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DLACZEGO PROGRAM POLSKIE POWROTY?

Celem programu Polskie Powroty jest stworzenie wyróżniającym się 
polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich 
zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub  
instytutach badawczych.

To jedyna oferta grantowa dla polskich naukowców rezydujących  
w ośrodkach naukowych za granicą, która daje możliwość:

• powrotu do Polski w celu stworzenia własnej grupy projektowej 
(zespołu badawczego)

• prowadzenia badań w Polsce w optymalnych warunkach lub prac 
rozwojowych na światowym poziomie

• pozyskania do współpracy przez instytuty naukowe i instytuty  
badawcze specjalistów posiadających doświadczenie  
międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów  
badawczych w swojej dyscyplinie naukowej
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KIM JEST POWRACAJĄCY NAUKOWIEC?

Powracającym Naukowcem może być osoba, która:

• posiada obywatelstwo polskie

• uzyskała stopień naukowy doktora przed 1 stycznia 2017 r.

• w okresie od 1 stycznia 2018 r. do momentu złożenia wniosku   
nie mieszkała i nie pracowała w Polsce

• w okresie od 1 stycznia 2015 r. do momentu złożenia wniosku  
pracowała naukowo za granicą przez co najmniej 2 lata łącznie w: 
uczelni, instytucie badawczym, instytucie naukowym lub dziale 
badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza 
granicami Polski, przy  czym okres ten mogła przepracować  
w różnych instytucjach

• może wykazać się minimum 3 osiągnięciami spośród poniższych:

 → publikacja jako autor o znaczącym wkładzie

 → recenzowana monografia naukowa w jednym z następujących 
języków: rosyjskim, hiszpańskim, włoskim, niemieckim,  
angielskim, francuskim

 → publikacja w recenzowanych materiałach z konferencji  
międzynarodowej

 → nauki o sztuce: przynajmniej dwie prezentacje dwóch różnych 
dzieł w zagranicznej instytucji kultury lub ośrodku akademickim 
bądź otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie o zasięgu 
międzynarodowym

Program otwarty jest dla Powracających Naukowców reprezentujących 
wszystkie dziedziny naukowe.

JAKIE KOSZTY SĄ FINANSOWANE W PROGRAMIE?

• wynagrodzenie Powracającego Naukowca wraz z kosztami  
pracodawcy

• wynagrodzenia dla członków Grupy Projektowej wraz z kosztami 
pracodawcy

• koszty przesiedlenia

• koszty adaptacji miejsca pracy

• komponent badawczy finansowany ze środków  
Narodowego Centrum Nauki (NCN)

 

Kontakt: researchers@nawa.gov.pl
www.nawa.gov.pl/naukowcy
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