wskazało na nie aż 62%, przy czym  ponad jedna czwarta (27%) mówi o 

znacznym pogorszeniu. Tylko 5% widzi tu poprawę.  
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Ponad jedna piąta (22%) respondentów zauważa, że  częstsze wykorzystanie narzędzi do komunikacji 

on-line poprawiło ich komunikację z zespołami z zagranicy. Można wyobrazić sobie, że w przypadku 

współpracy, która i tak przebiegała „na odległość”, zmiany na niekorzyść w sposobie komunikacji były 

mniej drastyczne niż w przypadku codziennych kontaktów, które zazwyczaj odbywano „twarzą w 

twarz”.  

Prawdopodobnie również komunikację uznaną za niezbędną (w ramach własnego zespołu) starano się 

podtrzymywać, podczas gdy komunikacja z innymi zespołami w tej samej instytucji mogła nie być 

postrzegania jako konieczna do bieżącej pracy i bardziej ucierpiała. 

Warunkiem współpracy są nie tylko od możliwości komunikacyjne, ale i realizacja konkretnych badań.  

Dla części osób zahamowanie badań oznaczało zarazem anulowanie czy zamknięcie niektórych 

projektów (głównie międzynarodowych) i zahamowanie współpracy. O ile 43% badanych ograniczyło 

zakres współpracy, 12% go zwiększyło. 27% deklaruje rozwój nowych form współpracy. 28% 

odnotowało zwiększenie, a 24% - zmniejszenie liczby partnerów.  

Odpowiedzi wzajemnie się nie wykluczają: 72% osób, które wskazały na ograniczenie liczby partnerów, 

wskazało również ograniczenie zakresu współpracy. Z kolei  40% osób, które ograniczyły zakres 

współpracy, ograniczyło również liczbę partnerów. Nawiązanie współpracy z nowymi partnerami 

współwystępowało z rozwojem nowych form współpracy (52%), ale i w tym samym stopniu ze 

zwiększeniem zakresu współpracy (37%), jak i ograniczeniem zakresu współpracy (36%). 83% osób, 

które deklarują zwiększenie zakresu współpracy, deklaruje również  nawiązanie współpracy z nowymi 

partnerami a 55% - rozwój nowych form współpracy. Wśród osób, które nawiązały nowe formy 

współpracy, ponad połowa (54%) nawiązała współpracę z nowymi partnerami. Niektórzy rozszerzyli 

zakres współpracy z częścią partnerów i ograniczyli współpracę z innymi. Jak wynika z komentarzy 

nowe współprace i zakres badań związane były z podjęciem nowych tematów dotyczących pandemii. 

Ograniczenia dotyczyły przede wszystkim analiz laboratoryjnych. 
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Pandemia wykluczyła możliwości spotkań stacjonarnych, ale wiele z nich zostało przeniesionych do 

sieci. 60% badanych uważa, że łącznie ich udział w konferencjach, warsztatach czy innych spotkaniach 

naukowych zmniejszył się, przy czym 36% odczuwa to jako „znaczne ograniczenie”. Jednocześnie dla 

37% respondentów pandemia oznaczała zwiększenie udziału w tego typu spotkaniach. Co 10 

respondent uważa nawet, że jest to „znaczny wzrost”. 

 

 

Wiele osób docenia większą dostępność spotkań on-line niż tradycyjnych konferencji czy szkoleń i 

mówi, że dzięki temu mogła zwiększyć swoje uczestnictwo w tego rodzaju spotkaniach, np. dołączając 

do wydarzeń organizowanych w prestiżowych instytucjach zagranicznych.  

Odbyłam kilkakrotnie więcej szkoleń online z różnych dziedzin nauki i technik społecznych (np. 
zarządzanie grupą) niż mogłoby to mieć miejsce w przypadku braku pandemii. 
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Dzięki pandemii miałem możliwość występu na wielu seminariach, na które pewnie nie byłbym 
zaproszony, gdyby odbywały się w stacjonarnej formie. 

Nie wszyscy jednak doceniają tę możliwość w równym stopniu. Część osób nie ma w domu warunków 

do spotkań on-line (W moim przypadku udział w konferencjach i sympozjach online nie był możliwy ze 

względu na brak własnego pokoju do pracy). W niektórych obszarach najważniejsze wydarzenia zostały 

odwołane. Przede wszystkim jednak respondentom doskwiera poczucie niepełnego, „spłyconego” 

kontaktu. O ile wykład on-line może przebiegać całkiem sprawnie, problemem są już dyskusje, a 

zwłaszcza nieformalne spotkania o charakterze „burzy mózgów”. Wiele osób zauważa, że spotkania 

zdalne nie zapewniają właściwej wymiany myśli i  doświadczeń, nie inspirują i nie motywują 

naukowców, tak spotkania osobiste. Dotyczy to zarówno kontaktów zagranicznych, jak i najbliższych 

współpracowników. 

Biorę udział w większej ilości wydarzeń "on-line" niż byłabym w stanie na "żywo", ale 
jakościowo dla mnie i moich badań nie mają takiego dużego znaczenia jak spotkania na żywo 
- otrzymuje dużo mniej konkretny feed-back, drastycznie jest ograniczony networking, nie mam 
możliwości wdania się w pogłębione dyskusje. 

Brak spotkań o charakterze "burzy mózgów" czy "wspólnego rozgryzania trudnego problemu"; 
one w świecie wirtualnym są dużo, dużo mniej efektywne. 

Brak możliwości osobistych spotkać grup roboczych z kolegami z zagranicy spowodował 
spłycenie wymiany informacji. 

Ograniczenie dyskusji, zmniejszenie liczby okazji do "wpadnięcia" na ciekawe pomysły 
badawcze podczas dyskusji na żywo z innymi naukowcami. 

Konferencje online to fikcja - dyskusje po referacie miały bardzo niską jakość  

Udział w konferencjach online uważam za pozbawiony większego sensu. Korzyść jest znikoma. 

Respondentom brakuje bezpośredniego kontaktu, który był zazwyczaj ważnym elementem 

konferencji, umożliwiając nieformalną wymianę myśli, nawiązanie nowych znajomości czy wstępne 

rozmowy o współpracy. 

Konferencje w formie on-line nie są w stanie oddać charakteru konferencji nawet najlepiej 
zorganizowanej. Brak jest tej interakcji która była zawsze obecna na konferencjach, dając 
możliwość nawiązania nowych znajomości naukowych, współpracy itp. 

Uczestniczyłem w tym czasie w wielu zdalnych konferencjach, ale jest to sprawa ograniczenia 
personalnego kontaktu z osobami, które uczestniczą w konferencjach, a kontakt bezpośredni 
bezcenny i najważniejszy w każdej konferencji. Po prostu wielu spraw nie da się załatwić przez 
internet, a trzeba usiąść i porozmawiać i oczywiście tego brakowało i brakuje. 

Zebrane w badaniu wypowiedzi zwracają uwagę na psychologiczne efekty braku bezpośrednich 

kontaktów „na żywo”, które warunkują motywację, zaangażowanie w pracę i  dobre samopoczucie. 

Ograniczony kontakt z ludźmi wpłynął negatywnie na moje samopoczucie, co obniżyło mocno 

moją motywacje do pracy 

Ograniczenie kontaktów między ludzkich powodowało u niektórych zmniejszenie zapału do 

pracy.  
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Prowadzenie zespołu 

84 osoby spośród respondentów (28%) to liderzy zespołów badawczych. Zapytani zostali o to, w jaki 

sposób pandemia wpłynęła na ich zespół, relacje z  jego członkami, prowadzone rekrutacje, warunki 

sprzętowe, budżet oraz pozyskiwanie nowych grantów. Zasadniczym problemem było zmniejszenie 

zaangażowania członków zespołu w realizację wspólnych projektów. Wynikało to przede wszystkim z 

ograniczeń w organizacji pracy w domu i koniecznością opieki nad małymi dziećmi. Znaczenia nabrały 

domowe warunki pracy młodych naukowców oraz ich sytuacja rodzinna i zdrowotna.  

Członkowie zespołu z małymi dziećmi zmuszeni byli zawiesić pracę naukową (konieczność 
opieki nad dziećmi w czasie edukacji zdalnej, brak dostępu do komputera w czasie nauki dzieci) 

Często wskazywanym problemem było obniżeniem nastroju w czasie pandemii. W niektórych 

przypadkach, skutkiem pandemii była rezygnacja dotychczasowych członków grupy, zwłaszcza 

studentów i doktorantów.  

