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Dot.  podjęcia interwencji w sprawie sposobu rozdziału środków finansowych na projekty 

badawcze M.N.i Sz.W. 

 

 

                 Szanowny Kolego Przewodniczący, 

 

       W bieżącej, pogarszającej się sytuacji spadających nakładów na finansowanie statutowe 

instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk szczególną wagę ma zdobywanie środków 

finansowych na prowadzenie prac badawczych poprzez kolejne konkursy na realizację  

projektów badawczych, organizowane przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

 

        Jednak od dawna, a szczególnie w ostatnim okresie, pewne elementy procesu oceny 

takich projektów przez powołane w tym celu Zespoły i związane z owymi ocenami finalne 

decyzje o przyznaniu finansowania, lub odrzuceniu złożonych projektów badań – budzą 

wątpliwości wśród pracowników naukowych – nie tylko w naszym Instytucie Geofizyki 

PAN. 

 

       Nasza Komisja Zakładowa postanowiła w tej sytuacji - po wysłuchaniu głosów krytyki 

w w/w sprawie ze strony naukowców z IGF PAN ( tak członków NSZZ „Solidarność”, jak i 

osób nie zrzeszonych) zwrócić się o podjęcie interwencji do władz Ministerstwa oraz władz 

PAN – poprzez Radę Krajowej Sekcji NSZZ „Solidarność”. 

 

      Pozwalamy sobie przedstawić w punktach sprawy, które wymagają naszym zdaniem 

zmian: 

 

1. W wypadku konieczności oceny projektu badawczego dot. wąskiej specjalności 

naukowej, reprezentowanej przez bardzo nieliczne grono samodzielnych pracowników 

naukowych w kraju (mogących zrecenzować taki projekt) – należy dopuścić 

recenzentów z zagranicy. Zapewniłoby to większą obiektywność ocen projektów i 

zapobiegłoby zjawisku wystawiania recenzji złożonym wnioskom bądź to przez osoby 

słabo zorientowane w proponowanej tematyce badań, bądź to przez osoby, które 



zostają postawione nieraz w takiej sytuacji, że kolejno oceniają po kilka projektów 

zgłoszonych przez tych samych autorów.... 

Warto dodać, że np w instytutach naukowych Czeskiej Akademii Nauk i Węgierskiej 

Akademii Nauk projekty badawcze są obowiązkowo oceniane przez przynajmniej 

jednego recenzenta z zagranicy. Wydaje się, że taki tryb oceny projektów badawczych 

składanych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powinien być w 

przyszłości docelowo osiągnięty dla wszystkich wniosków – a na początku dla 

wniosków, dla których „podaż” potencjalnych recenzentów krajowych jest bardzo 

ograniczona. 

 

2. Duże rozgoryczenie wśród pracowników naukowych, którym nie przyznano 

finansowania ich projektów badawczych, budzi fakt, że często jedna z trzech recenzji 

odbiega tak poziomem przygotowania, jak i finalną oceną projektu (w punktach) od 

dwóch pozostałych dobrych recenzji i ocen punktowych, co bezpośrednio wpływa na 

finalną, średnią, punktową ocenę danego wniosku, plasując go tuż poniżej 

wymaganego progu wniosków uzyskujących finansowanie.  Niestety, obecna forma 

składania odwołań od negatywnych decyzji jest o tyle mało skuteczna, że 

projektodawcy takich odrzuconych wniosków nie mają żadnej możliwości 

przedyskutowania zarzutów stawianych swoim projektom z recenzentami (np. w 

formie pisemnej poprzez właściwe Zespoły i ich Komisje, prowadzące procedurę 

konkursową). 

