
  

 

 

Protokół 

z posiedzenia Rady Młodych Naukowców 

w dniu 17 lutego 2022 r. 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Sprawdzenie kworum 

3. Informacje Przewodniczącego 

4. Zagadnienie polityki naukowej państwa  

5. Wolne wnioski 

6. Zamknięcie posiedzenia 

 

Ad. 1-2 

Przewodniczący przywitał zaproszonych członków Rady. Po sprawdzeniu kworum 

przystąpiono do omówienia spraw wskazanych w porządku obrad. Członkowie Rady 

jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad. 

Ad. 3 

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku dodatkowego naboru do RMN, zostały 

przyjęte trzy osoby, które dołączą do składu Rady na marcowym posiedzeniu.  

Poinformował również, że podczas posiedzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

RMN reprezentowała Dominika Bugno-Narecka.  

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie pojawił się postulat o zwiększenie wynagrodzenia 

profesora zwyczajnego, co ma istotny wpływ na wysokość wynagrodzeń w pozostałych 

grupach pracowników akademickich. Członkowie Rady wstępnie podjęli dyskusję, na temat 

stanu wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego.  

 

  



Ad. 4 

Członkowie Rady pochylili się nad dokumentem pn. „Polityka naukowa Państwa” który został 

przygotowany przez Zespół pod kierownictwem prof. Wrochny, Podsekretarza Stanu w 

Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obecnie prace nad dokumentem kontynuuje 

Sekretarz Stanu Wojciech Murdzek. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zaszła potrzeba 

konsolidacji dokumentu i  zastosowania uproszczeń. Należy podkreślić, że dokument ma 

charakter strategiczny i kierunkowy, a co za tym idzie uwzględnia przede wszystkim 

rozwiązania natury politycznej. Członkowie Rady zdecydowali, że w związku z planowanym 

zakończeniem prac nad dokumentem przekażą kierownictwu MEiN uwagi, z prośbą o ich 

uwzględnienie.  

Wśród uwag ogólnych znalazły się m.in.:  

 Podkreślenie zadań polskich naukowców jako ekspertów na arenie międzynarodowej. 

 Niskie zaangażowanie studentów w pracę naukowo-badawczą. 

 Niedowartościowanie pracy naukowej osób z niepełnosprawnościami (kwestia ta 

pojawia się tylko w kontekście HST, priorytet VI, nie jest uwzględniona w pozostałych 

obszarach) 

Dokument zawierający  zarówno uwagi ogólne  jak i szczegółowe zostanie przekazany do 23 

marca br.  

 

Ad. 5-6 

Jakub Pruś poinformował, że prace nad ankietą dotyczącą zdiagnozowania problemów jakie 

dotykają młodych badaczy nauki zmierzają ku końcowi a jej wyniki zostaną przedstawione na 

marcowym posiedzeniu Rady. 

Przewodniczący RMN poinformował, że gościem marcowego posiedzenia RMN będzie 

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. W związku z tym zaplanowana będzie 

dyskusja na temat kierunków rozwoju i zmian w nauce oraz szkolnictwie wyższym. 

Kolejne posiedzenie odbędzie się 17 marca 2022 r.  

 

     

 

        dr Igor Kilanowski 

          Przewodniczący 

            Rady Młodych Naukowców 