Dwóch doktorantów zrezygnowało z pracy naukowej na końcowym etapie, tuż przed 
przygotowaniem rozprawy, mimo że cele naukowe zostały osiągnięte, 

Wielu członków zespołu popadło w depresję. 

Praca w domu,  opieka nad dziećmi, indywidualne problemy ze zdrowiem, w tym z depresją  znacznie 

utrudniły koordynację pracy zespołu i realizację wspólnych badań. 

Jako lider zespołu stanąłem przed ogromnym wyzwaniem, nie byłem w stanie utrzymać 
zespołu, rytmu pracy - wiele zadań musiałem zrealizować sam, gdyż członkowie zespołu nie byli 
w stanie z powodów psychicznych, okoliczności itp. 

Pracując zdalnie, członkowie zespołu nie realizują powierzonych zadań (opieka dziećmi, 
kwarantanna, choroba, depresja). 

[Skutkiem pandemii był] ogólny spadek motywacji, stopnia zaangażowania i efektywności 
wśród członków zespołu. Rozbicie i utrata współpracy i nadzoru nad studentami wykonującymi 
prace dyplomowe. 

Rozpadła się współpraca wewnątrz zespołu. Cześć członków zespołu zrezygnowała z pracy 
naukowej (realizacji doktoratu). 

81% badanych liderów zespołów dostrzega negatywny wpływ pandemii na jakość opieki nad młodymi 

naukowcami oraz nadzorowaniem ich pracy i rozwoju. Co piąty uważa, że wpływ ten był zdecydowanie 

negatywny. Jedynie 8% badanych nie widzi żadnego wpływu i mniej więcej tyle samo ma problem z 

jego określeniem. W sporadycznych przypadkach (3%) wpływ pandemii na jakość relacji z młodymi 

naukowcami uznany został za raczej pozytywny. Utrudnieniem był przede wszystkim brak kontaktu 

osobistego lub jego znaczne ograniczenie. Prowadziło to większej liczby błędów, ale i do „obniżenia 

morale zespołu”.  

Brak bezpośredniej opieki nad młodymi naukowcami/doktorantami wielokrotnie skutkuje 
większą ilością popełnianych przez nich błędów eksperymentalnych. W konsekwencji 
uzyskiwanie wyników się przeciąga, co demobilizuje i obniża ich motywację. 
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W wielu komentarzach respondenci zwracają uwagę na to, jak ważnym elementem prowadzenia 

zespołu jest motywowanie i wspieranie poszczególnych osób. Jak ujął to jeden z badanych „jako lider 

zespołu poświęcałem najwięcej czasu codziennym indywidualnym rozmowom ze wszystkimi członkami 

zespoły celem inspiracji i motywacji”. W czasie pandemii spotkań takich brakowało, a o ile były one 

ważne w normalnym funkcjonowaniu, w sytuacji kryzysu były jeszcze  bardziej potrzebne.  

 

Jedna trzecia badanych liderów zespołów deklaruje, że pandemia odbiła się na liczebności ich zespołu. 

Wpływ ten polegał przede wszystkim na niemożności zrekrutowania osób, które miały się w nim 

znaleźć. Jak wynika z komentarzy, szczególnie odczuwalny był brak studentów oraz opóźnienia w 

uzyskiwaniu przez młodych badaczy stopnia magistra i statusu doktoranta.  

 

Wśród 84 liderów zespołów, 56 planowało rekrutację w trakcie pandemii. Mniej więcej co czwarta 

osoba z tej grupy przeprowadziła rekrutację zgodnie z planem, nie odczuwając wpływu pandemii. 18% 

stwierdziło, że pandemia uniemożliwiła przeprowadzenie rekrutacji. Ponad połowa (56%) - że 

pandemia utrudniła znalezienie odpowiednich kandydatów do pracy. Barierą był m.in. brak studentów 

i doktorantów na wydziale, problemy z terminową obroną prac dyplomowych oraz ograniczenia 

mobilności. Blisko jedna trzecia badanych miała problem z terminowym przyjęciem do pracy 

wybranych kandydatów. Rzadziej, ale również, zdarzało się, że wybrani kandydaci rezygnowali z pracy.  

Rekrutacja była formalnie możliwa, ale została mocno opóźniona gdyż zrekrutowane osoby i 
tak nie mogłyby pracować. W innym przypadku zrekrutowana osoba z zagranicy nie mogła 
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przybyć do Polski na czas (i spełnić innych wymagań), co ogólnie spowodowane było 
restrykcjami w innych krajach. 

 

Innym wyzwaniem stojącym przez liderami zespołów w trakcie pandemii było kompletowanie sprzętu 

badawczego. Tylko 13 spośród 84 badanych nie musiało tego robić. Wśród 71 osób, które musiały 

sprzęt kompletować, tylko 18% stwierdziło, że pandemia nie okazała się przeszkodą. Dla 42% - 

zdecydowanie utrudniła lub opóźniła kompletowanie sprzętu, a dla 30% - raczej to utrudniła/opóźniła.  

 

W przypadku większości badanych (67%), pandemia nie miała natomiast znaczenia dla wysokości 

budżetu badawczego. Dla pozostałych, jej wpływ częściej polegał na zwiększeniu budżetu (co 

deklarował co piąty lider zespołu) niż jego zmniejszeniu (co ósmy lider zespołu). Efekt pozytywny 

(zwiększenie budżetu) wiązał się przede wszystkim z podjęciem nowych projektów badawczych 

dotyczących problematyki pandemii. Część osób wskazuje również na oszczędności związane z 

ograniczeniem wyjazdów. Do negatywnych skutków należy m.in. konieczność powtarzania szeregu 

eksperymentów i utrata części materiału badawczego. 
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Perspektywa młodych badaczy  

Ok. połowy badanych (51%) stanowili doktoranci i postdocy, których na użytek badania nazwano 

„młodymi badaczami”. Oni z kolei zapytani zostali o ocenę wpływu pandemii na relacje z opiekunem 

naukowym. Ponad jedna trzecia młodych badaczy wskazuje na negatywny wpływ pandemii na te 

relacje. Na szczęście, większość tej grupy mówi o „pewnym pogorszeniu”, a nie „znacznym 

pogorszeniu”. Mniej niż połowa (41%) nie odczuła zmiany, a 12% nie jest pewna, jak ewentualną 

zmianę określić. Co ciekawe, 12% uważa, że pod wpływem pandemii, ich relacje z opiekunem 

naukowym poprawiły się („raczej”). Największy problem mają osoby, które dopiero rozpoczęły studia 

doktoranckie lub staż i nie zdążyły dobrze poznać swojego opiekuna. Zdarzyły się również wśród 

badanych tacy, którzy w ogóle nie mieli jeszcze okazji poznać osobiście swojego opiekuna.  

Utrudnienie kontaktów bezpośrednich sprawia, że jest mi - jako młodemu badaczowi, 
zatrudnionemu od roku - znacznie trudniej odnaleźć się w środowisku naukowym. 

Z porównania ocen młodych badaczy i liderów zespołów wynika, że „opiekunowie” gorzej postrzegają 

wpływ pandemii na opiekę naukową. Należy pamiętać, że młodzi badacze, którzy wzięli udział w 

badaniu raczej nie znajdują się w zespołach prowadzonych przez badanych liderów zespołów (są to w 

przeważającej części laureaci programu START). W ich komentarzach wspominane są raczej problemy 

z obroną prac doktorskich.  

 

 
 

Mobilność 

Pandemia zdecydowanie ograniczyła możliwości przemieszczania się. Dotknęło to wszystkich, ale 

szczególnie istotne wydaje się w przypadku młodych badaczy, dla których mobilność jest ważnym 

elementem rozwoju i w dużej mierze warunkuje przyszłe osiągnięcia. „Młodzi badacze” (doktoranci 

oraz postdocy) oraz „samodzielni badacze” (nie prowadzący własnych zespołów badawczych) zostali 

zapytani o to, czy w czasie pandemii planowali podjęcie pracy lub stażu w innym miejscu, a jeśli tak – 

to czy plany te udało się zrealizować. Połowa obu grup planowała taki wyjazd. Spośród 104 osób, które 

planowały staż lub podjęcie pracy w innym ośrodku, tylko 15% udało się zrealizować swoje plany i 
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podjąć staż lub pracę zgodnie z przewidywaniami. W trzech przypadkach (3%) udało się to 

przeprowadzić w formie zdalnej (a więc nie całkiem zgodnie z planem). 38%% przełożyło staż lub pracę, 

zmieniając plany, a aż 44% w ogóle z nich zrezygnowało.  

