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PROBLEMY 

DO DYSKUSJI

 Finansowanie nauki w Polsce 

na tle międzynarodowym

 Nakłady na naukę w 2020 r.

 Budżet

 Gospodarka

 Inne 

 Struktura i mechanizmy finansowania

 MNiSW

 NCN

 NCBR

 H 2020

 Inne (POIR, FNP …. )

 Różne
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Finansowanie nauki w Polsce 

na tle międzynarodowym
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Nakłady na B & R w krajach UE na koniec 2018 r.

(euro per capita)

Zatrudnienie w B & R w krajach UE na koniec 2018 r.

Polska:
127 euro / osobę

UE –
5 X więcej
657 euro / osobę

Austria, Dania -
10 X więcej:
1270 euro / osobę

Eurostat
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OECD 13 m-ce

eurostat

PUBLIKACJE

24 m-ce

1-IV.2019  - 31.III.2020

UE – 7 m-ce



7

MOBILNOŚĆScimago Journal Rank

43 m-ce
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WYNALAZKI   2018
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14 m-ce w UE

2018 
udzielono 

226 patentówzgłoszenia patentowe w EUP

WYNALAZKI   2018
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UE 15

UE 

PL

Udział high-tech w polskim eksporcie - STAGNACJA

17 m-ce
Polska 



Source of data: Eurostat 
Last update: 18.03.2020

1,21 %   PKB

Korea Płd. 4 % 

USA 3 %

Chiny 2,05 %

Japonia 3,28 %

EU – 2,12 %

Cel strategii Europa 2020: 3 % PKB;

Polska: 1,7 % PKB

17. miejsce

11

EU € – 2,22 %

Cel PL 2020: 1,7%

2018



1.Nakłady na R&D

2.Wartość dodana 
przemysłu

3.Produktywność

4.Zaawansowanie 
technologiczne,

5.Wydajność szkolnictwa 
wyższego

6.Koncentracja 
naukowców,

7.Działalność patentowa

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation

Bloomberg L.P. – największa na świecie agencja prasowa

Bloomberg L.P. – największa na świecie agencja prasowa

Uwaga: 
zielony – wzrost
czerwony - spadek

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation


5 filarów WEJŚCIOWYCH obejmuje elementy gospodarki
narodowej, które umożliwiają innowacyjne działania:
instytucje, kapitał ludzki, badania, infrastruktura,
wyrafinowanie rynku i wyrafinowanie biznesu (dostępność
kredytu i środowisko wspierające inwestycje, dostęp do
rynku międzynarodowego, konkurencja i skala rynkowa

2 filary WYJŚCIOWE wiedza i technologia oraz
kreatywność. Innovation ouput Sub-Index są
wynikiem innowacyjnych działań w gospodarce:

38 41

wg Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ONZ)
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Najbardziej popularnym miernikiem, którym również posługuje się OECD, do badania oddziaływania systemu podatkowego 
na zwrot z B+R jest tzw. indeks B. Indeks ten mierzy opłacalność wydatków B+R przy danym systemie podatkowym. 
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Najbardziej popularnym miernikiem, którym również posługuje się OECD, do badania oddziaływania systemu podatkowego 
na zwrot z B+R jest tzw. indeks B. Indeks ten mierzy opłacalność wydatków B+R przy danym systemie podatkowym. 

Polska

Słowacja
Litwa, Łotwa



Direct government funding and tax support for 
business R&D, 2017

Polska

16

Polska

Polska

File created on: 6/12/2020 

26 m-ce

13 m-ce

OECD

Wszystkie firmy

Firmy MSP

indeks B

40

https://public.tableau.com/views/DirectgovernmentfundingandtaxsupportforbusinessRD2016/DirectgovernmentfundingandtaxsupportforbusinessRD2015


2018 w Polsce:

Łączna liczba podatników CIT    507 000 -

a skorzystało z ulgi B+R tylko  948 – 0,2% !
( 1,6 mld zł)