 

3. Opisana w p. 2 sytuacja skłania do wniosku, że to członkowie Komisji konkursowych  

powołanych dla poszczególnych grup dyscyplin naukowych powinni dbać o wnikliwe 

rozpatrywanie jakości przedstawianych recenzji, odrzucać w całości recenzje napisane 

często bardzo powierzchownie, świadczące o braku zrozumienia przez danego 

recenzenta istoty projektu i doprowadzić do wskazania następnego recenzenta. Takie 

podejście przedłużyłoby niewątpliwie procedurę rozpatrywania spornych wniosków, 

lecz można by uniknąć składania ponownego wniosków odrzuconych – w nieco 

zmienionej postaci, co odsuwa ich ewentualną realizację dopiero po następnym 

konkursie  de facto o rok. Jest to zaprzeczenie efektywności działania i wpływa 

demobilizująco na kadrę naukową. 

 

4. Przedstawiony w punkcie poprzednim postulat wymagałby jednak też reformy w 

składach w/w Komisji konkursowych. W sposób obligatoryjny w takich Komisjach 

powinni zasiadać przedstawiciele każdej z dyscyplin naukowych właściwych dla danej 

Komisji.  Na przykładzie ostatnich trzech Konkursów M.N.i Sz.W. (nr 35, 36 i 37) 

spadła drastycznie ilość przyznanych środków na finansowanie projektów w naszym 

Instytucie Geofizyki PAN. W tym czasie w Komisji konkursowej rozpatrującej 

wnioski z dziedziny geologii, geofizyki i geochemii – nie było żadnego geofizyka z 

naszego Instytutu. Zabrakło więc w owej Komisji kompetentnej osoby, która w 

przypadku pojawiających się wątpliwości dot. oceny naszych wniosków mogłaby 

służyć wyjaśnieniami i wnioskować w sprawie właściwego doboru recenzentów. 

Skutki tej sytuacji są takie, że w 35-tym Konkursie zostały odrzucone wszystkie 

wnioski z IGF PAN, zaś w Konkursach 36 i 37 zostało zakwalifikowanych do 

finansowania odpowiednio tylko 30% i 20 % złożonych wniosków konkursowych.  

Jest to uderzająca zmiana in minus – gdyż przez wiele lat pracownicy naszego 

Instytutu efektywnie uzyskiwali fundusze na realizację swych projektów badawczych 

na poziomie 80% wszystkich złożonych projektów! 

 



5. Nie sposób przyjąć, że gwałtownie spadła jakość proponowanych tematów 

badawczych i sposób przygotowania projektów w IGF PAN. Powody zaistniałej 

sytuacji tkwią w obecnym systemie prowadzenia Konkursów. Jawność składu 

członków Komisji każdej z dyscyplin w poszczególnych Zespołach oraz ewentualność 

ujawniania treści i autorów kuriozalnych nieraz recenzji mogłaby być pierwszym 

krokiem w kierunku uzdrowienia sytuacji w tej dziedzinie, 

      

 

                                                           Z wyrazami szacunku 

        

                                                             Dr Elżbieta  Król 

                                                 Przewodnicząca  KZ  NSZZ „Solidarność” nr 96 

 

 

 

1 zał.: tabela 

 

  

  

Nr  

konkursu 

Ilość  

wniosków 

Ilość   

sfinans. 

% 

sfinan. 

 

     33       65    19 29,2 

     34       46    13 28,3 

     35       44    12 27,3 

     36       40    12 30,0 

     37       73    23 31,5 

 

 

Analiza rozpatrzonych wniosków konkursowych w pięciu ostatnich konkursach na w ł a s n e 

projekty badawcze MNiSzW dla Zespołu N 307 (Geologia, geofizyka i geochemia). Wnioski 

napłynęły z instytutów PAN (Wydział VII), wydziałów nauk o Ziemi uczelni wyższych 

(państwowych i niepaństwowych) i kilku instytutów resortowych.  

 

Zwraca uwagę fakt, że w ostatnich pięciu konkursach procent wniosków zakwalifikowanych 

do finansowania zasadniczo utrzymuje się na poziomie tylko około 30 %! Nie odnotowano 

zapowiadanego przez Ministerstwo N. i Sz. W. poważnego wzrostu finansowania tej formy 

badań naukowych. 

 


