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 Finansowanie nauki w Polsce 

na tle międzynarodowym
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Source of data: Eurostat 
Last update: 21.06.2019

1,03 %

Korea Płd. 4 % 

USA 3 %

Chiny 2,05 %

Japonia 3,28 %

EU – 2,07 %

Cel strategii Europa 2020: 3 % PKB

20. miejsce
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Nakłady na naukę

Budżet

Gospodarka

 Inne 
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2007 2017 2007 2017 

EU 1.77 2.07 229 601   318 108 

Poland 0.56 1.03 1 764       4 834

Czechia 1.31 1.79 1 801 3 433

Sweden 3.25 3.33 11 608 15 811

South Korea 3.00 4.22 24 589 52 493

United States 2.63 2.76 277 502 453 261

R & D expenditure 2007 and 2017 

% of GDP) (in millions of euro) 

Source of data: Eurostat 
Last update: 21.06.2019

6



APEL 
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

19 marca 2018
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Szacunki przeprowadzone według metody wartości dodanej brutto (ang. GVA) dla uczelni

zrzeszonych w Lidze Europejskich Uniwersytetów Badawczych i wstępne analogiczne

symulacje dotyczące sytuacji w Polsce wskazują, że

każda złotówka zainwestowana przez polski budżet w naukę i szkolnictwo wyższe

generuje 5 zł zwrotu.

Dlatego Rada Główna zwraca się z apelem do Parlamentu i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej

o zdecydowane zwiększenie finansowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego oraz

opracowanie planu dochodzenia do unijnej średniej nakładów. Nie

marnujmy więcej czasu; beneficjentem tej inwestycji będą kolejne pokolenia Polaków.

Przewodniczący RGNiSW

Prof. Zbigniew Marciniak
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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



Minister Jarosław GOWIN: 

„ W 2019 roku nakłady na naukę i szkolnictwo wyższe wzrosną o 1,35 mld zł - do 26,5 mld zł " 

2018 r.  2019 r.  

dział szkolnictwo wyższe 16,59 mld zł 18,07 mld zł     (+ 9 %) 
dział nauka 7,96 mld zł 8,44 mld zł     (+ 6 %)

„ Dodatkowo rząd przekaże uczelniom publicznym obligacje Skarbu Państwa na kwotę 3 mld zł.

Czyli 4,35 mld zł - to jest największy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe od roku 1989

roku – podkreślił ”.

PYTANIE: jak prognozowane jest wykonanie finansowania w 2019 r. ?

? % PKB łącznie       ? % PKB z budżetu 9

30.09.2018 PolskieRadio24

(w dane te wliczono środki unijne)



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



APEL Rady Głównej Nauki I Szkolnictwa Wyższego do 

Parlamentu I Rządu Rzeczpospolitej Polskiej  

z dnia 9 maja 2019 r.

Przyjęte w kwietniu 2019 r. założenie możliwego

zablokowania sztywnych wydatków budżetu państwa w

powiązaniu ze wzrostem PKB, niesie niebezpieczeństwo

złamania reguły waloryzacyjnej.

Nie tylko uniemożliwiłoby to realizację celów i zadań

reformy nauki i szkolnictwa wyższego, ale byłoby także

spektakularnym złamaniem umowy społecznej pomiędzy

władzą państwową i środowiskiem akademickim.

Dlatego RGNiSW zwraca się z apelem do Parlamentu

i Rządu RP, nie dotyczyło to środków niezbędnych dla

realizacji celów Ustawy 2.0,
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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 

13

PYTANIE: czy to będzie (jest) ujęte 
w Ustawie budżetowej na 2020 ?

17.06.2019 Minister Jarosław GOWIN 

w rozmowie z PAP: 



Rok   2020
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Założono m.in.:
• finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;

• finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

• realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 

1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;

• wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały 

emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;

• realizację rządowego programu „Dobry start”, zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde 

dziecko w wieku szkolnym;

• waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24 proc.;

• zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do roku 2019;

• wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych;

• realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej;

•zwiększenie wydatków dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego;
• finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby 

Więziennej w latach 2017-2020;

• realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów;

• realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

27.08.2019   

UWAGA: Projekt jeszcze nie jest dostępny, szczegóły nie są znane 
(27.08.2019 Business Insider Polska) 15



 Nakłady na naukę w Polsce w 2020 r.