Ministerstwo Finansów RP



The European Commission's

2019 European Innovation Scoreboard

Published on: 17/06/2019

Polska



Nakłady na naukę

 Budżet

 Gospodarka

 Inne 

19



2007 2018 2007 2018 

EU 1.77 2.12 229 601   318 108 

Poland 0.56 1.21 1 764       4 834

Czechia 1.31 1.93 1 801 3 433

Sweden 3.25 3.32 11 608 15 811

South Korea 3.00 4.29 24 589 52 493

R & D expenditure 2007 and 2018

% of GDP) (in millions of euro) 

Source of data: Eurostat 
Last update: 18.03.2020
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Wiceminister NiSW – prof. Sebastian SKUZA: 

w 2019 r. wydatki na naukę i B+R  - ok. 9,80 mld zł
w tym budżet państwa - ok. 8,44 mld zł

środki europejskie - ok. 1,80 mld zł

w stosunku do 2018 r. wzrost o 6,5 proc.

23.X.2018 - Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

Przewodniczący RGNiSW - prof. Zbigniew MARCINIAK:

planowane w budżecie na 2019 r. nakłady na naukę 0,44 % PKB - zbyt niskie

Przewodniczący KRASP - prof. Jan SZMIDT:

w jednej z wersji projektu Ustawy 2.0 był zapis dochodzenia do 1 % PKB na naukę; 
ostatecznie usunięty
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Jednostki, dla których zaplanowano dotacje celowe

Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 

25 września 2018 r.

Jednostki, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe

Dotacje celowe
Nauka  3 083 686 000 zł

Dotacje podmiotowe
Nauka 2 586 585 000 zł
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Nakłady na B+R w  2019 większe o 18,1% wg . GUS 30.X.2020 
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Nakłady wewnętrzne na działalność B+R 

według sektorów wykonawczych

BERD - przedsiębiorstw

GOVERD - sektora rządowego 

HERD - sektora szkolnictwa wyższego 

PNPERD - prywatnych instytucji 

niekomercyjnych

NAKŁADY: 

Budżet

wg . GUS 30.X.2020 
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Nakłady na B+R wg dziedzin w 2018 r. 

• Nauki inżynieryjne i techniczne 53,6 % (nauka – 8,25%)
(bo 84,6% sektor przedsiębiorstw) 

• Nauki przyrodnicze 22,1 %

• Nauki medyczne i o zdrowiu 11,0 %

• Nauki społeczne 5,8 %

• Nauki rolnicze i weterynaryjne 4,0 %

• Nauki humanistyczne i sztuka 3,5 %

Główny Urząd Statystyczny, 2019
Inspiracja: Wiesław Banyś: Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce  z uwzględnieniem perspektywy 
międzynarodowej. ORCID: 0000-0003-2471-6751
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Nakłady na B+R w uczelniach

2017 r. 2018 r.    
• Łącznie 2 938 435 zł         3 206 952 zł + 10 %

• Dotacja statutowa 37 % 36 %

• NCBR 14 % 10 %

• NCN 23 % 23 %

• Usługi B+R 12 % 14 %

• Zagranica 8 % 8 %

• Programy ministerialne 4 % 4 %

Główny Urząd Statystyczny, 2019
Inspiracja: Wiesław Banyś: Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce  z uwzględnieniem perspektywy 
międzynarodowej. ORCID: 0000-0003-2471-6751



Rok   2020
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Ustawa 2.0 zakłada, że część (?) środków związana z nauką 
będzie waloryzowana o iloczyn:

• prognozowanego  wzrostu PKB - 3,7 % w 2020 r.

• wskaźnika waloryzacji 1,35 w 2020 r.,  
(który do 2018 r. ulegał zwiększeniu corocznie o 0,1). 

FINANSOWANIE NAUKI W ROKU 2020 

28

17.06.2019 Minister Jarosław GOWIN (PAP): 

Razem – 30,3 mld zł. Ile będzie na naukę?



Ustawa budżetowa - Załącznik nr 8 –

wykaz jednostek, dla których zaplanowano 
dotacje podmiotowe i celowe w 2020 r

Dotacje celowe
Nauka  3 204 696 000 zł

Dotacje podmiotowe
Nauka 1 918 970 000 zł

(wzrost o 121 mln zł)

(spadek o 668 mln zł)



 Nakłady na naukę w Polsce w 2020 r. – wykonanie ?

