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Wprowadzenie
Zarz dzeniem z dnia z dnia 9 pa dziernika 2006 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego powołał
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Mobilno ci i Karier Naukowych w składzie:
Przewodnicz cy Zespołu - Jerzy Wo nicki
Członkowie Zespołu: Aleksander Anikowski
Wiesław Andrzej Kami ski
Zofia K dzior
Marcin Łuszczy ski
Waldemar Łazuga
Jarosław Mizera
Mateusz Molasy
Tomasz Perkowski
Andrzej Sitarz
Anna Wi niewska
Małgorzata Witko
Sekretarz Zespołu - Magdalena Maciejewska
W ród zada Zespołu Minister wskazał:
1) doradzanie ministrowi wła ciwemu do spraw nauki, zwanemu dalej „Ministrem”, w zakresie
tworzenia polityki odnosz cej si do mobilno ci naukowców;
2) doradzanie Ministrowi w zakresie zmian ram prawnych wpływaj cych na przebieg i rozwój karier
naukowych;
3) proponowanie rozwi za maj cych na celu efektywne wdra anie zało e Europejskiej Karty
Naukowca oraz Kodeksu post powania przy rekrutacji pracowników naukowych;
4) identyfikowanie barier dla mobilno ci naukowców;
5) przygotowanie rekomendacji dotycz cych instrumentów maj cych na celu wspomaganie
mobilno ci naukowców;
6) przygotowywanie rekomendacji dotycz cych zwi kszania zainteresowania młodych ludzi
karierami naukowymi.
Zespół rozpocz ł swoj działalno po wr czeniu nominacji przez Ministra w dniu 14 grudnia
2006 roku. Zespół zadecydował o szczegółowym planie, zakresie i harmonogramie swych prac
przyjmuj c dokument pt: „Zało enia i formuła prac Zespołu”, który został nast pnie przekazany
Ministrowi.
Zgodnie z tym planem Zespół podj ł prace nad Raportem pt: „Mobilno naukowców w Polsce”
powołuj c grup redakcyjn w składzie: prof. J. Mizera - przewodnicz cy, M. Łuszczy ski, M.
Molasy, dr T. Perkowski, A. Wi niewska.
Opracowany przez Zespół projekt formuły Raportu, a w tym projekt jego spisu tre ci, został
przyj ty przez Zespół na posiedzeniu w dniu 23 lipca br., a nast pnie w dniu 27 lipca br.
przedstawiony Ministrowi K. J. Kurzydłowskiemu. W dniu 3 sierpnia br. Minister poinformował
Zespół o zaakceptowaniu przedło onych mu propozycji, co dotyczyło tak e harmonogramu prac.
Zespół przedstawia niniejszy Raport zgodnie z tymi ustaleniami.
Tekst Raportu został w dniu 15 listopada 2007 r. przyj ty przez Zespół oraz przekazany
Ministrowi wraz z wnioskiem o opublikowanie tego opracowania i przekazanie go zainteresowanym
instytucjom i osobom, a w tym zwłaszcza szkołom wy szym, a tak e o udost pnienie tekstu Raportu
w wersji elektronicznej.
Przewodnicz cy Zespołu
prof. dr hab. Jerzy Wo nicki
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1. Formy mobilno ci naukowców
Mobilno

naukowców jest poj ciem szerokim, przez które nale y rozumie

swobodny przepływ pracowników naukowych zarówno pomi dzy ró nymi krajami, jak i
sektorami, czy dyscyplinami. Jej nadrz dnym celem jest wzrost konkurencyjno ci nauki na
arenie mi dzynarodowej. Jednym z motorów wzrostu warto ci potencjału naukowego jest
wła nie mobilno . Jest ona niezwykle wa nym sposobem poszerzania wiedzy oraz
wspierania rozwoju zawodowego naukowców na ka dym etapie kariery. W procesie oceny
pracowników naukowych nale y zatem uwzgl dnia

ich do wiadczenie zwi zane z

mobilno ci w obr bie własnej cie ki kariery.
Dyskusja nad mechanizmami wspierania mobilno ci wymaga ich ogólnego podziału ze
wzgl dów geograficznych (mobilno
(mobilno

w kraju, mobilno

pomi dzy krajami), sektorowych

pomi dzy nauk , biznesem i/lub organizacjami pozarz dowymi lub instytucjami

rz dowymi lub mi dzynarodowymi), ze wzgl du na kierunek migracji (z kraju lub do kraju),
oraz etap rozwoju kariery naukowej.
Podziału form mobilno ci naukowców mo na dokona w oparciu o ró ne kryteria. Poni szy
podział nie obejmuj c wszystkich mo liwo ci rozró nia mobilno

w zale no ci od:

1. Stopnia i/lub tytułu naukowego
Mobilno :
•

doktorantów

•

doktorów

•

doktorów habilitowanych i profesorów

2. Miejsca (geografii)
Mobilno :
•

w obr bie kraju

•

zagraniczna
wyjazdy z Polski
powroty z zagranicy
przyjazdy cudzoziemców
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3. Miejsca pracy (instytucji)
Mobilno :
•

pomi dzy jednostkami naukowymi (w tym uczelniami)

•

mi dzysektorowa pomi dzy sfer nauki a gospodark

4. Dyscypliny naukowej
Mobilno
•

interdyscyplinarna

•

trans-dyscyplinarna
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2. Analiza stanu aktualnego
2.1 Swobodny przepływ pracowników naukowo-badawczych w wietle strategii
Unii Europejskiej
Swobodny przepływ pracowników w obr bie Unii Europejskiej jest przedmiotem
szczegółowych polityk oraz licznych regulacji i analiz od samego pocz tku istnienia
Wspólnoty. Mobilno

naukowców jako jeden z wa nych czynników wzrostu gospodarczego

krajów Unii i kluczowych elementów tworzonej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
została dostrze ona na pocz tku 2000 roku1. W tym samym roku Rada Europejska, na
posiedzeniu w Lizbonie zwróciła si

do Komisji Europejskiej z pro b

o podj cie

niezb dnych kroków maj cych na celu likwidacj barier ograniczaj cych swobodny przepływ
kadry naukowej (do 2002 r.) oraz zainicjowanie działa zwi kszaj cych liczb naukowców
pracuj cych w Europie. Tego typu strategia ma przyczyni si do uczynienia ze Wspólnoty
najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej, opartej na wiedzy, gospodarki na wiecie.
Ówczesny Komisarz ds. bada

powołał mi dzynarodow grup ekspertów (High-Level

Expert Group on Improving Mobility of Researchers – HLG), celem przeprowadzenia analizy
aktualnego stanu mobilno ci mi dzynarodowej i mi dzysektorowej na poziomie europejskim.
W ogłoszonym Raporcie2 (kwiecie 2001r.) eksperci zwrócili uwag na to, e istniej ce
bariery w głównej mierze dotykaj tych pracowników ze stopniem naukowym doktora (oraz
ich rodzin), którzy wyje d aj na pobyty o rednim okresie trwania, tj. od 2 do 5 lat. W
raporcie zidentyfikowane ograniczenia maj ce wpływ na swobodny przepływ kadry naukowej
w obr bi Wspólnoty podzielono na nast puj ce grupy:
1. prawne i administracyjne bariery dotycz ce mobilno ci mi dzynarodowej
powstaj ce mi dzy innymi w wyniku stosowania do naukowców tych samych zasad jak do
wszystkich innych kategorii pracowników, a tak e istnienia ró nic w tym zakresie pomi dzy
krajami członkowskimi (np. traktowanie doktorantów jako pracowników lub jako studentów).
Podkre lono problem wjazdu i swobodnego poruszania si naukowców z krajów trzecich w
obr bie UE, opłacania przez przyje d aj ce osoby ró nego rodzaju obowi zkowych składek
(np. gwarantowane wiadczenia pracownicze, składka na fundusz pracy) z których nie mog
skorzysta oraz utrat okre lonych przywilejów (składki emerytalne) z powodu wyjazdu z
kraju goszcz cego, spowodowanych brakiem odpowiednich regulacji prawnych.

1

2

Communication „Towards a European Research Area”, 18 stycznia 2000; COM (2000) 6 final
Final Report “High-level Expert Group on Improving Mobility of Researchers”, 04 kwietnia 2001
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2. społeczne, kulturowe i praktyczne bariery dotycz ce mobilno ci mi dzynarodowej
to

głównie

problem

z

dost pem

do

informacji

dotycz cej

aspektów

prawno-

administracyjnych zwi zanych z przyjazdem, pobytem i zatrudnieniem naukowca oraz
członków jego rodziny, a tak e brakiem informacji o ofertach stypendialnych, sta y i
miejscach pracy. Naukowcy przyje d aj cy do instytucji zagranicznej cz sto s pozostawiani
bez pomocy przy uregulowaniu pobytu, zamieszkania czy podj cia pracy; co przy braku
znajomo ci j zyka danego kraju jest jednym z mechanizmów zniech caj cych do przyjazdu.
3.

bariery odnosz ce si do europejskiego wymiaru kariery naukowej

dotycz mi dzy innymi problemów z powrotem do kraju po pobycie zagranicznym czy te z
brakiem uznania tego etapu jako wa nego elementu rozwoju kariery naukowej. Ograniczanie
obcokrajowcom mo liwo ci pozyskania krajowych funduszy na badania czy podj cia pracy
jest kolejn barier . Uznawanie zagranicznych dyplomów i kwalifikacji stanowi problem w
wi kszo ci krajów europejskich.
4.

bariery dotycz ce mobilno ci mi dzysektorowej

nie tylko odnosz si do aspektów administracyjno-prawnych, ale w du ej mierze s zwi zane
z brakiem zrozumienia specyfiki jednego sektora przez drugi, problemami z własno ci
intelektualn oraz istnieniem du ych ró nic w wynagrodzeniach.
Wymienione powy ej ograniczenia oraz zaproponowane rekomendacje stały si podstaw
do aktywnego inicjowania przez KE ró nych działa

na poziomie europejskim oraz

proponowania rz dom pa stw członkowskich realizowanie jej zalece . W kolejnych latach
KE sukcesywnie wprowadza w ycie propozycje zawarte w Raporcie.
W czerwcu 2001 r. KE ogłosiła strategi

3

tworzenia korzystnego otoczenia prawnego,

administracyjnego i finansowego dla wspierania mobilno ci naukowców w ramach
Europejskiej Przestrzeni Badawczej, bez wzgl du na dziedzin

naukow , sektor, typ

instytucji i etap rozwoju kariery naukowej. Poło ono nacisk na wspieranie mobilno ci
mi dzysektorowej oraz regionalnej pomi dzy słabszymi i bardziej rozwini tymi regionami
Unii, maj cej na celu zmniejszanie zjawiska „drena u mózgów” w obr bie Wspólnoty.
Przyj to, e strategia b dzie realizowana poprzez wdra anie nast puj cych działa 4:

3
4

Communication “A mobility strategy for the European Research Area”, 20 czerwca 2001;COM(2001) 331 final
Council Resolution concerning the reinforcement of the mobility strategy within the European Research Area,
21 grudnia 2001; 2001/C 367/01
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• utworzenie Portalu, na poziomie europejskim, prezentuj cego krajowe regulacje i
procedury, praktyczne informacje zwi zane z wjazdem i pobytem w danym kraju,
zawieraj cego baz

dost pnych ofert stypendialnych i mo liwo ci podj cia pracy przez

naukowców;
• podj cie cisłej współpracy pomi dzy narodowymi biurami statystycznymi celem zbierania
jednolitych, wiarygodnych i pełnych danych na temat mobilno ci naukowców;
• wspomaganie utworzenia Centrów Informacji dla Naukowców w krajach członkowskich
oferuj cych pomoc mobilnym naukowcom w aspektach prawno-administracyjnych i
kulturowych;
• zach cenie pa stw członkowskich do ogłaszania krajowych ofert pracy i stypendiów na
forum mi dzynarodowym oraz usuwania barier uniemo liwiaj cych udział obcokrajowców w
krajowych gremiach ewaluacyjnych;
• organizowanie spotka

przedstawicieli ró nych ministerstw na temat istniej cych

ogranicze , warsztatów po wi conych wymianie dobrych praktyk i polepszenia mo liwo ci
wymiany pracowników naukowych;
• przygotowanie przez KE „Kodeksu Jako ci” zawieraj cego zasady przyjmowania
naukowców zagranicznych oraz oferowania im pomocy przez instytucje goszcz ce;
• wprowadzenie wizy naukowej umo liwiaj cej naukowcom z krajów trzecich łatwiejszy
wjazd i przemieszczanie si w obr bie UE;
• uproszczenie regulacji dotycz cych ubezpiecze

społecznych oraz zach canie pa stw

członkowskich do zawierania umów dwustronnych z krajami trzecimi w tym zakresie.
Na pocz tku 2002 r. KE ogłosiła Plan Działa 5, w którym mówi o zagro eniach,
potrzebach i wyzwaniach jakie stoj przed Wspólnot w zakresie mi dzynarodowej
mobilno ci pracowników, studentów i uczniów. Pomimo braku w nim jednoznacznego
wskazania na istniej c odr bno

społeczno ci naukowej, która wynika ze specyfiki sektora

B+R i rodzaju wykonywanej pracy, znajduj si w nim odniesienia do takich istotnych
elementów jak: uznawalno

kwalifikacji i wykształcenia, mobilno

mi dzysektorowa czy

bariery prawne dotycz ce ubezpiecze społecznych.
Działania KE oraz współpraca z pa stwami członkowskimi zostały zintensyfikowane na
pocz tku 2003 r. po ogłoszeniu

tezy o konieczno ci6

wykształcenia i zatrudnienia

5

Communication “ Commission’s Action Plan for skills and mobility”, 13 lutego 2002; COM(2002)72 final
Communication „Investing in research: an action plan for Europe”, 03 kwietnia 2002; COM(2003)226 final
oraz SEC(2003)489
6
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dodatkowych 700 tys. naukowców realizuj cych prace badawcze w Europie. Wyzwanie to
jest efektem zaproponowanego przez Rad Europejsk (Barcelona, marzec 2002) wzrostu
nakładów na badania do poziomu równego 3% PKB w krajach UE do roku 2010 r. Znalazło
to mi dzy innymi odzwierciedlenie w Komunikacie KE7 z 2004 r., w którym jest mowa o
konieczno ci

zwi kszenia

liczby

naukowców

z

dzisiejszego

wska nika

przypadaj cych na 1000 pracowników do o miu. Na pocz tku KE zaj ła si analiz

sze ciu
8

ró nych

czynników charakteryzuj cych zawód naukowca oraz zdefiniowaniem elementów rozwoju
cie ki kariery naukowej na poziomie europejskim. Zaliczyła do nich, mi dzy innymi, rol i
charakter szkole badawczych, metody rekrutacji, aspekty finansowe, warunki zatrudnienia i
pracy, mechanizmy oceny i perspektywy rozwoju kariery (szczególnie kobiet), współprac
pomi dzy sektorem nauki i przemysłu, uznawalno

kwalifikacji. Poruszyła tak e kwesti

koordynacji europejskiej strategii zwi kszaj cej w ród obywateli pa stw członkowskich
zainteresowanie podejmowaniem kariery zawodowej w sektorze bada

i rozwoju. W

powy szym dokumencie po raz pierwszy podano oficjalne definicje bada naukowych oraz
naukowca, zaproponowane w Frascati Manual9, których to poj

