
2ycie naukowe

Granty ERC r czy,jest

szansa nazmrang?
I Wieslaw Studencki, Tadeusz Burczyrtski

4 /l grant6w European Rese-

a / | arch Council realizowanych

I a+w Polsce przysporzylo nam
.1. I ok. lgmlneuro,cryiiok.4o/o
z 430 mln euro stanowi4cych l1cznq
warto6i polskiego udzialu we wszyst-
kich projektach 7. Programu Ramo-
wego. Wyobralmy sobie, 2e udaloby
sig uzyskai cho6by 50 grant6w.Zakla-
dajEc Sredni4 warto56 grantu r6wnE 1,4

mln euro, uzyskalibydmy 70 mln euro;
granty ERC stanowilyby pierwszg po-
zycjq $60/o) wdr6d wszystkich projek-
t6w 7PR. [.. .] Rzecz w tym, by sytuacja
z 7PR nie powt6rzyla sig w Horyzon-
cie2020, tym bardziej 2e bud2et ERC
wzr6slz7,5 do ok. 13 mld euro. Marze-
nie o 100 grantach w ci4gu kolejnych
7 lat powinno stai sig realistyczne"
(W. Studencki, IDEAS i co dalei?, FA
7-812014).

Tymi slowami zakohczyl sig rok
temu artykul w FA. Jak na razie
ostro2ny optymizm, wyra2ony w arty-
kule, okazal si9 przesadzony. W trzech
pierwszych konkursach ERC, przepro-
wadzonych ju2 w ramach Horyzontu
2020, polscy uczeni nie zdobyli Zad-
nego grantu: ani przeznaczonego dla
mlodych naukowc6w (Starting Grant -
StG,2-7 lat po uzyskaniu stopnia dok-

Moim zdaniem, to wla(nie ten model kariery jest gl6wnym powo-

dem katastrofy z ERC, dlatego nie publikujemy w,,Nature" czy,,Scien-

ce". Mlody czlowiek rozpoczynajqcy karierg naukowq doskonale wie, 2e

zabieranie sig za ambitne rzeczy jest ryzykowne, znaanie lepiej zbie-

ra( nasze punkciki, sumowa( impact factory, a jak przekroay sig od-

powiedni poziom, to cala kariera stoi przed nami otworem. Probuje-

my zresztq ciqgle ten system awansdwjako( latai i usprawniai, ale tak,

jak siq nie dalo zreformowa( socjalizmu tak, by gospodarka zaagia ja-

koj dzialaf, tak i teraz jest to moim zdaniem skazanie na niepowodze-

nie. Te prdby przypominajq mi zrevtq trochg kierowcg, ktdry pzyjeZ-

d2a do warsztatu i prosi o naprawrenie klaksonu, bo wlainie przestaly

mu dziala( hamulce.

Zbigniew Blocki,
Czas na zmiony w polskiej nauce

Sqdzqc po liczbie zlo2onych wnioskow, zainteresowanie grantami ERC w Polsce nie wzrasta.

tora), ani dla nieco starszych (Consoli-
dator Grant - CoG, 7 do 12 lat po uzy-
skaniu doktoratu), ani dla do5wiad-
czonych naukowc6w (Advanced Grant
- AdG). S4dz4c po liczbie zloLonych
wniosk6w, zainteresowanie grantami
ERC w Polsce nie wzrasta. Ten trudny
do wytlumaczenia stan desinteresse-
ment Srodowiska naukowego utrzy-
muje sig mimo podejmowania na 162-

nych poziomach rozmaitych dzialan.
Przyczyny muszg byi trwale i I eLet. glg-
boko. O przyczynach jednak za chwilg.

Najpierw warto przypomniei pod-
stawowe fakty. Granty ERC znane s4
juZ od o6miu lat. Konkursy na granty
StG organizowane s4 od 2007 u na
AdG od 2008 r., na CoG od 2013 r.,
a na Proof of Concept (PoC) od 2011

r. Od 2007 r. sfinansowano ponad 5

tys. projekt6w. Granty te, powszech-
nie uznawane za presti2owe, ciesz4
sig ogromnym zainteresowaniem za-
r6wno naukowc6w, jak i instytucji na-
ukowych w wigkszodci kraj6w Unii
Europejskiej. Docenia sig nie tylko
stosunkowo wysoki bud2et (do 1,5

mln euro dla StG, do 2,0 mln dla CoG
i do 2,5 dla AdG), ale r6wnie2 swobodg
badawcz4 i decyzyjna, zapewnion4 na
mocy porozumienia pomigdzy lide-
rem projektu a instytucjq goszczEc4li-
dera i zesp6l ba dawczv. Zwiertczeniem
tych swob6d jest faki, 2e grant ERC
jest ,,przenodny": projekt moLna za-
cz4t w jednej instytucji, a dokoriczyi
w innej.