 Budżet ??? mld zł +/- ? % 

 Gospodarka ??? mld zł +/- ? % 

 Inne ??? mld zł +/- ? %

( uwaga: + xx % - przyrost w stosunku do roku ub. )

30



 Struktura i mechanizmy finansowania

 MNiSW

 NCN

 NCBR

 Inne (POIR, FNP, …. )

31
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Narodowe Centrum Nauki

NCN



Narodowe Centrum Nauki

Przychody w 2018 r. 1,32 mld zł + 13 %
Budżet 1,27 mld zł + 10 %

Przychody w 2019 r. 1,28 mld zł - 1 %
Budżet 1,28 mld zł 0 %

Przychody w 2020 r. (plan) 1,28 mld zł 0 %
Budżet 1,28 mld zł 0 %

33

W latach 2018, 2019, 2020 dotacja celowa była bez zmian, co w połączeniu ze stale
rosnącymi kosztami projektów obniżyło współczynnik sukcesu do 20-25%

(„w ostatnim konkursie OPUS wyniósł on 15 %” - dyrektor Z. Błocki - Wstęp do Planu NCN na 2020 r.



Uchwała RGNiSW nr 134/2020 z dnia 13.II.2020 r. w sprawie Planu działalności NCN na 2020 r.

Cyt.: 

RGNiSW stwierdza, że NCN:

• jest najważniejszą polską agencją wspierającą działalność naukową w zakresie nauk podstawowych

• ukształtowało system grantowego finansowania badań naukowych zgodnie z międzynarodowymi 

standardami

• wzmacnia umiędzynarodowienie procesów generowania projektów (np. 90 % recenzji zagranicznych 

w panelach rozstrzygających o przyznaniu grantów)

34

Narodowe Centrum Nauki



Uchwała nr 134 / 2020 cd.

JEDNOCZEŚNIE:

Rada z niepokojem stwierdza wieloletnią stagnację środków dedykowanych dla NCN. 

Skutkiem tego jest niepokojący spadek współczynnika sukcesu przy pozyskiwaniu grantów, a także 

niekorzystnego obniżenia limitu kosztów pośrednich z 40 do 20%.

Rada z rosnącą obawą dostrzega symptomy narastania ryzyka kadrowego w NCN. Rada zwraca 

też uwagę na konieczność zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz menedżerów    

i odpowiedniego ich wynagradzania.

Rada proponuje rozważenie następujących postulatów:

• systematyczne podawanie wartości planistycznych w układzie dynamicznym,

• strukturyzacja planu według trzech grup wnioskodawców (HS, ST, NZ),

• stosowanie dedykowanych wskaźników oceny w podziale na dyscypliny.

35

Narodowe Centrum Nauki



• opracowanie procedur negocjacji przyznawanych środków wzorem innych agencji zagranicznych                   

i międzynarodowych,

• wprowadzenie, wzorem innych krajów (np. programy badawcze przyznawane w USA przez DOE), 

konkursów dedykowanych instytucjom badawczym w formie konkursów instytucjonalnych

• dezagregację informacji o zadaniach w grupie nauk ścisłych i technicznych, co ułatwiłoby ocenę wskaźnika 

sukcesu aplikacji w naukach technicznych,

• wobec nowej klasyfikacji dyscyplin stosowanie wskaźników oceny efektów w podziale na dyscypliny.

c.d. z uchwały nr 108/2019 - RGNiSW postuluje m.in. :

36

Narodowe Centrum Nauki



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

37

NCBR



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet NCBR w 2018 r. 4,01 mld zł  + 29 %    po zm. 3, 51 mld zł 
- budżet wg ustawy budż 1,41 mld zł po zm. 1, 21 mld zł 

- - UE 2,43 mld zł

Budżet NCBR w 2019 r. 4,60 mld zł
- budżet wg ustawy budż 1,41 mld zł   0 % ditto

- UE 3,19 mld zł  +  31 %   

Budżet NCBR w 2020 r. 4,82 mld zł +/- ? %
- budżet 1,17 mld zł +/- ? %
- UE 3,65 mld zł +/- ? %

38

2,85 mld zł    -29% / - 19 % PLAN zm

+ 20 % 2018 

%. %. Do przyczyn niepełnego wykorzystania środków można zaliczyć m.in. uruchomienie dopiero w II połowie grudnia 2018 r., 

0,71 mld zł    - 33% / -25 % PLAN zm

2,14 mld zł    - 35 % PLAN

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80323%2Csejmowa-komisja-pozytywnie-o-projekcie-budzetu-na-nauke-i-szkolnictwo-wyzsze
Sprawozdanie z działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za 2019 rok, 3 sierpnia 2020 r.

