
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/31 

z dnia 1 lipca 2017 r. 

w sprawie uwag RMN do projektu rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w wysokości 

wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, 

Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów 

powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki 

oraz recenzentów i ekspertów z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

§ 1 

Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierp-

nia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, RMN zgłasza następujące uwagi do 

projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zmian w wysokości wy-

nagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, ze-

społów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recen-

zentów i ekspertów z dnia 14 czerwca 2017 r. (dalej „projekt”). 

1. W opinii Rady Młodych Naukowców zastrzeżenia budzi planowane zmniejszenie wynagrodzeń 

członków zespołów ewaluacyjnych pracujących w ramach Komitetu Ewaluacji Jednostek Nau-

kowych (KEJN). Poprzednie rozporządzenie z dnia 28 maja 2015 roku przewidywało, że każdy 

członek zespołu ewaluacyjnego otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie 520 zł za każdy dzień 

posiedzenia. Przedstawione do konsultacji rozporządzenie przewiduje zróżnicowanie wynagro-

dzeń w zależności od pełnionej funkcji w zespole (przewodniczący zespołu 500 zł, zaś członek 

360 zł). W rzeczywistości jest to zmniejszenie wynagrodzenia każdego z członków zespołów w 

stosunku do poprzedniego rozporządzenia. Dodatkowo, obecny dokument reguluje również 

stawki wynagrodzenia w przypadku posiedzeń trwających więcej niż jeden dzień (dla posiedze-

nia dwudniowego – 1000 zł otrzyma przewodniczący zaś każdy członek 700 zł). W opinii RMN 

zmiany nie są uzasadnione i mogą być deprawujące dla członków zespołów specjalistycznych 

działających w ramach KEJN. Zdaniem RMN praca członków zespołów podczas ewaluacji jest 

niezwykle odpowiedzialna i wymaga zaangażowania oraz poświęcenia, a co za tym idzie dużej 

ilości czasu zarówno w trakcie posiedzeń jak i pomiędzy nimi. Zdaniem RMN finansowanie człon-

ków zespołów ewaluacyjnych powinno pozostać na niezmienionym poziomie 520 zł za każde po-

siedzenie. 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

2. Ponadto, biorąc pod uwagę zakres i liczbę zadań jak i odpowiedzialność oraz wagę pracy człon-

ków zespołów specjalistycznych działających w ramach KEJN dla systemu polskich jednostek 

naukowych, RMN jest zdania, iż maksymalne wynagrodzenie za pracę w zespole specjalistycz-

nym nie powinno zostać obniżone (z 3830 zł do 3630 zł). Zdaniem RMN wynagrodzenie dla ewa-

luatorów powinno zawierać się w przedziale od 1000 zł do 5000 zł. 

3. W opinii RMN wątpliwości również budzi wynagrodzenie przeznaczone dla członków zespołu 

odwoławczego ministra w wysokości 50 zł za „(...) każdą indywidualnie sporządzoną opinie ̨do-

tyczącą ̨wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania 

środków finansowych na naukę”. Zdaniem RMN przewidziane wynagrodzenie winno być takie 

samo jak dla każdego z członków zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych, czyli powinno 

zawierać się w przedziale 50-200 zł w zależności od przedmiotu i zakresu sporządzonej opinii. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 

dr hab. Emanuel Kulczycki 