Te wszystkie plusy nie budz4 jed-
nak emocji w Polsce. Z naszego kraju
zglaszanych jest bardzo niewiele wnio-
sk6w, w wigkszo6ci miernej jako6ci.

,,Niewiele" zlaczy w tym przypadku
10, a czasem 75 razy mniej ni2 np.
z Hiszpanii (konkurs CoG-2013: 431

z Hiszpanii, 28 z Polski). Sukces Hisz-
panii jest te2 proporcjonalnie wigk-
szy: ponad 200 realizowanych projek-
t6w w por6wnaniu z 14 realizowanymi
w Polsce (wigcej danych : F A 7 -8 | 2014).

Warto przypomniei, 2e do tej
pory polscy uczeni zdobyli i realizujq
w kraju l1 grant6w StG, 3 granty AdG
oraz 1 grant PoC, z tego 7 grant6w re-
alizowanych jest w Uniwersytecie War-
szawskim, 7 w instytutach PAN oraz
jeden w Uniwersytecie Gdariskim.

Systemowy charakter slaboici
Kluczowe pytanie brzmi wigc, dlaczego
najlepsi polscy uczeni nie byli i nie s4

zainteresowani grantami ERC, w od-
r62nieniu od swych koleg6w z wigk-
szo6ci kraj6w Unii. Pr6ba odpowie-
dzi na to pytanie oraz wskazania dr6g
wyj6cia z niekorzystnej sytuacji byly
przedmiotem dyskusji na spotkaniu 15

paldziernika 2074 r., zorganizowanym
przez autor6w niniejszego artykulu.
Udzial w nim wzigli polscy eksperci,
oceniajEcy wnioski w panelach ERC,
liderzy grant6w ERC realizowanych
w Polsce, przedstawiciele Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wy2szego, Rady
Gl6wnej Instytut6w Badawczych, Fun-
dacji na rzecz Nauki Polskiej, Naro-
dowego Centrum Nauki i Krajowego
Punktu Kontaktowego Programdw Ba-
dawczych UE. Bylo to wigc gremium
wyj4tkowo kompetentne jedli chodzi
o przedmiot rozwaian.

Uczestnicy spotkania zgodnie
uznali, Le przyczyny niewielkiego suk-
cesu Polski w zdobywaniu grant6w
ERC majq charakter systemowy (choi
wiele z nich wig2e sig z panujqcymi
w Srodowisku naukowym obyczajaml).
Wskazywano przede wszystkim na:

- niewla6ciwy system oceny para-
metrycznej, kt6ry nie promuje w na-
ie2yty spos6b istotnych osi4gnigi, np.
publikacji w czolowych periodykach;
z drugiej strony zdobywanie punkt6w
stalo sig wa2niejsze ni2 uprawianie do-
brej nauki, w rezultacie czego polscy
uczeni tworzE wiele publikacji o niskiej
jako6ci; liczq sig badania przyczyn-
kowe, a nie ryzykowne i nowatorskie;
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lycie naukowe

skutkiem jest stosunkowo niewielka
liczba naukowc6w z liczEcym sig do-
robkiem migdzynarodowym;

_ - obowiEzuj4cy model kariery na-
ukowej, niewymagaj4cy zmiany miej-
sca pracy, i niechgi $rodowiska nauko-
wego do mobilnoici wewngtrznej i ze-
wngrrzne];

- nieprzestrzeganie zasad konkur-
sowych przy rekrutacji pracownik6w
naukowych;

- mal4 samodzielnodi miodych na-
ukowcow i brak publikacji bez promo-
tora oraz patronalny system relacji pro-
motor-doktorant panujqcy w Polsce;

- przekonanie, 2e inne granty (np.
NCN, NCBR, FNP) oferuj4 korzyst-
niejsze warunki i s4 latwiejsze do uzy-
sKanlai

- brak dzialafi promujEcych uczo-
nych najwy2szej klasy;

- brak wsparcia instytucjonalnego
w przygotowaniu wniosku (lub wrgcz
zniechgcanie przez instytucje macie-
rzyste do jego zloLenia) oraz trudno6ci
administracyjno-biurokratyczne przy
realizacji projektu.