Miałem wyjechać na stypendium badawcze do USA w marcu 2020 a przez pandemię musiałem 
przesunąć wyjazd na wrzesień 2020 i zmienić kraj na Włochy. 

Brak możliwości wyjazdu do Finlandii na staż post doc w ramach stypendium im. Bekkera 
(Finlandia nałożyła wysokie restrykcje dla gości zagranicznych, a uczelnia finlandzka nie 
zgodziła się na przyjęcie post doca w dobie pandemii i restrykcji) 

 

 

Różnice między obiema grupami są minimalne: „samodzielnym badaczom” nieco częściej udało się 

podjąć pracę, oraz podejmowali pracę zgodnie z planem (lub w formie zdalnej). Trochę rzadziej 

przekładali plany wyjazdu i rezygnowali z nich. Różnice w liczebności grup uniemożliwiają jednak 

generalizowanie tych wniosków. Choć można sobie wyobrazić, że plany stażu łatwiej zmienić, niż plany 

podjęcia pracy. To co doskwierało wielu respondentom to niepewność, jak i czy w ogóle planować 

wyjazdy. Utrudniało to na przykład poszukiwanie miejsca na staż podoktorski.  

 

Efekty pracy badawczej 

Wyraźna większość (63%) respondentów odczuła spadek efektywności badawczej podczas pandemii, 

przy czym mniej więcej jedna piąta (21%) mówi o zdecydowanie negatywnym wpływie pandemii na 

swoją efektywność. Tylko mniej więcej co siódmy badany (15%) stwierdził brak wpływu pandemii, a co 

ósmy (12%) nie wie, jak ten wpływ określić. Co dziesiąty badany (10%) wiąże pandemię ze wzrostem 

swojej efektywności badawczej, choć jedynie 2% określa wzrost jako „zdecydowany”. 
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Pogorszenie uzasadniane jest przez respondentów przyczynami już wcześniej omawianymi w raporcie: 

ograniczeniem możliwości prowadzenia badań, brakiem możliwości swobodnego konsultowania pracy 

ze współpracownikami lub innymi naukowcami, zahamowaniem współpracy zagranicznej, większym 

obciążeniem dydaktyką, większym obciążeniem opieką nad dziećmi, większym „zmieszaniem” życia 

prywatnego z zawodowym i bardziej chaotycznym funkcjonowaniem. Wiele osób, mówi o 

pogarszającym koncentrację i efektywność zmęczeniu psychicznym.  

Nie widać związku między ogólną oceną efektywności pracy badawczej, a płcią czy etapem kariery 

badanych. Co ciekawe, również odpowiedzi osób wychowujących małe lub w wieku szkolnym dzieci 

nie odbiegają znacząco od reszty. Istotne różnice widać natomiast w zależności od rodzaju 

prowadzonych badań. W największym stopniu negatywne skutki pandemii odczuwają osoby 

prowadzące badania doświadczalne, wymagające pracy w laboratorium - aż 70% mówi o obniżeniu 

swojej efektywności,  a jedna piąta -  o jej zdecydowanym obniżeniu. Z kolei naukowcy prowadzący 

inne badania empiryczne (np. sondażowe), choć częściej niż pozostali deklarują zdecydowane 

obniżenie efektywności (26%), również częściej niż inni uważają, że wzrosła ona (raczej lub 

zdecydowanie - 18%). Wśród badaczy teoretycznych stosunkowo mniej osób dostrzega zdecydowany 

spadek efektywności pod wpływem pandemii (16%), a stosunkowo liczna grupa nie widzi tu wpływu 

pandemii lub nie ocenia go jednoznacznie (42%). Różnice są istotne statystycznie dla wszystkich trzech 

grup (badania teoretyczne: Chi2 (5,N=299)= 21,223, p<0,05; badania doświadczalne wymagające pracy 

w laboratorium: Chi2 (5,N=299)= 17,690, p<0,05; inne badania doświadczalne: Chi2 (5,N=299)= 15,579, 

p<0,05). 
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Respondenci zapytani zostali także o wpływ pandemii na poszczególne rezultaty pracy badawczej, takie 

jak publikacje, wystąpienia konferencyjne, zgłoszenia patentowe, publikacje czy wystąpienia 

popularno-naukowe. Największe zmiany, jak można było przypuszczać, widać w przypadku wystąpień 

konferencyjnych – ponad trzy czwarte badanych (77%) widzi tu negatywne oddziaływanie pandemii, a 

dla 40% jest to oddziaływanie zdecydowanie negatywne.  

Najmniejsze zmiany dotyczą zgłoszeń patentowych: ponad jedna trzecia (36%) badanych nie odczuło 

wpływu pandemii w tym zakresie, przy czym około połowy (49%) w ogóle nie zajmuje się takimi 

zgłoszeniami. Podobny odsetek osób (38%) nie zauważył również wpływu pandemii na publikacje 

popularno-naukowe, choć i tu spora grupa (28%) wybrała odpowiedź „nie dotyczy”.  

Ciekawe zmiany widać w przypadku publikacji: stosunkowo wielu badanych zanotowało oddziaływanie 

pandemii w tym zakresie, przy czym zmiany na korzyść (37%) lekko przeważają nad zmianami na 

niekorzyść (34%). Również zdecydowanie pozytywny wpływ (11%) dominują nad zdecydowanie 

negatywnym (5%). Niestety, jak wynika z komentarzy, wpływ ten w wielu przypadkach może się okazać 

krótkotrwały, ponieważ wiele osób skupiło się na przygotowaniu publikacji i analizie dotychczasowych 

danych, generując mniej nowych.  

W większym stopniu pandemia odbiła się na wystąpieniach popularno-naukowych: 43% deklaruje 

negatywny wpływ, a 26% - brak wpływu. Jak wynika z komentarzy część osób podjęła taką aktywność 

właśnie przy okazji pandemii, angażując się w przybliżanie społeczeństwu wiedzy o wirusie COVID-19, 

pandemii i szczepieniach.  
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Obniżenie efektywności i pogorszenie wyników pracy badawczej jako takie było zjawiskiem 

negatywnym i frustrującym dla badanych. Jak wynika z komentarzy, szczególnie odczuli je młodzi 

badacze, dla  którzy wymierne wyniki osiągane w dość szybkim tempie warunkują awans, przyjęcie do 

pracy czy uzyskanie grantu. 

Niestety pandemia spowodowała ogromne opóźnienie w publikowaniu prac. Wpływa to na mój 
awans.  

Małym młodym labom było bardzo trudno. Nie mamy jeszcze na tyle silnej pozycji i siatki 
wsparcia, żeby ten okres przejść łagodnie. Wizja nierozliczenia grantów, presja publikacji (a 
często nie było z czego, bo nie było możliwości pracy w labie), a w konsekwencji brak 
perspektyw na etaty. To może oznaczać, że wielu młodych ludzi odejdzie z nauki. 

 

Pozyskiwanie nowych grantów 

Wszystkie grupy badaczy zapytane zostały o wpływ pandemii na pozyskiwanie nowych grantów. 

Łącznie ok. połowy badanych (53%) stwierdziło brak takiego wpływu, a 16% ma trudności z określeniem 

tego wpływu. Zdaniem jednej czwartej, pandemia utrudniła (zdecydowanie lub raczej), a 17% uważa, 

że ułatwiła (zdecydowanie lub raczej) pozyskiwanie nowych grantów. Różnice między odpowiedziami 

udzielanymi przez respondentów na poszczególnych etapach kariery nie mają znaczenia 

statystycznego, podobnie jak nie widać go w przypadku rodzaju prowadzonych badań, dziedziny oraz 

płci. Nowe możliwości grantowe dostrzegają przede wszystkim badacze zajmujący się tematyką 

zawiązaną z pandemią. 
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Część osób wyjaśnia, że przy ogólnym przeciążeniu i koncentracji na sprawach bieżących, trudno było 

znaleźć energię na pisanie nowych projektów grantowych. Inne wskazywane utrudnienia wynikają 

przede wszystkim z niepewności co do szans realizacji pomysłów badawczych.  

Wnioski rozpatrywane są również pod kątem możliwości zrealizowania projektów w sytuacji 
pandemicznej. Te, które wymagają zrealizowania badań terenowych w krajach silnie 
dotkniętych pandemią, są odrzucane ze względu na wysokie ryzyko przedłużeń/niemożności 
zrealizowania. 