KE zacz ła u ywa w

kolejnych dokumentach, np. dyrektywie dotycz cej wjazdu naukowców z krajów trzecich.
BADANIA NAUKOWE: „Research and experimental development (R&D) comprise
creative work undertaken on a systematic basis in order to increase the stock of
knowledge, including knowledge of man, culture and society, and the use of his stock
of knowledge to devise new applications”
NAUKOWCY: “Professionals engaged in the conception or creation of new
knowledge, products, processes, methods and systems, and in the management of the
projects concerned”
W zakresie kształtowania europejskiej

cie ki kariery naukowej, zwrócono uwag

na

sytuacj doktorantów. KE, mi dzy innymi, zdecydowała si na zainicjowanie utworzenia
spisu dotycz cego studiów doktoranckich realizowanych przez kraje członkowskie, w tym ich
struktury i stawianych kandydatom wymaga . Pa stwom członkowskim proponuje za
wzi cie pod uwag

potrzeb rynku pracy przy opracowywaniu programów szkole

w

kontek cie integracji studiów doktoranckich ustalonych przez Proces Bolo ski; zapewnienie
7

Communication “Nauka i technologia-kluczowe dziedziny dla przyszło ci Europy-kierunki polityki wspierania
bada naukowych w Unii, 16 czerwca 2004: COM(2004)353 final
8
Communication „Researchers in the European Research Area: one profession, multiple careers”, 18 lipca 2003;
COM(2003)436 final zwana “Career Communication”
9
„Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development”, Frascati Manual,
OECD, 2002
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doktorantom lepszego dost pu do promotorów, a w razie konieczno ci - powołanie
niezale nego rzecznika lub komitetu wspomagaj cego doktorantów w przypadku potrzeby
zmiany opiekuna; zapewnienie doktorantom dost pu do odpowiednich funduszy w formie
grantów, po yczek lub wynagrodze wł czaj c w to minimalne ubezpieczenia społeczne i
zasiłek rodzinny.
Konkretnym efektem realizowanej przez KE strategii w zakresie swobodnego przepływu
kadry naukowej jest opublikowanie w 2005 roku Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu
post powania przy rekrutacji pracowników naukowych10, w których jest mowa o roli,
odpowiedzialno ci i uprawnieniach naukowców oraz ich pracodawców lub instytucji
oferuj cych fundusze na badania. Kodeks odnosi si do procesu rekrutacyjnego i rozwoju
kariery naukowej, przy czym stosowanie si do zawartych w obu dokumentach zalece jest
dobrowolne.
Kolejne działania podejmowane przez KE koncentruj

si

nad wprowadzaniem

rozwi za likwiduj cych istniej ce bariery administracyjne, o których była mowa w raporcie
ekspertów z 2001 r. W 2003 roku zostaje uruchomiony Europejski Portal dla Mobilnych
Naukowców (zobacz rozdział 2.5) oraz przygotowywany jest pakiet instrumentów słu cych
rozwi zaniu problemów z przyjmowaniem naukowców z krajów trzecich. W tym celu po
raz pierwszy w obszarze mobilno ci kadry naukowej, powstaje Dyrektywa11 z terminem
wdro enia przez kraje członkowskie na 12 pa dziernika 2007 r. oraz dwa zalecenia, których
realizacja oparta jest na zasadzie dobrowolno ci. W dokumentach tych jest mowa o tworzeniu
specjalnych zezwole na pobyt dla pracowników z krajów trzecich, bez wzgl du na rodzaj
zawieranego kontraktu. Główn

rol

w procesie akredytacji maj

pełni

przyjmuj ce

instytucje, których zadaniem jest potwierdzanie w zawieranej umowie z naukowcem: jego
statusu, projektu badawczego, w ramach którego ma on pracowa , posiadanie przez niego
wymaganych kwalifikacji w

wietle celów bada , zabezpieczenia finansowego i

ubezpieczenia zdrowotnego. Naukowiec, który otrzyma pozwolenie (okres oczekiwania max
10

Zalecenie KE w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Post powania przy rekrutacji
pracowników naukowych, 11 marca 2005: C(2005)576 final
11
Dyrektywa Rady z dnia 12 pa dziernika 2005 w sprawie szczegółowej procedury przyjmowania obywateli
pa stw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych; 2005/71/WE
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 wrze nia 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez
Pa stwa Członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z pa stw trzecich podró uj cych w
ramach Wspólnoty w celu prowadzenia bada naukowych; 2005/761/WE
Zalecenie Rady z dnia 12 pa dziernika 2005 r. dotycz ce ułatwienia przyjmowania obywateli pa stw
trzecich w celu prowadzenia bada naukowych we Wspólnocie Europejskiej; 2005/762/WE
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30 dni) b dzie mógł bez adnych dodatkowych wymaga porusza si swobodnie w obr bie
pa stw członkowskich UE, co do tej pory nie było mo liwe. Podobna Dyrektywa12 ale
dotycz ca podejmowania studiów przez studentów z krajów trzecich, w tym doktorantów,
powstała w 2004 r.
Jedn

z podstawowych barier prawno-administracyjnych istotnie wypływaj cych na

mobilno

naukowców s ubezpieczenia społeczne. Wynika to z istniej cego mechanizmu

podpisywania umów bilateralnych pomi dzy poszczególnymi krajami, tak członkowskimi,
jak i pomi dzy krajami członkowskimi i trzecimi. Przy czym trzeba podkre li , e trudno ci
s

spowodowane brakiem wyodr bnionego zawodu „naukowiec”, co powoduje,

e

pracownicy naukowi s ró nie traktowani w zale no ci od sektora, dziedziny i rodzaju
podpisywanej umowy. Obszar ten le y w gestii krajów członkowskich, a rola Komisji
sprawdza si jedynie do koordynacji na poziomie europejskim. KE podejmuje ró nego
rodzaju działania, pocz wszy od konsultacji w obr bie odpowiednich ciał UE, organizowania
spotka

i warsztatów z krajami członkowskimi oraz przygotowuj c kolejne propozycje

dyrektyw, zalece czy komunikatów dotycz cych tego obszaru. Działania koncentruj si
przede wszystkim na wprowadzeniu poprawek do Rozporz dzenia Rady (EWG) 1408/7113 w
sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich
rodzin przemieszczaj cych si

we Wspólnocie, w tym ubezpiecze

zdrowotnych

(Rozporz dzenie 574/72).
Nast pnym obszarem zainteresowania s podatki, głównie od dochodów osobistych,
które podobnie jak ubezpieczenia społeczne s
zabezpieczaj cych

podatnika przed podwójn

przedmiotem umów dwustronnych

zapłat

podatku, w tym emerytalnego.

Tworzenie prawa w tym zakresie le y całkowicie w kompetencji krajów członkowskich, przy
czym pa stwa musz respektowa zasady Traktatu mówi ce np. o nie dyskryminowaniu osób
i o swobodnym przepływie pracowników14. W Komunikacie15 z 2005 roku podkre la si , e
naukowcy w dalszym ci gu staj przed problemami prawno-administracyjnymi, zwłaszcza w
12

Dyrektywa Rady z 13 grudnia 2004r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli pa stw trzecich w celu
odbywania studiów, udziału w wymianie młodzie y szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie;
2004/114/WE
13

Regulation (EEC) No 1408/71 on the coordination of social security systems; 14 czerwca 1971
Communication “Tax Policies in the EU-Priorities for the Years Ahead”, 23 maja 2001; COM(2001) 260
15
Komunikat Komisji „Badania naukowe i innowacje jako inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia – wspólna
koncepcja" COM(2005)488 final
14
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kwestiach podatkowych i ubezpiecze

społecznych. W listopadzie 2006 r. został

opublikowany dokument „W kierunku bardziej skutecznego stosowania zach t podatkowych
na rzecz bada i rozwoju”16, w którym mi dzy innymi jest mowa o upraszczaniu otoczenia
administracyjnego w zakresie podatków oraz o zwalnianiu niektórych rodzajów kosztów
zwi zanych z mobilno ci naukowców z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.
W kwestiach dotycz cych statystyk korygowany jest „International Standard
Classification of Occupation” (ISCO) z przewidywan dat zako czenia w roku 2008. Jedn
z nowo ci ma by wprowadzenie osobnej grupy zawodowej „naukowiec” zdefiniowanej
zgodnie z wy ej podan

definicj

Frascatiego.

Obecnie, dane s

zbierane zgodnie z

Rozporz dzeniem 753/2004, które nie pozwala na szczegółow analiz sytuacji społecznoekonomicznej tej grupy. Nale y zwróci uwag , e proponowane zmiany musz zosta
zaakceptowane przez organizacje mi dzynarodowe, w tym Mi dzynarodow Organizacje
Pracy. Statystyki dotycz ce doktorantów s koordynowane na poziomie mi dzynarodowym
przez takie organizacje jak Eurostat, OECD i UNESCO. Obecnie realizowane s badania w
17 krajach. Maj one jednak ró nie okre lone cele, populacje i cz stotliwo

realizacji. W

2004 roku trzy wy ej wymienione organizacje podj ły wspóln decyzj o zharmonizowaniu
działa w tym zakresie.
Działania w sferze mobilno ci mi dzysektorowej skupiaj si przede wszystkim na
organizowaniu szkole , warsztatów i konsultacji, których wyniki s brane pod uwag przez
KE przy opracowywaniu ró nych dokumentów. W 2006 r. pojawił si Raport „Mobility of
Researchers between Academia and Industry: 12 Practical Recommendations” adresowany do
instytucji naukowych, uniwersytetów, przedsi biorstw oraz rz dów.
Ostatnio podj tym działaniem przez KE jest opublikowana na pocz tku 2007 roku
Zielona Ksi ga “The European Research Area: new perspective”17 poddana szerokim
społecznym konsultacjom w okresie maj-sierpie 2007 r. Pod dyskusj zostało wybranych
sze

obszarów, w tym „wła ciwy przepływ wykwalifikowanej kadry naukowej” mo liwy

przy stworzeniu jednolitego rynku pracy dla naukowców. Wyniki maj posłu y KE do
przygotowania przyszłych działa

umo liwiaj cych realizacj

pełnej idei Europejskiej

16
Komunikat KE “W kierunku bardziej skutecznego stosowania zach t podatkowych na rzecz bada i rozwoju”,
22 listopada 2006: SEC(2006) 1515
17
Zielona Ksi ga. Europejska Przestrze Badawcza: Nowe perspektywy”, 04 kwietnia 2007; SEK(2007) 412
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Przestrzeni Badawczej. Jest ona rozpatrywana w trzech wzajemnie powi zanych aspektach:
europejskiego wewn trznego rynku bada

naukowych, w ramach którego mo liwy jest

nieograniczony przepływ pracowników naukowych, technologii i wiedzy; skutecznej
koordynacji krajowych i regionalnych działa , programów naukowo-badawczych, a tak e
odno nej polityki; oraz inicjatyw wdra anych i finansowanych na poziomie europejskim.
Koordynacja działa na poziomie europejskim
Wdra anie strategii dotycz cej swobodnego przepływu kadr naukowych odbywa si
obecnie przy pomocy tzw. Otwartej Metody Koordynacji (Open Method of Coordination;
OMC)18, która po raz pierwszy została zastosowana w 1997 r. przy realizacji polityki
dotycz cej zatrudnienia. Jednak jej obecna nazwa, definicja i szersze stosowanie ma zwi zek
z realizacj Strategii Lizbo skiej. OMC jest zdecentralizowan , mi kk metod perswazji na
rzecz zbli ania polityki pa stw członkowskich Unii Europejskiej dla osi gania wspólnie
uzgodnionych celów, składaj c si z nast puj cych etapów:
•

uzgodnienie wspólnych celów (przewodniki, zalecenia),

•

przeniesienie tych celów do programów narodowych lub regionalnych,

•

uzgodnienie sposobów mierzenia realizacji tych celów (wska niki),

•

monitorowanie, ocena i porównanie mi dzy sob najlepszych przykładów w danej
dziedzinie działania.
Ze wzgl du na charakter OMC jako dobrowolnego mechanizmu realizacji wspólnie

ustalonych przedsi wzi , wiele zalece KE nie jest realizowanych przez kraje członkowskie.
W efekcie, w Europie istnieje du a dysproporcja w usuwaniu ogranicze

dotycz cych

mobilno ci pracowników naukowych, w tworzeniu jednolitego rynku pracy czy kształtowania
europejskiej

kariery naukowej.

