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Rzecznik Praw  Obywatelskich

Szanowna Pani Rzecznik,

pragnę podziękować Pani za cenny głos w dyskusji nad nowelizacją ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Już na etapie prac nad Założeniami do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach 

finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw zaproponowałam zmianę definicji 

młodego naukowca, polegającą na zastąpieniu ograniczenia wieku naukowca okresem, jaki 

upłynął od uzyskania stopnia naukowego doktora - 5 lat, przy czym do okresu tego me 

byłyby wliczane urlopy macierzyńskie i wychowawcze udzielane na zasadach określonych 

w Kodeksie pracy.

Propozycja zmiany definicji młodego naukowca przyniosła bardzo rozbieżne stanowiska 

partnerów społecznych - od głosów poparcia dla proponowanej zmiany po jej stanowczą 

krytykę i sugestie pozostawienia dotychczasowego brzmienia definicji.

W czasie konsultacji projektu Założeń zwrócono m.in. uwagę, że w wyniku proponowanej 

zmiany definicji młodego naukowca, działania MNiSW ukierunkowane na wspieranie 

kariery naukowej młodych ludzi (np. stypendia dla wybitnych młodych naukowców), 

obejmą zarówno osoby, które bezpośrednio po zakończeniu studiów II stopnia 

kontynuowały naukę i uzyskały stopień doktora w młodym wieku, jak i niekiedy bardzo 

doświadczonych naukowców, którzy stopień doktora uzyskali po kilku, a nawet kilkunastu 

latach pracy naukowej.
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Ponadto, zmiana definicji w kierunku zaproponowanym przez Radę Młodych Naukowców 

oznaczałaby faktyczną likwidację kilku potrzebnych instrumentów wspierających młodych 

naukowców, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora, ale prowadzą wartościowe 

projekty naukowe, jak stypendia dla młodych wybitnych naukowców, program Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego Inventus Plus, moduły dla młodych humanistów w ramach 

Narodowego Programu Rozwoju H u m a n is tyk iczy program LIDER prowadzony przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mam nadzieję, że te różnorodne instrumenty 

wsparcia przybliży wydany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

„ Przewodnik po konkursach, stypendiach i programach dla młodych naukowców ”, który 

mam przyjemność przekazać w załączeniu.

Po analizie uwag przedstawionych w czasie konsultacji projektu Założeń do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw oraz konsekwencji ewentualnych zmian definicji dla funkcjonujących już 

mechanizmów wsparcia, MNiSW zdecydowało o pozostawieniu dotychczasowej definicji 

młodego naukowca.

Wychodząc naprzeciw argumentom przedstawionym przez Panią Rzecznik, wskazującym 

na konieczność zapewnienia spójności pomiędzy przepisami ustawy o zasadach 

finansowania nauki i ustawy o Narodowym Centrum Nauki zaproponowałam, aby 

w nowelizowanych przepisach ustawy o zasadach finansowania nauki znalazły się 

następuj ące zapisy:

- niezmieniona definicja młodego naukowca - młodym naukowcem będzie osoba 

prowadząca działalność badawczo-rozwojową, która nie ukończyła 35. roku życia do dnia 

złożenia wniosku o przyznanie środków finansowych na naukę;

- wprowadzenie w art. 2 pkt 19a definicji osoby rozpoczynającej karierę naukową, 

w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnra 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, 

tj. osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora lub osoby, która nie wcześniej niż 

5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na badania 

naukowe lub prace rozwojowe uzyskała stopień naukowy doktora; do okresu tego nie 

będzie się wliczało urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 

dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
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macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego 

udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Mam nadzieję, że przedstawiona propozycja usatysfakcjonuje zarówno Panią Rzecznik, jak 

i młodych badaczy, także zasiadających w Radzie Młodych Naukowców, gwarantując im 

udział w różnorodnych instrumentach wsparcia oferowanych przez resort nauki i podległe 

mu agencje wykonawcze, a jednocześnie zniesie, podnoszone w Pani piśmie, ryzyko 

nierównego traktowania naukowców ze względu na próg wieku.

Ostateczny kształt regulacji zależy od wyniku prac parlamentarnych, jednak pragnę 

zapewnić Panią Rzecznik, że zachęcanie młodych łudzi do podejmowania działalności 

badawczo-rozwojowej i zapewnianie jak najszerszej gamy instrumentów wsparcia już na 

starcie kariery naukowej jest jednym z głównych priorytetów mojej pracy na stanowisku 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czego wyrazem jest również powołanie w 2010 r. 

Rady Młodych Naukowców i propozycja, zawarta w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, aby stała się ona organem doradczym 

Ministra.

Z wyrazami szacunku,
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