Na podstawie tego zestawu slabo-
Sci systemowych sformulowano nastg-
puj4ce wskaz6wki dotycz4ce dziala{,
czgsto dlugofalowych, kt6re mogE sig
przyczyni( do poprawy sytuacji i wigk-
szego sukcesu polskich naukowc6w:

- wdro2enie systemu pre-ewaluacji
wstgpnie przygotowanych wniosk6w
o grant ERC;

- zmiana zasad o ceny p arumetr y cz -
nej, wysoko punktuj4ca udzial w gran-
tach ERC, a tak2e innych grantach eu-
ropejskich i migdzynarodowych;

- stworzenie zachgt do podejmowa-
nia ryzykownych badari oraz promo-

wanie naukowc6w podejmuj4cych ry-
zvKoi

- promowanie najlepszl'ch instr.tu-
cjt, zap ew niaj4cych najlepsze iyarunki
pracy - i wynagrodzenia - zespolom
ERC;

- identyfikacja najlepszi,ch laure-
at6w krajowych grant6l' i udzielenie
im merytorycznego rtsparcia ze stron),
polsKlcn eKspertow bKL;

- stworzinie systemu administra-
cyjnego wsparcia dla najlepszych na-
ukowc6w przygotowuj4cych wnio-
ski w uczelniach i instytutach; system
taki powinien jednocze6nie zniechg-
cai autor6tv slabych wniosk6w oraz
umo2iiwiai ich selekcjg przez rektor6w
uczelni, dyrektor6w instytut6w PAN
oraz instyiut6w badawczych na etapie
podpisywania 1ist6w intencyjnych (tak
ju\ 

9if,"ra to czolowe instytucje euro-
peJsKle.,;

- identyfikacja wybitnych polskich
uczonych pracujqcych za granic4 i za-
chgcanie ich do aplikowania o granty
ERC i ich realizacjg w Polsce;

- nagradzanie instytucji uzyskujE-
cych granty ERC; instytucje mwz4byi
zainteresowane pozyskiwaniem gran-
IOW;

- tworzenie nowych, konkurencyj-
nych odrodk6w badawczych.

Zmieni(stan neczy
Niekt6re z powyLszych rekomen-
dacji ,,kr4L4" ju2 w Srodowisku na-
ukowym od dlu2szego czasu. Warto
w tym kontek(;cie zapozna(. sig r6w-
nrei z diagnozE dyrektora NCN,
prof. Zbigniewa Blockiego, przedsta-
wionq 11 maja 2015 r. w PAU (http://

Zupelnym blamaiem jest np. lioba grantdw ER[, ktdre polska zdoby-

wa, Doif powiedzie(, 2e r,v ostatnich edycjach tzech podstawowych

konkursdw Starting, (onsolidator i Advan(ed Grants nie dostali(my

2adnego, natomiast, by nie vuka( zbyt daleko, Wggry w ty(h konkur-

sach uzyskaly w sumie 9, [zechy 6, a np. Finlandia 16. Przegrywamy

zresztq ro\i\/niei z takimi krajamijak Iurcja, Rumunia, Estonia, Grecja,

(ypr, lslandia, [horwacja. . . Przy czynanalizy dokonywane przez ER(

pokazujq, 2e ci sami, szoeg6lnie mlodzi polscy aplikanci, statystycz-

nie radzq sobie znacnie lepiej, jak wyjadq za granicg, stajq sig znacz-

nie bardziejsamodzielni i pomyslowi.?rzy oka4i muszg te2 z przykro-
(ciq stwierdzif, 2e nawet w naszej l0kalnej, polskiej konkurencji Krak6w

wypada tu znacznie gorzej ni2 Warszawa: w (alej historii ER( nigdy nie

otrzymali(my iadneg0 grantu, p0dcas gdy np. Uniwersytet Wanzaw-

ski zdobyl ich w sumie 8.

Zbigniew Blocki,
Czas na zmiany w polskiei nauce

gamma.im.uj.edu.pl/-blocki/teksty/
pau.pdf). Nie dziwi wigc, 2e propo-
zycje owe okazaly siq zbieLne z dzra-
ianiami podjgtymi w migdzyczasie
przez MNiSW (np. programem ,,Pre-
mia na Horyzoncie", zapewniajqcym
dodatkowe Srodki uczelniom i'insty-
tutom zaangaLowanym w realizacjg
projekt6w programu Horyzont 2020)
orcz propozycjami KEJN (np. wy-
soka punktacja za tdzial w projektach
migdzynarodowych). Wa2nym kro-
kiem w dobrq strong jest teL czerw-
cowa inicjatywa MNiSW na poziomie
Unii Europejskiej, na rzecz zmian za-
sad wynagradzania naukowc6w z eu-
ropejskich grant6w: chodzi o wprowa-
dzenie mechanizmu, wzorowanego na
programie Marii Sklodowskiej-Curie,
pozwalajqcego na,,stosowanie jedno-
litej, wysokiej stawki wynagrodzei we
wszystkich jednostkach naukowych
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zaangaLowanych w projekty Hory-
zontu 2020".