Szczególnie

sytuacja

ta

dotyczy nowych krajów

członkowskich, które borykaj si z trudnymi problemami w wielu dziedzinach, cho niektóre
z nich maj

tutaj znaczne osi gni cia (Słowenia, Estonia). Nie wszystkie stare kraje

członkowskie realizuj zalecenia KE i by mo e jest to jeden z powodów odpływu ich
naukowców (Włochy, Hiszpania) do innych cz ci Europy.
KE w ró nych dokumentach zwraca uwag na brak implementowania działa
zało eniami i cz sto wysuwa postulat o konieczno ci

zgodnie z

ci lejszej koordynacji, czego

przykładem jest Zielona Ksi ga17.

18

http://www.mps.gov.pl/integracja/?mleft=10
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Zrealizowane działania na poziomie europejskim
Zgodnie z wytycznymi i wskazówkami zawartymi w dokumentach strategicznych i aktach
prawnych opracowanych na poziomie Wspólnoty, Komisja Europejska podejmowała
sukcesywnie odpowiednie kroki maj ce na celu ich realizacj . Do najwa niejszych osi gni
KE mo na zaliczy :
• utworzenie w lutym 2002 „Steering Group on Human Resources and Mobility ”, której
zadaniem jest monitorowanie realizacji strategii dotycz cej mobilno ci naukowców. Składa
si ona z przedstawicieli krajów członkowskich i stowarzyszonych, nominowanych przez
Ministrów odpowiadaj cych za badania. Członkowie grupy maj

zapewni

ci gło

koordynacji działa oraz rozpowszechnianie informacji i istniej cych praktyk na poziomie
europejskim i krajowym (np. koordynowanie działa zwi zanych z mobilno ci , le cych w
kompetencji ró nych ministerstw). Spotkania grupy s organizowane kilka razy do roku.
• opracowywanie raportów, przy

współpracy członków Mobility Steering Group,

dotycz cych realizacji strategii mobilno ci naukowców na poziomie europejskim i
krajowym. Do tej pory zostały opublikowane nast puj ce raporty:
1. w roku 2003 za okres: czerwiec 2001- grudzie 200219
2. w roku 2004 za okres: stycze 2003 - grudzie 200320
3. w roku 2005 za okres: stycze 2004 - grudzie 200421
4. w roku 2006 za okres: stycze 2005 - grudzie 200522
5. w roku 2007 za okres: stycze 2006 - grudzie 200623
Raport pierwszy przedstawia działania zainicjowane i zrealizowane przez KE, kolejne
ilustruj

najwa niejsze osi gni cia zarówno Wspólnoty, jak i poszczególnych krajów

członkowskich. Raporty s rzeczywistym kompendium wiedzy na temat realizacji strategii
dotycz cej swobodnego przepływu pracowników naukowych a tak e umo liwiaj
porównanie działa realizowanych przez poszczególne kraje.
19

Commission staff working paper: First Implementation report on „A Mobility Strategy for the European
Research Area”, 4 luty 2003; SEC(2002) 146
20
Commission staff working paper: Second Implementation report on „A Mobility Strategy for the European
Research Area”, 1 kwietnia 2004; SEC(2004) 412
21
Commission staff working document: Implementation report 2004 on „A Mobility Strategy for the European
Research Area” and “Researchers in the ERA: one profession, multiple careers”, 6 kwietnia 2005; SEC(2005)
474
22
Commission staff working document: Mobility of Researchers and Career Development. Implementation
report 2005, 10 lipca 2006; SEC(2006)971
23

Commission staff working document: Mobility of Researchers and Career Development- Implementation
Report 2006, 8 sierpnia 2007; SEC(2007)1074
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• otwarcie w lipcu 2003 roku europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców
(http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm) oferuj cego baz

ofert stypendialnych i

mo liwo ci podj cia pracy naukowej we wszystkich krajach członkowskich. Zawiera on
tak e informacje o uwarunkowaniach prawno-administracyjnych dotycz cych wjazdu,
pobytu i pracy. Dostarcza informacji na temat polityki z zakresu mobilno ci naukowców
(zobacz rozdział 2.5).
• utworzenie europejskiej sieci Centrów Informacji dla Naukowców ERA-MORE
(European Research Area – MOre REsearchers) w 2004 roku, której głównym zadaniem
jest bezpo rednia pomoc naukowcom zagranicznym oraz ich rodzinom w ró nych aspektach
zwi zanych z przyjazdem, pobytem i podj ciem pracy w kraju goszcz cym. (Zobacz
rozdział 2.5)
• przekształcenie Wspólnotowych programów stypendialnych w jeden z czterech filarów
7.Programu Ramowego (program szczegółowy PEOPLE) oraz zwi kszenie jego bud etu na
projekty badawczo-szkoleniowe w ramach akcji stypendialnych Marie Curie:
6PR (2002-2006): bud et 1,58 euro mld - wzrost o około 70% w porównaniu do 5PR
7PR (2007-2013): bud et 4,75 euro mld -wzrost o około 40% w porównaniu do 6PR
• przyj cie dyrektywy i zalece w zakresie udzielania pozwole na pobyt i poruszanie si w
obr bie Europy naukowcom z krajów trzecich .
• dokonanie zmian w Rozporz dzeniu Rady 1408/71 dotycz cym koordynacji systemów
ubezpiecze społecznych, maj cych na celu: zlikwidowanie barier swobodnego przepływu
osób, bez wzgl du na ich statut; rozszerzenie regulacji na osoby narodowo ci krajów
trzecich; zachowanie nabytych praw emerytalnych; obj cie ubezpieczeniem rodzin
pracowników. Obecnie w przygotowaniu s nowe akty reguluj ce koordynacje ubezpiecze
społecznych w Europie, które maj zast pi dotychczasowe Rozporz dzenie z 1971 roku.
• opublikowanie w 2005 roku Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu post powania
przy rekrutacji pracowników naukowych mówi cych o roli, odpowiedzialno ci i
uprawnieniach naukowców oraz ich pracodawców.
• utworzenie sieci współpracy z europejskim naukowcami pracuj cymi w Stanach
Zjednoczonych - ERA-LINK (http://cordis.europa.eu/eralink). Strona internetowa zawiera
informacje o europejskich badaniach, polityce naukowej oraz o dost pnych funduszach na
prowadzenie bada w Europie. Pod koniec 2004 została przeprowadzona ankieta (1912
odpowiedzi) na temat potrzeb i zainteresowania naukowców podtrzymywaniem kontaktów
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z Europ . Obecnie liczba zarejestrowanych naukowców (członków „stowarzyszenia ERALINK) wynosi 3 tys. i stale ro nie.
• prowadzenie działa promuj cych zawód naukowca poprzez organizowanie od 2005 r.
konkursów finansuj cych projekty ukierunkowane na udział obywateli w organizowanych
wydarzeniach, np. festiwalach nauki. W kolejnych latach, tego samego dnia, jesieni we
wszystkich krajach członkowskich organizowana jest „Noc Naukowców”.
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2.2 Mobilno

kadry naukowej a polityka krajowa

Dotychczas w Polsce nie powstała jednolita strategia wspierania mobilno ci
pracowników naukowych. Pozytywnym aspektem jest podejmowanie od wielu lat przez ró ne
podmioty inicjatyw w tym zakresie, przy czym dotycz one przede wszystkim tworzenia
ró nych form wspierania (stypendia, granty) przepływu pracowników naukowych w
wymiarze mi dzynarodowym, a ostatnio tak e mi dzysektorowym. Oferta finansowania
mobilno ci naukowców zwi ksza si z roku na rok, i jest proponowana tak przez polskie, jak i
zagraniczne instytucje, w tym w ramach programów ramowych Wspólnoty w zakresie bada i
rozwoju technologicznego oraz funduszy strukturalnych (zobacz rozdział 2.3). Brak jest
natomiast spójnych działa usuwania barier administracyjno-prawnych, które s obecnie
istotnym ograniczeniem mobilno ci naukowców – jednym z kluczowych aspektów rozwoju
nauki w zakresie transferu wiedzy, jak i rozwoju instytucji badawczych oraz budowaniu
indywidualnej cie ki kariery naukowej. Trudno tak e byłoby odwoła si do aktualnych
opracowa czy raportów na poziomie krajowym w zakresie swobodnego przepływu kadry
naukowej. Na stronach internetowych MNiSW pojawiła si strona dedykowana mobilno ci,
co jest faktem pozytywnym. Niestety oprócz informacji o Europejskiej Karcie i Kodeksie nie
zawiera ona innych informacji, nawet tych zwi zanych z programami Ministra czy polityki
unijnej.
Od 1991 r. pewne standardy w zakresie mobilno ci na arenie krajowej s tworzone
przez Fundacj na rzecz Nauki Polskiej24, która wspiera mobilno

pracowników naukowych

poprzez szereg programów i form stypendialnych. Obecnie realizuje ona projekt MAPA
NAUKI, który ma na celu inicjowanie bada nad ró nymi aspektami stanu nauki w Polsce.
Pierwszym projektem jest analiza mobilno ci młodych polskich naukowców, rozpocz ta w
2006 r., która ma na celu dokonanie przegl du skali, cz stotliwo ci, dynamiki, kierunków,
przyczyn oraz skutków dzisiejszej migracji młodego pokolenia badaczy.
Innym opracowaniem jest ekspertyza powstała w 2006 r. na zlecenie MNiSW przez
Stowarzyszenie Organizatorów O rodków Innowacji i Przedsi biorczo ci w Polsce nt.
„Wspierania mobilno ci naukowców mi dzy sektorem nauki i gospodarki w Polsce”. W
dokumencie tym mi dzy innymi zwraca si uwag na istniej ca luk , je li chodzi o transfer
pracowników, czy te prowadzenie wspólnych bada
naukowe. Jako przyczyny wymienia si
24

przez przedsi biorstwa i instytucje

mi dzy innymi brak zach t podatkowych dla

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, http://www.fnp.org.pl/programy_aktualne/projekt_mapa_nauki.html
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przedsi biorstw zatrudniaj cych naukowców czy te

problemy z prawami własno ci

intelektualnej i zachowania poufno ci wyników bada

oraz czynniki o charakterze

informacyjnym i społeczno-kulturowym.
Sytuacja w zakresie aktualnego wspierania rozwoju kadr naukowych, tak e poprzez
pobudzanie mobilno ci, powoli ulega zmianie, szczególnie po wej ciu Polski do Unii
Europejskiej, która kładzie du y nacisk na wspieranie mobilno ci pracowników naukowych
oraz ujednolicanie rozwi za prawnych na poziome Wspólnoty. Koordynacja działa w tym
zakresie le y mi dzy innymi w kompetencjach, utworzonej na pocz tku 2002 r. Mobility
Steering Group, w pracach której bierze udział przedstawiciel MNiSW. Wydaje si jednak,
e do tej pory udział Polski ma raczej charakter pasywny, mi dzy innymi wynikaj cy z braku
krajowej polityki dotycz cej tej sfery. Przy czym nale y podkre li , e działania i inicjatywy
UE w obszarze mobilno ci pracowników naukowych, opisane w poprzednim rozdziale, s
wdra ane przez wiele organów krajowej administracji pa stwowej. Brak efektywnej
koordynacji podejmowanych działa powoduje jednak, e polskie prawo w tym zakresie jest
niespójne i wywołuje liczne problemy, z którymi borykaj

si

tak instytucje,

jak i

indywidualni polscy i zagraniczni naukowcy.
Do inicjatyw KE, wdro onych na poziomie krajowym, dla przykładu mo na
wymieni :
• Europejsk Kart Naukowca i Kodeks post powania przy rekrutacji pracowników
naukowych.
Kilka miesi cy po przyj ciu obu dokumentów przez Komisj Europejsk , co miało miejsce 11
marca 2005 r., MNiSW na jesieni 2005 r. sporz dziło obszern analiz prawn dotycz ca
relacji pomi dzy polskimi przepisami prawa a powy szymi dokumentami unijnymi. Analiza
odnosiła si do trzech ustaw, które reguluj działanie jednostek naukowych, mianowicie do
ówcze nie obowi zuj cej ustawy o szkolnictwie wy szym, ustawy o Polskiej Akademii Nauk
oraz ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych. Efekt analizy był pozytywny, gdy w
zasadzie nie stwierdzono adnych przeszkód w implementacji obu dokumentów. Jedyn
przeszkod

