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25 lat przemian gospodarczych
RZESZÓW 27 kwietnia w  rzeszowskim kampusie 
Wyższej Szkoły Prawa i Administracji odbyła się konfe-
rencja, na której podsumowano ćwierćwiecze przemian 
gospodarczych w Polsce. Organizatorem dyskusji było 
Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z WSPiA. 
Włodzimierz Karpiński, minister skarbu państwa przy-
pominał, że z  8,5 tys. państwowych przedsiębiorstw 

w 1989 r. na proces prywatyzacji czeka tylko 3% �rm. 
W wyniku przekształceń własnościowych zmieniła się 
struktura rynku pracy – w przemyśle 88% pracowników 
jest zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw prywat-
nych, a pozostałe 12% w sektorze przedsiębiorstw pu-
blicznych. – Jednak, co ważne, przez 25 lat państwo nie 
utraciło kontroli nad strategicznymi z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i rozwoju gospodarki �rmami. Skonso-
lidowaliśmy w ramach silnych grup kapitałowych prze-
mysł wydobywczy, paliwowy, energetyczny, chemicz-
ny, a w ubiegłym roku sektor zbrojeniowy – powiedział 
min. Karpiński. Uczestnicy konferencji mogli dowie-
dzieć się, że największymi problemami ministrów skar-
bu państwa zazwyczaj były oczekiwania ministrów �-
nansów. Chcieli oni jak najwyższych przychodów do 
budżetu. Drugi problem dotyczył podejrzeń co do spo-
sobu prywatyzacji, przez co ministrowie często musie-
li tłumaczyć się przed prokuratorami. Aleksander Grad 
jako najważniejszy sukces przemian gospodarczych wy-
mienił to, że państwo przeprowadziło prywatyzację, nie 
tworząc w Polsce klasy tzw. oligarchów. Wspomnienia 
prywatyzacji wywoływały wiele emocji. Największe do-
tyczyły prywatyzacji PZU, Telekomunikacji Polskiej 
S.A. czy próby przejęcia tarnowskich Azotów. Wątpli-
wości budziła też sprawa wykorzystania pieniędzy ze 
sprzedaży przedsiębiorstw. Jednak zdaniem Wiesława 
Kaczmarka więcej przemawia za sukcesem niż klęską 
prywatyzacji.

Doktorat h.c. – prof. Ada Yonath
ŁÓDŹ 27 kwietnia prof. Ada Yonath z Instytutu We-
izmanna w  Rechowot (Izrael) otrzymała tytuł dok-
tora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w  Ło-
dzi. Izraelska uczona jest wybitną chemiczką, prowa-
dzi badania w zakresie krystalogra�i. W 2009 r. otrzy-
mała Nagrodę Nobla za badania nad strukturą i funk-
cją rybosomu – struktury odpowiedzialnej za wdraża-
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Narodowe Centrum Nauki zmieniło za-
sady �nansowania wynagrodzeń w  pro-
jektach OPUS, PRELUDIUM i SONATA. 
Wynagrodzenia dla wykonawców projek-
tów zostały podzielone na 3 kategorie: wy-
nagrodzenia etatowe dla kierownika lub 
wykonawcy zatrudnionego na stanowisku 
postdok, wynagrodzenia dodatkowe oraz 
stypendia naukowe dla 
doktorantów i  studen-
tów.

Badacz pobierający 
wynagrodzenie eta-
towe w  ramach pro-
jektu NCN nie może 
pobierać żadnego in-
nego wynagrodzenia 
z grantów NCN ani być 
zatrudnionym na etacie 
u  innego pracodawcy. 
Z  całą pewnością nie 
można być zatrudnionym na umowę 
o pracę w innej instytucji na jakiejkolwiek 
części etatu i pobierać z tego tytułu wyna-
grodzenia. Kolejne ograniczenie dotyczy 
wysokości wynagrodzeń. Maksymalna 
wartość wynagrodzenia etatowego kie-
rownika projektu wynosi 120 tys. zł rocz-
nie w konkursie OPUS i 85 tys. zł rocznie 
w konkursie SONATA. Są to kwoty brutto 
wraz ze wszystkimi pochodnymi. Istnieje 
możliwość wskazania wyższej kwoty wy-
nagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych 
okoliczności powinno być przedstawione 
we wniosku. Należy pamiętać, że zasad-
ność podwyższenia wynagrodzenia pod-
lega ocenie przez zespół ekspertów.