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy2szego juL kilka lat temu uznalo
niewielk4liczbg grant6w ERC w Polsce

za problem polityczny i czyni starania,
by zmienii ten stan rzeczy. Zaczglo sig
od wprowadzenia w 2010 r. programu
IDEAS PLUS, pozwalaj4cego na finan-
sowanie projekt6w tych naukowc6w,
kt6rych wnioski zostaly wysoko oce-

nione w konkursie ERC, ale nie uzy-
skaly finansowania (chodzi o wnioski,
kt6re przeszly do II etapu w procedu-
rze ERC). W ten spos6b z polskiego bu-
d2etu finansowanych jest kilkanaicie
wysokiej klasy projekt6w. Program
IDEAS PLUS, trwajEcy juL 5 lat, ma

niewiele r6wnie atrakcyjnych odpo-
wiednik6ww innych krajach Unii.

Waga grant6w ERC znalazla swoje

odzwierciedlanie w ,,Pakcie dla Hory-
zontu 2020", zobowiqzujqcym sygna-

tariuszy do ,,premiowania i uwzglgd-
niania aktywnodci w Horyzoncie 2020

w procesie oceny i awansu pracowni-
k6w naukowych - zwlaszcza laureat6w

grant6w European Research Council".
MNiSW bylo takZe iniciatorem

konterencl\ ,,BRC \Norkshop: \low to
get the ERC grant?", zorganizowanej
lI grudnia 2014 r. w Instytucre Pod-
stawowych Problem6w Techniki PAN
wsp6lnie z KPK PB UE/IPPT PAN,
przy wsp6ludziale Ambasady Brytyj-
skiej. Wainym punktem programu
byly prezentacje przedstawicieli Uni-
versity of Cambridge oraz Imperial
College London, kI6rzy zaprezento-
wali systemy wspierania naukowc6w
staraj4cych sig o granty ERC oraz re-
aiizujqcych projekty. Obie te instytu-
cje znajduj4 sig w czol6wce, je6li cho-
dzi o liczbg uzyskanych grant6w ERC.

Czgstozarzuca siqZUS-owi,2e nie ma pienigdzy na wyplatgiwiadtzei lubiewkrdtce ichzabrakniei niewarto

placi( skladek. Wyja(nijmy sobie podstawowq kwestig - emerytury, jak i wszystkie iwiadtzenia z ubezpie-

czeri spolecznych, gwarantowane sE przez paristwo. Wvystkie wplacane skladki sq zapisywane na indywi-

dualnym koncie kaidego z nas i w przyvloiri otrzymamy (wiadizenia wyliczone na podstawie danych ztego

wlainie konta.

Skladka emerytalnajestzapisywana na indywidualnym koncie w ZIJS. l faktyczniete pieniqdze, ktdtetra-

fiajq do ZU5, a wlaiciwie FU5 (Funduszu Ubezpieczeri 5polecznyth), sqwyplacane na bieiqco na emerytury dla

obecnych (wiadaeniobiorcdw. Dzisiejsi emeryci tei kiedy( placili skladki, ktdre finansowaly iwiadaenia ich

rodzkdw i dziadkrjw. Apnyszli ubezpieaeni bgdqfinansowa( Padstwa iwiadczenia. MechanDmjestten sam.

A czy w banku mamy pieniqdze w gotdwce? [zy banktrzyma nasze wynagrodzenia w skarbcu? Pieniqdze

wpfacone do bankuteisqwirtualnymi apisami na koncie. Banknietrzyma wszystkkhaktywdwwgotdwce.

Gotdwka to zaledwie kilka procent irodkdw, ktdrymi bank obraca, pozostate to wla(nie wirtualne pieniq-

dze-zapisy na kontach. A mimoto, kiedy podejdziemydo bankomatu,towyplacimyzniegoiqdanq kwotg.

Rrlinica migdzy bankiem a ZtlS-em jest taka, 2e z banku pieniqdze moiemy wyplaci( od razu, a w ZU5-ie

nle sE to depozyty tylko skladki ubezpieczeniowe. lstota ubezpieczenia polega na tym, 2e iwiadaenie jest

wyplacane w momencie, kiedy dojdzie do realizacji jakiego( zdarzenia iyciowego - wypadku, choroby, sta-

ro(ci, macierzvnstwa.