był fakt braku w ustawie o PAN przepisów mówi cych o uprawnieniu

pracowników naukowych PAN do urlopu naukowego (sabbatical leave). W ogólnym
rozliczeniu polskie przepisy nie stanowi bariery dla stosowania przepisów Karty i Kodeksu,
natomiast nie stanowi te zach ty dla ich implementowania. Brak jest te przepisów, które
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wyra nie upowa niałyby władze publiczne do tworzenia zach t dla jednostek naukowych
oraz przedsi biorstw do aktywnego podej cia do stosowania Karty i Kodeksu.
Jednym z pierwszych działa dotycz cych rozpowszechnienia wiedzy o Europejskiej Karcie
Naukowca i Kodeksie post powania przy rekrutacji pracowników naukowych było
opublikowanie na stronach internetowych Ministerstwa w marcu 2006 roku listu
Podsekretarza Stanu w MNiSW Prof. K. J. Kurzydłowskiego do kierowników jednostek
naukowych, w którym pojawiła si pro ba o uj cie w statutach, regulaminach wewn trznych i
innych dokumentach reguluj cych działalno

kierowanych przez nich jednostek, zapisów

dotycz cych rekrutacji i oceny pracowników naukowych zawartych w Karcie i Kodeksie. W
grudniu 2006 roku z inicjatywy MNiSW podj to działanie maj ce na celu monitorowanie
stanu wdra ania zapisów obu dokumentów w aktach reguluj cych działanie jednostek
naukowych. W tym celu została rozesłana ankieta przez O rodek Przetwarzania Informacji do
kierowników jednostek naukowych z zapytaniami dotycz cymi stanu realizacji zalece Karty
i Kodeksu, stanu wiadomo ci kierowników jednostek naukowych na temat Karty i Kodeksu i
stanu dostosowania si do pro by Ministra z marca 2006 r. Na dzie dzisiejszy brak jest
informacji o wynikach ankiety.
• utworzenie w 2004 roku polskiej Sieci Centrów Informacji dla Naukowców,
koordynowanej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE25 (zobacz
rozdział 2.1 oraz 2.5). Dotychczasowa działalno ci polskich centrów wskazuje na istniej c
w ród rodowiska naukowego potrzeb istnienia tego typu instytucji. Pytania i zgłaszane
problemy odnosz si przede wszystkim do aspektów prawno-administracyjnych mobilno ci
pracowników naukowych, tak polskich, jak i zagranicznych oraz mo liwo ci uzyskania
funduszy na prowadzenie prac badawczych poza granicami kraju. Rosn co lawinowo liczba
pyta powoli przekracza mo liwo ci udzielenia pomocy przez pracowników sieci. Obecnie
istnieje konieczno

okre lenia zada i wpisania dalszego rozwoju sieci w ramy polityki

wspierania rozwoju kadr naukowych w Polsce.

Przy tworzeniu czy modyfikacji ram

prawnych nale ałoby skorzysta z do wiadcze zebranych przez pracowników sieci.
• zmian Ustawy o Cudzoziemcach26 b d cej efektem wdro enia do polskiego systemu
prawnego dwu dyrektyw UE, tj. dyrektywy27 w sprawie szczególnej procedury przyjmowania
obywateli pa stw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych oraz dyrektywy28 w sprawie
25

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE; http://www.kpk.gov.pl
Ustawa z dnia 24 maja 2007 o zmianie ustawy o o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw;
Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 818
27
Dyrektywa Rady 2005/71/WE z 12 pa dziernika 2005r, w sprawie szczególnej procedury przyjmowania
obywateli pa stw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych; Dz. U. UE L 289 z 3.11.2005, str. 15-22
26
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warunków przyjmowania obywateli pa stw trzecich w celu odbywania studiów, udziału
w wymianie młodzie y szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie. Nowa
ustawa wprowadza bezpo rednio lub po rednio zmiany w 17 aktach prawnych rangi
ustawowej, do których zostały ju

w cz ci wydane rozporz dzenia wykonawcze.

Nowelizacja obejmuje szeroki wachlarz zmian,

wystarczy wymieni

tu zaliczenie

Konfederacji Szwajcarskiej do grupy pa stw korzystaj cych z preferencyjnych przepisów
dotycz cych przemieszczania si i legalizacji pobytu na terytorium RP. Podstawowe zmiany
dotycz ce sfery badawczej to mi dzy innymi wprowadzenie definicji bada naukowych i
naukowców; utworzenie nowej kategorii wizy (wizy dla naukowców, tj. wizy pobytowej w
celu naukowym, szkoleniowym i dydaktycznym dla osób podejmuj cych zatrudnienie);
okre lenie warunków podpisania przez placówk naukow umowy z naukowcem o przyj cie
go w celu realizacji projektu badawczego; ustanowienie procedury zatwierdzania statusu
jednostki przez ministra wła ciwego ds. nauki, zainteresowanej przyjmowaniem osób z
krajów trzecich a tak e obarczenie odpowiedzialno ci finansow instytucji za niedopełnienie
obowi zków zwi zanych z legalizacj pobytu cudzoziemca w Polsce.

Obecnie w Polsce przeprowadzana jest reforma wspierania rozwoju sfery badawczorozwojowej, w tym kadr naukowych. Mi dzy innymi wynika ona z zasad wdra ania funduszy
strukturalnych. W niniejszym raporcie zostan omówione ostatnio opracowywane strategie,
poniewa w wielu wypadkach zast puj one dotychczas obowi zuj ce dokumenty.
Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK)29 przyj ta w listopadzie 2006 r., jest
podstawowym

dokumentem strategicznym, pokrywaj cym si

perspektywy finansowej UE,

z nowym okresem

okre laj cym cele i priorytety rozwoju społeczno-

gospodarczego Polski, oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewni . Jednym z
proponowanych kierunków rozwojowych jest konsekwentne zwi kszanie nakładów

w

sektorze nauki, rozwój infrastruktury badawczej i kadr naukowych oraz zwi kszenie
wykorzystania wyników prac badawczo-rozwojowych przez podmioty gospodarcze.
Prowadzenie racjonalnej polityki migracyjnej, tak dotycz cej zatrudniania cudzoziemców, jak
i tworzenia warunków w kraju daj cych mo liwo

wykorzystania nabytej za granic wiedzy

i umiej tno ci w działalno ci gospodarczej Polski jest jednym z priorytetów. Przewiduje si
28

Dyrektywa Rady 2004/114/WE z 13 grudnia 2004r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli pa stw
trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzie y szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub
wolontariacie; Dz. U. UE L 375 z dnia 23.12.2004, str. 12-18
29

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego; http://www.mrr.gov.pl/srk
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uporz dkowanie przepisów z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, systemu
ochrony zdrowia i systemu emerytalnego, równolegle z d eniem do zapewnienia zgodno ci
prawa krajowego z prawem unijnym.
SRK wyznacza strategiczne kierunki dla rozwoju kraju, nast pnie uszczegóławiane w
dokumentach odnosz cych si do konkretnych obszarów, dla których podstaw prawn jest
Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju30.

W czerwcu 2007 r. MNiSW

opublikowało projekt Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015r., która ma zast pi
dotychczas opracowane strategie i zało enia polityki naukowej i naukowo-technicznej
pa stwa. Nadrz dnym celem strategii jest wzrost mi dzynarodowej konkurencyjno ci polskiej
nauki, który mo e by osi gni ty pod warunkiem posiadania wysokiej jako ci kadr i bazy
badawczej. Przewidywane znaczne zwi kszenie nakładów pozabud etowych na nauk do
poziomu redniego UE b dzie wymagało znacz cego wzrostu zatrudnienia w przemy le
zasobów kadrowych ze sfery B+R. W zwi zku z tym jednym z czterech wyznaczonych
celów szczegółowych jest poprawa ilo ciowa i jako ciowa poziomu polskiej kadry naukowej,
głównie poprzez ró nego rodzaju szkolenia i granty. Powy szy dokument okre la ogólne
strategiczne kierunki rozwojowe, ale tak e wspomina si

w nim o instrumentach ich

realizacji. Mi dzy innymi proponuje si utworzenie przy Prezesie Rady Ministrów rady do
spraw nauki i innowacyjno ci, która pełniłaby funkcje koordynacyjne w realizacji polityki
naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej pa stwa. W dokumencie mowa jest o ocenie
parametrycznej jednostek, przy czym brak jest informacji o braniu pod uwag przy ocenie
stopnia efektywno ci jednostek naukowych np. udziału w mi dzynarodowych programach
badawczych, b d cych istotnym

ródłem finansowania mobilno ci mi dzynarodowej,

szczególnie przyjazdu zagranicznych naukowców do Polski. Na dzie
harmonogramie wdra ania strategii nie przewiduje si

dzisiejszy w

analizy aktów prawnych i

podejmowania ewentualnych kroków maj cych na celu usuwanie barier prawnoadministracyjnych w obszarze swobodnego przepływu kadry naukowej. Trzeba podkre li , e
zwi kszanie funduszy na szkolenie kadr naukowych jest pozytywnym działaniem, przy czym
na ich pełne wykorzystanie negatywny wpływ mo e mie

obecnie istniej ce otoczenie

prawno-administracyjne.
Jednym z instrumentów realizacji powy szej strategii jest nowy systemu organizacji i
finansowania bada naukowych wprowadzony w ycie na pocz tku 2005 r. na podstawie

30

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Dz.U. Nr 277, poz. 1658
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Ustawy o zasadach finansowania nauki31 (przy czym od 1 lipca 2007 r. obowi zuje
zmieniona ustawa32). Zgodnie z projektem Strategii rozwoju nauki do 2015 r., planowane jest
zast pienie, w połowie 2008 roku, powy szego aktu prawnego ustaw
finansowaniu bada

o organizacji i

naukowych. Ustawa o finansowaniu nauki wprowadziła wiele

korzystnych zmian w systemie polskiej sfery badawczo-rozwojowej. Mi dzy innymi
umo liwiła ona finansowanie programów lub przedsi wzi

okre lonych przez ministra

wła ciwego do spraw nauki, w tym dostosowania kadr naukowych do warunków
mi dzynarodowej współpracy naukowej i naukowo-technicznej, tworzenia warunków dla
zatrudnienia wybitnych uczonych oraz rozwoju kadr naukowych, w szczególno ci młodych
naukowców. Od 2004 roku wspieranie rozwoju karier młodych naukowców odbywa si
poprzez programu POL-POSTDOC. W jego ramach ogłaszane s konkursy na projekty
zamawiane realizowane przez osob poni ej 35 roku ycia, posiadaj c stopie

doktora,

uzyskany w innej jednostce ni ta, w której projekt b dzie realizowany. Kolejn propozycj
otwart

w 2006 r.

jest program „Wsparcie mi dzynarodowej mobilno ci naukowców”

skierowany do polskich badaczy zainteresowanych prowadzeniem bada

w zagranicznych

jednostkach naukowych.
Kolejnym etapem reformy systemu bada
rozdzielenie funkcji kreowania

naukowych i prac rozwojowych jest

i wdra ania polityki naukowej pa stwa, obecnie

scentralizowanych w Ministerstwie Nauki. W tym celu zostało powołane Narodowe
Centrum Bada i Rozwoju33 (NCBR). Do jego zada mi dzy innymi nale y wspieranie
rozwoju kadry naukowej, w szczególno ci udziału młodych naukowców w programach
badawczych oraz realizacja mi dzynarodowych programów mobilno ci naukowców.
Prawdopodobnie na pocz tku 2008 roku zostan zaproponowane konkretne działania w tych
obszarach.
Coraz wi ksze znaczenie w przeprowadzaniu reform w sferze badawczo-rozwojowej i
wspieraniu rozwoju kadr naukowych maj fundusze strukturalne. W latach 2004-2006 były
one głównie ukierunkowane na transfer wiedzy pomi dzy sfer badawczo-rozwojow a
przemysłem, poprzez finansowanie sta y i praktyk studenckich w przedsi biorstwach. W
strategii opracowanej przez Ministerstwo Gospodarki na lata 2007-201334 podkre la si , e
31

Ustawa z dnia 8 pa dziernika 2004 o zasadach finansowania nauki; Dz. U. Nr 238, poz. 2390
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, Dz. U. Nr 115, poz. 795
33
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju, Dz. U Nr 115, poz. 789
34
Kierunki zwi kszania innowacyjno ci gospodarki na lata 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki, 19 sierpnia
2006
32
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dalsze „działania powinny koncentrowa si na wspieraniu transferu wiedzy pomi dzy sfer
B+R a gospodark

poprzez udzielanie wsparcia finansowego projektom zwi zanym ze

sta ami pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów w przedsi biorstwach oraz
wspieranie zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych poprzez finansowanie sta y
pracowników przedsi biorstw w jednostkach naukowych prowadz cych dla firmy prace
badawczo-rozwojowe”. Tego typu działania zostały uj te w projekcie (z 3 sierpnia 2007 r.)
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII –Regionalne Kadry Gospodarki,
opracowywanego na lata 2007-2013.
W powy szym projekcie, w ramach priorytetu IV „Szkolnictwo wy sze i Nauka”
przewiduje si

finansowanie dwóch obszarów: wzmocnienie i rozwój potencjału

dydaktycznego szkolnictwa wy szego oraz rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R.
Przewidywane wsparcie „zostanie przeznaczone na analiz

stanu polskiego szkolnictwa

wy szego, wskazanie deficytów oraz wypracowanie efektywnych narz dzi zarz dzania i
zapewnienia wysokiej jako ci kształcenia. Ponadto prace w zakresie opracowywania i
modernizacji

metod

i

programów

kształcenia

oraz

standardów

mi dzynarodowej

uznawalno ci akredytacji przyczyni si do zwi kszenia otwarto ci i mobilno ci rodowisk
akademickich.” Jednym z proponowanych typów projektów jest organizowanie sta y i
szkole

w wiod cych zagranicznych i krajowych o rodkach akademickich i naukowo-

badawczych dla kadry dydaktycznej uczelni oraz stypendia dla uczestników studiów
doktoranckich, młodych doktorów i profesorów wizytuj cych realizuj cych proces
dydaktyczny w instytucjach szkolnictwa wy szego. Z powy szego dokumentu nie wynika,
czy instytucje pozauczelniane b d

miały prawo ubiega

si

rodki na finansowanie

powy szych działa . Wydaje si to istotnym ograniczeniem i nierównym traktowaniem, np.
doktorantów realizuj cych projekty w instytutach Polskiej Akademii Nauk, którzy nie b d
mogli skorzysta z tego typu działa finansowanych z funduszy strukturalnych. Wydaje si ,
e dla spójnego rozwoju polskich kadr naukowych, nale ałoby wprowadzi mechanizmy
równego traktowania pracowników naukowych bez wzgl du na rodzaj instytucji w której
prowadz badania naukowe.
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2.3 Mi dzynarodowe i krajowe programy wspierania mobilno
Polscy

naukowcy

maj

bardzo

ró norodne

mo liwo ci

naukowców
stypendialne.

