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5. Wolne wnioski 
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I.  

Przewodniczący Rady  przywitał zaproszonych gości oraz członków Rady a następnie 

poprosił o wypowiedź przedstawicieli NCN. Głos wprowadzający zabrał Przewodniczący 

Rady NCN prof. Kuźnicki.  Zaznaczył, że niektóre z postulatów RMN były już 

przedyskutowane na spotkaniu na początku stycznia. Pokłosiem tego spotkania jest 

informacja na stronie NCN dotycząca kwestii finansowania w konkursach NCN. Szczegóły 

prezentacji omówił dyr. M. Liana. Zwrócił uwagę, że młodzi naukowcy nie muszą 

ograniczać się wyłącznie do udziału w konkursach ale również mogą być częścią zespołu 

oceniającego, gdzie nie ma znaczenia liczba lat po doktoracie a jedynie dorobek naukowy. 

Zgodnie z zapisami ustawowymi NCN musi 20% swoich środków przeznaczać na 

finansowanie młodych naukowców, jednak jak wskazują dane przedstawione na stronie 

NCN  środków  tych jest znacznie więcej. Od 2016 roku tendencja jest wzrastająca od 43% 

do 51 % w roku 2021. W przypadku konkursów międzynarodowych młodzi naukowcy 

również osiągają znaczne sukcesy, w szczególności w roku 2020 gdzie związane to było z 



konkursem POLS, który finansowany był w ramach Funduszy Norweskich. Dodał również, 

iż z niemałym sukcesem młodzi naukowcy radzą sobie w konkurencji z osobami, które mają 

dłuższy staż i dorobek naukowy. 

 W dalszej części spotkania odbyła się wielowątkowa dyskusja podczas, której omówiono 

postulaty dotyczące: 

 możliwości dofinansowania wyjazdów na staże, aby stażysta mógł wyjechać z rodziną, 

 możliwość podzielenia stażu np. na dwa okresy, aby staże były bardziej osiągalne dla 

pracujących rodziców 

 zmniejszenia wagi dorobku w konkursie SONATA z 40% do 35% 

 prawo kanoniczne – modyfikacja deskryptorów, mała liczba wniosków w tej 

dyscyplinie 

 zmiany terminu naboru w konkursie Preludium BIS 

Dodatkowo Rada zapostulowała o możliwość przeprowadzenia 3 recenzji po 2 etapie konkursu 

w przypadku dwóch skrajnie różnych recenzji. Jak podkreślił dyr. Liana postulat  umożliwienia 

ustosunkowania się do recenzji nie jest nową kwestią. Z uwagi na bardzo szybki proces oceny 

wniosku jest to zabieg trudny do zrealizowania gdyż od momentu ogłoszenia konkursu do jego 

wyników upływa okres 5 miesięcy.  Proces jest dwuetapowy i składa się z kilku recenzji. Wiąże 

się to również w dużymi problemami logistycznymi i merytorycznymi. Wiele uwagi 

poświęcono  również sprawom oceny jakości recenzji. Wracając do początku dyskusji 

przewodniczący RMN odniósł się do postulatu  możliwości podziału średnioterminowych staży 

naukowych. Zdaniem prof. Kuźnickiego z punktu widzenia NCN podział stażu nie stanowi 

problemu, możliwość taka jest uwzględniana w umowie. Jednakże Rada NCN stoi na 

stanowisku, że staże średniookresowe powinny dawać możliwość wejścia w nowe środowisko 

naukowe a dzielenie 3 miesięcznych staży w opinii części członków NCN nie spełniałyby 

swojej roli. Dlatego też Rada przychyliła się do możliwości dofinansowania członków rodzin 

bądź też podziału stażu 6 miesięcznego na dwa etapy uważając, że takie rozwiązania będą 

korzystniejsze z punktu widzenia kariery naukowej młodego naukowca. 

Przewodniczący Rady kończąc tę część spotkania podziękował przedstawicielom NCN za 

przyjęcie zaproszenia i szczegółowe omówienie spraw oraz wyraził nadzieję na owocną 

współpracę w dalszych działaniach Rady.  

 



II 

W drugiej części spotkania członkowie Rady przyjęli jednogłośnie porządek obrad. 

Omówiono także sprawę wydania biuletynu Rady Młodych Naukowców, który ma zainicjować 

bardziej bezpośrednią formę przekazywania informacji związanych z działalnością Rady.  

Punkt 4 porządku obrad został przeniesiony na następne spotkanie Rady.  

Kolejne posiedzenie RMN odbędzie się 17 lutego w formie zdalnej.  

 

          dr Igor Kilanowski 

            Przewodniczący 

               Rady Młodych Naukowców  


