
  

 

 

Załącznik do uchwały Rady NCN nr 71/2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.                  

 

STANOWISKO RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 

w sprawie kwot wydatków przewidzianych przez Ministra Finansów  

na Naukę w 2016 r.  

 

Rada Narodowego Centrum Nauki wyraża stanowczy sprzeciw wobec przedstawionej przez 

Ministra Finansów, w ramach prac nad projektem ustawy budżetowej na rok 2016, kwoty 

wydatków w części budżetowej Nauka, odnoszącej się do naszej instytucji. Propozycja 

Ministra Finansów pozostawienia w kolejnym roku budżetowym dotacji celowej Narodowego 

Centrum Nauki na tym samym poziomie, co w 2015 roku, jest zdaniem Rady nie do 

przyjęcia.   

Skandalicznie niski poziom finansowania badań ze środków budżetowych lokuje Polskę na 

szarym końcu krajów Unii Europejskiej. Narodowe Centrum Nauki od chwili swego powstania 

czyni ogromne wysiłki, aby te szczupłe środki wykorzystywać na finansowanie  najlepszych 

badań, prowadzonych przez najlepszych polskich uczonych.  Od środowiska naukowego 

otrzymujemy wiele uwag na temat niskiej liczby finansowanych grantów, ale też dowodów 

poparcia dla stworzonego przez nas systemu grantowego, który - wzorowany na 

rozwiązaniach przyjętych przez Europejską Radę Badań (ERC) - daje nadzieję na to, że  

w przyszłości Polska nauka będzie mogła konkurować z najlepszymi. W wielu dziedzinach 

mamy na to duże szanse. Dlatego też z nadzieją środowisko naukowe przyjęło zapowiedź 

Pani Premier, dotyczącą istotnego wzrostu nakładów finansowych na badania. Decyzja 

Ministra Finansów świadczy o tym, że są to jedynie wyborcze obietnice bez pokrycia. 

Wsparcie finansowe badań naukowych to jedna z najważniejszych inwestycji w przyszłość 

kraju, to zadanie każdego odpowiedzialnego rządu, patrzącego dalej niż najbliższe wybory, 

czy kolejna kadencja.  Stworzony przez NCN system grantowy, o wysoce konkurencyjnym 

charakterze, gwarantuje, że pieniądze podatnika są dobrze inwestowane. Niestety, ze 

względu na niską dotację celową, grant może otrzymać jedynie co szósty aplikujący uczony! 

To przynajmniej dwukrotnie mniej niż w innych krajach Unii Europejskiej. Polska zobowiązała 

się do prawie trzykrotnego zwiększenia nakładów budżetowych na naukę do 2020 roku. 

Zadajemy Ministrowi Finansów i całemu Rządowi RP pytanie: w jaki sposób zamierzacie 

Państwo to osiągnąć?!   

Środowisko naukowe ma już dość deklaracji bez pokrycia o zwiększeniu nakładów na naukę 

do 2% PKB, kierowanych pod adresem Komisji Europejskiej. Rada NCN apeluje do Ministra 

Finansów o gruntowne przemyślenie propozycji finansowania badań naukowych w roku 

przyszłym i w latach następnych. 
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