Najbardziej

zró nicowan ofert kieruje do naukowców FNP. Pozytywnym symptomem jest zwrócenie
uwagi na problem stypendiów dla naukowców przez MNiSW, który w ostatnich latach
utworzył

kilka

programów

stypendialnych,

adresowanych

zwłaszcza

do

młodych

naukowców.
W porównaniu z wieloma krajami europejskimi Polska ma bardzo skromn

ofert

dla

zagranicznych naukowców na prowadzenie bada w Polsce. Stypendiów udziela FNP i Kasa
Mianowskiego, brak jest natomiast programów krajowych. Ma to negatywny wpływ na
renom kraju i polskich jednostek naukowych na arenie mi dzynarodowej.
Wraz z naszym przyst pieniem do Unii Europejskiej znacznie ograniczone zostały rz dowe
programy stypendialne adresowane bezpo rednio do Polaków, zwłaszcza w przypadku krajów
europejskich i obecnie takich programów prawie nie ma. Znacznie wzrósł natomiast dost p
polskich naukowców do stypendiów oferowanych przez instytucje europejskie – zarówno
publiczne, jak i prywatne – obywatelom pa stw Unii Europejskiej. Najwi kszym ródłem
wsparcia s programy ramowe UE , przede wszystkim oferowane w ramach akcji Marie
Curie. Oficjalne dane Komisji Europejskiej mówi o co najmniej 10 700 stypendiach typu
post-doc przyznanych w Europie w 2004 r.

35

. Dane te s przy tym najprawdopodobniej

niedoszacowane z uwagi na rozproszenie oferty stypendialnej.
Dost pno

europejskiej

oferty

stypendialnej

znacz co

podnosz

tak e

próby

jej

usystematyzowania. Dzi ki inicjatywie KE w 2003r. powstał portal po wiecony mobilno ci
naukowców na terenie Unii Europejskiej (opisany w rozdziale 2.5) Zawiera on informacje o
aktualnych ofertach stypendialnych, sta ach i wakatach na uczelniach i w innych o rodkach
badawczych. Nadal jednak jest to oferta bardzo rozproszona i zró nicowana. Z
przeprowadzonych rozmów wynika, e poruszanie si w ród ofert stypendialnych jest spraw
du ego indywidualnego wysiłku i wymaga sporej przedsi biorczo ci, a wybór stypendium
jest cz sto kwesti przypadku. Analizuj c propozycje stypendialne zagranicznych instytucji

35

European Commision, Research Directorate-General, Note for the File - Inventory of Post-doctoral Schemes
in Europe, Brussels, October 2005
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trudno jednoznacznie stwierdzi , na ile s one dost pne dla polskich naukowców, na ile s
przedmiotem ich zainteresowania i w jakim stopniu przyci gaj tych najwybitniejszych.
W ród instytucji oferuj cych stypendia s

wyspecjalizowane instytuty badawcze, które

wspieraj w skie grupy specjalistów, s te instytucje udzielaj ce granty na du
ogranicze co do dziedziny nauki. Zró nicowana jest dost pno

skal i bez

finansowania ze wzgl du na

poziom naukowych osi gni . Du ymi mo liwo ciami sprowadzenia najwybitniejszych czy
najbardziej

obiecuj cych

młodych

naukowców

uniwersytetów i instytutów naukowych.
jednostk

badawcz

dysponuje

wi kszo

presti owych

Finansowanie przyznawane bezpo rednio przez

gwarantuje cz sto wi ksz

stabilno , mo liwo

przedłu enia stypendium/sta u/zatrudnienia. Ch tne do

elastycznego

ci gni cia najwybitniejszych

naukowców, oferuj one cz ciej mo liwo ci dłu szego pobytu. Instytucje te korzystaj przy
tym cz sto z finansowania zwi zanego z programami badawczymi UE (działania Marie
Curie).
Najwi cej stypendiów europejskich – bior c pod uwag

równie

ródła krajowe -

oferowanych jest w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji. Te kraje wydaj

si

te

najbardziej aktywne w finansowaniu pobytów naukowców z zagranicy (np. z Polski).
Wi kszo

programów w tych krajach jest otwarta dla obcokrajowców. Rzadziej zdarzaj si

programy przeznaczone wył cznie dla cudzoziemców i nastawione na „ ci gni cie”
najwybitniejszych fachowców. Zdarzaj

si

jeszcze (cho

coraz rzadziej) programy

adresowane wprost do Polaków (czy naukowców z Europy rodkowowschodniej).
Coraz cz ciej w ród propozycji stypendialnych mo na znale

takie, które nie „przywi zuj ”

stypendysty do konkretnego o rodka badawczego, ani nawet kraju, umo liwiaj c mu
opuszczenie kraju, w którym otrzymał stypendium (pieni dze pod aj

za projektem

badawczym).
Według danych z 2004 r. przeci tna długo
lata, a jego wysoko

stypendium typu post-doc wynosiła w Europie 2

22.700 euro rocznie. Coraz cz ciej stypendia staj si dłu sze, np. 5-

letnie, umo liwiaj c prowadzenie du ych projektów badawczych. Mo na si spodziewa , e
kryteria wyboru kandydatów na takie stypendia s

przystosowane do wyłowienia

najwybitniejszych osób, na których instytucji zapraszaj cej zdecydowanie zale y.
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W przypadku krajów poza europejskich zdecydowanie najbogatsz ofert stypendialn maj
Stany Zjednoczone, gdzie silne uniwersytety oraz setki prywatnych instytucji umo liwiaj
finansowanie indywidualnych studiów i projektów badawczych. Specjalne stypendia dla
Polaków oferuje Polsko-Ameryka ska Komisja Fulbrighta ( rodki rz dowe), Fundacja
Ko ciuszkowska oraz Fundacja Mellona.
Programy krajowe
Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego
•

Wsparcie mi dzynarodowej mobilno ci naukowców – celem programu jest
finansowanie udziału polskich naukowców w projektach badawczych realizowanych
zagranic . Stypendia przeznaczone s dla młodych naukowców ze stopniem doktora
(od momentu jego uzyskania do chwili zło enia wniosku nie mo e upłyn
7 lat). Wysoko

wi cej ni

stypendium wynosi 10 tys. zł miesi cznie (stypendy cie przysługuje

równie dodatek na podró e i ubezpieczenie). Stypendia przyznawane s na badania
prowadzone w dziedzinach nauki okre lanych osobno dla ka dej edycji programu.
Program został wprowadzony w 2006 r. i obecnie trwa jego druga edycja. W pierwszej
edycji wpłyn ły 24 wnioski, a przyznano 18 stypendiów (wg danych MNiSW).
Stypendy ci wyje d aj głównie do Europy (fundusze na takie wyjazdy mog czerpa
z wielu innych ródeł). Program nie ma ustalonego bud etu, na razie w ministerstwie
zarezerwowano na niego kwot 1 mln zł rocznie.
Jest to oferta w pewnym sensie najbli sza polskim naukowcom - stypendia /granty s
przeznaczone wprost dla nich, a kontakt z rodzim instytucj

grantodawcz jest

łatwiejszy ni w przypadku instytucji zagranicznej.
•

POL-POSTDOC

III

to

stypendium

przyznawane

na

projekty badawcze

przygotowywane i realizowane przez osoby po doktoracie. Wniosek składa jednostka
badawcza planuj ca zatrudnienie takiej osoby w roli kierownika projektu. Co istotne,
nie mo e by to jednostka, w której kandydat uzyskał stopie doktora ani ta, w której
jest aktualnie zatrudniony. Jednym z celów tej inicjatywy jest wymuszenie mobilno ci
młodych naukowców. Finansowanie mo na uzyska

na 3 lata, a jego wysoko

wynosi maksymalnie 80 tys. zł, z czego 60 tys. zł mo e by

przeznaczone na

wynagrodzenie kierownika projektu. Rocznie w dwóch konkursach wybieranych jest
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ok. 80 projektów. Od 2008 r. POL-POSTDOC III, realizowany obecnie w ramach
Projektów Badawczych zamawianych zyska status programu ministra.

Programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
•

Krajowe stypendia wyjazdowe – Program WSPÓŁPRACA KRAJOWA - ma na celu
wspieranie rozwoju kadry naukowej poprzez stworzenie młodym uczonym
mo liwo ci kilkumiesi cznych wyjazdów do najwa niejszych o rodków badawczych
w Polsce. Stypendium mo e by przyznane na okres od 1 do 3 miesi cy na pobyt w
jednym lub - w uzasadnionych przypadkach - w wi kszej liczbie krajowych o rodków
naukowych, znajduj cych si

w innej miejscowo ci ni

o rodek zatrudniaj cy

stypendyst . O stypendia mog ubiega si osoby, które m.in. posiadaj stopie
naukowy doktora, maj

obywatelstwo polskie lub kart

stałego pobytu i nie

przekroczyły wieku 35 lat lub 37 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z
urlopów wychowawczych. Podstaw oceny kandydata stanowi : dorobek naukowy,
realizowany projekt badawczy uzasadniaj cy celowo
naukowego wybranego na miejsce pobytu. Wysoko

wyjazdu oraz ranga o rodka
stypendiów zale y od miejsca i

warunków odbywania stypendium i wynosi od 4.000. do 5.000. zł miesi cznie. W
zwi zku z planami uruchomienia podobnej inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy szego, Fundacja rozwa a zamkni cie tego programu.
•

Subsydia dla powracaj cych - Program POWROTY (HOMING) - program jest
skierowany do osób powracaj cych z dłu szego (ponad 9 miesi cy) zagranicznego
pobytu naukowego. O subsydium mog ubiega si osoby, które posiadaj co najmniej
stopie naukowy doktora i znajduj si na wczesnym etapie kariery naukowej (do
czterech lat po doktoracie); pracuj naukowo za granic albo przebywaj na sta u
zagranicznym i planuj w ci gu 6 miesi cy powrót do kraju lub powróciły do niego
nie wcze niej ni 12 miesi cy przed upływem terminu przyjmowania wniosków; maj
obywatelstwo polskie lub kart stałego pobytu i s zatrudnione w chwili odpisania
umowy subsydialnej z FNP w krajowych instytucjach, do których celów statutowych
nale y prowadzenie bada

naukowych. Preferowani s

kandydaci zatrudnieni w

jednostce innej ni ta, w której uzyskali stopie doktora. Fundacja przyznaje około 15
subsydiów rocznie, ka de w wysoko ci co najmniej 50 000 zł rocznie. Subsydia
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zostaj przyznane na okres 2 lat, z mo liwo ci przedłu enia o jeden rok. Program jest
współfinansowany ze rodków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Podstaw

oceny

kandydata stanowi : dorobek naukowy (ze szczególnym uwzgl dnieniem publikacji
b d cych rezultatem wyjazdu zagranicznego) oraz projekt badawczy, który kandydat
zamierza realizowa

w trakcie subsydium. Kwota subsydium obejmuje: imienne

stypendium laureata; rodki na realizacj

projektu badawczego oraz kontynuacj

współpracy zagranicznej.
•

Stypendia dla młodych doktorów – Program KOLUMB- stypendia te maj umo liwi
najlepszym spo ród młodych uczonych, którzy po uzyskaniu stopnia doktora nie
odbywali jeszcze długoterminowych sta y zagranicznych (dłu szych ni 6 miesi cy),
wyjazdy na pobyty badawcze do wiod cych o rodków naukowych na

wiecie.