 Budżet ??? mld zł +/- ? % 

 Gospodarka ??? mld zł +/- ? % 

 Inne ??? mld zł +/- ? %

( uwaga: + xx % - przyrost w stosunku do roku ub. )
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PYTANIE: czy są uwzględnione w Ustawie deklaracje Ministra Gowina ?



 Struktura i mechanizmy finansowania

 MNiSW

 NCN

 NCBR

 PAN

 Inne (POIR, FNP, …. )
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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 1,27 mld zł 0 %

Przychody w 2020 r. (plan) ?,?? mld zł + ? %
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W roku 2019 dotacje celowa pozostanie na poziomie roku 2018, co w połączeniu ze stale
rosnącą kosztochłonnością projektów wpływa na spadek współczynnika sukcesu do 20-25%.
Wydaje się celowe by w r. 2020 i kolejnych latach budżet NCN powrócił na tendencję
wzrostową.

Ze Wstępu do Planu NCN na 2019 r.:



Uchwała nr 108/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie Planu działalności NCN na 2019 r.

Cyt.: 

RGNiSW stwierdza oraz pragnie podkreślić, że NCN:

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

• ukształtowało system grantowego finansowania badań naukowych zgodnie z międzynarodowymi 

standardami

• integruje badania naukowe prowadzone w Polsce z innymi krajami i instytucjami międzynarodowymi, 

co ma szczególnie istotne znaczenie dla nauk ścisłych i przyrodniczych

20

Narodowe Centrum Nauki



Uchwała nr 108/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. 

w sprawie Planu działalności NCN na 2019 r.

JEDNOCZEŚNIE:

Na tle wcześniejszego rosnącego finansowania NCN, Rada z niepokojem stwierdza stagnację 

środków dedykowanych dla NCN na 2019 r.

Rada wskazuje na brak pozytywnej korelacji środków finansowych przeznaczanych na badania 

naukowe z dynamiką PKB, co w opinii Rady jest zjawiskiem niepokojącym tym bardziej, że 

notowana jest relatywnie wysoka dynamika PKB. 
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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

• systematyczne podawanie wartości planistycznych w układzie dynamicznym

• rozważenie możliwości poszerzenia zakresu finansowania przez NCN badań typu koncepcyjnego z obszaru 

nauk technicznych i medycznych, z uwagi na istnienie niepokrytego finansowaniem przez NCN i NCBiR 

obszaru badawczego pomiędzy badaniami podstawowymi a badaniami wdrożeniowymi,

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

sukcesu aplikacji w naukach technicznych,

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

dyscypliny.

c.d. z uchwały nr 108/2019 - RGNiSW postuluje m.in. :
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Narodowe Centrum Nauki
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Narodowe Centrum Nauki
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25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin) 

368 podpaneli !

Narodowe Centrum Nauki



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
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NCBR



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Budżet NCBR w 2018 r. 3,84 mld zł + 29 %
- środki krajowe 1,11 mld zł +/- ? %
- UE 2,66 mld zł +/- ? %

Budżet NCBR w 2019 r. 4,36 mld zł + 13 %
- środki krajowe 1,07 mld zł - 0,3%
- UE 3,19 mld zł + 20%

Budżet NCBR w 2020 r. ?,?? mld zł       +/- ? %
- środki krajowe ?,?? mld zł      +/- ? %
- UE ?,?? mld zł +/- ? %
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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

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.

PROGRAMY NCBR:

• STRATEGICZNE - 14 rodzajów

• KRAJOWE - 25 rodzajów

• MIĘDZYNARODOWE - 5 rodzajów

• FUNDUSZE EUROPEJSKIE - 8 rodzajów
27

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

projekty objęte monitoringiem ok. 2 970 !



RGNiSW ubolewa, że brakło w Planie działalności NCBR:

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

europejskich

• informacji na temat malejących środków dedykowanych badaniom stosowanym

• informacji na temat powodów wyeliminowania niektórych, dotychczas dobrze funkcjonujących

programów (np. farmaceutycznych),

• informacji na temat zasad zatrudniania pracowników NCBR (NCBR+Sp. z o.o.)