W mojej dziedzinie problemem stała się przede wszystkim możliwość przeprowadzenia 
zaplanowanych badan. Z uwagi, że badania eksperymentalne wymagają kontaktu z pacjentami 
np. osobami chorymi przewlekle, proponowanie grantów w tym obszarze jest znacznie 
ograniczone z powodu covid. 

Dodatkowo pojawiły się obawy, czy w przypadku przyznania grantu znajdą się wykonawcy (np. 
doktoranci). 

Inny problem, na który zwracają uwagę badani to niechęć do finansowania wyjazdów zagranicznych w 

ramach grantów. Chodzi nie tylko o wykonalność takich planów, ale o przekonanie, że wyjazdy takie 

nie są niezbędne wobec dowiedzionych przez pandemię możliwości komunikacji on-line. 

Oceniający granty, mam wrażenie, uważają, że wyjazdy są bez sensu i większość można 
załatwić online. 

 

Sytuacja finansowa 

Większość badanych nie odczuła wpływu pandemii na swoją sytuację finansową (64%) albo nie ma w 

tej kwestii poglądu (12%). Ci którzy różnicę taką dostrzegają, widzą ją częściej jako zmianę na 

niekorzyść (19%) niż na korzyść (5%). Jak wynika z komentarzy, z jednej strony badani ograniczyli część 

wydatków, np. na wakacje, restauracje, rozrywki czy transport, z drugiej – konieczne okazały się np. 

inwestycje w sprzęt komputerowy. Jak wynika z komentarzy, pandemia spotęgowała poczucie 

niepewności, jeśli chodzi o własną przyszłość zawodową i finansową, szczególnie wśród młodych 
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badaczy. Obawy budzi perspektywa pracy w projektach, które z konieczności zostały przedłużone bez 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

 

Realizacja grantu FNP w trakcie pandemii 

Pandemia skomplikowała w wielu przypadkach realizację i rozliczanie grantów. 87 (29%) 

respondentów korzystała w trakcie badania i pandemii z  grantu uzyskanego bezpośrednio z Fundacji 

(chodzi wyłącznie o osoby, które prowadzą i rozliczają projekty grantowe, a nie np. uzyskały stypendia). 

Osoby te zapytane zostały o to, jak pandemia wpłynęła na realizację i rozliczanie grantu FNP.  

Najwięcej utrudnień dotyczyło opóźnień w realizacji projektu, które w dużym stopniu odczuło 51%, a 

w niewielkim stopniu 38% respondentów.  Ponad połowa badanych (64%) ograniczyła również zakres 

projektu: 20% w stopniu dużym, a 44% - niewielkim. Mniej więcej połowa zanotowała również 

problemy z rozliczaniem grantu: 17% ocenia te problemy jako duże, a 36% - jako niewielkie. 

Stosunkowo rzadko odczuwano zakłócenia w płynności finansowej: 12% respondentów deklaruje, że 

odczuła je w dużym stopniu, a 28% - że w niewielkim stopniu. 
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Wpływ pandemii zależał od stopnia zaawansowania projektu, rodzaju prowadzonych badań, dostępu 

do aparatury badawczej (niektóre laboratoria pracowały podczas pandemii, inne - nie) oraz stopnia 

zależności od partnerów. Problem jest większy tam, gdzie dokonywano zakupów. Z jednej strony były 

one znacznie opóźnione, z drugiej – prowadzone często według uproszczonych procedur, co niesie 

ryzyko późniejszych zastrzeżeń.  Respondenci zwracają uwagę, że na ocenę wpływu pandemii na 

realizację projektów i rozliczanie grantów trzeba jeszcze poczekać, bo procedury kontrolne i 

weryfikacyjne są uruchamiane stopniowo. Również ci, którym udało się realizować grant bez większych 

przeszkód, w komentarzach podkreślają dodatkowy stres i wysiłek, jakimi było to okupione.  

Respondenci, którzy w trakcie pandemii realizowali granty FNP, zostali również zapytani o  wsparcie 

Fundacji wobec wywołanych pandemia trudności. Zdecydowanie przeważają oceny pozytywne. Jedna 

trzecia uważa, że otrzymała bardzo dobre wsparcie, a kolejne 38% - raczej dobre wsparcie. O ile jedna 

czwarta respondentów nie ma w tej kwestii zdecydowanego zdania, oceny negatywne pojawiają się 

bardzo sporadycznie. Dotyczą one przede wszystkim zbyt krótkiego okresu przedłużenia projektów i 

problemów z finansowaniem przedłużonych projektów. 

Jedyne wsparcie to automatyczne przedłużenie czasu realizacji o 3 miesiące, co przy pandemii 
trwającej już 15 miesięcy może być niewystarczające. Brak propozycji FNP dotyczących budżetu 
- przewiduje trudności w finansowaniu w okresie przedłużenia. 

Ocena „trudno powiedzieć” udzielana była często przez osoby, które o takie wsparcie się nie ubiegały, 

nie doświadczyły „aktywnej” pomocy, ale też jej nie oczekiwały.  

„Trudno powiedzieć" w tym wypadku oznacza brak wsparcia, ale trudno mi zidentyfikować 
jakie ono powinno być. 

Generalnie FNP szybko reagowało na różne problemy i pomagało w kontakcie z administracją 

 

Respondenci zapytani zostali również, jak postrzegają wsparcie uzyskane ze strony FNP na tle tego, na 

co mogli liczyć ze strony innych instytucji grantodawczych. Najwięcej badanych (74% osób 

realizujących granty FNP) korzystało w tym czasie z innych krajowych środków publicznych (61 osób). 

Z tej puli 62% podobnie ocenia wsparcie z Fundacji, 31% ocenia je lepiej, a 7% - gorzej. Prawie jedna 

trzecia (31%) równocześnie z grantem FNP korzystała ze środków KE. Ponad połowa tych osób ocenia 

wsparcie FNP podobnie, a pozostali częściej oceniają je lepiej niż gorzej. Podobnie wygląda rozkład 

ocen w przypadku respondentów, którzy w tym czasie korzystali ze środków fundacji prywatnych 
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(20%).  Jako wzór pod tym względem kilkakrotnie wspomniana została organizacja EMBO, która 

reagowała szybciej i zaoferowała więcej form wsparcia („ale oni zawsze tak pracują”). 

 

 

Wpływ pandemii na środowisko badawcze 

Nawet jeśli poszczególnym badaczom udało się „normalnie” prowadzić badania, odczuwali wpływ 

pandemii na swoje bliższe i dalsze otoczenie. 

Pandemia covid-19 okazała jako taka nie miała wpływu na pracę naukową mojego zespołu. (…)  
Nie zmienia to jednak faktu, że pandemia znacząco wpłynęła na funkcjonowanie Instytutu, w 
którym pracuję. Wielu wykwalifikowanych pracowników zmarło lub zostało wyłączonych na 
dłuższy czas z pracy, co wpłynęło np. na szybkość realizowania zamówień czy rozliczania 
projektów. Sama praca naukowa, w sterylnym laboratorium, gdzie na co dzień i tak używamy 
rękawiczek i okularów, pozostała w dawnych standardach. Jedynie wydajność umysłowa 
wszystkim się pogorszyła, wobec czego musimy pogodzić się z faktem, że to co kiedyś robiliśmy 
szybko, teraz będziemy robić nieco dłużej. 

Zaangażowanie i motywację w środowisku oceniam na 10-15% tego, co było przed pandemią. 

Moja praca badawcza może w zasadzie odbywać się dowolnym miejscu, jako że do pracy 
eksperymentalnej wykorzystuję superkomputery, natomiast niepewność otoczenia naukowego 
w Polsce dobija efektywność. 

Aż 90% respondentów uważa, że pandemia odbiła się na motywacji, zaangażowaniu w pracę oraz 

sprawności swojego środowiska. 
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Wpływ pandemii na funkcjonowanie środowiska badawczego przejawia się przede wszystkim w 

zahamowaniu badań (wspominane już problemy w prowadzeniu eksperymentów badawczych, badań 

terenowych, wymagających kwerend bibliotecznych oraz badan interdyscyplinarnych). Utrudniony 

dostęp do infrastruktury badawczej, zdaniem wielu respondentów,  demotywuje. Pojawiły się głosy, 

że pandemii towarzyszy refleksja, że „można pracować wolniej” – część osób przyjmuje ją z 

zadowoleniem, część - z lękiem przed „rozleniwieniem”.  