Stypendium mo e by przyznane na okres od 6 do 12 miesi cy na pobyt w jednym lub
- w uzasadnionych przypadkach – w kilku o rodkach naukowych. Rocznie Fundacja
przyznaje do 16 stypendiów zagranicznych. O stypendia mog si ubiega osoby,
które posiadaj stopie naukowy doktora; nie przekroczyły wieku 35 lat (lub 37 lat w
przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i posiadaj
obywatelstwo polskie lub kart stałego pobytu. Podstaw oceny s : dotychczasowy
dorobek naukowy, przedstawiony program bada , jaki kandydat chciałby realizowa
za granic , oraz ranga naukowa wybranego o rodka.
rednia wysoko

stypendium odpowiada wysoko ci stypendiów podoktorskich

przyznawanych osobom o podobnych kwalifikacjach w wybranym przez kandydata
o rodku i wynosi od 2500 do 3800 euro miesi cznie (lub równowarto

tej kwoty w

innej walucie), w zale no ci od miejsca odbywania sta u. Fundacja pokrywa ponadto
koszty podró y stypendysty i jego współmał onka oraz koszty ubezpieczenia
stypendysty w czasie pobytu za granic . Opieraj c si na porozumieniu z National
Institutes of Health w Stanach Zjednoczonych młodzi uczeni z Polski ze stopniem
doktora zaproszeni s do udziału w odbyciu sta u podoktorskiego w laboratoriach
NIH. Stypendium przyznawane b dzie przez NIH na okres trzech lat. Fundacja w tym
przypadku pokrywa finansowanie biletów lotniczych na wyjazd oraz na okresowe (raz
w roku) odwiedziny swego miejsca pracy w Polsce i utrzymywanie kontaktów
naukowych z Polsk .
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Laureaci programu mog ubiega si po zako czeniu stypendium i powrocie do kraju
o grant wspomagaj cy, który ma im ułatwi lepsze wykorzystanie wiedzy zdobytej
dzi ki stypendium FNP. Wysoko

grantów okre lana jest corocznie przez Zarz d

FNP. W 2007 roku wynosił ona 40 000 zł.
Stypendia na kwerendy za granic

– Program KWERENDA - w ramach programu

Fundacja przyznaje stypendia na prowadzenie za granic kwerend archiwistycznych,
których celem jest poszukiwanie i analizowanie materiałów ródłowych z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych niezb dnych do dalszych bada naukowych, a w
Polsce niedost pnych. O stypendia mog

si

ubiega

osoby, które posiadaj

co

najmniej stopie naukowy doktora i maj obywatelstwo polskie lub kart stałego
pobytu. Stypendium mo e by przyznane na okres od 1 do 3 miesi cy na prowadzenie
kwerendy w jednej lub - w uzasadnionych przypadkach - wi kszej liczbie bibliotek
czy archiwów za granic . Wysoko

stypendium ustalana jest w zale no ci od miejsca

realizacji stypendium i wynosi rednio 2200 euro miesi cznie (lub równowarto

tej

kwoty w innej walucie).
Stypendia konferencyjne - Celem tego programu jest dofinansowanie uczestnictwa
polskich uczonych w mi dzynarodowych kongresach, sympozjach i konferencjach
naukowych w Polsce lub za granic . O stypendium mog ubiega si osoby w wieku
do 35 lat, które maj

udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie

odpowiadaj cej tematycznie konferencji, zamierzaj

wygłosi

na konferencji

zaaprobowany przez organizatorów referat, komunikat lub przedstawi plakat, i maj
obywatelstwo polskie.
Stypendium mo e by

przeznaczone na dofinansowanie kosztów podró y, opłat

konferencyjnych, zakwaterowania b d wy ywienia w trakcie trwania konferencji.
Procedur konkursow zwi zan z przyznawaniem stypendiów konferencyjnych FNP
zajmuje si Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
Powy sze programy skierowane s do osób b d cych w zale no ci od programu –
doktorantami lub pracownikami polskich instytucjach, których jednym z celów
statutowych jest prowadzenie bada naukowych.
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•

Stypendia dla naukowców zagranicznych na badania w Polsce - na podstawie
porozumienia zawartego przez Fundacj

na rzecz Nauki Polskiej z Fundacj

Popierania Nauki - Kas im. Józefa Mianowskiego realizowany jest wspólny program
stypendialny

dla

uczonych

z

zagranicy,

głównie

z

krajów

Europy

rodkowowschodniej, zainteresowanych prowadzeniem bada w polskich placówkach
naukowych. Wysoko

stypendium, przyznawanego na okres od 1 do 12 miesi cy,

odpowiada redniej pensji na analogicznym stanowisku w Polsce oraz uwzgl dnia
koszty zakwaterowania. Stypendia przyznawane s w trybie konkursu, który prowadzi
Kasa im. J. Mianowskiego.

Ponadto, Fundacja w ramach działania 1.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka: „Wzmocnienia potencjału kadrowego nauki”, zamierza uruchomi
program Mi dzynarodowych projektów doktoranckich, którego celem b dzie rozwój
karier młodych naukowców poprzez umo liwienie im udziału w pracach w silnym
naukowo, mi dzynarodowym

rodowisku. Do aplikowania do programu s

upowa nione instytucje naukowe w Polsce prowadz ce studia doktoranckie,
posiadaj ce znacz cy dorobek naukowy z zakresu, którego dotyczy b d studia
doktoranckie oraz udokumentowan współprac z licz cym si naukowo partnerem
zagranicznym prowadz cym studia doktoranckie. Wybór uczestników studium musi
nast pi na drodze otwartego konkursu. Preferencje b d przyznawane projektom
zakładaj cym m.in. udział doktorantów z krajów Unii Europejskiej lub krajów
trzecich,

stworzenie

ponad

regionalnych

konsorcjów

naukowych

oraz

interdyscyplinarny charakter tematyki studium.
Dwa inne programy, które b d realizowane od 2007 r. w ramach działania 1.2. przez
Fundacj – TEAM oraz WELCOME zakładaj mo liwo

zatrudniania naukowców z

zagranicy wyłonionych w otwartych mi dzynarodowych konkursach. Konkursy te
b d skierowane w szczególno ci do młodych naukowców.
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Programy mi dzynarodowe i zagraniczne
Programy Komisji Europejskiej
Programy Ramowe w zakresie bada UE- Program szczegółowy LUDZIE
Europejskie programy stypendialne to przede wszystkim projekty badawczo-szkoleniowe
Marie Curie realizowane w ramach programów ramowych UE.

Oferuj

one ró ne

mechanizmy finansowania naukowców b d cych na ró nych szczeblach kariery zawodowej.
Dziel si one na działania skierowane do indywidualnych naukowców oraz na programy
adresowane do instytucji naukowych. W tym drugim wariancie konsorcja ró nych instytucji
(uczelnie, instytuty badawcze, przedsi biorstwa) aplikuj o rodki finansowe do KE, a po ich
otrzymaniu poszukuj interesuj cych stypendystów, organizuj c własne konkursy. W obecnie
realizowanym 7.Programie Ramowym (2007-2013) finansowanych jest 8 typów stypendiów,
poni ej przedstawiono najbardziej popularne spo ród nich.
•

Intra-European Fellowships - stypendia wyjazdowe oferowane bezpo rednio
naukowcom. Stypendia przeznaczone s dla naukowców z doktoratem lub co najmniej
4-letnim do wiadczeniem badawczym. Mog wi c z niego korzysta zarówno osoby
młode (post-docs), jak i bardziej do wiadczeni naukowcy i do nich przede wszystkim
adresowany jest program. W ramach stypendium mo na wyjecha na 1-2 lata do
europejskiej instytucji badawczej, a jego wysoko

uzale niona jest od formy

zatrudnienia, do wiadczenia naukowca ( 4-10 lat do wiadczenia badawczego – 52.000
euro, powy ej 10 lat – 78.000 euro rocznie) oraz kraju pobytu (stawki s
indeksowane). Kwota ta jest uzupełniana o rozmaite dodatki. Instytucja goszcz ca
otrzymuje mi dzy innymi fundusze na pokrycie kosztów bada

naukowca, jego

udziału w szkoleniach i konferencjach oraz kosztów zarz dzania projektem
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Jest to najbardziej popularne w ród Polaków stypendium. Według danych Krajowego
Punktu Kontaktowego, w 6 PR (2002-2006) o stypendium ubiegało si 559 polskich
naukowców, a finansowanie otrzymało 79 badaczy.
•

International Outgoing Fellowship - stypendium przeznaczone dla doktorów lub osób
z co najmniej 4-letnim do wiadczeniem badawczym. Umo liwia ono wyjazd do
instytucji naukowej w kraju znajduj cym si poza Uni Europejsk (długo

pobytu:

1-2 lata) oraz obowi zkowy powrót i kontynuacj bada w Europie (obligatoryjnie 1
rok). Wysoko

stypendium, tak jak w przypadku Intra-European Fellowship,

uzale niona jest od do wiadczenia stypendysty oraz miejsca pobytu. W latach 20042006 ze stypendium tego ł cznie skorzystało 2 naukowców z Polski (12 zgłosze ).
European Reintegration Grants - stypendia reintegracyjne dla naukowców, którzy brali
udział w projektach Marie Curie. Co istotne, reintegracja nie musi dotyczy macierzystej
uczelni stypendysty, ale dowolnej europejskiej instytucji badawczej, w której chce on zosta
zatrudniony po powrocie z poprzedniego stypendium wyjazdowego i w której chce
realizowa projekt wykorzystuj cy wiedz , do wiadczenia i kontakty zdobyte podczas tego
stypendium. Warunkiem uzyskania stypendium jest przedstawienie przez kandydata oraz
planuj cej zatrudnienie go instytucji projektu badawczego uwzgl dniaj cego element
reintegracji, czyli wykorzystania do wiadcze wynikaj cych z mi dzynarodowej mobilno ci.
Stypendium w stałej wysoko ci 15 tys. euro rocznie przez 3 lata przekazywane jest instytucji
zatrudniaj cej stypendyst jako dofinansowanie kosztów jego wynagrodzenia lub kosztów
realizowanego przez niego projektu badawczego (np. kosztów zatrudnienia innych członków
zespołu badawczego). W latach 2002-2006 przyznano w sumie grant 28 polskim naukowcom
na 29 ubiegaj cych si .
•

International Reintegration Grant - stypendia przeznaczone dla naukowców
powracaj cych po co najmniej 3 –letnim pobycie poza Europ (Uni Europejsk ). W
odró nieniu od poprzedniego typu stypendium reintegracyjnego, w tym przypadku
pobyt nie musi mie

zwi zku z adnym z programów Marie Curie – chodzi o

skuteczny mechanizm ci gni cia do Europy mo liwie wielu wybitnych europejskich
naukowców prowadz cych badania poza ni . Stypendium mo e by przyznane na
maksymalnie 4 lata, podczas których stała kwota 25 tys. euro rocznie przekazywana
jest instytucji zatrudniaj cej powracaj cego naukowca na dofinansowanie kosztów
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jego wynagrodzenia oraz prowadzenia przez niego projektu badawczego. W 2006 r.
stypendium to uzyskało 3 Polaków (4 wnioski), a w 2005 - 7 (7 wniosków). Wcze niej
aden naukowiec z Polski o to stypendium si nie starał.
•

Initial Training Networks to program adresowany do sieci instytucji naukowych,
którego celem jest zapewnienie pocz tkuj cym naukowcom (5 pierwszych lat kariery
naukowej) udziału w mi dzynarodowych projektach badawczych. Oferowane sieciom
w ramach programu wsparcie słu y finansowaniu stypendiów dla pocz tkuj cych
naukowców (pierwsze 4 lata po magisterium) oraz do wiadczonych posiadaj cych ju
doktorat lub ponad 4-letnie do wiadczenie badawcze. W pierwszym przypadku
długo
Wysoko

stypendium wynosi 3-36 miesi cy, w drugim – maksymalnie 2 lata.
pojedynczego stypendium jest kalkulowana wg stawek (33.800 euro

rocznie dla pocz tkuj cych badaczy i 52.000 dla do wiadczonych badaczy), ale
ostateczna jego wysoko

uzale niona jest od kraju, w którym si znajduje instytucja

goszcz ca. Wykorzystanie przez indywidualnych polskich naukowców tego typu
mechanizmów stypendialnych wymaga odnalezienia instytucji, które otrzymały
finansowanie, przeanalizowania ich konkretnej oferty i udziału w organizowanych
przez nie konkursach.
Programy Ramowe w zakresie bada UE- inne mo liwo ci
•

7PR: Program szczegółowy POMYSŁY wspiera najbardziej twórcze i nowatorskie
pomysły we wszystkich dziedzinach wiedzy. Finansowane s badania poznawcze,
pionierskie (frontier research), na granicy wiedzy, o wysokim ryzyku naukowym.
Projekty, najlepiej interdyscyplinarne, powinny prowadzi do fundamentalnych odkry ,
przełomowych wyników, a mog obejmowa badania zarówno podstawowe, jak i
stosowane. Programem zarz dza Europejska Rada Bada Osobne projekty przeznaczone s
dla naukowców pocz tkuj cych i do wiadczonych:

- . ERC Starting Grant – grant przeznaczony jest dla naukowców z 2-9-letnim
do wiadczeniem badawczym, a jego celem jest wspieranie samodzielnych projektów
realizowanych przez młodych naukowców tworz cych pierwsze swoje zespoły badawcze.
Granty w kwocie 100.000-500.000 euro rocznie przyznawane s na max. 5 lat. Projekt musi
by prowadzony w instytucji naukowej na obszarze Unii Europejskiej. Planowana liczba
stypendiów: ok. 200 rocznie;
- ERC Advanced Investigator Grant grant ma by przeznaczony dla bardziej do wiadczonych badaczy, ale jego szczegóły nie s
jeszcze znane (maj zosta podane pod koniec listopada).
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•

7PR: Infrastruktury badawcze - celem programu jest finansowanie infrastruktury
badawczej przewidziane dla instytucji zaanga owanych w badania naukowe.
Finansowanie obejmuje tak e udost pnianie infrastruktury badaczom z innych
o rodków, co oznacza,
miesi czny pobyt.

e indywidualni naukowcy mog

stara

si

o max. 3

Instytucja w ramach otrzymanych rodków pokrywa koszty

dojazdu, pobytu i prowadzenie bada ..
•

Joint Research Center - centrum badawcze b d ce zapleczem Komisji Europejskiej
(formalnie przynale ne do niej), do którego nale y 7 instytucji badawczych z ró nych
krajów europejskich. Oferuj one prac (kontraktow i tymczasow ) oraz udział w
programach badawczych (stypendia, sta e, warsztaty, delegowanie ekspertów)
zarówno do wiadczonym, jak i pocz tkuj cym naukowcom. Z roku na rok do JRC
trafia coraz wi cej naukowców z Polski. Obecnie w instytutach tych przebywa ich. ok.
50, przy czym najwi cej osób korzysta z kontraktowej formy zatrudnienia.

