Uchwała Rady Młodych Naukowców nr 7/2019
z dnia 21 maja 2019 r.
dotycząca środków na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących
rozwojowi młodych naukowców

Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 Zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31
października 2018 r. w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców
(Dz. Urz. MNiSW z 2018 r. poz. 50) Rada Młodych Naukowców uchwala, co następuje:

§1
Rada Młodych Naukowców apeluje do organów kształtujących statuty polskich uczelni
wyższych o uwzględnienie w podziale subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału
dydaktycznego i badawczego środków na prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców. Proponujemy, aby statuty i
regulaminy uczelni określały poziom procentowy lub kwotowy wydatków na projekty
młodych naukowców w ramach subwencji.

§2
Wyżej wymienione środki mogą być gwarantowane młodym naukowcom na podstawie
przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w formie
zadań wyodrębnionych w podziale środków z subwencji. W tym celu przedstawiamy
uczelniom wyższym interpretację przepisów prawnych przygotowaną przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w załączniku do niniejszej uchwały).

§3
Środki te w poprzednim porządku prawnym były przekazywane w formie dotacji celowej.
Odgrywały one doniosłą rolę, zapewniając finansowanie tzw. małych zadań badawczych.
Dotyczyło to zwłaszcza tych młodych naukowców, którzy nie dysponowali finansowaniem
pochodzącym ze środków zewnętrznych, np. z konkursów organizowanych przez Narodowe
Centrum Nauki.

§4
Pozbawienie młodych naukowców możliwości aplikowania o dedykowane dla nich środki
wewnętrzne powodować może ich wykluczenie naukowe na wczesnym etapie kariery

akademickiej. Zjawisko to, przejawiające się niemożnością prowadzenia prac badawczych oraz
uczestnictwa w wydarzeniach naukowych (np. konferencjach) skutkuje w konsekwencji
zaniechaniem podejmowania aktywności naukowej. Przyczynia się to do nie wykorzystania
potencjału ludzkiego młodych badaczy i nie służy dążeniu do doskonałości naukowej.

§5
Zwracamy uwagę, że obecnie nakłady na naukę w Polsce są relatywnie niskie i wynoszą
około 0,45% PKB. Stąd likwidacja konkursów wewnętrznych dedykowanych dla młodych
naukowców może spowodować dodatkowy odpływ środków przeznaczonych na działalność
naukową w Polsce.

§6
Apelujemy także do władz uczelni wyższych o takie ukształtowanie wewnątrzuczelnianych
przepisów dotyczących konkursów na projekty wewnętrzne, które uczynią je dobrym
narzędziem projakościowym w działalności naukowej młodych badaczy.
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