• informacji o sposobie oceny realizacji projektów w kontekście wdrażania ich wyników

28

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 niepokryty finansowaniem przez NCN   

i NCBiR obszar badawczy pomiędzy badaniami 

podstawowymi a badaniami wdrożeniowymi. 

Rada postuluje rozważenie możliwości 

poszerzenia zakresu finansowania 

przez NCN badań typu koncepcyjnego z 

obszaru nauk technicznych i 

medycznych”
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MNiSW - subwencja

Ważne

Nowe formy (p.a. DARPA): 

• Partnerstwo innowacyjne (PI)

• Zamówienie przedkomercyjne (PCP) 

(formuła B+R)



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

in
g

Innovatorium ŁUKASIEWICZA `2019
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Plan NCBR 

2019 r.

Badania 

stosowane ?

Top - down
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Technology Readiness Level

TRL 1 - 9
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TRL 

Technology 

Readiness 

Level)
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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
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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 Inwestycji i Rozwoju 

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 
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Fundusze Europejskie 



Fundusze Europejskie
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Gospodarka
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1.03 %

0.67 %

0.36 %

NAKŁADY NA BADANIA

OGÓŁEM

GOSPODARKA

BUDŻET
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GOSPODARKA – NAKŁADY NA B+R



Współpraca przedsiębiorców z jednostkami naukowymi 
2061

1304

1581

1220

136
297 260

161

0

500

1000

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

Preferowana przez przedsiębiorcę 
forma współpracy z jednostką 
naukową jako podwykonawcą.

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 



46

Horyzont 2020



Relacja nakładów
pozyskanych do składki wg
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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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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.
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• Ministerstwo Energii

• Ministerstwo Infrastruktury

• Ministerstwo Inwestycji i 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)
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Zamiast podsumowania



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

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

Public R&D expenditure
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APEL  środowiska akademickiego w sprawie 

systemowego wzrostu finansowania szkolnictwa 

wyższego i nauki z budżetu państwa

przekazany Marszałkowi Sejmu RP 12.04.2018.
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Min. J. Emilewicz:  

2,35% w 2025 r. 
Innovatorium
ŁUKASIEWICZA `2019 
Poznań 



Wicepremier, 
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jarosław GOWIN:

„Bez radykalnego zwiększenia nakładów na naukę nie zbudujemy 
nowoczesnej gospodarki,

nie będzie zrównoważonego rozwoju 
i zamożnego społeczeństwa”

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 11.05.2019
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PROBLEMY DO DYSKUSJI
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1. Poziom finansowania badań naukowych w Polsce - budżet (MNiSW i inne resorty), 
gospodarka, fundusze UE, inne) – przyczyny niemożności ustalenia satysfakcjonujących 
relacji do PKB

2. Problemy strukturalne 

 organizacyjne (jednostki uczelniane, Instytuty PAN, Instytuty Badawcze, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ, 
inne sieci instytutów, Centra Badawczo-Rozwojowe) 

 finansowania:
– nauki podstawowe (subwencja MNiSW, NCN, FNP) – doskonalenie  kryteriów (waga, panele, 

dyscypliny)
– nauki stosowane (NCBR, subwencja MNiSW, stabilność finansowania w zakresie badań 
wyprzedzających)
– prace B+R - badania aplikacyjne (NCBiR, FE, Programy Wieloletnie)

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

4. Finansowanie tzw. dużej aparatury badawczej oraz PMDIB i SPUB dla SBŁ instytutów 
Sieci ŁUKASIWEICZ

5.Inne 



Problemy finansowania nauki 
w Polsce

Posiedzenie plenarne 
10.04.2019 

60
Doskonałość naukowa i doskonałość wdrożeniowa równoważne dla rozwoju nauki i gospodarki 

Marian M. SZCZEREK

Konsultacja

Wiesław BANYŚ

Szczepan BILIŃSKI

Bronisław MARCINIAK

Zbigniew MARCINIAK

Tomasz SZAPIRO