Wykonanie:

PLAN / WYKONANIE

Wykonanie:
4,20 mld zł    - 4 % PLAN zm

0,76 mld zł    - 40 % PLAN zm

3,37 mld zł    + 5 %

Plan po zmianie:Plan wg ustawy budż:

Plan wg ustawy budż: Plan po zmianie:

4,60 mld zł    - 4 %
1,26 mld zł    - 14 % 

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,80323,sejmowa-komisja-pozytywnie-o-projekcie-budzetu-na-nauke-i-szkolnictwo-wyzsze
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ŚRODKI KRAJOWE

707,84 mln zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

2 139,51 mln zł

ŚRODKI PRZEKAZANE BENEFICJENTOM PRZEZ NCBR NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 
W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW w 2018 r.

mln zł

Programy 
strategiczne

257,19 mln zł

Programy 
krajowe

229,05 mln zł

Obronność 
i bezpieczeństw

o

221,60 mln zł

PO IR

1 771,04 mln zł

PO WER

355,94 mln zł

PO PC

12,53 mln zł

GOSPOSTRATE

G 

20,03 mln zł

TECHMATSTRA

TEG  26,75 mln zł

BIOSTRATEG 

98,34 mln zł

STRATEGMED

112,07 mln zł

PROGRAMY

MIĘDZY-

NARODOWE

59,87 mln złLIDER

45,12 mln zł

BRIDGE VC

31,77 mln zł

PANDA 2

50 mln zł

CYBERSECIDEN

T

30,91 mln zł

Pozostałe

71,25 mln zł

PROJEKTY NA 

RZECZ 

OBRONNOŚCI 

i 

BEZPIECZEŃST

WA

197,80 mln zł

Pozostałe

23,80 mln zł 

DZIAŁANIE 1.1

848,67 mln zł

DZIAŁANIE 1.2

241,19 mln zł

DZIAŁANIE 1.3

266,03 mln zł

DZIAŁANIE 4.1 

(bez 4.1.3) 123,87 

mln zł 

Pozostałe 

291,28 mln zł

mln zł

ZINTEGROWAN

E PROGRAMY 

UCZELNI

93,90 mln zł

STUDIUJESZ? 

PRAKTYKUJ! 

108,20 mln zł

Pozostałe

152,84 mln zł

e-PIONIER

12,53 mln zł

Plan:
1,41 mld zł 
a po zmianie

1, 21mld zł

W roku 2018 ogłoszono ogółem 63 konkursy na łączną kwotę alokacji 6 834,7 mln zł

Sprawozdanie 

NCBR 

2018 r.

a wykonanie
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Uchwała nr 127/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 

2019 r. w sprawie Sprawozdania z działalności NCBR w roku 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

• NCBR jest instytucją, która w dużym stopniu determinuje przekształcanie polskiej gospodarki poprzez 

finansowanie służących temu celowi projektów strategicznych,

• NCBR jest jedyną instytucją w Polsce, która finansuje projekty badawcze i rozwojowe w zróżnicowanych 

formułach, poprzez instrumenty dotacyjne, ze współfinansowaniem oraz w postaci zwrotnych instrumentów 

finansowych,

• Zakres działalności programowej NCBR jest niezwykle szeroki, z imponującą liczbą programów 

finansowanych ze środków budżetowych oraz UE.
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Uchwała nr 127/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 

2019 r. w sprawie Sprawozdania z działalności NCBR w roku 2018

c.d.

