Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/29
z dnia 5 czerwca 2017 r.
w sprawie opinii RMN do projektu Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie
w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków
finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania
naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich
§1
Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, RMN przedstawia opinię do projektu
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie
sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału
badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące
rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
1. RMN w pełni popiera proponowane zmiany prowadzące do uproszczenia, a tym samym do skró-

cenia czasu potrzebnego do wypełnienia wniosku o przyznanie dotacji dla młodych naukowców,
w tym zrezygnowanie z konieczności:
a.

podawania liczby młodych naukowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w danej jednostce naukowej, którzy w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku uzyskali stopień naukowy w jednostce naukowej, w której są zatrudnieni;

b.

informowania o liczbie nadanych w jednostce naukowej (w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku) młodym naukowcom stopni doktora i doktora habilitowanego w szczegółowych podziałach na liczbę stopni nadanych młodym naukowcom zatrudnionym w jednostce naukowej, jak również spoza tej jednostki.

2. RMN popiera także propozycję zmniejszenia zakresu informacji wymaganych w raporcie rocznym

z wykorzystania środków finansowych przyznanych jednostce naukowej na cele określone w art.
18 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, w tym
rezygnację z:

a.

konieczności zamieszczania w raporcie rocznym z wykorzystania środków finansowych
przyznanych na utrzymanie potencjału badawczego obszernych opisów zrealizowanych zadań badawczych objętych planem zadaniowo-finansowym z roku poprzedzającego rok złożenia raportu, ze wskazaniem najważniejszych osiągnięć naukowych i ich zastosowań praktycznych (wdrożeniowych), na rzecz wykazania nazw tych zadań oraz celów badań, a także
znaczne skrócenie opisu w ramach informacji o upowszechnianiu i popularyzacji wyników
działalności jednostki naukowej;

b.

wymogu informowania w sposób opisowy w raporcie rocznym z wykorzystania środków
finansowych przyznanych na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi
związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, o zadaniach zrealizowanych z dotacji dla młodych naukowców, na rzecz pozostawienia wymogu podania nazw i celów zadań oraz opisu zrealizowanych prac (bez konieczności
opisu najważniejszych osiągnięć) oraz zmniejszenie z 500 do 200 maksymalnej dopuszczalnej liczby wyrazów w odniesieniu do jednego zadania.

3. RMN popiera uwzględnianie, podczas podziału dotacji na utrzymanie potencjału badawczego, w

większym stopniu niż dotychczas, jakości prowadzonej działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej poprzez zwiększenie stopnia wpływu kategorii naukowej na wysokość dotacji bazowej
w wyniku wprowadzenia możliwości spadku dotacji jednostkowej dla jednostek naukowych,
które uzyskały w roku poprzedzającym rok przyznania dotacji niższą kategorię naukową w wyniku przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Jednocześnie RMN popiera zapis mówiący, że spadek dotacji nie powinien przekraczać
20% wartości dotacji jednostkowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, w celu ograniczenia zbyt negatywnych skutków finansowych dla jednostek naukowych, którym obniżono
kategorię naukową.
4. RMN popiera także wydłużenie końcowego terminu na składanie wniosków o przyznanie dotacji

bazowej oraz dla młodych naukowców z 15 września roku poprzedzającego rok, na który ma być
przyznana dotacja, na termin od dnia 1 października do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja dzięki czemu we wnioskach możliwe będzie wykazanie aktualniejszej struktury zatrudnienia, w roku, na który zostaną przyznane danej jednostce
naukowej środki finansowe. Ponadto, dzięki wydłużeniu terminu składania wniosku, możliwe
będzie wykazanie doktorantów przyjętych na pierwszy rok studiów doktoranckich, a tym samym uwzględnienie ich we wnioskowanej dotacji.
5. RMN popiera także zmianę doprecyzowującą sposób informowania o wewnętrznym trybie kon-

kursowym, zgodnie z którym w jednostce naukowej dokonano podziału środków pochodzących

z dotacji dla młodych naukowców, poprzez dołączenie regulaminu lub zasad wewnętrznego podziału środków przyznanych jednostce naukowej w roku poprzedzającym rok złożenia raportu
rocznego z jej wykorzystania, co zwiększy aktualność wykazywanych danych i umożliwi wprowadzanie ewentualnych zmian do regulaminu w roku, w którym jednostce naukowej przyznano
dotację.
6. RMN uważa, że proponowane zmiany do Rozporządzenia mają charakter projakościowy oraz

umożliwiają odciążenie jednostek naukowych od nadmiernych obowiązków informacyjnych,
skracając czas, jaki musi być poświęcony na wypełnianie dokumentów.
7. RMN w pełni popiera zaktualizowanie bazy czasopism poprzez dodanie bazy Scopus.
8. RMN nie popiera dodania European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH

PLUS), gdyż nie jest to baza bibliograficzno-bibliometryczna (tak jak bazy JCR i SCOPUS), a jedynie lista referencyjna dla nauk humanistycznych i społecznych.
9. RMN w pełni popiera uwzględnienie podczas podziału dotacji bazowej oraz dotacji dla młodych

naukowców na rok 2018 kategorii naukowych przyznanych jednostkom naukowym w wyniku
przeprowadzenia w 2017 r. kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczorozwojowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy. Jednocześnie świadomi, że zakończenie kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jest planowane na ostatni kwartał 2017 r. i wysoce prawdopodobne będzie złożenie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przez część jednostek naukowych niezadowolonych z decyzji w
sprawie przyznanej kategorii naukowej, RMN popiera zawarcie w § 6 projektu Rozporządzenia
przepisów szczególnych na rok 2018, zapewniające zastosowanie rozwiązania zawartego w
nowo dodawanych ust. 13a i 13b podczas podziału dotacji bazowej w 2018 r. – niezależnie od
terminu zakończenia ewentualnych postępowań związanych z ponownym rozpatrywaniem
spraw dotyczących decyzji o przyznanych jednostkom naukowym kategoriach naukowych.
10. RMN popiera zaproponowane w rozporządzeniu algorytmy, dzięki którym jednostki naukowe,

które w 2017 r. nie otrzymały dotacji bazowej lub dotacji dla młodych naukowców, a którym w
wyniku przeprowadzenia w roku 2017 kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, przyznana zostanie kategoria
naukowa, otrzymają od początku 2018 r. środki finansowe – tymczasowo, w transzach miesięcznych – które pozwolą tym jednostkom na utrzymanie potencjału badawczego oraz sfinansowanie zadań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do czasu ustalenia wysokości tych dotacji przy uwzględnieniu kategorii naukowych przyznanych jednostkom naukowym w wyniku przeprowadzenia w roku 2017 ww. kompleksowej
oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców

dr hab. Emanuel Kulczycki