 Zmuszanie do pracy z domu rozleniwia i zaburza równowagę praca-odpoczynek. 

W większości przypadków znacząco ograniczyła produktywność. Większość osób nie umie się 
samomotywować. 

Bardzo wielu myli "pracę w domu" z "byciem w domu". 

Pandemia jest często wymówką do powolnienia realizacji rożnych planów badawczych 

Nie da się zdefiniować harmonogramu prac badawczych. Panuje przekonanie, że opóźnienia da 
się wytłumaczyć pandemią, spada wydajność pracy. 

Kolejny ważny efekt pandemii na postawy w środowisku naukowym to zniechęcenie wnikające z braku 

kontaktów ze środowiskiem. Chodzi nie tylko o brak twórczych dyskusji, inspiracji, nowych pomysłów, 

z drugiej, ale i osłabienie poczucia sensu wykonywanej pracy. Doznanie utraty kontaktu ze 

środowiskiem i wsparcia z jego strony okazało się szczególnie dotkliwe wobec problemów w 

prowadzeniu pracy badawczej i obniżenia jakości życia. Wielu respondentów mówi o demotywacji 

własnej i współpracowników, o porzucenia pracy naukowej lub wątpliwościach co do jej kontynuacji. 

U mnie sporo entuzjazmu zniknęło. kontakt ze środowiskiem naukowym jest potrzebny, żeby 
mieć przypływ pomysłów i idei. 

Ludzie są zdemotywowani do pracy, wielu naukowców ma stany depresyjne ze względu na 
ograniczony kontakt z ludźmi 

Brak interakcji międzyludzkich i wymiany doświadczeń osłabia zapał oraz negatywnie wpływa 
na pojawianie się nowych pomysłów 

Na motywację do pracy wpływają codzienne interakcje na żywo z innymi członkami zespołu. 
Poczucie wspólnego zaangażowania w określoną działalność wpływa pozytywnie na odbiór 
własnej pracy. 

Trudno o jakąkolwiek motywację, pracując przez rok np. w 20m2 mieszkaniu. Kontakty zdalne 
nigdy nie zastąpią normalnej rozmowy. 
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Udział w konferencjach naukowych, w szczególności tych międzynarodowych mobilizuje do 
działania i inspiruje do dalszych badań. Ponieważ zostały one całkowicie odwołane, ciężko z 
czytania samych publikacji czerpać taki sam entuzjazm do pracy naukowej. 

Zaangażowania w pracę badawczą nie ułatwiał lęk o zdrowie swoje i najbliższych oraz koncentracja na 

organizacji życia w warunkach lockdownu.  

Pandemia stała się głównym tematem życia publicznego. W obliczu kreowanego przez media 
widma katastrofy wszelkie inne tematy zeszły na drugi plan - również w środowisku 
akademickim. 

Mniejsza determinacja i pojawienie się istotniejszych kwestii życiowych, mniej możliwości 
działań 

głównie stres o swoje zdrowie, zdrowie bliskich oraz sytuację sprawał, że praca schodziła na 
drugi plan 

Silnie odczuwane przez wiele osób jest przemęczenie. Część osób wskazuje na konieczność 

zastępowania  w różnych projektach osób, które chorowały lub dochodziły do siebie po chorobie 

(COVID). W bardzo wielu przypadkach problemem jest zaburzenie dotychczasowego rytmu, 

rozdzielności życia osobistego od zawodowego i deficyt odpoczynku. Doskwierało poczucie 

niepewności, chaosu, problemy z planowaniem. Wiele osób mówi o wypaleniu. 

Zdecydowanie mam mniejszą motywację, chęć zaangażowania w pracę badawczą czy 
ubieganie się o nowe finansowanie. Zakup czegokolwiek w naszej placówce był obarczony 
wielkimi problemami. Będąc na urlopie cały czas musiałam pracować, mimo że zajmowałam 
się dziećmi i formalnie byłam zasiłku/urlopie wypoczynkowym. Jestem przemęczona i nie mam 
absolutnie chęci o ubieganie się o nowe finansowanie badań naukowych. 

Jestem pewna, że u osób, które mają pod opieką osoby zależne, efektywność pracy w domu jest 
mniejsza niż poza domem. Z drugiej strony, zatarcie granicy między pracą a życiem prywatnym, 
może ograniczać czas przeznaczany na odpoczynek, a przez to prowadzić do wypalenia 
zawodowego. Byłam blisko tego drugiego przebiegu wypadków, ale w porę podjęłam decyzję 
o rezygnacji z uczestnictwa w części projektów 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na motywację pracowników jest ograniczenie 
możliwości spędzania czasu wolnego w wyniku przedłużających się restrykcji - można 
zaobserwować pewne "chroniczne zmęczenie" związane z ograniczeniem życia do 
funkcjonowania w bezalternatywym trybie dom-praca 

Obserwuję samotność, wypalenie. U młodszych osób - poczucie zagubienia i osamotnienia. 

Niezwykle często respondenci raportują problemy z depresją obserwowane u siebie i innych.  

Spadek motywacji, przygnębienie, drażliwość, objawy depresji - to objawy, które 
obserwowałam podczas nasilenia pandemii u wielu osób, w tym u siebie i współpracowników. 
Takie samopoczucie zdecydowanie nie wpływa korzystanie na wydajność pracy, szczególnie 
twórczej pracy naukowej. 

Obniżenie nastroju, niepewność sytuacji, destabilizacja i lęk utrudniają pracę badawczą. 

Pandemia obniża motywację, pojawiają się lub pogłębiają stany depresyjne, zatraca się granica 
między czasem pracy a czasem odpoczynku. 

Część osób (…) miała stany lękowe co bezpośrednio przełożyło się na efektywność pracy. 
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Wśród  czynników kryzysu wymieniany jest również opór społeczny  przed naukową wiedzą na temat 

wirusa COVID-19, pandemii i szczepień. Kilka osób mówi, że dodatkowo obniżyło to ich motywację i 

pogłębiło wątpliwości co do sensu prowadzonych prac.  

Pojawienie się zatrważającej liczby osób negujących naukę nie poprawia sytuacji. 

Zderzenie z antynaukowym podejściem znacznej części społeczeństwa [było trudne].  

Oczywiście nie wszyscy obserwują problemy ze zniechęceniem czy spadkiem motywacji formy 

psychofizycznej. Część osób podkreśla swoją determinację, by kontynuować pracę badawczą, mimo 

niesprzyjających okoliczności. W wielu przypadkach osoby te i tak odczuły skutki kryzysu wywołanego 

przez COVID-19 („moja motywacja nie spadła, ale efektywność spadła bo nie mogłam pracować tyle 

ile bym chciała i tak jak bym chciała”). Zdarzają się jednak opinie wskazujące na poprawę warunków 

pracy badawczej w trakcie pandemii.  

 

Pozytywne efekty pandemii 

Mimo wszystkich stron negatywnych, większość respondentów dostrzega również pewne korzyści z 

pandemii (co nie znaczy, że plusy równoważą w ich poczuciu, minusy). Jedynie 15% badanych 

stwierdziło, że nie widzi żadnych pozytywnych efektów pandemii. Najczęściej wskazywaną korzyścią 

(65% ) jest oszczędność czasu w związku ze zmianą formy spotkań na wirtualną. Ponad jedna trzeba 

badanych (37%) docenia w związku z tym możliwość udziału w większej liczbie spotkań, konferencji itp. 

Upowszechnienie spotkań on-line umożliwiło także zapraszanie naukowców z całego świata. 

Prawie jedna trzecia badanych (30%) widzi korzyść w doświadczeniu pracy w warunkach kryzysowych 

(„wiele nauczyliśmy się dzięki pracy w warunkach kryzysowych”).  Umiejętność radzenia sobie w 

sytuacji kryzysowej i adaptacji do nowych warunków stanowiła dla niektórych źródło satysfakcji.  

[Pozytywy to]  umiejętność radzenia sobie z nowo napotkanym problemem, umiejętność 

odnalezienia się w nowej sytuacji, zmiana życia labowego , nawiązanie nowych kontaktów. 