Dostrzegając w opiniowanym Sprawozdaniu pozytywne jego zmiany, spełniające wymogi nowych regulacji 

prawnych, Rada stwierdza m.in. : 

• brak pogłębionej analizy powodów radykalnego obniżenia, w odniesieniu do Planu, sprawności NCBR w zakresie 

wykorzystywania środków na badania: w przypadku POIR – w 85,7 %, POWER – w 85 %, a w przypadku (i tak 

bardzo niskiej) dotacji budżetowej – w 65%,

• brak analizy przyczyn malejącej proporcji krajowych środków budżetowych w stosunku do środków europejskich,

• niezrozumienie przyczyn braku podziału środków finansowych na wsparcie utrzymania infrastruktury badawczej 

w ramach programu Panda 2,

Rada wyraża zaniepokojenie zmniejszeniem w 2018 r. środków z budżetu o prawie 0,5 mld zł.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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Plan NCBR 

2019 r.



Uchwała nr 18/2019 Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie Planu działalności NCBR na rok 2019

PROGRAMY NCBR:

• STRATEGICZNE - 14 rodzajów

• KRAJOWE - 25 rodzajów

• MIĘDZYNARODOWE - 5 rodzajów

• FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 8 rodzajów43

Prognoza 2019: projekty złożone do finansowania  ok. 2 500 !

projekty objęte monitoringiem ok. 2 970 !

RGNiSW ubolewa, że brakło w Planie działalności NCBR na 2019 rok:

• informacji na temat przyczyn malejącej proporcji środków budżetowych w stosunku do środków europejskich,

• informacji na temat malejących środków dedykowanych badaniom stosowanym.

Rada Główna postuluje dokonanie analizy funkcjonowania NCBR biorąc pod uwagę adekwatność podstaw 

formalnych – prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, kadrowych, w odniesieniu do realizowanych obecnie 

zadań charakteryzujących się: 

• bardzo dużą liczbą uruchamianych, monitorowanych i rozliczanych projektów, 

• dużą różnorodnością ich form, 

• dużą liczbą źródeł finansowania, zróżnicowaną specyfiką beneficjentów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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ŚRODKI KRAJOWE

761,5 mln zł

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

3 372,7 mln zł

ŚRODKI PRZEKAZANE BENEFICJENTOM NCBR W 2019 r.

4 205,4 mln zł

Programy 
strategiczne

259,9 mln zł

Programy 
krajowe

202,1 mln zł

Obronność 
i bezpieczeństwo

299,5 mln zł

PO IR

2 512 mln zł

PO WER

839 mln zł

PO PC i inne

21,7 mln zł

TECHMATSTRATEG
93,3 mln zł

STRATEGMED
70,4 mln zł

BIOSTRATEG
65 mln zł

GOSPOSTRATEG
31,2 mln zł

PROGRAMY

MIĘDZY-

NARODOWE

71,2 mln zł

PANDA 2
50 mln zł

LIDER
46,5 mln zł

CYBERSECIDENT
27,7 mln zł
Pozostałe
77,9 mln zł

PROJEKTY NA RZECZ 
OBRONNOŚCI 

i BEZPIECZEŃSTWA
205,1 mln zł
Pozostałe
94,4 mln zł 

SZYBKA ŚCIEŻKA
1 233 mln zł

BRIDGE ALFA
223,1 mln zł

PROJEKTY APLIKACYJNE
136,3 mln zł

DZIAŁANIE 4.2
130 mln zł
Pozostałe

789,6 mln zł

ZINTEGROWANE 
PROGRAMY UCZELNI

465,5 mln zł
STUDIUJESZ? 
PRAKTYKUJ! 
113,5 mln zł
Pozostałe
260 mln zł

e-PIONIER
20,2 mln zł

PO IG 
1,5 mln zł

Sprawozdanie

NCBR 

za 2019 r.

