
                              
 

 

 

 

 

Protokół z posiedzenia 

Rady Młodych Naukowców  

w dniu 17 marca 2022 r.  

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Sprawdzenie kworum 

3. Omówienie wyników ankiety „Bariery w rozwoju młodych naukowców” 

4. Spotkanie z Ministrem Edukacji i Nauki  

5. Wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia 

 

Ad.1-2 

Posiedzenie Rady w imieniu Przewodniczącego otworzyła dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, 

która przywitała zaproszonych członków Rady. Po sprawdzeniu kworum przystąpiła do 

omówienia spraw wskazanych w porządku obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli 

proponowany porządek obrad. 

Ad. 3 

Dr Diana Dajnowicz-Piesiecka zwróciła się z prośbą o przedstawienie wyników 

przeprowadzonej ankiety. Jakub Pruś prezentując materiał omówił szczegółowo 

przeprowadzone dotychczas działania oraz dokonał podsumowania. Słowem wstępu nadmienił, 

że celem zidentyfikowania barier w rozwoju młodych naukowców w Polsce RMN podjęła 

decyzję o przeprowadzeniu ankiety internetowej. Najważniejszą część ankiety stanowiły dwa 

pytania – pierwsze wielokrotnego wyboru („Wybierz największe bariery w rozwoju”) i drugie, 

jakościowe dot. dokładniejszego opisu ww. barier. Ankieta pokazała najczęstsze problemy w 

rozwoju pośród młodych naukowców, tj.:  

– przeciążenie organizacyjne i/lub dydaktyczne 

– problem w pozyskiwaniu grantów  

– nieetyczne zachowania w miejscu pracy. 



W przypadku pierwszego z problemów członkowie Rady podjęli dyskusję w kierunku 

przedstawienia propozycji uregulowania obowiązków organizacyjnych na pracownikach 

naukowych lub uczynienia ich opcjonalnymi. Natomiast w przypadku pozyskiwania grantów, 

jak pokazują ostatnie dane z raportu NCN,  połowę grantów wygrywają młodzi naukowcy, 

zatem sytuacja z roku na rok znacznie się polepsza. 

Wobec trzeciego z przedstawionych zagadnień członkowie Rady zaproponowali powołanie 

zespołu roboczego, w celu wypracowania dobrych praktyk, które będą promowane w formie 

dokumentu, poprzez warsztaty oraz materiały wideo. 

Ad. 4 

W dalszej części spotkania prowadzenie obrad przejął Przewodniczący RMN, który przywitał 

w imieniu Rady, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka. Zaprosił zebranych do 

dyskusji o kierunkach zmian w systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz roli młodych 

naukowców. Minister rozpoczął swoje wystąpienie od przedstawienia proponowanych zmian 

w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podkreślił, że należy spodziewać się dużych 

zmian zwłaszcza w zakresie procedury awansowej. Nadmienił, że resort planuje wprowadzić 

obligatoryjne publiczne obrony prac doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych, a także losowy 

dobór członków komisji przy obronie habilitacji, aby w ten sposób zwiększyć transparentność 

postępowań. W projektowanej ustawie zaproponowano także aby w skład komisji 

przeprowadzającej ocenę śródokresową doktorantów mógł zostać powołany ekspert z 

zagranicy. Minister dodał, że nowelizacja przepisów zakłada również, zmiany w obrębie 

działania Rady Doskonałości Naukowej, która będzie miała status organu wyższego stopnia w 

stosunku do podmiotów prowadzących postępowania w sprawach nadawania stopni 

naukowych oraz w zakresie sztuki. Ponadto zdaniem Ministra należy podjąć działania 

zmierzające do uatrakcyjnienia tytułu profesora. Być może zastosowanie mechanizmów 

motywacyjnych do rozwoju naukowego da nadzieję na poprawę sytuacji i w dalszej 

perspektywie uda się zahamować spadek liczby nauczycieli akademickich zatrudnionych na 

polskich uczelniach. W swoim wystąpieniu Minister wspomniał także o nowej propozycji 

resortu tj. projekcie ustawy zakładającym powołanie Akademii Kopernikańskiej, która 

wzorowana jest na modelu francuskim.  Akademia  ma być instytucją przyznającą m.in. granty 

na badania naukowe i nagrody. Zwłaszcza dużym zainteresowaniem powinny cieszy  się, granty 

przewidziane dla młodych pracowników nauki. Rozwiązanie to ma posłużyć także do 



wzmocnienia kadry naukowej, zwiększenia jej konkurencyjności oraz rozwijania współpracy 

międzynarodowej.  

Podczas spotkania ponownie poruszono temat ustanowienia Rady Młodych Naukowców 

organem ustawowym. Minister wyraził chęć przyjrzenia się sprawie i podjęcia dalszych 

rozmów.  

Ad. 5-6 

kpt. mar. dr inż. Radosław Kiciński wystosował  propozycję zaproszenia  członków Rady do 

odbycia posiedzenia w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Szczegóły spotkania 

będą omawiane w najbliższych miesiącach.  

Przewodniczący Rady poinformował, że termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony 

obiegowo i zakończył obrady gremium.  

        

                 dr Igor Kilanowski 

Przewodniczący 

            Rady Młodych Naukowców 


