
 
 

                    
 
 
 

Protokół  
z II posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

z dnia 17 września 2015 r.  
 
 
W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie  
z załączoną listą (załącznik nr 1 do protokołu) oraz Dyrektor Departamentu Nauki Pani  
Magdalena Maciejewska oraz Zastępca dyrektora Pani Agnieszka Stefaniak-Hrycko.  
 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1.   Otarcie obrad. 
2.   Sprawdzenie kworum. 
3.   Sprawozdanie z bieżących prac RMN oraz uczestnictwa w spotkaniach w roli 

przedstawicieli RMN-u. 
4.   Propozycje działań – omówienie przedstawionych pomysłów oraz wyznaczenie 

grup roboczych i koordynatorów działań. 
5.   Spotkanie z dyrektor Magdaleną Maciejewską i wicedyrektor Agnieszką 

Stefaniak-Hrycko z Departamentu Nauki MNiSW. 
6.   Wolne wnioski. 
7.   Zamknięcie obrad.  

 
Ad. 1-3 
Przewodniczący powitał zebranych. Po sprawdzeniu kworum (obecnych 11 osób) 
przystąpiono do omówienia bieżących prac Rady. 

W dniach 19 sierpnia i 8 września przedstawiciele Prezydium RMN uczestniczyli  
w spotkaniach konsultacyjnych z Kierownictwem MNiSW, które poświęcone były 
omówieniu uwag zgłoszonych przez środowisko naukowe do projektu rozporządzenia w 
sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym. 
 
Przewodniczący RMN dr E. Kulczycki 10 września uczestniczył w posiedzeniu Rady 
Narodowego Centrum Nauki podczas którego, poruszył kwestię etatowego zatrudniania 
pracowników technicznych z grantów.  
 



Przewodniczący RMN dr E. Kulczycki oraz Wiceprzewodniczący RMN dr Łukasz 
Michalczyk 16 września wzięli udział w uroczystości wręczenia Diamentowych Grantów 
2015. 
 
 
Ad. 4 
 
Prezydium RMN, po konsultacjach z członkami Rady, przedstawiło plan prac na najbliższe 
miesiące. Wśród problemów i tematów, którymi zamierza zająć się RMN znalazły się m.in.: 
 

•   wprowadzenie zmian w programach MNiSW oraz NCN, 
•   promowanie współpracy naukowców z przedsiębiorcami (staże w przemyśle), 
•   promowanie mobilności krótkoterminowej krajowej i zagranicznej, 
•   akcja „zgłoś absurd” mająca na celu zgromadzenie informacji na temat 

niedoskonałości legislacyjnych i proceduralnych, które mogą stanowić przeszkodę w 
rozwoju naukowym,  

•   zgłaszanie Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprawek legislacyjnych do 
przepisów prawa regulujących zasady finansowania badań młodych naukowców, 

•   podjęcie działań na rzecz promocji interdyscyplinarności poprzez dążenie do 
utworzenia programów konkursowych na projekty badawcze stricte 
interdyscyplinarne, 

•   szkolenia w zakresie technik przygotowywania tekstów naukowych do publikacji  
w czasopismach zagranicznych, 

•   prace nad przygotowaniem opracowania zawierającego uwagi na temat efektów 
funkcjonowania nowego trybu habilitacyjnego, 

•   akcja gromadzenia i upowszechniania dobrych praktyk w wybranych obszarach 
związanych z funkcjonowaniem młodych naukowców na uczelniach. 

 
Ad. 5 
 
Podczas posiedzenia Rada gościła kierownictwo Departamentu Nauki Panie Magdalenę 
Maciejewską oraz Agnieszkę Stefaniak-Hrycko. Spotkanie miało na celu omówienie spraw 
związanych z finansowaniem i funkcjonowaniem programów stypendialnych realizowanych 
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Poruszane w rozmowach problemy to: 
wprowadzenie do regulaminu konkursu „Diamentowy Grant” drugiej recenzji projektu oraz 
rozmowy kwalifikacyjnej studenta, uregulowanie terminów naborów wniosków  
w poszczególnych konkursach, zasady doboru członków zespołów eksperckich, przebieg 
oceny wniosków w poszczególnych konkursach, a także możliwość uruchomienia przez 
MNiSW programu grantowego dedykowanego badaniom interdyscyplinarnym. W trakcie 
wielowątkowej dyskusji Przewodniczący RMN przypomniał, że obecna Rada kontynuuje 
prace na rzecz przekształcenia środków przyznawanych w ramach konkursu „Mobilność 
Plus” w formę imiennego nieopodatkowanego stypendium.  
 



 
 
Ad. 6-7 
 
W związku z planowanym udziałem Przewodniczącego Rady NCN prof. M. Karońskiego  
w październikowym posiedzeniu Rady, Przewodniczący RMN podjął temat pytań i zagadnień 
do dyskusji w zakresie programów realizowanych przez NCN.  
 
 
                      Przewodniczący 
                       Rady Młodych Naukowców 

 
 
                            Dr Emanuel Kulczycki 
 
 
 
 
 


