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Szanowni Państwo,  
 
  dziękując za list, jaki skierowali Państwo w sprawie zmian w harmonogramie 

konkursów NCN planowanych do ogłoszenia w 2013 r. pragnę wyjaśnić, że podjęte decyzje 

Rady NCN w tej sprawie są wynikiem wnikliwej analizy przebiegu kolejnych edycji konkursów 

oraz troski o utrzymanie wysokich wymagań, jakie stawiamy ich laureatom. 

 

 Rada NCN przywiązuje szczególną uwagę do stworzenia warunków rzeczywistej 

konkurencji w ubieganiu się granty oraz wskazywania na „doskonałość”, jako głównej zasady 

decydującej o ich finansowaniu. Przyjęte zmiany w cykliczności ogłaszanych konkursów 

mają jedynie charakter organizacyjny i służą optymalizacji procesu oceny wniosków oraz 

wzmocnieniu czynnika konkurencyjności. Zmniejszenie częstotliwości konkursów: 

MAESTRO, HARMONIA, SONATA, SONATA BIS wynika więc głównie z malejącej liczby 

składanych w nich wniosków oraz wiąże się z zauważalnym obniżeniem ich poziomu.  

 

Zapewniam Państwa, że przyjęte zmiany w harmonogramie nie wpłyną na łączną 

wysokość finansowania ustalonego przez Radę dla wymienionych wyżej konkursów. Rada 

przy ustalaniu nakładów finansowych danego konkursu kieruje się bowiem zasadą ich 

proporcjonalności do łącznej wysokości wydatków planowanych przez wnioskodawców  

w projektach złożonych w danym konkursie. Oznacza to, że mimo zmniejszania 

częstotliwości konkursów stopień „sukcesu finansowego” nie ulegnie zmianie. Nie jest więc  

i nie było naszym celem zmniejszenie nakładów na te konkursy, a jedynie bardziej racjonalna 

ich organizacja.  

 

W uzupełnieniu, pragnę zwrócić uwagę, że Rada nigdy nie planowała ogłaszania, 

częściej niż jeden raz w roku, konkursu na staże podoktorskie oraz nowych konkursów: 

otwartego w listopadzie bieżącego roku konkursu na projekty międzydziedzinowe 

SYMFONIA oraz planowanego do ogłoszenia w grudniu tego roku konkursu na stypendia 

doktorskie. Ponadto, Rada podczas ostatniego posiedzenia, biorąc pod uwagę wprowadzone 

zmiany w harmonogramie, zrezygnowała ze stosowania karencji w występowaniu o granty  

w konkursach ogłaszanych raz w roku i ograniczyła działanie tej zasady wyłącznie do 

konkursów OPUS i PRELUDIUM, otwieranych jak do tej pory dwa razy do roku.  
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 Na zakończenie chciałbym podkreślić, że Rada NCN na bieżąco reaguje na głosy 

środowiska naukowego, czego wyrazem jest wiele konkretnych działań podejmowanych na 

rzecz rozwoju systemu grantowego czy udoskonalania przyjętego procesu oceny projektów 

badawczych. Budując od podstaw nową instytucję grantową, jaką jest Narodowe Centrum 

Nauki, Rada pracuje w głębokim przeświadczeniu, że powstanie Centrum dało środowisku 

naukowemu niepowtarzalną szansę autonomicznego decydowania zarówno o formach 

konkursowego finansowania badań podstawowych w Polsce jak i o kształcie i jakości 

stosowanych procedur. Dlatego też z wielką uwagą wsłuchujemy się we wszelkie sugestie  

i opinie z zewnątrz, które mogą mieć wpływ na podejmowanie przez Radę decyzji 

determinujących kształt tego systemu na wiele nadchodzących lat. Pragnę wyrazić również 

nadzieję, że zauważają Państwo nasze wysiłki na rzecz stworzenia sprawnego i uczciwego 

systemu grantowego oraz to, że w 2013 roku, po niespełna dwóch latach działalności, oferta 

Narodowego Centrum Nauki obejmuje bezprecedensową liczbę dziewięciu różnych typów 

konkursów, w tym pięciu skierowanych bezpośrednio do młodego pokolenia uczonych. 

 

 

Mając nadzieję, że moja odpowiedź pozwoli rozwiać Państwa wątpliwości co do 

charakteru przyjętych zmian oraz licząc na dalszą współpracę i bezpośrednie spotkanie  

z reprezentowanym przez Państwa środowiskiem, pozostaję  

 

 

 

z wyrazami szacunku 
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