
Szansa na rozwój kariery naukowej. Dowolnie wybrany temat, 
dyscyplina oraz instytucja przyjmująca w Polsce.  Atrakcyjne 
wynagrodzenie. Dodatkowy grant na badania. Szkolenia i staże 
międzysektorowe.

Jesteś naukowcem i masz 
doskonały pomysł na badania? 

Zrealizujesz je w Polsce!

International Mobility 
and Skills Training



O programie 
POLONEZ BIS jest współfinansowany przez 
Komisję Europejską i Narodowe Centrum 
Nauki w ramach grantu Marie Skłodow-
ska-Curie COFUND. W trzech konkursach, 
które ogłosimy w 2021 i 2022 roku, zrekru-
tujemy 120 doświadczonych naukowców  
z całego świata. 

Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby 
prowadzić tu badania podstawowe w wy-
branych przez siebie instytucjach. Program 
gwarantuje Stażystom zatrudnienie w peł-
nym wymiarze czasu pracy oraz fundusze na 
realizację własnych projektów badawczych  
w dowolnej dyscyplinie naukowej. 

Program naukowy uzupełni cykl atrakcyj-
nych szkoleń, współpraca ze startupami  
i organizacjami pozarządowymi w ramach 
staży międzysektorowych.

Kto może złożyć wniosek? 
 • obywatele dowolnego państwa, bez względu na naro-

dowość, wiek i płeć

 • naukowcy z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim, 
pełnoetatowym, udokumentowanym doświadczeniem 
badawczym 

 • osoby, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia 
konkursu nie mieszkały i nie pracowały w Polsce dłu-
żej niż 12 miesięcy (naukowcy starający się o status 
uchodźcy będą mogli przedłużyć ten okres)

 • badacze gotowi zmienić miejsce pracy i przeprowadzić 
się do Polski na 2 lata – na cały okres realizacji projektu

Warunki finansowe 
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz ubez-

pieczenie zdrowotne i społeczne zagwarantowane  
w Kodeksie Pracy

• Atrakcyjne wynagrodzenie

Living and Mobility allowance: 4 465 euro miesięcznie 
brutto

Family allowance: 300 euro miesięcznie brutto (dla 
osób przyjeżdżających z rodzinami) 

Special needs allowance: 200 euro miesięcznie brutto 
(dla osób z niepełnosprawnością) 

• Grant badawczy do 100 000 euro, m.in. na wynagro-
dzenia członków zespołu, zakup aparatury, koszty 
badań terenowych, wyjazdy na konferencje i staże 
międzysektorowe

Informacja o projekcie 
w europejskim Serwisie 
Informacyjnym Badań  
i Rozwoju (CORDIS) 

https://cordis.europa.eu/project/id/945339


Instytucje przyjmujące
Projekt badawczy można realizować w dowolnie 
wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski,  
z wyjątkiem instytucji, która nadała Stażyście/Sta-
żystce stopień doktora lub która zatrudniała go/ją 
w okresie 3 lat bezpośrednio przed dniem ogłosze-
nia konkursu. Profil instytucji powinien odpowiadać 
charakterowi projektu badawczego. 

Instytucja przyjmująca zapewni Stażystom opiekę 
naukową mentora w wybranej dziedzinie badań  
i wsparcie asystenta administracyjnego, który po-
może w zarządzaniu projektem. Instytucja przyj-
mująca otrzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie 
związane z zarządzaniem projektem.

Szkolenia
Program szkoleniowy realizowany we współpracy  
z partnerami instytucjonalnymi, obejmie:  

• rozwój umiejętności miękkich

• planowanie dalszej kariery z The Careers Research 
and Advisory Centre – Vitae 

• współpracę z biznesem przy wsparciu Fundacji Star-
tup HUB Poland 

• promocję nauki przy wsparciu Fundacji Kobiety  
Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki

• dobór narzędzi otwartego dostępu z Interdyscypli-
narnym Centrum Modelowania Matematycznego  
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ocena wniosków
Finansowanie otrzymają najlepsze projekty badaw-
cze, których kierownicy spełniają warunki konkursu 
i dysponują niezbędnym doświadczeniem nauko-
wym oraz umiejętnościami do ich realizacji. Udział 
w programie powinien korzystnie wpłynąć na rozwój 
kariery naukowej Stażysty po zakończeniu projektu.  

NCN ocenia wnioski w sposób transparentny, bez-
stronny i rzetelny w dwuetapowej procedurze pro-
wadzonej przez krajowych i międzynarodowych 
ekspertów. 

Częścią drugiego etapu oceny jest rozmowa kwali-
fikacyjna online. Szansę na finansowanie otrzyma-
ją projekty, które łącznie uzyskają co najmniej 70% 
punktów.

Ocena opiera się na pięciu kryteriach: 

osiągnięcia 
wnioskodawcy 

poziom projektu 
badawczego

25% 25% 

upowszechnianie 
rezultatów badań 

wpływ realizacji 
projektu na rozwój 
dziedziny naukowej 
i dalszej karieryosiągnięcia opiekuna 

naukowego oraz 
poziom jednostki 
przyjmującej

10% 

20% 

20% 



*Kolejne dwa konkursy odbędą się w 2022 r.

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji 
Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 945339 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie”

polonez@ncn.gov.pl polonezbis.euKontakt POLONEZ Team
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Harmonogram konkursu*

Więcej o programie POLONEZ 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów  
z Laureatami poprzednich edycji programu

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3CD9HzD1Bs9CeXJ8X7gdEOwBOZEod7sH79__K909_yDy68iCXJnn7zHe0&v=I9PqXWi19aM&feature=youtu.be
http://www.polonezbis.eu