Publiczne i prywatne stypendia wyjazdowe do krajów UE
Mi dzynarodowe instytucje w Europie
CERN (European Organization for Nuclear Research):
•

stypendia w kwocie ok. 47.300 euro rocznie przyznawane s młodym naukowcom z
tytułem doktora (limit wieku: 35 lat) na roczny (z mo liwo ci przedłu enia na drugi
rok) pobyt i badania w dziedzinie teoretycznej i eksperymentalnej fizyki. Rocznie
przyznawanych jest ok. 130 stypendiów.

EMBO (The European Molecular Biology Organization):
•

stypendia dla młodych naukowców po doktoracie (maksymalnie 4 lata po doktoracie)
na projekty badawcze w dziedzinie biologii molekularnej. Wysoko

stypendium

wynosi 30.000 euro rocznie i jest ono przyznawane na 1-2 lata. Rocznie
przyznawanych jest ok. 90 stypendiów;
•

stypendia dla doktorantów i młodych naukowców umo liwiaj ce krótkie (do 3
miesi cy) pobyty w wybranych laboratoriach. Stypendium pokrywa koszty podró y i
zakwaterowania. Rocznie przyznawanych jest ok. 30 tego typu stypendiów;
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•

Young Investigator Programme – 3-letnie stypendia dla samodzielnych naukowców
(2-8 lat po doktoracie) na prowadzenie bada
molekularnej. Roczna wysoko

w dowolnym obszarze biologii

stypendium: 15.000 euro. Organizacja przyznaje 20

stypendiów rocznie.
ERCIM (European Reaseach Consortium for Informatics and Mathematics):
•

Alain Bensoussan Fellowship Programme oferuje młodym naukowcom (post-docs)
stypendia na 18-miesi czny pobyt w dwóch wybranych instytutach ERCIM lub 12
miesi czny pobyt w jednym z instytutów. Wysoko

stypendium wynosi 2.000 euro

miesi cznie w zale no ci od kraju pobytu. Rocznie udzielanych jest ok. 15-20
stypendiów. W ostatnich dwóch edycjach programu było po jednym stypendy cie z
Polski.
ESA (European Space Agency):
•

dwuletnie stypendia dla młodych naukowców po doktoracie umo liwiaj ce odbycie
bada :
- w instytutach ESA (internal fellowship). Rocznie przyznawanych jest 20 stypendiów
w wysoko ci 2.000-2.700 euro miesi cznie
- w innej uczelni lub instytucie badawczym, o ile tematyka bada jest zwi zana z
projektami ESA (external fellowship). Rocznie przyznawanych jest 20 stypendiów w
wysoko ci ok. 2500 euro miesi cznie (w zale no ci od kraju pobytu).

ESO (European Southern Observatory):
•

3,5 letnie stypendia badawcze dla młodych naukowców (po doktoracie) umo liwiaj ce
im pobyt w jednym z najlepszych obserwatoriów astronomicznych. Kwota
stypendium wynosi ok 32 tys. euro rocznie.

Organizacja przyznaje rocznie 9

stypendiów, w 2007 r. w ród stypendystów był 1 Polak.
EUI (European University Institute):
•

Max Weber Fellowships – ufundowane przez Komisj

Europejsk

stypendia dla

młodych uczonych, którzy obronili doktorat w dziedzinie nauk społecznych w ci gu
ostatnich 5 lat. Stypendia przyznawane s w kwocie 2.000 euro miesi cznie na 12-24
miesi ce i umo liwiaj prowadzenie bada

w European University Institute

lub
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Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Organizacja udziela 40 stypendiów
rocznie;
•

Jean Monnet Fellowship Programme – roczne stypendia dla naukowców, którzy
obronili doktorat w ci gu ostatnich 7 lat na badania w wybranych obszarach
tematycznych prowadzone w Robert Schuman Centre for Advanced Studies pod
kierunkiem tamtejszych mentorów. Wysoko

stypendium wynosi 2.000 euro

miesi cznie. Rocznie przyznawanych jest 15-20 stypendiów;
•

Fernand Braudel Senior Fellowship Programme – celem programu jest sprowadzenie
do instytutu do wiadczonych uczonych z mi dzynarodow renom na okres 3-10
miesi cy, podczas których prowadz
działalno ci instytutu. Wysoko

oni badania oraz uczestnicz

w bie cej

stypendium wynosi 3.000 euro miesi cznie.

European Science Foundation
European Young Investigator Award – celem programu jest umo liwienie wybitnym
młodym naukowcom (2-8 lat po doktoracie) stworzenie własnego zespołu i
prowadzenie własnego projektu badawczego w dowolnej dziedzinie, ale na terenie
Europy. Finansowanie przyznawane jest na 5 lat w kwocie ok. 1,25 mln euro. Rocznie
przyznawanych jest 25 nagród.
HFSP (Human Frontier Science Program):
•

Research grants przeznaczone s

dla mi dzynarodowych zespołów badawczych

zło onych z 2-3 osób, z których ka da pochodzi z innego kraju. Zapewniaj
finansowanie 3-letnich interdyscyplinarnych projektów badawczych ł cz cych
biologi , fizyk , chemi , matematyk , informatyk i nauki in ynieryjne. W ramach
programu przyznawane s Young Investigators' Grants (dla młodych zespołów) oraz
Program Grants (dla samodzielnych badaczy w dowolnej fazie naukowej kariery).
Wysoko

grantu waha si od 250.000 do 450.000 USD. Rocznie udzielanych jest 18

stypendiów;
•

Long-term Fellowships – stypendia przeznaczone dla młodych naukowców wie o po
doktoracie (post-docs), zapewniaj c im 3-letni pobyt badawczy w renomowanym
zagranicznym laboratorium. Wysoko

stypendium wynosi 45.000 USD rocznie.

Ostatni, trzeci rok stypendium mo e by wykorzystany na kontynuacje pobytu w
goszcz cym laboratorium lub powrót do kraju. Stypendy ci, którzy zdecyduj si na
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powrót do kraju po zako czeniu stypendium mog ubiega si o Career Development
Award. Organizacja udziela 90 tego typu stypendiów rocznie.
•

Career Development Awards – program przeznaczony dla stypendystów Long-Term
Fellowships oraz Cross-Disciplinary Fellowships, którzy, po wykorzystaniu
stypendium, wracaj

do kraju macierzystego. Nagroda wynosi 180.000 USD i

przyznawana jest na 3 lata. Rocznie organizacja przynaje 17 nagród;
•

Cross-Disciplinary Fellowships - stypendia przyznawane młodym naukowcom po
doktoracie

w

dziedzinie

fizyki,

chemii,

matematyki,

informatyki

i

nauk

in ynieryjnych, którzy chc odby studia w dziedzinie biologii. Warunki stypendium
s takie, jak w przypadku Long-term Fellowships;
•

Short-term Fellowships – stypendia umo liwiaj ce krótkie (2-12 tygodni) wyjazdy w
celu nawi zania współpracy mi dzynarodowej. Wysoko

stypendium uzale niona

jest od długo ci i miejsca pobytu. Rocznie przyznawanych jest 29 stypendiów.
IIASA (The International Institute for Applied Systems Analysis):
•

stypendia dla młodych naukowców po doktoracie umo liwiaj cy pobyt (12-24
miesi cy) w Instytucie i prowadzenie interdyscyplinarnych bada w dziedzinie nauk
społecznych, rodowiska i nowych technologii.

AUSTRIA
Ambasada austriacka nie prowadzi programu rz dowych stypendiów dla naukowców z
Polski.
Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury:
•

Stypendia Ernsta Macha – stypendia przeznaczone dla doktorantów i młodych
doktorów (limit wieku: 35 lat) z zagranicy, umo liwiaj ce 1-4 miesi czny pobyt w
austriackim o rodku badawczym. Wysoko

stypendium wynosi ok. 1000 euro

miesi cznie. Liczba przyznawanych stypendiów nie jest z góry okre lona.
FWF Der Wissenschaftsfonds (Austriacka Fundacja Nauki):
•

Lise Meitner Program – stypendia umo liwiaj ce naukowcom po doktoracie (limit
wieku: 40 lat) przyjazd do Austrii i prowadzenie tam bada w dowolnej dziedzinie
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nauki. Długo

pobytu wynosi 12-24 miesi ce, a kwota stypendium: ok. 60.000 euro

rocznie. Fundacja przyznaje ok. 35 tego typu stypendiów rocznie;
•

APART (Austrian Programme for Advanced Research and Technology) – 3-letnie
stypendia dla młodych naukowców (limit wieku: 35 lat w przypadku doktorów i 40 w
przypadku adiunktów) na prowadzenie bada w dowolnej austriackiej uczelni lub
o rodku badawczym. Wysoko

stypendium to ok. 45.100 euro rocznie. Rocznie

przyznawanych jest 10-15 tego typu stypendiów;
•

CEE Scholarship – stypendia dla wybitnych młodych naukowców z Europy
rodkowowschodniej (limit wieku: 35 lub 40 lat w zale no ci od sta u naukowca)
przyznawane na 3 lata w kwocie 45.100 euro miesi cznie na prowadzenie bada w
dziedzinie ekonomii i prawa w austriackiej lub mi dzynarodowej instytucji
badawczej.

Institut für die Wissenschaften vom Menschen:
•

Josef Tischner Fellowship – stypendium przeznaczone dla doktorantów lub młodych
doktorów (limit wieku 35 lat) w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.
Stypendium umo liwia realizacj projektu badawczego podczas 6-miesi cznego pobyt
w Instytucie w Wiedniu. Instytut przyznaje 1 stypendium rocznie w wysoko ci 8.000
euro.

Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS)
•

stypendia dla młodych naukowców umo liwiaj ce pobyt badawczy (do 9 miesi cy) w
Instytucie. Prowadzone w ramach stypendium badania musz
interdyscyplinarny, a ich znaczenie musi wykracza

mie

charakter

poza nauk . Wysoko

stypendium to 1.000 euro miesi cznie. Fundacja przyznaje ok. 12 stypendiów rocznie.
•

Visiting scholars – stypendia przeznaczone dla samodzielnych badaczy umo liwiaj ce
krótkie (maksymalnie 1 miesi c) pobyty w Instytucie.

W ród dotychczasowych stypendystów brak Polaków.
Inne: Institute of the Molecular Pathology, Konrad Lorentz Institute for Evolution and
Cognition Research.
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BELGIA
Ambasada belgijska nie prowadzi adnego programu stypendialnego przeznaczonego dla
naukowców z Polski, ale istniej umowy w tej kwestii mi dzy rz dem RP a wspólnotami
flamandzk i francusk .
Wspólnota Francuska Belgii wspólnie z rz dem RP oferuje 2 stypendia specjalistyczne dla
magistrantów i pracowników naukowych na okres 9 miesi cy oraz stypendia badawcze dla
studentów

i

absolwentów

wy szych

uczelni

na

okres

co

najmniej

1 miesi c. Ogólna liczba przyznanych stypendiów zale y od ich długo ci (ł czna liczba
finansowanych ze stypendium miesi cy nie mo e przekroczy 29).
Rz d Flandrii we współpracy z rz dem RP oferuje:
•

stypendia specjalizacyjne dla magistrantów i młodych pracowników naukowych (limit
wieku: 36 lat) m.in. z zakresu niderlandystyki. Stypendia przyznawane s na 10
miesi cy. Rocznie przyznawanych jest 6 stypendiów;

•

stypendia badawcze dla magistrantów i absolwentów wy szych uczelni (limit wieku:
36 lat) m.in. dla niderlandystów, przyznawane na okres co najmniej 1 miesi ca.
Roczna liczba stypendiów to 30 miesi cy stypendialnych;

•

krótkie stypendia konferencyjne dla pracowników naukowych, umo liwiaj ce udział
w konferencjach. Ł czna dni stypendialnych to 14.

