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PROTOKÓŁ Nr 9/2013 
POSIEDZENIA RADY MŁODYCH NAUKOWCÓ W III KADENCJI 

w dniu 13 lutego 2013 r. 
 

W posiedzeniu Rady Młodych Naukowców wzięli udział członkowie Rady zgodnie 
z załączoną listą obecności (13 z 18 członków) – załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
Przewodniczący RMN zaproponował następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie obrad  
 
2. Sprawdzenie kworum. 
 
3. Sprawozdanie z bieżących prac RMN. 
 
4. Spotkanie z dr. inż. Danielem Prusakiem ze Stowarzyszenia TOP 500 Innovators – 

współpraca z RMN w zakresie zmian w prawodawstwie dotyczącym zamówień 
publicznych. 

 
5. Projekt „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców” – omówienie sesji 

we Wrocławiu i Lublinie, oraz przygotowań do kolejnych spotkań w Gdańsku, 
Poznaniu, Częstochowie i Szczecinie 

 
6. Forum Młodych Uczonych 

 
7. Lista czasopism punktowanych 

 
8. Program Mobilność Plus 

 
9. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 

 
10. Nowa strona internetowa RMN 

 
11. Parametryzacja jednostek naukowych – założenia przed spotkaniem z członkiem 

Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych dr. Dominikiem Antonowiczem 
 

12. Współpraca RMN z Centralną Komisją ds. Stopni i Tytułów Naukowych 
 

13. Informacje na temat dotychczasowej działalności RMN III kadencji 
 

14. Wolne wnioski. 
 

W pierwszej części spotkania członkowie Rady przedstawili informacje dotyczące 
bieżących prac RMN w tym:  

 
• udziału dr. Piotra Bajora ora mgr inż. Kingi Kurowskiej w posiedzeniu sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczącej m.in. założeń do nowelizacji ustaw 
Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zasadach finansowania nauki. W toku 
dyskusji zgłoszono propozycje zmian dotyczące definicji młodego naukowca. W 
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dyskusji udział wzięli: dr P. Bajor, dr hab. A. Chmurzyńska, dr M. Grabowski, mgr 
J. Lewicki; 

• udziału dr. Piotra Bajora oraz mgr Kingi Kurowskiej w spotkaniu z Sekretarzem 
Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Marią Orłowską. 
Podczas spotkania omówiono bieżącą działalność RMN; 

• udziału przedstawicieli Rady Młodych Naukowców w spotkaniu promującym 
kalendarz kampanii społecznej „Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka”. 

 
W dalszej części posiedzenia udział wziął dr inż. Daniel Prusak – członek 

Stowarzyszenia TOP 500 Innovators, który omówił kwestię stosowania przez środowisko 
naukowe przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrócił uwagę, iż obecne zapisy 
ustawy powodują pogorszenie warunków prowadzenia badań naukowych. Ponadto 
uregulowania wymagają wprowadzenia zmian, które pozwoliłyby na usprawnienie procedur, 
ujednolicenie systemu zamówień publicznych, czytelności dokumentacji przetargowej oraz 
uniknięcie błędów interpretacyjnych. Poinformował również o rozwijającej się akcji pod 
nazwą „Prawo zamówień publicznych wiąże nauce ręce”, a także współpracy z Polską 
Akademią Umiejętności, która zainicjowała szereg spotkań  przedstawicieli nauki i 
administracji poświęconych analizie zapisów wspomnianej ustawy.   

Przewodniczący RMN poinformował o kolejnych sesjach informacyjno-szkoleniowych 
w ramach projektu „Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce”. 
Syntetyczne informacje na temat IV Seminarium, które odbyło się na Politechnice 
Wrocławskiej z udziałem Członków Rady NCN, przedstawicieli MNiSW i NCBR oraz 
laureatów programów stypendialnych i grantów przedstawiła dr Justyna Ziółkowska. 
Ustalono również harmonogram kolejnych spotkań m.in. w Poznaniu, Gdańsku, 
Częstochowie, Szczecinie i w Białymstoku. 

Poruszono także kwestię organizacji 18 kwietnia 2013 r. Forum Młodych Uczonych 
z udziałem członków kierownictwa MNiSW oraz zaproszonych gości i dyskusją panelową 
obejmującą m.in. zagadnienia dotyczące najważniejszych problemów i wyzwań stojących 
przed nauką, a także modelu kariery młodego naukowca. Przewodniczący RMN 
poinformował zebranych, iż  w wydarzeniu tym  przewidziany jest udział stypendystów FNP, 
NCN i NCBiR. Podczas dyskusji omówiono zasady rekrutacji uczestników. 

 
W ramach dyskusji dotyczącej listy czasopism punktowanych, członkowie RMN 

postulowali zwiększenie punktacji czasopism z listy ERIH zwłaszcza czasopism humanistyki, 
a także zwrócili uwagę na problem braku aktualizacji tej listy (załącznik nr 2 do protokołu – 
uchwała nr 12 Rady Młodych Naukowców  w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism 
naukowych oraz  monografii.)  
 

Odnośnie do programu Mobilność Plus poruszono kwestię zwolnienia stypendium od 
podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewodniczący RMN przedstawił odpowiedź 
MNiSW w tej sprawie. Zgodnie z przedstawionym wyjaśnieniem, obecnie obowiązuje 
interpretacja Ministra Finansów, która zakłada, iż środki finansowe otrzymywane w ramach 
programu stanowią przychód z innych źródeł i nie mają do nich zastosowania zwolnienia 
określone w art. 21  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  
 

W końcowej części spotkania poruszono temat uruchomienia nowej strony internetowej 
Rady Młodych Naukowców. Szczegółowy zakres działań omówiła mgr inż. Kinga Kurowska.  
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Przewodniczący Rady, dr Piotr Bajor, poinformował, iż gościem marcowego 
posiedzenia RMN będzie dr Dominik Antonowicz z KEJN. Tematem spotkania będzie 
parametryzacja jednostek naukowych. 
 

Ustalono, że kolejne posiedzenia RMN odbędą się: 5 kwietnia, 18 kwietnia (udział 
członków RMN w Forum Młodych Uczonych) oraz 24 kwietnia (spotkanie kończące III 
kadencję RMN).  

 
 

 
Przygotowała:      Zatwierdził: 
 
 

    
Żaneta Wolska               dr Piotr Bajor 

            Biuro Ministra                Przewodniczący RMN 
            

 
 