Granty ERC leLE IakLe w polu za-

interesowaf prezesa PAN, pro f . I erzego

Duszyrtskiego, kt6ry w licznych wypo -

wiedziach wskazywal na konieczno6i
rozwiEzania pal4cego problemu braku
sukces6w w ich zdobywaniu.

Nie spos6b wreszcie nie wspomniei
o6mioletnich jrz dzialah Krajowego
Punktu Kontaktowego Program6w Ba-

dawczych UE/IPPT PAN i Sieci Regio-

nalnych Punkt6w Kontaktowych: we

wszvstkich du2vch odrodkach akade-

mici<ich zorganizowano dziesi4tki spo-
tkari, dni informacyjnych, warsztat6w,
indywidualnych konsultacji z naukow-
cami przygotowujqcymi wnioski do

ERC. Towarzyszyla temu intensywna

aktywnoSi w mediach, kt6re - przy-
zna( trzeba - informowaly nie tylko
o niepowodzeniach, ale i o sukcesach.

Wsparcie dla potencjalnych autor6w
wniosk6w do ERC stanowi czgsto ele-

ment dzialari mentoringowych, oferowa-

nych przez KPK PB UE/IPPT PAN i Siei
KPK insfytucjom zainteresowanym

udzialem w Horyzoncie 2020. Nowa

strategia KPK polega na budowaniu 6ci-

ilqvych zwi4zkow instytucjonalnych

w celu zwigkszenia polskiego udzialu
w \\oryzoncre 2020 \ dotarc\a do na1-

lepszych zespol6w badawczych, w czym
pomocne sE dwustronne porozumrerua
o wsp6lpracy zawarte pomigdzy KPK
a Konferencia Rektor6w Akademickich
Szk6t PolskicL, Polsk4 Akademi4 Nauk
i RadE Gl6wn4 Instltut6w Badawczych.

Przed nami nowy cykl konkurs6w
o granty ERC. Terminy skladania wnio-
sk6w znane bgd4 w lipcu 2015 r. Nie-
zmiennie zaurcszamv zainteresowa-

nych naukowc6w na warsztaty i indy-
widualne konsultacje (oczywi6cie bez-
platne). Szczeg6ly dostgpne bgd4 nieba-
wem na stronie http//www.kpk.gov.pl/.

***
Wprowadzanie w zycie rekomenda-
cji sformulowanych przez grono eks-
pert6w w duZym stopniu zalezy od
MNiSW; jednak klucz do sukcesu

1e2y w rgkach instytucji naukowych
i samych uczonych. NajmEdrzej-
sze i sluszne decyzje podejmowane
na szczeblu centralnym nie odniosq
2adnego skutku, jeSli nie zostanq

pozytywnie przyjgte przez wladze
uczelni, instytut6w PAN i instytu-
t6w badawczych. Wymaga to prze-
prowadzenia reform wewn4trz insty-
tucji: tworzenia jednostek wspoma-
gajqcych przygotowanie i realizacjg
projekt6w (co podkre6la dwukrotny
laureat konkurs6w ERC, prof. |anusz
Bujnicki w wypowiedzi Naukowiec
walczqcy o grant powinien mie(. ar'
mie pom o c nik6w), usprawniania sys-

temu administracyjno-fi nansowego

instytucji, tworzenia przychylnej at-

mosferv do wylaniania elit nauko-
wych, przychylnoSci dla mlodych na-

ukowc6w i otwarcia na umigdzl-n:'
rodowienie placowki - dwukierun-
kowe, tj. wysylania wlasnych Pra-
c.o.wnlk6x na sttie, t\lendia it1.
oraz chgci przyjmowania naukow-
c6tv z zagranicy.

Czy jest wigc szansa na zmiang?

Diagnoza zostaia postawiona (przez

konsylium, wigc raczej trafnie), recepta

zostala wypisana. Powodzenie kuracji
zalezy odpacjenta.

Dr Wieslow Studencki, Krajowy Pun,

Kontoktowy Progromdw Badowuych Unit turopelsh.

lnstytu Podsnwowyth Probkmdw Tuhnrki P i'

Prof dr hob. n2.TodeuszBurczyriski, al, kart::

PAN, kstytut Plktawlwych Probkmow luhnikr P 
:

0 pieniqdzach w ZUS-ie Progrom wspolpr0ry szkol wyiszych i sektoro finonsowego.

lII

l!i.rl

-

Nowoczesne
lorzgdzonie
Bizriesem

Teoris . Proktyko .Sukces

ww.nzb.pl

Porlnerem NZB iesl

,'llc^ | zAKtAD

' 
I.I I, I UBEZPIECZEN

- 

I sporcczNYcH


