
 

                    
 
 
 

Protokół  
 z IX Posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

z dnia 31 marca 2016 r.  
 

 
W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców udział wzięli członkowie Rady zgodnie z 
załączoną listą (załącznik nr 1 do protokołu ).  
 

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

przedstawicieli RMN-u. 
4. Wolne wnioski. 
5. Spotkanie z Panią Agnieszką Stefaniak-Hrycko (zastępcą dyrektora Departamentu 

Nauki) poświęcone przyszłości programów ministerialnych. 
6. Spotkanie z prof. Michałem Karońskim (Przewodniczącym Rady Narodowego 

Centrum Nauki) – dyskusja nad założeniami „małych grantów” oraz ewolucji 
programu Iuventus Plus. 

7. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad. 1-4. 
 
Przewodniczący dokonał podsumowania debaty „Młodzi w nauce” . W debacie wzięli udział 
przedstawiciele środowiska akademickiego i najważniejszych instytucji mających wpływ na 
kierunki rozwoju nauki w Polsce. Debata była wyjątkowym wydarzeniem również ze 
względu na fakt, że przy jej organizacji po raz pierwszy nawiązana została współpraca 
między najważniejszymi instytucjami reprezentującymi młodych naukowców w Polsce: Radą 
Młodych Naukowców, Akademią Młodych Uczonych, Akademią Młodych Uczonych i 
Artystów, Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Samorządem Doktorantów Polskiej 
Akademii Nauk. 

Debata podzielona została na dwa panele dyskusyjne: Panel I, poświęcony karierze naukowej 
młodych uczonych, oraz Panel II, którego tematem było finansowanie nauki i instytucji 
naukowych, Wystąpienia otwarcia wygłosili Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy 
Duszyński i Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW dr Andrzej 
Kurkiewicz (Panel I) oraz Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
dr Piotr Dardziński i Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Elżbieta Frąckowiak (Panel 
II). 



Następnie poinformował, że do Rady wpłynęło pismo w sprawie  zaopiniowania  projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności 
innowacyjnej. Prośba do członków Rady o zgłaszanie uwag. 

Ponadto członkowie Rady zostali poproszeni o zabranie głosu na temat projektów: 
rozporządzenia w sprawie wzorcowych efektów kształcenia oraz dotyczące rozporządzenia 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków: lekarskiego, 
lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Przewodniczący zwrócił się 
z prośbą o zgłaszanie uwag do 7 kwietnia.  

Przypomniał, iż Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w programie MNiSW „Mobilność 
Plus”. Rada przychyliła się do większości zaproponowanych przez resort zmian m.in. 
połączenia mobilności międzynarodowej z krajową, rozszerzenia grona adresatów programu, 
rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych, czy też wprowadzenia możliwości 
wnioskowania przez jednostkę naukową o indywidualne zwiększenie środków w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. Członkowie Rady zdecydowanie sprzeciwili się jednak 
wydłużeniu minimalnego okresu trwania wyjazdu uznając, że zmiana ta negatywnie 
wpłynęłaby na migrację naukową i stałaby się kolejną barierą ograniczającą mobilność.  

W dniu 29 marca RMN przyjęła stanowisko na temat habilitacji. Dokument ten zawiera 
uwagi o charakterze szczegółowym. Uchwała przekazana została Ministrowi Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 

W dniach 12-14 kwietnia 2016 r. Przewodniczący RMN weźmie udział w  międzynarodowej 
konferencji Open Education Global, która odbędzie się w Akademii Górniczo-Hutniczej w 
Krakowie. 

Członkowie Rady ponownie powrócili do tematu uwag RMN do regulaminów konkursów 
grantowych organizowanych przez Narodowej Centrum Nauki, które zawarte zostały w 
uchwale nr 1 z 31 października 2015 r. Sprawa zostanie szczegółowo omówiona podczas 
spotkania z Przewodniczącym Rady NCN prof. M Karońskim.  

Dr Michał Niezabitowski  zrelacjonował swój udział w obradach Konferencji Rektorów 
Polskich Uczelni Technicznych, które odbyły się w dniach 17-18 marca 2016 r. na 
Politechnice Śląskiej. Podczas spotkań rektorzy dyskutowali m.in. na temat: badań 
podstawowych i stosowanych w polskim systemie dystrybucji środków na naukę, 
uwłaszczenia naukowców, akredytacji laboratoriów, czy też systemu zarządzania projektami 
w polskich uczelniach technicznych.  
 
Przewodniczący poinformował, że gośćmi majowego spotkania RMN będą przedstawiciele 
Rady Młodych Uczonych Ukrainy. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Stefaniak-Hrycko, Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki przedstawiła 
aktualny stan prac jakie prowadzone są w związku z wprowadzaniem zmian do programów 
stypendialnych Ministra m.in. w przekazanym do konsultacji RMN programie Mobilność 
Plus czy też Diamentowy Grant. Uwagi zespołu Interdyscyplinarnego ds. Mobilności oraz 
RMN będą poddane analizie. Poinformowała również o nowych założeniach do Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki oraz wyborze nowej Rady NPRH. Trwają również rozmowy 



w sprawie wprowadzenia programu Iuventus Plus do głównego systemu grantów 
realizowanych przez NCN. Resort przewiduje w najbliższym czasie konsultacje z NCN celem 
wypracowania koncepcji małych grantów, które skierowane byłyby do badaczy o mniejszym 
dorobku czy też z mniejszych ośrodków akademickich. Jak podkreśliła nie oznaczałoby to 
obniżenia ich jakości, a jedynie miałoby na celu zrównoważenie  ich rozwoju.  

 

Ad.6 

Podczas posiedzenia Rada miała przyjemność gościć Przewodniczącego Rady NCN prof. 
Michała Karońskiego. Członkowie Rady rozmawiali na temat zasad przeprowadzania 
kolejnych edycji konkursów, a także  poruszono kwestię zasad planowania wynagrodzeń w 
projektach badawczych finansowanych ze środków NCN.  Przewodniczący Rady NCN 
poinformował, że zgodnie z zapowiedziami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego NCN 
otrzymało środki finansowe na rozwój humanistyki w związku z czym Rada NCN 
postanowiła zwiększyć środki w grupie nauk społecznych i humanistycznych dotyczy to m.in. 
programów OPUS, Preludium 10 i Sonata 10.  

Rozmawiano również o nowych inicjatywach tj. utworzeniu w NCN małych grantów 
adresowanych do młodych naukowców, czy też przystąpieniu NCN do programu Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych.  Członkowie Rady ponowili prośbę o uwzględnienie przez Radę 
NCN postulatów zgłoszonych w uchwale nr V/1 z 31 października 2015 r. w sprawie uwag 
RMN do regulaminów konkursów grantowych organizowanych przez Narodowe Centrum 
Nauki. 

 

Ad. 7 

Przewodniczący poinformował, że w dniach 30.06-2.07 2016 r. na kampusie Wrocławskiego 
Centrum Badań EIT+ odbędzie się druga edycja konferencji Polish Scientific Networks, 
poświęcona współpracy nauki z biznesem. Do komitetu programowego konferencji 
zaproszono Radę Młodych Naukowców. 

Ustalono, iż następne posiedzenie Rady odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. 

 

 
        Przewodniczący 
         Rady Młodych Naukowców 

 
             dr Emanuel Kulczycki 
 

 

 


