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Działania Marii Skłodowskiej-Curie

konkursy organizowane przez Komisję Europejską, łączące realizację projektów
badawczo – szkoleniowych z atrakcyjnymi możliwościami rozwoju kariery
zawodowej i wymianą wiedzy. Podstawowym wymaganiem projektów MSCA jest
międzynarodowa oraz międzysektorowa mobilność naukowców.

Od 2015 r. NCN realizuje pięcioletni projekt MSCA COFUND 2014 (umowa nr 665778)

POLONEZ  

konkurs na projekty badawcze realizowane w formie stażu w polskich jednostkach
prowadzących badania naukowe, przez doświadczonych naukowców z zagranicy, niezależnie
od ich wieku i narodowości

Horyzont 

2020
Marie Skłodowska-

Curie Actions

3 konkursy: wrzesień 2015, marzec i wrzesień 2016

Rozwijanie kompetencji laureatów poprzez

- program szkoleniowy (organizowany przez  CRAC-VITAE na zlecenie NCN)

- wizyty studyjne (organizowane przez host institutions)

- networking (wspólne wydarzenia, w tym z udziałem przedstawicieli biznesu)

dowolna dziedzina i dyscyplina nauki

84,7 mln zł przyznanych środków (wg decyzji), w tym 20 mln zł ze środków KE

INSPIRACJA
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maj 2019 audyt zlecony przez KE 
opinia pozytywna

104 zakończone projekty

336 godzin szkoleń

47 indywidualnych sesji coachingowych

251 publikacji Open Access 

1 ERC Starting Grant w Polsce

1 MSCA Individual Fellowship w Polsce

31 nowych projektów NCN  

czerwiec 2020

INNOWACJA - MSCA POLONEZ 2015- 2021

109 laureatów

28 krajów 

50 jednostek w całej Polsce
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MSCA POLONEZ 2021 – 2026 – co gramy na BIS?

3 planowane konkursy – przejrzyste procedury, obiektywne kryteria, międzynarodowi recenzenci 

120 doświadczonych naukowców 

- z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim doświadczeniem badawczym
- bez ograniczeń ze względu na wiek, płeć, kraj pochodzenia

24-miesięczne projekty badawcze (badania podstawowe) 

- w dowolnie wybranej jednostce przyjmującej
- w dowolnie wybranej dziedzinie/dyscyplinie naukowej

Warunek mobilności – zapraszamy osoby, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu 
nie mieszkały i nie pracowały w Polsce dłużej niż  12 miesięcy (naukowcy starający się o status 
uchodźcy będą mogli przedłużyć ten okres)

Atrakcyjne wynagrodzenie
Grant badawczy 
Szkolenia organizowane przez NCN 

Networking
Zindywidualizowana opieka – NCN POLONEZ Team

8,8 mln EUR 

25 mln EUR



5 / 20

POLONEZ BIS – budżet projektu indywidualnego

• wynagrodzenie Stażysty: 4 465 EUR /miesiąc 
(koszt pensji i dodatku z tytułu zmiany miejsca zamieszkania)

• dodatek rodzinny: 300 EUR
• dodatek z tytułu niepełnosprawności: 200 EUR

• grant badawczy: maks. 100 000 EUR
- wynagrodzenie zespołu badawczego, w tym wynagrodzenie mentora w jednostce przyjmującej
- możliwość przyznawania stypendiów dla studentów lub doktorantów
- dodatkowe kategorie w innych kosztach bezpośrednich

- aparatura/sprzęt o wartości jednostkowej do 2500 EUR  
- koszt wyjazdów i pobytów służbowych w ramach staży międzysektorowych (secondments)

• 20% ryczałt na koszty pośrednie dla jednostki przyjmującej 
- 25% kwoty kosztów wydatkowane w uzgodnieniu ze stażystą np. kurs języka polskiego
- 2 wydarzenia/przedsięwzięcia popularyzatorskie  
- zatrudnienie asystenta administracyjnego w wymiarze 0,25 etatu

* kwota „brutto brutto” obejmuje pochodne od wynagrodzenia 

wypłacane łącznie jako 
wynagrodzenie zasadnicze*

(równość oskładkowania i świadczeń)
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INTELIGENCJA – praktyczne rozwiązania wspierające wszechstronny rozwój

Dla naukowców 

- ułatwienie powrotu do pracy naukowej po przerwie w karierze (rodzicielstwo, choroba, służba 

wojskowa, praca poza sektorem badawczym, kryzys uchodźczy)

- poradniki dostosowane do etapu życia projektu (Guide for Applicants, Fellows’ Vademecum)

- szkolenie i networking na początku realizacji projektu – kick-off meetings

- cykl atrakcyjnych szkoleń rozwijających umiejętności uniwersalne – firma zewnętrzna na zlecenie NCN

