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Stanowisko Narodowego Centrum Nauki  

w sprawie równego dostępu kobiet i mężczyzn  

do środków finansowych na badania naukowe 

 

 

 

Narodowe Centrum Nauki wspiera naukowców w Polsce, niezależnie od wieku, płci, 

narodowości, stopnia naukowego i dyscypliny naukowej, a jedynym kryterium 

decydującym o owym wsparciu jest wysoka jakość proponowanych badań naukowych.  

 

Wspieramy najlepszych, ale staramy się swoimi praktykami przyciągać badaczy 

reprezentujących różne grupy społeczne, wierząc, że obiektywność i wiarygodność 

badań naukowych, poza kompetencjami badacza, wymaga różnorodności: różnych 

wartości, punktów widzenia i doświadczeń.  

 

Prowadzimy więc przemyślaną politykę zapewniającą równy dostęp do funduszy na 

badania naukowe różnym grupom badaczy. Otwieramy konkursy dla wszystkich 

badaczy, bez względu na wiek, stopień zaawansowania kariery naukowej czy 

narodowość, którzy prowadzą badania naukowe w Polsce i na rzecz polskich instytucji 

naukowych. Konkursy prowadzimy we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach 

naukowych.  

 

Podejmujemy także szereg działań na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn  

w staraniach o środki na badania. Do najważniejszych z nich należą: 

 

 dbanie o to, by w miarę możliwości zapewniać równą reprezentację kobiet  

i mężczyzn w zespołach eksperckich i recenzenckich; 

 powierzanie funkcji przewodniczenia panelom ekspertów zarówno kobietom, 

jak i mężczyznom;  

 systematyczne monitorowanie udziału kobiet i mężczyzn w poszczególnych 

konkursach, ze szczególnym uwzględnieniem proporcji projektów złożonych, 

do tych finansowanych; 

 wprowadzenie dodatkowych, do tych zawartych w Kodeksie Pracy, regulacji 

dotyczących urlopów macierzyńskich i wychowawczych. Regulacje te 

umożliwiają kobietom doliczanie 18 miesięcy za każde urodzone bądź 

przysposobione dziecko do zakresu danych poddawanych ocenie w każdym 

konkursie; 

 zachęcanie i promowanie uczestnictwa kobiet w konkursach poprzez kreowanie 

modelu kobiety – badacza. Pokazujemy osiągnięcia laureatek grantów na 



 
 

stronie www Centrum, promujemy je na różnych wydarzeniach naukowych jak 

Dni NCN, uczestniczymy w konferencjach poświęconych kobietom w nauce; 

 promowanie uczestnictwa kobiet badaczek w różnych ciałach decyzyjnych  

i opiniotwórczych w Centrum i poza nim; 

 publikowanie na stronie www Centrum statystyk dotyczących udziału kobiet  

i mężczyzn w konkursach. 

 

Jesteśmy zadowoleni, że dotychczasowe statystyki naszej działalności na rzecz 

równego dostępu kobiet i mężczyzn do funduszy na badania wypadają bardzo 

dobrze w porównaniu do innych uznanych europejskich agencji grantowych. 

Statystyki prezentujemy w załączonym zestawieniu, ale dla przykładu, udział kobiet 

kierowników projektów w grantach finansowanych przez Centrum wynosi 43%, 

podczas gdy w takich agencjach, jak ERC, niemiecka DFG czy szwajcarska SNSF, 

udział ten waha się pomiędzy 20 a 25%.  

 

Mamy jednak świadomość, że skuteczne działanie mechanizmów 

zapewnianiających równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dostępie do funduszy 

na badania naukowe wymaga stałego podnoszenia świadomości tego zagadnienia 

u wszystkich zainteresowanych grup: badaczy, ekspertów, Rady i pracowników 

Centrum. Dlatego też planujemy podejmować prace nad procedurami 

pozwalającymi identyfikować i usuwać wszelkie tendencyjności w aplikowaniu, 

procedowaniu i ocenie projektów badawczych. Zobowiązujemy się także 

systematycznie publikować na stronie internetowej Centrum statystyki dotyczące 

udziału kobiet i mężczyzn w projektach badawczych, w ich aplikowaniu, ocenianiu  

i finansowaniu.  
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