Niezbyt często wskazywane są natomiast pozytywne zmiany w organizacji pracy zespołu i współpracy.  
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Jak wynika z komentarzy, część środowiska zdecydowanie docenia możliwość pracy zdalnej, która w 

„normalnych” warunkach (przed pandemią) w wielu instytucjach była często niemożliwa lub „źle 

widziana”. Pandemia pomogła przeforsować pewne rozwiązania dotyczące pracy zdalnej, a z osób 

pracujących w ten sposób zdjęła odium „gorszej pracy”.   

Możliwość trwałej pracy zdalnej bez strachu, że zaraz coś się posypie. 

Wiele osób cieszy się z uelastycznienia czasu pracy, choć częściej – jak już była o tym mowa – 

przymusowy pobyt w domu całej rodziny odczuwany był jako ograniczenie. Części osób, jak już była o 

tym mowa wcześniej, praca w domu ułatwiła skupienie, zapewniając ciszę i oderwanie od spraw 

bieżących, towarzystwa współpracowników, nadmiaru bodźców. Niewątpliwą korzyścią była 

oszczędność czasu poświęcanego na dojazdy. 

Uważam że pandemia (w kontekście naukowym) a konkretnie praca zdalna miała wiele 
wymiernych korzyści. Pracując zdalnie nie poświęciłam każącego dnia 2 h na dojazd+powrót z 
pracy co dawało mi więcej czasu na odpoczynek a w konsekwencji miało wpływ na efekty pracy. 
Uważam ze teksty naukowe/publikacje pisane w czasie pandemii były obszerniejsze (liczba 
publikacji). Ponadto miałam pełen dostęp do infrastruktury analitycznej wiec kontynuacja 
badań na każdym etapie była możliwa 

W warunkach domowych moja efektywność jest znacznie większa i nie tracę czasu na dojazdy 

Wśród pozytywnych efektów pandemii wskazywane było spowolnienie rytmu pracy, które wielu 

osobom umożliwiły bardziej wnikliwą analizę danych, napisanie doktoratu, przygotowanie publikacji i 

lepsze przemyślenie swoich pomysłów. Jak określił to jeden z badanych: „cenna była refleksja, że 

można pracować wolniej”. 

Izolacja pomogła skupić się na własnych pomysłach, pomogła w skupieniu się na 
opracowywaniu wyników badań i pisaniu publikacji. 

Możliwość wykorzystania czasu spędzonego w domu na nadrobienie wszelkich zaległości, 
studia literaturowej w swojej dziedzinie a następnie przygotowanie prac przeglądowych, 
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analizę wyników które były zbierane a wcześniej niestety nie było możliwości ich 
przeanalizować i oczywiście w efekcie opublikować.  

Oderwanie od pracy w laboratorium pozwoliło mi uzyskać czas na naukę metod analizy danych. 

Niektórym respondentom, zwłaszcza w obszarze nauk medycznych, pandemia poddała nowe tematy 

badawcze. Część zauważa, że dzięki pandemii nauczyli się nowych rzeczy, wykorzystując czas i 

dostępność szkoleń on-line.  

Pandemia zainspirowała nas do rozszerzenia badań nad wirusami i starania się o granty w tych 
tematach. 

[Korzyść to] uczestnictwo w dość dużej ilości zdalnych kursów, szkoleń webinarów dotyczących 
tematyki badawczej. 

Korzyścią z pandemii było upowszechnienia narzędzi on-line do komunikacji, współpracy i załatwiania 

spraw administracyjnych.  

Rozwój narzędzi do komunikacji zdalnej i organizacji pracy zespołów. Nagle okazało się, że 
można uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych 

Uczestnictwo czynne i bierne w zoomowych międzynarodowych seminariach oraz seminariach 
na uczelniach amerykańskich (efekt: pozytywny) 

Mam nadzieję, że te konferencje, co mają cały dzień referatów tylko, zostaną wirtualne już na 
zawsze. 

Uważam, że pandemia pozwoliła z sukcesem przenieść wiele aspektów życia naukowego do 
środowiska on-line i bardzo bym chciała, by tak pozostało. 

Lepsza możliwość skoordynowania działań, wynikająca z elektronizacji pracy. 

Dużo większa ilość spraw mogła być załatwiona w różnych instytucjach telefonicznie. 
Zmniejszyła się ilość biurokracji. 

Przeniesienie dużej części biurokracji uczelnianej do form elektronicznych (zamiast papierków, 
podpisów i pieczątek). 

 

Bilans  

Odpowiedzi udzielone przez respondentów w badaniu - choć zdecydowanie przeważają opinie 

negatywne - wskazują na spore zróżnicowanie odczuwania wpływu pandemii na pracę badawczą. 

Pandemia w różnym stopniu dotknęła różne grupy badaczy w zależności od rodzaju prowadzonych 

badan, sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych, ale także osobowości i kondycji psychofizycznej. 

Niektórzy badani mówią w związku z tym wręcz o polaryzacji środowiska. 

Zauważam polaryzację: trochę moich znajomych naukowców skorzystało na otwierających się 
możliwościach kontaktów, zwłaszcza z ośrodkami zagranicznymi, sporo innych straciło 
motywację bez spotkań bezpośrednich lub miało trudności z pogodzeniem pracy i życia 
rodzinnego (w tym z pogodzeniem nadzoru nad doktorantami i życia rodzinnego). 

 (…) bardzo wiele zależy tu od indywidualnej sytuacji. Części osób pandemia zagwarantowała 
czas na badania i publikacje, części życie rodzinne (mój przypadek) przysłoniło pracę badawczą 
i zmusiło do wykorzystania wcześniej opracowanych wyników. 
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Należy wziąć pod uwagę nierówności płciowe wynikające z tego, że kobiety są w większym 
stopniu obciążane opieką nad dziećmi i obowiązkami domowymi, co przekłada się na ich 
możliwości pracy w domu - znacznie niższe od mężczyzn, zwłaszcza nieposiadających rodziny. 

Uważam, że pandemia szczególnie odbiła się na osobach mających małe dzieci, którym trzeba 
było nie tylko zapewnić opiekę ale też uczestniczyć w zajęciach, lekcjach, wymyślać kreatywne 
spędzanie czasu i rozwoju. To powoduje, że praca była siłą rzeczy przesunięta na godziny 
wieczorne. Tym samym czytanie artykułów, pisanie, czy wykonanie jakiś analiz po całym dniu z 
dziećmi i w godzinach wieczornych powodowało, że efektywność w pracy zawodowej po prostu 
malała. Dziś czuję się znacznie gorzej jeśli chodzi o moją aktywność naukową. W mojej ocenie 
przerwa naukowa związana z pandemią jest bardziej odczuwalna, niż powrót po urlopach 
macierzyńskich. Mimo, że "formalnie" cały czas byłam jakoś połączona z realizacja projektu, 
jednak ta realizacja ograniczała się głównie do działań zarządczych, bądź spisywania wyników 
w formie publikacji. Rozwój naukowy był absolutnie (w moim przypadku) ograniczony. Dziś nie 
aplikuję o nowy projekt mimo, że mam świadomość, że miałabym absolutnie bardzo duże 
szanse na wygranie konkursu. 

Wzrosły różnice w produktywności kobiet i mężczyzn. Kiedy żłobki, przedszkola i szkoły są 
zamknięte, dziećmi częściej opiekują się naukowczynie niż naukowcy. Instytucje badawcze 
powinny pomyśleć o jakiejś formie wspierania rodziców, np. poprzez wyasygnowanie środków 
na opłacenie indywidualnej opieki nad dziećmi. 

Niektórzy znaleźli nowe tematy badawcze motywujące do pracy, wiele osób jednak obniżyła 
swoją aktywność eksperymentalną i jest im trudno wrócić do intensywności sprzed pandemii. 

Pandemia i związany z nią stres i różnego rodzaju dodatkowe presje okazały się nie do 
wytrzymania dla niektórych członków zespołu. Ta sytuacja zadziałała jako brutalny filtr typu 
"only the strong survive". 

Wiele osób jednocześnie odczuwało pozytywne i negatywne skutki pandemii. Na przykład, mogli się 

skupić na pianiu publikacji, ale nie mogli prowadzić eksperymentów lub korzystać z bibliotek. Doceniają 

elastyczny czas pracy, ale brakuje im kontaktów z innymi naukowcami. Oszczędzają czas przeznaczony 

wcześniej na dojazdy, ale zaciera się granica między praca i odpoczynkiem. Udało im się 

zintensyfikować pracę badawczą, ale przypłacili pandemię przygnębieniem i wypaleniem. 