Uwaga: w żółtych ramkach jedyne pozycje niezmniejszone w stosunku do Planu

Plan:
1,41 mld zł 
a po zmianie

1, 26 mld zł

a wykonanie
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Uchwała nr 127/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 

2020 r. w sprawie Sprawozdania z działalności NCBR w roku 2019

Rada stwierdza m.in. : 

• brak pogłębionych analiz odchyleń od planu, szczególnie w przypadku projektów finansowanych ze środków 

krajowych (761,5 mln zł, tj. ok. 29% poniżej założeń planu, nb.  zmniejszonego w stosunku do ustawy 

budżetowej) oraz projekty międzynarodowe (71,2 mln zł, tj. ok. 31% mniej niż założenia planu), 

• utrzymujący się relatywnie mały udział środków krajowych w budżecie Centrum, stanowiący istotny czynnik 

ryzyka w finansowaniu B+R w Polsce,

• potrzebę zainicjowania przez NCBR debaty o poprawie funkcjonowania Centrum; Rada Główna, 

reprezentująca wszystkie środowiska naukowe kraju, wyraża gotowość uczestnictwa w tym procesie.

Rada wyraża zaniepokojenie znaczącym zmniejszeniem, po raz kolejny, i tak skromnych środków z budżetu 

przeznaczonych na finansowanie projektów B+R.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju



Strukturalna   niekompletność   FINANSOWANIA BADAŃ 

NCN – tylko nauki 
podstawowe 

NCBR – głownie prace 
Badawczo-Rozwojowe        

Problem 
finansowania

Nauk STOSOWANYCH, 
wyprzedzających, 

przystosowawczych

Mało programów, które            
w określonych obszarach 

wiedzy generowałyby – jak 
projekty NCN – oddolne, 

twórcze inicjatywy zespołów 
naukowych, umożliwiając ich 

rozwój, jak niewznawiane 

PBS;

- za wyjątkiem niektórych, 
istniejących form, jak: 

LIDER, 
Tango

o łącznie zbyt małym budżecie

Z opinii RGNiSW Planu NCN na 2019:

„Istnieje obszar badawczy niepokryty 

finansowaniem przez NCN i NCBiR

pomiędzy badaniami podstawowymi 

a badaniami wdrożeniowymi. 

Rada postuluje rozważenie możliwości 

poszerzenia zakresu finansowania 

przez NCN badań typu koncepcyjneg o 

z obszaru nauk technicznych 

i medycznych”
46

MNiSW - subwencja

Ważne

Nowe formy (p.a. DARPA): 

• Partnerstwo innowacyjne (PI)

• Zamówienie przedkomercyjne (PCP) 

(formuła B+R)

a także Proof of Concept
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TRL 

Technology 

Readiness 

Level)

NCN NCBR
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Definicje z ustawy 9 Poziomów TRL

Badania PODSTAWOWE
TRL poziom I

Badania PRZEMYSŁOWE
TRL poziomy II - VI

Prace ROZWOJOWE
TRL poziomy VII - IX

Zalicza się do nich między innymi badania naukowe 

nad podstawowymi właściwościami technologii

Szczątkowe w projektach
kwalifikowanych w NCN
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1 zł 100 zł10 zł



https://www.slideshare.net/DSamCA/mis-superstrategies-the-five-disciplines-of-innovation-for-internal-audit

Founded by Stanford University as Stanford Research Institute in 1946, 

became independent in 1970.

F
u

n
d
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g

Innovatorium ŁUKASIEWICZA `2019
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IB, SBŁ

• Centra B+R

• Sieć POLTRIN

• Sieć ENERGIA

IB – Instytuty Badawcze

SBŁ – Sieć ŁUKASIEWICZ



Fundusze Europejskie
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Projekty POIR: 
• Szybka Ścieżka   

• Linie Pilotażowe   
• Programy Sektorowe   

• Bridge Alfa 
• Bridge VC  

• Wspólne Przedsięwzięcia Regionalne  
• Agendy Naukowo - Badawcze  

• Projekty Aplikacyjne
• Bony na innowacje 

• … 

Realizacją POIR zajmują się:

Instytucja Zarządzająca:
• Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Instytucje Pośredniczące:
• NCBR
• PARP
• BGK

Instytucje Wdrażające
• OPI – PIB
• Fundacja na rzecz Nauki Polskiej 

Programy związane z innowacjami:

• PO IR  Inteligentny Rozwój 

• RPO Regionalne Programy Operacyjne

• PO PW  Polska Wschodnia 

53

Fundusze Europejskie 



Fundusze Europejskie
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Gospodarka