W  konkursie OPUS można zaplano-
wać dwa stanowiska typu postdok (w SO-
NACIE i  PRELUDIUM nie dopusz-
cza się zatrudniania na takich stanowi-
skach). W  ramach każdego stanowiska 
(etatu) można zatrudnić więcej niż jedną 
osobę. Najkrótszy możliwy okres zatrud-
nienia każdego z doktorów wynosi 6 mie-
sięcy, a  łączny czas zatrudnienia wszyst-
kich tego typu wykonawców nie może 
przekraczać dwukrotności zaplanowa-
nego czasu trwania projektu. Wśród wa-
runków zatrudnienia na stanowisku post-
dok są m.in. te, że kandydat musi być wy-
brany w otwartym konkursie, a kierownik 
projektu nie może być jego promotorem 
(choć NCN przewidział możliwość od-
stępstwa od tej zasady dla jednej osoby). 
Maksymalny limit wynagrodzenia dla 
osoby na stanowisku postdoka to 85 tys. zł 
rocznie (to kwota brutto z pochodnymi). 

Wynagrodzenia dodatkowe mogą 
otrzymywać tylko osoby, które nie są za-
trudnione na etacie w ramach projektów 
NCN i nie pobierają w ich ramach stypen-
dium. W konkursie OPUS, gdy kierownik 
projektu nie planuje zatrudnienia na eta-

cie, budżet wynagrodzeń dodatkowych na 
każdy miesiąc wynosi co najwyżej: 2,5 tys. 
zł w projekcie indywidualnym; 3,5 tys. zł 
dla dwóch osób, w tym najwyżej 2,5 tys. 
zł dla kierownika projektu; 4,5 tys. zł dla 
trzech lub więcej osób i znów najwyżej 2,5 
tys. zł dla kierownika. Jeśli kierownik za-
trudniony jest w  projekcie na etacie, bu-

dżet wynagrodzeń do-
datkowych może wy-
nieść 1 tys. zł dla jednej 
osoby lub 2 tys. zł dla 
dwóch lub więcej osób.

W  konkursie SO-
NATA, o  ile kierow-
nik nie przewiduje za-
trudnienia w  projekcie 
na etacie, miesięczne 
wynagrodzenia dodat-
kowe wynoszą 1,5 tys. 
zł w  projekcie indywi-

dualnym lub 2,5 tys. zł dla dwóch lub wię-
cej osób (w  tym najwyżej 1,5 tys. zł dla 
kierownika projektu). Gdy kierownik pra-
cuje w  projekcie na etacie – 1 tys. zł dla 
jednej lub kilku osób.

W konkursie PRELUDIUM na wszyst-
kie wynagrodzenia dodatkowe można 
wydać do 1 tys. zł miesięcznie. Kwota ta 
może być rozdzielona dowolnie pomię-
dzy kierownika projektu i  drugiego wy-
konawcę.

W ramach środków na wynagrodzenie 
dodatkowe można zaplanować zatrudnie-
nie w formie: umowy o pracę (w pełnym 
lub częściowym wymiarze czasu pracy) 
i  umowy cywilnoprawnej (o  dzieło lub 
zlecenie).

Stypendia naukowe mogą być przy-
znawane w  konkursie OPUS (nie ma ich 
ani w  SONACIE, ani w  PRELUDIUM). 
Budżet stypendiów naukowych na każdy 
miesiąc wynosi najwyżej 6 tys. zł. Poje-
dyncze stypendium naukowe może mieć 
wartość od 500 zł do 3 tys. zł miesięcznie. 
Może być przyznane na okres nie krótszy 
niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż czas trwa-
nia projektu. Ze środków jednego pro-
jektu może być �nansowanych co najwy-
żej 10 stypendiów, niezależnie od okresu, 
na jaki są przyznane.

Aby otrzymać stypendium, trzeba 
być studentem studiów II stopnia, co naj-
mniej IV roku jednolitych studiów magi-
sterskich lub doktorantem. Stypendia na-
ukowe muszą być przyznawane zgodnie 
z  regulaminami obowiązującymi w  in-
nych konkursach NCN. Łączna kwota po-
bieranych przez jednego wykonawcę  sty-
pendiów naukowych �nansowanych 
z projektów NCN nie może przekraczać 3 
tys. zł miesięcznie.
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