Nie mogłam prowadzić pracy eksperymentalnej w laboratorium ale wiele się nauczyłam w 

dziedzinie data-mining i obróbki danych. 

Z jednej strony mam teraz więcej czasu na pisanie, ale z drugiej strony mam utrudniony dostęp 

do bibliotek, a pandemia praktycznie wykluczyła możliwość badań terenowych 

Jako pozytywny rozumiem zmianę stosunku do pracy, większy do niej dystans i możliwość 

większej refleksji nad sensem niektórych działań. Z punktu widzenia pracy aktywnej, badań 

laboratoryjnych jest to niemal całkowita klapa. 

ogromna ilość spotkań online z jednej strony poprawie wiele aspektów efektywności z drugiej 

powoduje pracę 24/24 w domu zaciera się linia pomiędzy pracą a domem z którego powstaje 

nowe biuro.. 

Efektywność pracy zwiększa się podczas pracy zdalnej, ponieważ badacza nie odrywają od 

pracy rozmaite zajęcia poboczne związane z funkcjonowaniem w ramach jednostki 

macierzystej. Jednocześnie jednak, jeśli pracodawca nie zapewnia komfortowych warunków do 

pracy, motywacja do pracy może się znacznie obniżyć w efekcie długotrwałego zamknięcia i 

ograniczenia kontaktów z ludźmi. 
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W zasadzie okres pandemii jest chyba dla mnie najbardziej produktywnym czasem w mojej 

dotychczasowej karierze. Niemniej jednak ze względu na dramatyczny spadek jakości życia 

jestem bliski podjęcia decyzji o porzuceniu pracy naukowej. 

Skutki pandemii zmieniały się w czasie. Część osób dostrzega, że po pierwszym okresie chaosu, z 

czasem wypracowywane były nowe rozwiązania i sytuacja się poprawiała. Inni - wręcz przeciwnie – 

uważają, że o ile początkowo skutki pandemii np. praca w domu wydawały się akceptowalne lub wręcz 

korzystne, z czasem pojawiło się „zmęczenie życiem on-line” i straty zaczęły przeważać nad zyskami. 

Wydaje mi się, że w pierwszej fali pandemii miała ona dość negatywny wpływ, bo wiele 

laboratoriów było zamkniętych. Z czasem nauczyliśmy się jednak funkcjonować w tych 

warunkach, adaptować do nich i zaczęła wpływać pozytywnie na pewne obszary pracy 

Na początku wszyscy byli zadowoleni z pracy zdalnej. Z biegiem czasu niektóre osoby zaczęły 
cierpieć przez ciągłe spędzanie czasu w domu, przez co ich zaangażowanie i efektywność 
drastycznie spadały. 

Kilka miesięcy pozwoliło na skupienie się na analizie wyników i pisaniu publikacji, ale dłużej 
trwająca pandemia w moim przypadku znacznie ograniczyła współprace naukową (w tym 
możliwość stażu) oraz możliwość udziału w konferencjach, a także samą pracę laboratoryjną. 

Sytuację pogorszyła kumulacja problemów, takich jak konieczność całodziennej opieki nad małymi 

dziećmi, choroba własna lub najbliższych, ograniczenie dostępu do laboratorium czy biblioteki, słabe 

warunki mieszkaniowe,  pogorszenie kondycji psychicznej, niepewność co do miejsca zatrudnienia  i 

przyszłych dochodów (zwłaszcza w przypadku młodych badaczy), brak dyskusji naukowych i wsparcia 

ze strony współpracowników. Pandemia zaostrzyła lub ujawniła wiele kryzysów, na przykład w miejscu 

pracy. Kilka osób wspomniało, że nowa sytuacja zmusiła ich do zmiany pracy.   

 

Najważniejsze wnioski 

Aż 42% badanych naukowców twierdzi, że pandemia odbiła się na ich sytuacji zdrowotnej, przy czym 

7% odczuło zdecydowane pogorszenie zdrowia. Pojawiają się informacje o długotrwałych powikłaniach 

po przebyciu COVID-19. Komentarze wskazują także na pogorszenie kondycji psychicznej, w tym dość 

powszechne problemy z depresją i stany lękowe. 

Pandemia odbiła się znacząco na pracy badawczej, zmuszając zdecydowaną większość  naukowców do 

pracy w domu.  Dla niektórych oznaczało to większe możliwość skupienia i przysłużyło się np. pisaniu 

artykułów. Dla większości skupienie warunkach domowych było dużym wyzwaniem i sprostanie 

zadaniom badawczym, a nawet pisanie artykułów wymagało ogromnego wysiłku lub było mocno 

ograniczone. Skupienie utrudniała konieczność dzielenia pokoju do pracy z innymi domownikami (co 

dotyczyło 40% respondentów) oraz obowiązki opiekuńcze, które w trakcie pandemii spadły w większej 

mierze na rodziców. Osoby mające dzieci w wieku 0-3 lata oraz dzieci w wieku przedszkolnym i 

szkolnym, a także  te, które musiały dzielić pokój do pracy w większym stopniu i częściej skrócenie 

czasu poświęcanego na pracę badawczą. 

 

 



45 
 

Pandemia pozwoliła wielu osobom „zaoszczędzić” czas poświęcany wcześniej na podróże służbowe, 

dojazdy do pracy. Części z nich pozwoliło to na dodatkowe kształcenie. W wielu przypadkach został on 

„pochłonięty” przez inne obowiązki. Reorganizacja życia spowodowała wyraźne ograniczenie ilości 

czasu poświęcanego na odpoczynek. Aż 58% respondentów deklaruje, że poświęca na odpoczynek 

mniej czasu niż przed pandemią, a w przypadku jednej czwartej – jest to „zdecydowanie mniej czasu”..   

Problemem w pracy zdalnej był sprzęt do pracy. 45% respondentów oceniło wsparcie w tym zakresie 

jako bardzo lub raczej dobre, ale aż 38% jako bardzo lub raczej słabe. Wiele osób  musiało w domu 

pracować na swoim prywatnym sprzęcie. Dotyczyło to przede wszystkim przedstawicieli nauk 

humanistycznych, których ocena wsparcia pracodawcy pod względem warunków sprzętowych 

wypadła zdecydowanie gorzej niż w przypadku pozostałych dziedzin nauki. W naukach 

humanistycznych i społecznych najgorzej wyglądał także dostęp do źródeł i danych.  

W wielu instytucjach adaptacja do nowych warunków pracy trwała bardzo długo i okazywała się 

niekompletna. Wiele osób narzeka na brak odpowiedniej komunikacji z administracją instytucji. 

Zwłaszcza w przypadku dużych jednostek pojawił się problem dezinformacji, informacji spóźnionych, 

niespójnych lub niedopasowanych do specyfiki pracy danej grupy oraz ograniczonych do języka 

polskiego 

Jedynie 40% określiło dostęp do tej niezbędnej infrastruktury w trakcie pandemii jako adekwatny do 

potrzeb. Pozostali nie mogli korzystać z niej w potrzebnym stopniu: dla 23% był to dostęp znacznie 

poniżej potrzeb, a dla 38% - nieco poniżej potrzeb. Nieco lepiej – na tle pozostałych – dostęp ten 

oceniają naukowcy prowadzący badania teoretyczne. 

Zdecydowana większość respondentów (71%) dostrzega negatywny wpływ pandemii na swoją pracę 

badawczą. Tylko co dziesiąty ankietowany uważa, że pandemia nie miała wpływu na pracę badawczą 

w jego przypadku, a co ósmy określa wpływ pandemii na swoją pracę jako pozytywny. W nieco 

mniejszym stopniu negatywny wpływ pandemii na swoją pracę odczuwają naukowcy prowadzący 

badania teoretyczne. 

Wstrzymanie czy  spowolnienie badań dotyczyło nie tylko pracy w laboratoriach, ale również badań  

terenowych (np. związanych z wykopaliskami archeologicznymi).  Na duże bariery napotkali 

przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych, których praca wymaga kwerend archiwalnych 

czy bibliotecznych. Jak wynika z komentarzy, zahamowaniu uległa także część projektów 

interdyscyplinarnych wymagających porozumienia przedstawicieli różnych dziedzin nauki. 