Preferowana przez przedsiębiorców forma współpracy z 
jednostką naukową jako podwykonawcą

Współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi 

2061
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1581

1220

136
297 260

161

0

500
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1500

2000

2015 2016 2017 2018

1.1.1 oraz 1.2 4.1.2 oraz 4.1.4

Przedsiębiorcy  Konsorcja P+JN

Konkurs 1.1.1/2019 przedsiębiorstwo 

samodzielnie lub w konsorcjum

Przedsiębiorcy – 202 wnioski

Konsorcja P+JN – 12 wniosków

Uwaga: poniższy slajd z prezentacji NCBR



podmioty sektora B+R: 

instytuty badawcze, jednostki 
badawczo-rozwojowe, uczelnie

Wartość wsparcia skierowana do sektora B+R 

wyniosła 331,3 mln EUR, tj. 4 % alokacji

Wartość podpisanych do końca 2018 
r. umów wg rodzaju (w mln EUR)

Fundusze Europejskie

PYTANIE: Ile nakładów ze środków UE przeznaczanych na PO IR, 

pozyskiwanych przez firmy, trafia do jednostek naukowych ?

Z Raportu MIiR
dot. realizacji POIR
w 2018 r. 

I oś:
Przedsiębiorcy –
98,86% projektów 

Jednostki badawcze -
1,14 % projektów 
0,48% dofinansowania 
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Horyzont 2020



Relacja nakładów
pozyskanych do składki wg

59

4 7 2 | N AT U R E | VO L 5 6 9 | 2 3 M AY 2 0 1 9

Udział Polski w Programie UE

Horyzont 2020
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Wiesław Banyś:  
Finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce z uwzględnieniem 
perspektywy międzynarodowej. ORCID: 0000-0003-2471-6751

Rozdysponowanie budżetu H 2020 na kraje

Udział Polski w budżecie H 2020 

Liczba finansowanych projektów
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Fundacje



POLSKA

SZWECJA

Source of data: Eurostat
Last update: 21.06.19
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Nakłady na badania w podziale na źródła

USA

CHINY
KOREA Płd

Fundacje



MISJA 

Fundacja działa od 1991 roku. 

Jest pozarządową, apolityczną instytucją 

typu non profit, która realizuje misję wspierania 

nauki. 

Jest w Polsce największym pozabudżetowym

źródłem finansowania nauki.
63
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• Ministerstwo Klimatu 

• Funduszy i Polityki Regionalnej

• Ministerstwo Infrastruktury

• Ministerstwo Rozwoju

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

• Ministerstwo Obrony Narodowej

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

• Ministerstwo Środowiska

• Ministerstwo Zdrowia

RESORTOWE finansowanie badań
– skala, koordynacja, źródła (e.g. Programy Wieloletnie)

Stan na 18.06.2020
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Zamiast podsumowania
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NAKŁADY NA BADANIA
OGÓŁEM

GOSPODARKA

BUDŻET

2018

1.320 %

0.621 %

0.369 %

1,21

0,64
0,66

0,33

30.10.2020 
GUS

x x
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Nakłady na B+R w Polsce na tle średniej krajów UE

OGÓŁEM

GOSPODARKA

BUDŻET

2018

1.320 %

0.621 %

0.369 %

1,21

0,64
0,66

0,3170,33

30.10.2020 
GUS



European Innovation Scoreboard - Edition 2019

Interactive Tool released on 19 Juni 2019

Polska
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European Innovation Scoreboard - Edition 2019



European Innovation Scoreboard - Edition 2019
Interactive Tool released on 19 Juni 2019

Public R&D expenditure
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http://swaid.stat.gov.pl/NaukaTechnika_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_NTSI_5.aspx
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Zespół analityczny przy Centrum Nauk Decyzyjnych (CND) Zakładu Wspomagania 

i Analizy Decyzji w SGH utworzony w lipcu 2016 z inicjatywy KRASP
Adaptacja do polskiej specyfiki 
metody szacowania korzyści dla 
gospodarki narodowej opracowanej 
na zlecenie 
League of European Research

Universities LERU. 