- narzędzie pomagające w planowaniu rozwoju kariery – Career Development Plan

- rozbudowany wątek współpracy z sektorem pozaakademickim – secondments

- dodatkowe wsparcie ze strony mentora w jednostce przyjmującej 

- dodatkowe wsparcie administracyjne w jednostce przyjmującej 

- wsparcie w zakresie popularyzacji projektu 
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INTELIGENCJA – praktyczne rozwiązania wspierające umiędzynarodowienie

Dla jednostek przyjmujących

- możliwość zaprezentowania oferty badawczej w Partner Search Tool

(Expression of Interest/Institution Capacity Form) 

- poradniki (Guide for Hosts Institutions, Guide for Secondment Institutions) 

- wzór umowy trójstronnej z praktycznymi komentarzami (annotated fellowship agreement)

- szkolenie dla mentorów z zakresu career guidance

- szkolenie dla pracowników administracji  oddelegowanych do opieki nad projektami indywidualnymi 

w jednostkach 
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[2]

[1]

[5]

subject-related knowledge

research methods 

cognitive abilities

creativity 

innovation in science

international exposure

intersectoral secondment

POLONEZ BIS 

networking events

professional conduct

team management

communication skills

financial management

publications

conferences

secondments

teaching

public outreach activities

[4] [3]

grant writing

IPR

commercialisation

Open Science 

ethics

responsible research
public engagement

[5]

POLONEZ BIS to więcej niż 
staż badawczy – to 
wszechstronny program 
integrujący pracę naukową, 
szkolenia, staże 
w instytucjach 
pozaakademickich oraz 
wydarzenia dodatkowe, 
rozwijające różnorodne 
kompetencje Stażystów

POLONEZ BIS 
INSPIRACJA 
INTELIGENCJA 
INNOWACJA
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POLONEZ BIS – partnerzy instytucjonalni NCN

Interdyscyplinarne Centrum 

Modelowania 

Matematycznego 

i Komputerowego UW 

szkolenia i doradztwo 

w zakresie Open Access

Fundacja Startup HUB Poland 

identyfikacja miejsca realizacji staży 

międzysektorowych

Fundacja Kobiety Nauki – Polska 

Sieć Kobiet Nauki

szkolenia w zakresie Responsible

Research and Innovation, 

popularyzacja programu 

i indywidualnych projektów

CRAC/Vitae Ltd, UK  

szkolenia w zakresie mentoringu 

i rozwoju kariery

Instytucje 

przyjmujące
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Nabór wniosków – edycja 3

Nabór wniosków – edycja 2

wrzesień

2021

czerwiec

2021
2020

październik

2022

marzec

2022

wrzesień 

2022

Faza przygotowawcza

Partner Search Tool

nabór instytucji zainteresowanych przyjęciem naukowców 

Publikacja poradników 

Partner Search Tool dla wnioskodawców

Rozpoczęcie realizacji 

projektów

Nabór wniosków – edycja 1

POLONEZ BIS 
harmonogram



11 / 20

Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać od NCN dalsze informacje o programie 

POLONEZ BIS i kolejnych edycjach konkursowych, proszę wypełnić prosty 

formularz i zapisać się na POLONEZ BIS Newsletter (aktywny link na czacie).

Jeśli znają Państwo kogoś, kto ma pomysł na badania podstawowe i chciałby 

zrealizować je w Polsce ale nie zna języka polskiego, proszę przekazać link do 

Newslettera i skontaktować się z nami na polonez@ncn.gov.pl - prześlemy wersję 

angielską tej prezentacji.

POLONEZ BIS

Newsletter
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The Polonez 

Experience –

meet the Fellows

„Mogliśmy prowadzić niezależne badania, rozwijać się,  a nawet przez chwilę 

spróbować swoich sił poza akademią”

– mówią laureaci programu MSCA POLONEZ, którzy realizowali 

dwuletnie projekty badawcze w polskich instytucjach naukowych. 

Stażyści opowiedzieli nam o swojej pracy, szkoleniach i o tym, jak udział 

w programie wpłynął na rozwój ich karier. 

Zapraszamy do oglądania i udostępniania filmów opublikowanych na kanale 

YouTube NCN:

- wersja z napisami w języku polskim https://youtu.be/I9PqXWi19aM

- wersja z napisami w języku angielskim https://youtu.be/fdk6eeU-kmA

- wersja dla niesłyszących (Polski Język Migowy) https://youtu.be/usG0bxE8T5c
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QuantERA – zadania NCNNarodowe Centrum Nauki

ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków

POLONEZ Team

polonez@ncn.gov.pl

Jolanta Palowska

tel. +48 695 211 478

+48 12 341 9139

jolanta.palowska@ncn.gov.pl

Program POLONEZ BIS jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie 
badań naukowych i innowacji »Horyzont 2020« na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 945339 
w ramach działania »Maria Skłodowska-Curie«”. 

Program POLONEZ  jest finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie 
badań naukowych i innowacji »Horyzont 2020« na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 665778 
w ramach działania »Maria Skłodowska-Curie«”. 

Dziękuję 
i do zobaczenia