Najczęściej wskazywane było zawieszenie lub przełożenie w czasie części projektów badawczych (56% 

respondentów); ograniczenie zakresu prowadzonych badań (56% respondentów) oraz koncentracja na 

pisaniu publikacji lub rozpraw naukowych (53%). Ponad jedna trzecia badanych (378%) skupiła się na 

analizie danych. Dla mniej więcej jednej piątej pandemia skutkowała poświęceniem większej ilości 

czasu na recenzowanie (22%) i pisanie wniosków grantowych i stypendialnych (20%). Stosunkowo 

niewiele osób deklaruje podjęcie nowych tematów badawczych, np., związanych z pandemią (14%), a 

jeszcze mniej – zastosowanie nowych metod badawczych (7%). 

Większość badanych, choć docenia „normalizację” spotkań on-line, ma poczucie, że nie zastąpiły one 

w pełni spotkań „na żywo”.  Brakuje przypadkowych, spontanicznych rozmów, dających nie tyko 

bezpośrednie wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, ale i poczucie więzi, realizacji 

wspólnego celu. 
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Ponad połowa (55%) badanych uważa, że pandemia pogorszyła komunikację i współpracę w ramach 

zespołu. Największy problem odczuwają ci, którzy dopiero zaczęli współpracować z nową grupą. 

Największe pogorszenie respondenci zaobserwowali w komunikacji i współpracy z innymi zespołami w 

ramach własnej instytucji (62%). Ponad jedna piąta (22%) respondentów zauważa, że częstsze 

wykorzystanie narzędzi do komunikacji on-line poprawiło ich komunikację z zespołami z zagranicy. 

60% badanych uważa, że łącznie ich udział w konferencjach, warsztatach czy innych spotkaniach 

naukowych podczas pandemii zmniejszył się. Jednocześnie dla 37% respondentów pandemia oznaczała 

zwiększenie udziału w tego typu spotkaniach. Doceniają oni większą dostępność spotkań on-line niż 

tradycyjnych konferencji czy szkoleń. Wielu badanym naukowcom doskwiera jednak poczucie 

niepełnego, „spłyconego” kontaktu. Zauważają, że spotkania zdalne nie zapewniają właściwej wymiany 

myśli i  doświadczeń, nie inspirują i nie motywują naukowców, tak jak spotkania osobiste. Dotyczy to 

zarówno kontaktów zagranicznych, jak i najbliższych współpracowników. 

Z punktu widzenia liderów grup badawczych zasadniczym problemem było zmniejszenie 

zaangażowania członków zespołu w realizację wspólnych projektów i problemy z koordynacją badań. 

Znaczenia nabrały domowe warunki pracy młodych naukowców oraz ich sytuacja rodzinna i 

zdrowotna. Często wskazywanym problemem było obniżeniem nastroju w czasie pandemii. W 

niektórych przypadkach, skutkiem pandemii była rezygnacja dotychczasowych członków grupy, 

zwłaszcza studentów i doktorantów. 81% badanych liderów zespołów dostrzega negatywny wpływ 

pandemii na jakość opieki nad młodymi naukowcami oraz nadzorowaniem ich pracy i rozwoju. Jedna 

trzecia badanych liderów zespołów deklaruje, że pandemia odbiła się na liczebności ich zespołu. Wpływ 

ten polegał przede wszystkim na niemożności zrekrutowania osób, które miały się w nim znaleźć. 

Połowa badanych młodych badaczy planowała podjęcie pracy lub stażu w innym miejscu w trakcie 

pandemii. 15% z tej grupy udało się zrealizować swoje plany i podjąć staż lub pracę zgodnie z 

przewidywaniami. 38%% przełożyło staż lub pracę, zmieniając plany, a aż 44% w ogóle z nich 

zrezygnowało.   

Wyraźna większość (63%) respondentów odczuła spadek efektywności badawczej podczas pandemii. 

Tylko mniej więcej co siódmy badany (15%) stwierdził brak wpływu pandemii, a co ósmy (12%) nie wie, 

jak ten wpływ określić. Co dziesiąty badany (10%) wiąże pandemię ze wzrostem swojej efektywności 

badawczej.  

Wydaje się, ze stosunkowo mało na pandemii ucierpiała aktywność publikacyjna: zmiany na korzyść 

(37%) lekko przeważają nad zmianami na niekorzyść (34%). Niestety, jak wynika z komentarzy, wpływ 

ten w wielu przypadkach może się okazać krótkotrwały, ponieważ wiele osób skupiło się na 

przygotowaniu publikacji i analizie dotychczasowych danych, generując mniej nowych.  

Pandemia przyniosła utrudnienia w realizacji i rozliczaniu projektów, w tym grantów FNP. Najwięcej 

utrudnień dotyczyło opóźnień w realizacji projektu, które w dużym stopniu odczuło 51%, a w 

niewielkim stopniu 38% respondentów.  Ponad połowa badanych (64%) ograniczyła również zakres 

projektu: 20% w stopniu dużym, a 44% - niewielkim. Mniej więcej połowa zanotowała również 

problemy z rozliczaniem grantu. Stosunkowo rzadko odczuwano zakłócenia w płynności finansowej. 

Wpływ pandemii zależał od stopnia zaawansowania projektu, rodzaju prowadzonych badań, dostępu 

do aparatury badawczej oraz stopnia zależności od partnerów.  Duże problemy związane były z 

dokonywaniem zakupów. Z jednej strony były one znacznie opóźnione, z drugiej – prowadzone często 

według uproszczonych procedur, co niesie ryzyko późniejszych zastrzeżeń.  Na ocenę wpływu pandemii 
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na realizację projektów i rozliczanie grantów trzeba jednak jeszcze poczekać, bo procedury kontrolne i 

weryfikacyjne są uruchamiane stopniowo.  

Nawet jeśli poszczególnym badaczom udało się „normalnie” prowadzić badania, odczuwali wpływ 

pandemii na swoje bliższe i dalsze otoczenie. Aż 90% respondentów uważa, że pandemia odbiła się na 

motywacji, zaangażowaniu w pracę oraz sprawności swojego środowiska. Wpływ ten przejawia się 

przede wszystkim w zahamowaniu. Kolejny ważny efekt pandemii na postawy w środowisku 

naukowym to zniechęcenie wnikające z braku kontaktów ze środowiskiem. Wielu respondentów mówi 

o demotywacji własnej i współpracowników, o porzucenia pracy naukowej lub wątpliwościach co do 

jej kontynuacji. Silnie odczuwane przez wiele osób jest przemęczenie. Doskwierało poczucie 

niepewności, chaosu, problemy z planowaniem przyszłości. Wiele osób mówi o wypaleniu. Niezwykle 

często respondenci raportują obserwowane u siebie i innych problemy z depresją. Wśród  czynników 

kryzysu wymieniany jest również opór społeczny przed naukową wiedzą na temat wirusa COVID-19, 

pandemii i szczepień. Kilka osób mówi, że dodatkowo obniżyło to ich motywację i pogłębiło wątpliwości 

co do sensu prowadzonych prac. 

Mimo wszystkich stron negatywnych, większość respondentów dostrzega również pewne korzyści z 

pandemii (co nie znaczy, że plusy równoważą minusy). Najczęściej wskazywaną korzyścią (65% ) jest 

oszczędność czasu w związku ze zmianą formy spotkań na wirtualną. Ponad jedna trzeba badanych 

(37%) docenia w związku z tym możliwość udziału w większej liczbie spotkań, konferencji itp. 

Upowszechnienie spotkań on-line umożliwiło także zapraszanie naukowców z całego świata. Prawie 

jedna trzecia badanych (30%) widzi korzyść w doświadczeniu pracy w warunkach kryzysowych („wiele 

nauczyliśmy się dzięki pracy w warunkach kryzysowych”).  Część środowiska zdecydowanie docenia 

możliwość pracy zdalnej, która w „normalnych” warunkach przed pandemią, w wielu instytucjach była 

często niemożliwa lub „źle widziana”. Wiele osób cieszy się z uelastycznienia czasu pracy. Korzyścią z 

pandemii było upowszechnienia narzędzi on-line do komunikacji, współpracy i załatwiania spraw 

administracyjnych. 

Odpowiedzi udzielone przez respondentów w badaniu - choć zdecydowanie przeważają opinie 

negatywne - wskazują na spore zróżnicowanie odczuwania wpływu pandemii na pracę badawczą. Po 

pierwsze pandemia w różnym stopniu dotknęła różne grupy badaczy, w zależności od rodzaju 

prowadzonych badań, sytuacji rodzinnej, warunków mieszkaniowych, ale także osobowości i kondycji 

psychofizycznej. Niektórzy badani mówią w związku z tym wręcz o polaryzacji środowiska.   

 

 

 

 


