
 
 

 
 

Warszawa, dnia 12 października 2015 r. 

Pozycja 45 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1) 

z dnia 12 sierpnia 2015 r. 

w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców 

 

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się na okres od dnia 12 sierpnia 2015 r. do dnia 12 sierpnia 2017 r. Radę Młodych 

Naukowców, zwaną dalej „Radą”. 

2. Rada jest organem doradczym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”. 

§ 2. W skład Rady wchodzą:  

1) dr Robert Czajkowski; 

2) dr n. med. Karolina Czarnecka; 

3) dr inż. Karol Fijałkowski; 

4) dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias;  

5) dr n. farm. Sebastian Granica;  

6) dr hab. n.med. Miłosz Jaguszewski;  

7) dr Katarzyna Kopecka-Piech;  

8) dr Emanuel Kulczycki;  

9) dr Łukasz Michalczyk;  

10) dr inż. Justyna Możejko-Ciesielska; 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego (Dz. U. poz. 1259). 
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11) dr inż. Michał Niezabitowski;  

12) dr inż. Mariusz Pawlak;  

13) dr Adam Płoszaj;  

14) mgr Przemysław Rumianek; 

15) dr Daniel Strub;  

16) dr Adam Szot;  

17) dr inż. Bożena Tyliszczak;  

18) dr inż. Paweł Wójcik.  

§ 3. 1. Zadaniem Rady jest wspieranie Ministra w działaniach służących rozwojowi kariery młodych 

naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową, w szczególności przez: 

1) identyfikowanie istniejących i potencjalnych barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób 

rozpoczynających karierę naukową; 

2) przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców  

i osób rozpoczynających karierę naukową; 

3) zapoznawanie młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową z mechanizmami 

finansowania nauki; 

4) wspieranie kontaktów młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową z przedstawicielami 

środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce; 

5) upowszechnianie w środowisku młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową 

postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników 

naukowych w jednostkach naukowych. 

2. Rada podejmuje działania, o których mowa w ust. 1, na polecenie Ministra lub z własnej inicjatywy. 

3. Rada może występować do innych organów lub instytucji o zajęcie stanowiska w sprawach należących 

do zakresu jej działania. 

§ 4. 1. Rada działa na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

2. Rada może podejmować rozstrzygnięcia także w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk. 

§ 5. 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz 

dwóch Wiceprzewodniczących Rady, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. 

2. Przewodniczący Rady: 

1) zwołuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy tym posiedzeniom; 

2) może zapraszać osoby niebędące członkami Rady do udziału w jej posiedzeniach z głosem doradczym; 

3) wyznacza Wiceprzewodniczącego Rady upoważnionego do zastępowania go w przypadku jego 

nieobecności na posiedzeniu Rady; 

4) decyduje o rozpatrzeniu sprawy w trybie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk; 
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5) może wyznaczać zadania dla poszczególnych członków Rady oraz powoływać spośród członków Rady 

zespoły robocze do realizacji wyznaczonych zadań; 

6) przedstawia Ministrowi na koniec kadencji sprawozdanie z działalności Rady; 

7) wnioskuje do Ministra o zlecenie opracowania analiz, opinii lub ekspertyz na potrzeby Rady. 

§ 6. Rada podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów oddanych przez co najmniej połowę 

członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady lub 

Wiceprzewodniczącego Rady wyznaczonego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3.  

§ 7. 1. Z posiedzenia Rady oraz z rozpatrzenia sprawy w trybie korespondencyjnego uzgodnienia 

stanowisk sporządza się protokół, który zatwierdza Przewodniczący Rady albo Wiceprzewodniczący Rady 

wyznaczony zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3.  

2. Opinie, oceny i rekomendacje Rady stanowią załączniki do protokołów, które są zamieszczane na 

stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

§ 8. Obsługę prac Rady zapewnia Biuro Ministra.  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K Ratajczak 
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