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Projekty ochrony własności naukowej i międzynarodowych stypendiów nie doczekały się, realizacji, zapewne z powodu małych praktycznych możliwości Ligi Narodów.
         Stałym przedmiotem troski Marii Curie była trudność zdobycia środków utrzymania dla pracowników naukowych. Stypendia nie były wystarczające ani co do liczby, ani co do wysokości. Z wielkim zadowoleniem przyjęła od bogatej Amerykanki pani Carnegie dar, który pozwolił jej przez szereg lat pomagać pracownikom swego laboratorium. Bardzo interesowała się akcją podjętą przez Jean Perrin w celu podniesienia do właściwego poziomu kredytów na laboratoria i na wynagrodzenia pracowników naukowych. Jean Perrin często prosił ją o towarzyszenie mu przy odwiedzaniu ministrów i członków parlamentu, aby w ten
sposób nadać większą wagę swoim zabiegom, ona zaś zawsze była gotowa pomagać mu w sprawie, która była jej tak bardzo bliska. W wyniku tych starań została utworzona Narodowa Kasa Nauki. Instytucja ta, nazwana później Narodowym Centrum Badań Naukowych, ma za zadanie wspierać badania naukowe przez udzielanie subwencji zarówno na pokrycie kosztów samych prac, jak również na wynagrodzenie pracowników. W późniejszym okresie, po wyzwoleniu, Fryderyk Joliot był przez rok dyrektorem Narodowego Centrum Badań Naukowych i wiele uczynił dla poprawy sytuacji personelu naukowego i naukowo-technicznego a także dla zwiększenia środków na zaopatrzenie laboratoriów.
Jest rzeczą ciekawą, że w memoriale pisanym przez Marię Curie w sprawie stypendiów międzynarodowych w r. 1926 wyrażone są myśli, które zostały później zrealizowane we Francji dzięki wysiłkom Jean Perrin, a następnie Fryderyka Joliot.
Życzeniem Marii Curie było, aby jej laboratorium stało się nie tylko wielkim ośrodkiem badawczym, ale również aby praca w nim była rzeczą przyjemną; pokoje  są przeważnie jasne i miłe. Mimo, że nie udało jej się przeprowadzić swojej koncepcji budowy Instytutu w terenie niezabudowanym, kazała natychmiast   posadzić drzewa wzdłuż budynku i na niewielkiej przestrzeni pomiędzy   Laboratorium Curie i Laboratorium Pasteura. W okresie wiosennym i jesiennym   ogródek ten służył pracownikom naukowym jako miejsce spotkań i dyskusji. Matka często wychodziła ze swojej pracowni na taras i oparta o balustradę brała   udział  w rozmowie. Urządzane z różnych okazji zebrania pracowników naukowych   również odbywały się w ogródku, jeżeli tylko pogoda na to pozwalała. Wynoszono  stoły i stawiano na nich kuwety fotograficzne z ciastkami, herbatę pito ze zlewek laboratoryjnych. Tradycja tych miłych zebrań utrzymuje się dotychczas. Inne, bardziej