2014 r. - sektor szkolnictwa wyższego w Polsce do gospodarki
wniósł 38 mld PLN w wartości dodanej brutto - ok. 2,1% PKB.

Z efektami pośrednimi (efekt mnożnikowy) całkowita wartość
tego sektora wyniosła 192 mld PLN - ok. 10,7% PKB

Nakłady na ten sektor wynosiły zaledwie 14,4 mld PLN - 0,8% PKB

Kierownictwo

prof. dr hab. Tomasz SZAPIRO
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PROBLEMY DO DYSKUSJI



- poziom finansowania nauki

• Finansowe konsekwencje kryzysu pandemicznego - ograniczenia budżetowe, środki 
na wsparcie konkurencyjności gospodarki - udział jednostek naukowych i B+R 

• „Szklany sufit” wzrostu budżetowych nakładów na naukę 

• Nowa perspektywa funduszy unijnej polityki spójności

• Horyzont EUROPA – wnioski z pogromu w H2020

• Finansowanie z funduszy unijnych działalności B+R jednostek naukowych z Województwa Mazowieckiego

PROBLEMY DO DYSKUSJI
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1. Poziom finansowania badań naukowych w Polsce - budżet (MNiSW i inne resorty), gospodarka, fundusze UE, 
inne) – oraz przyczyny niemożności ustalenia satysfakcjonujących relacji do PKB

2. Problemy strukturalne organizacyjne i finansowe dystrybucji nakładów na B+R, w kontekście reformy nauki        
i szkolnictwa wyższego w Polsce - planowania działań i antycypowania skutków

3. Umiędzynarodowienie badań, w tym Horyzont 2020 – przyczyny braku skuteczności (mechanizmy)

4. Finansowanie (niewystarczające) badań stosowanych w relacji do badań podstawowych (jedynych w NCN) 
i prac rozwojowych (dominujących w NCBR) 

5. Stworzenie centrum analityczno-prognostyczno-koncepcyjnego ukierunkowanego na optymalizację rozwiązań 
organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych finansowania nauki w odniesieniu do źródeł finansowania

PROBLEMY DO DYSKUSJI

- poziom finansowania nauki oraz mechanizmy dystrybucji środków



Wicepremier Jarosław GOWIN:

„Bez radykalnego zwiększenia nakładów na naukę 

nie zbudujemy nowoczesnej gospodarki,
nie będzie zrównoważonego rozwoju 
i zamożnego społeczeństwa”

Europejski Kongres Gospodarczy 
Katowice, 11.05.2019

Kraje europejskie według sumy majątku (mld USD), 

dane Credit Suisse 2018
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Polska 127 euro / osobę

UEśrednio 657 euro / osobę 5  x więcej

Austria, Dania 1 270 euro / osobę 10  x więcej

NAKŁADY  NA  NAUKĘ



Problemy finansowania nauki w Polsce 
Wprowadzenie do dyskusji  

Referat wprowadzający do debaty 
RGNiSW w dniu 18.06.2020 r., 
uzupełniony po analizie Sprawozdania 
NCBR za 2019 r. na posiedzeniu w dniu 
19.11.2020 r. 

Marian M. SZCZEREK

Konsultacja

Wiesław BANYŚ

Szczepan BILIŃSKI

Bronisław MARCINIAK

Zbigniew MARCINIAK

Tomasz SZAPIRO

Posiedzenie plenarne 
18.06.2020 

Motto:

Systemowe, konsekwentne działania dotyczące racjonalizacji poziomu i mechanizmów 
dystrybucji środków finansowych na naukę w odniesieniu do ekonomicznego potencjału 
kraju, mające na celu:

• optymalizowanie instrumentów rozwoju kadr oraz  instytucji naukowych i edukacyjnych, 
• zwiększanie konkurencyjności gospodarki,
• podnoszenie skuteczności ochrony zdrowia i środowiska, 
• zaspokajanie aspiracji kulturowych społeczeństwa,

w kontekście zrównoważonego rozwoju kraju i satysfakcjonującego funkcjonowania we  
wspólnocie europejskiej.


