
53,5 tys. euro rocznej pensji dla naukowców 
uczestniczących w grancie POLONEZ BIS NCN  

Na pensję w wysokości 53,5 tys. euro oraz grant badawczy do 100 tys. euro mogą liczyć 
naukowcy, którzy w ramach projektu POLONEZ BIS zdecydują się przyjechać  
z zagranicy do Polski i przez okres do dwóch lat kierować zespołem badawczym  
w wybranej instytucji. 

Narodowe Centrum Nauki (NCN) właśnie opublikowało przewodnik dla wnioskodawców  
i udostępniło aplikację mającą ułatwić wyszukiwanie instytucji goszczącej dla naukowców zza 
granicy, którzy zdecydują się przyjechać do Polski z własnym pomysłem na zespół badawczy 
i projekt naukowy. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 15 września i potrwa do 15 
grudnia. Kolejne konkursy rozpoczną się w marcu i wrześniu 2022. 

„POLONEZ BIS jest wszechstronnym programem integrującym badania, staże w instytucjach 
pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach 
zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 
miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania w instytucjach 
publicznych i prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze 
startupami i organizacjami pozarządowymi” – napisali organizatorzy w przesłanym PAP 
komunikacie. 

Wnioski w programie POLONEZ BIS mogą składać naukowcy, którzy mają doktorat lub 
przynajmniej czteroletnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze i w ciągu trzech lat przed 
dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej dwa lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór 
tematu i dyscypliny naukowej należy do kandydatów, którzy wcześniej umówią się z polską 
instytucją goszczącą na współpracę. 

W wyszukiwaniu instytucji goszczącej w Polsce ma pomóc specjalna aplikacja POLONEZ BIS 
Partner Search Tool (https://polonezbis.eu/en/partner-search-tool/) Profile mogą w niej 
założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz 
instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani 
użytkownicy wypełniają następnie ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy. 
"Publikacja profilu w POLONEZ BIS 

Partner Search Tool nie jest obowiązkowa – zaznacza Jolanta Palowska, cytowana  
w prasowym komunikacie. – Zachęcamy jednak do 

skorzystania z tej opcji. Im więcej ofert w bazie, tym łatwiej będzie kandydatom i instytucjom 
nawiązać bezpośredni kontakt i podjąć współpracę". 

Przewodnik dla wnioskodawców, zawierający między innymi szczegółowy opis programu, 
informacje o składaniu aplikacji i wymaganych dokumentach, został opublikowany na stronie: 
https://polonezbis.eu/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-05-POLONEZ-BIS-Guide-for-
applicants-v-1.0.pdf 

POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki 
w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. Jest kontynuacją zakończonego właśnie 
programu POLONEZ. W ramach trzech konkursów ogłoszonych w latach 2015 i 2016, 
przyjechało do Polski 109 naukowców z 28 krajów. 
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