Belgian Science Policy Office:
•

Research Fellowships for Central and Eastern Europe – stypendia na okres 6-12
miesi cy dla naukowców z Europy rodkowowschodniej (limit wieku: 45 lat). Roczna
wysoko

stypendium wynosi 20.000 euro. Rocznie przyznawanych jest 40-45

stypendiów.
FWO - Vlaanderen (Research Foundation – Flanders):
•

Odysseus programme – program oferuj cy
prowadzenia bada

wybitnym naukowcom mo liwo

we Flandrii. Obejmuje wszystkie dziedziny nauki, ł cznie z

naukami humanistycznymi i społecznymi. Program adresowany jest do dwóch grup
beneficjentów: osób z du ym do wiadczeniem badawczym i kieruj cych własnymi
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zespołami badawczymi oraz młodszych naukowców (minimum 3 lata praktyki od
uzyskania doktoratu), którzy zapowiadaj si na samodzielnych uczonych - liderów
zespołów badawczych. Finansowanie przyznawane jest na 5 lat. W przypadku
pierwszej grupy grantobiorców wynosi 400.000-1.500.000 euro, a drugiej – 100.000200.000 euro rocznie. Warunkiem uzyskania stypendium jest uzyskanie czasowego
zatrudnienia na flamandzkiej uczelni - grant z fundacji pokrywa koszty projektu,
podczas gdy wynagrodzenie wypłacane jest grantobiorcom przez uczelni ;
•

Visiting postdoctoral Fellowships – program umo liwiaj cy pobyty badawcze na
flamandzkiej uczelni (max. 1 rok) młodym naukowcom (którzy uzyskali doktorat w
ci gu ostatnich 5 lat) oraz bardziej do wiadczonym badaczom (5-10 lat praktyki po
doktoracie). Wysoko

stypendium w pierwszym przypadku jest równa pensji

asystenta, w drugim – wynosi 2.100 euro mies.
Institute for Promoting Scientific Research and Innovation in Brussels (ISRIB):
•

Research in Brussels - stypendia, które słu

przyci gni ciu do brukselskich

instytutów badawczych zagranicznych naukowców (zarówno młodych doktorów, jak i
bardziej do wiadczonych badaczy) w celu nawi zania i pogł bienia współpracy
mi dzynarodowej. Stypendia przyznawane s

na 10-12 miesi cy (w przypadku

młodych naukowców) i 3-9 miesi cy (w przypadku bardziej do wiadczonych
naukowców). Miesi czna wysoko

stypendium wynosi: w pierwszym przypadku ok.

1.500 euro miesi cznie, a w drugim – 2.500 euro. Rocznie przyznawanych jest ok. 12
stypendiów.
Inne: Institute for the Promotion of Innovation by Science and Technology in Flanders,
Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS)

CHORWACJA
The National Foundation for Science:
•

Visitor – program stypendialny dla naukowców z zagranicy, dysponuj cych co
najmniej 5-letnim do wiadczeniem badawczym po obronie doktoratu, umo liwiaj cy
im prowadzenie bada na chorwackiej uczelni. Finansowanie obejmuje 3-12 miesi cy,
a wysoko

stypendium wynosi 75.000 euro rocznie, z czego na wynagrodzenie

naukowca przypada maksymalnie 3.500 euro miesi cznie;
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•

Postdoc – program stypendialny dla młodych naukowców, wie o po doktoracie
otwarty dla cudzoziemców. Stypendia umo liwia pobyt badawczy w chorwackiej
uczelni (3-12 miesi cy), a jego wysoko

•

wynosi 20.000 euro rocznie;

Senior Fellowship - program umo liwiaj cy pobyt badawczy (3-12 miesi cy)
profesora z zagranicy. Roczna wysoko

stypendium wynosi 100.000 euro. Podobnie

jak w wy ej wymienionych programach fundacji wymagany jest 30 proc. udział w
kosztach stypendium instytucji zapraszaj cej naukowców.

DANIA
Ambasada Danii nie prowadzi obecnie adnych programów stypendialnych dla polskich
naukowców. W ramach programu mi dzyrz dowego z 1998 r. udzielane s stypendia:
•

dla studentów i młodych pracowników naukowych (do 35. roku

ycia)

umo liwiaj ce 4-8 miesi czne sta e naukowe. Rocznie przyznawanych jest 6-12
stypendiów;
•

dla starszych pracowników naukowych przyznawane na okres 3-6 miesi cy.
Rocznie przyznawanych jest 8-16 takich stypendiów.

Inne: Danish Scientific Research Councils,

Aalborg University, Technical University Of Denmark, Danish

University of Pharmaceutical Sciences, Roskilde University, University of Aarhus.

FINLANDIA
Ambasada fi ska nie prowadzi programu stypendialnego dla naukowców z Polski, ale
mi dzyrz dowy program dla studentów studiów podyplomowych i pracowników naukowych
umo liwia sta e naukowe (3-9 miesi cy) oraz krótkie wizyty studyjne (do 7 dni) w Finlandii.
Ł czna długo

przyznawanych stypendiów to 44 miesi ce.

Academy of Finland:
Research Grants – granty dla zespołów badawczych zło onych z młodych naukowców (z
doktoratem) udzielane na maksymalnie 4 lata;
Grants for Hiring Senior Scientists – granty umo liwiaj ce fi skiej uczelni lub o rodkowi
badawczemu zatrudnienie wybitnego, do wiadczonego naukowca o mi dzynarodowej
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renomie. Granty przyznawane s

na 1 rok i pokrywaj

koszty wynagrodzenia

naukowca w wysoko ci 109.000 euro;
Postdoctoral Researcher’s Project – 3-letnie granty w wysoko ci 63.000 euro na
realizacj projektów młodych uczonych (do 4 lat po doktoracie);
Academy Research Fellows – mo liwo

5-letniego zatrudnienia w fi skim o rodku

badawczym w celu realizacji samodzielnego projektu badawczego. Dotyczy
wszystkich dziedzin nauki. Warunkiem koniecznym jest obroniony doktorat.
Inne: Finnish National Fund for Research and Development (SITRA), National
Technology Agency (TEKES), Sigrid Justus Foundation.
FRANCJA
Ambasada francuska, jako jedna z niewielu ambasad krajów europejskich nadal prowadzi
programy stypendialne przeznaczone dla Polaków, w tym dla naukowców po doktoracie:
•

stypendia naukowo-badawcze – przeznaczone dla studentów V roku, doktorantów i
asystentów, którzy nie uko czyli 35 lat. Stypendium obejmuje wszystkie dziedziny
nauki. Udzielane jest na 1-4 miesi ce, jego wysoko

wynosi 770-920 euro

miesi cznie. Rocznie ambasada udziela 80 takich stypendiów;
•

Stypendia dla absolwentów szkół wy szych – przeznaczone s

dla absolwentów

dowolnego kierunku (limit wieku: 35 lat), władaj cych biegle j zykiem francuskim,
którzy chcieliby odby studia uzupełniaj ce we Francji. Stypendium w kwocie 763
euro miesi cznie przyznawane jest na 1-9 miesi cy. Rocznie otrzymuje je ok. 20 osób.
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche:
•

Accueil de jeunes chercheurs etrangers en sejour de recherche post-doctorale –
stypendia dla młodych (limit wieku: 35 lat) utalentowanych doktorów z zagranicy na
prowadzenie bada we francuskim o rodku badawczym. Stypendium przyznawane
jest na 1 rok z mo liwo ci przedłu enia o 6 miesi cy, a jego wysoko

wynosi 1.830

euro miesi cznie. Przyznawanych jest ok. 100 stypendiów rocznie;
•

Post doc – stypendia dla naukowców z tytułem doktora (limit wieku: 40 lat) na
prowadzenie bada we francuskim o rodku badawczym. Przyznawane jest na 1 rok z
mo liwo ci przedłu enia o kolejne 6 miesi cy, w kwocie 2.150 euro miesi cznie.
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Rocznie Ministerstwo przyznaje ok. 300-200 tego typu stypendiów, z czego 34 proc.
trafia do naukowców z zagranicy. Wi ksza cz
bezpo rednio

do

o rodków

badawczych,

które

stypendiów przekazywana jest
same

organizuj

konkursy

stypendialne.
Centre National de la Recherche Scietifique:
•

Postdoctoral positions – oferta dla naukowców z obronionym doktoratem (limit
wieku: 40 lat) umo liwiaj ca udział w badaniach prowadzonych w sieci o rodków
badawczych CNRS w niemal wszystkich dziedzinach nauki. Finansowanie w
wysoko ci 2.1509 euro miesi cznie przyznawane jest na 1-2 lata bez mo liwo ci
przedłu enia. Rocznie organizacja przyznaje ok. 300 tego typu stypendiów;

•

Temporary reserachers – oferta czasowego zatrudnienia w o rodkach badawczych
CNRS (1-3 lata z mo liwo ci przedłu enia) dla naukowców z tytułem doktora. W
zale no ci od wieku i do wiadczenia badacza oferowane s stanowiska: research
associate (minimum 4 lata praktyki badawczej) z wynagrodzeniem: 2.000-3.700 euro
miesi cznie) oraz senior research associate (minimum 8 lat praktyki badawczej) z
wynagrodzeniem: 3.000-6.000 euro miesi cznie. W 2006 r. takie zatrudnienie
otrzymało ok. 200 osób;

•

Permanent researchers – oferta stałego zatrudnienia w o rodkach badawczych CNRS,
z wynagrodzeniem uzale nionym od do wiadczenia naukowca (jak wy ej). W 2006 r.
oferta obejmowała ponad 400 stanowisk.

Research Association against Cancer:
•

Allocation post-doctorale pour etrangers en France - stypendia dla zagranicznych
naukowców z tytułem doktora na prowadzenie bada

we Francji. Stypendia

przyznawane s na rok z mo liwo ci przedłu enia na kolejny rok w wysoko ci ok.
27.600 euro rocznie. Rocznie przyznawanych jest ok. 30 tego typu stypendiów.
Fondation de l’Ecole Normale Superieure:
•

Blaise Pascal Research Chairs – celem nagrody jest zaproszenie wybitnych uczonych
o mi dzynarodowej renomie do uczelni i instytutów badawczych w rejonie Paris/Ilede-France na 1 rok, z mo liwo ci

przedłu enia o kolejny rok. Rocznie

przyznawanych jest 5 nagród.
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Fyssen Foundation:
•

Post-doctoral study grants – stypendia oferowane młodym naukowcom z tytułem
doktora (limit wieku: 35 lat), którzy obronili doktorat w ci gu ostatniego roku na
badania w dziedzinie neurobiologii, antropologii, etnologii, archeologii. Wysoko
stypendium wynosi 22.000 euro rocznie.

Inne: Institute Pasteur, French National Institute for Heath and Medical Research (INSERM),
Bureau de recherches geologiques et minieres, Agance nationale de la recherché, Cemagref,
Institute national de recherches marines (l’Ifremer), Institute de materiaux Jean Rouxel,
I’Institut Curie, The National Institute for Research in computer Science and Control, Pierre
et Marie Curie Universite, Universite Claude Bernard Lyon, Universite Victor Segaalen
Bordeaux, Universite d’Aix-Marseille, Universite de Poitiers, Universite de Saint-Etienne,
Univeriste de Tours, Universite de Mediterranee.
HISZPANIA
Ambasada hiszpa ska nie prowadzi obecnie

adnego programu stypendialnego dla

naukowców z Polski.
Becas MAEC-AECI - rz dowe stypendia dla młodych naukowców (do 35 r. ycia) na pobyty
badawcze w Hiszpanii. Stypendia przyznawane s na 1 rok, bez ogranicze co do dziedziny
nauki. Wysoko

stypendium wynosi 1200 euro miesi cznie. Z roku na rok spada liczba

stypendiów przyznanych naszym naukowcom, a w 2007 r. (mimo kilkudziesi ciu wniosków)
nie otrzymał go ju

aden kandydat z Polski.

Inne: Ministry of Education and Science, Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC),
Telecommunications Technological Center Of Catalonia, University Of Santiago De Compostela.

HOLANDIA
Ambasada Holandii nie prowadzi obecnie adnych programów stypendialnych dla polskich
naukowców. Został jedynie program studiów magisterskich przeznaczony dla studentów 5
roku studiów.
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Dutch Science Council:
•

Innovational Research Incentives Scheme – program umo liwiaj cy prowadzenie
bada

w holenderskich o rodkach badawczych, adresowany do naukowców na

ró nych etapach naukowej kariery:
o Veni –stypendia dla osób, które obroniły doktorat w ci gu trzech ostatnich lat
przewidziane na 3 lata. Ł czna wysoko

stypendium to 200.000 euro.

Fundacja przyznaje ok. 125 takich stypendiów rocznie;
o Vidi

- stypendia dla do wiadczonych badaczy (3-8 lat po doktoracie)

przyznawane na 5 lat. Ł czna wysoko

stypendium to 600.000 euro. Fundacja

przyznaje ok. 75 takich stypendiów rocznie;
o Vici – granty dla profesorów (8-15 lat do wiadczenia badawczego po
doktoracie lub do 3 lat po uzyskaniu profesury) przyznawane na 5 lat w
wysoko ci 1.250.000 euro. Fundacja przyznaje ok. 25 takich stypendiów
rocznie;
Inne: Uniwersytet Wageningen (in ynieria wodna, nauki o yciu), Politechnika w Delft
(biotechnologia, chemia), Uniwersytet Groningen oraz Uniwersytet Maastricht (nauki
społeczne, politologia).
IRLANDIA
Irish Research Council for Science, Engineering and Technology:
• Embark Postdoctoral Fellowship naukowcom,

celem programu jest umo liwienie młodym

wie o po doktoracie udziału w pierwszorz dnych zespołach

badawczych. Stypendia przyznawane s na 2 lata w wysoko ci 33.000 euro rocznie
(plus 5.000 euro przeznaczone dla zespołu badawczego na pokrycie kosztów
laboratoryjnych, podró y stypendysty). Z programu finansowane mog by badania w
dziedzinie nauk cisłych, in ynieryjnych technologii. Fundacja udziela 55 stypendiów
rocznie;
Science Foundation Ireland:
Research Frontiers Programme – 3-letnie granty dla młodych pracowników naukowych
(wymagany doktorat) na prowadzenie samodzielnych bada w dziedzinie
matematyki, nauk cisłych i in ynieryjnych. Warunkiem uzyskania grantu jest
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tymczasowe zatrudnienie na irlandzkiej uczelni. Ł czna wysoko

grantu wynosi

67.000- 209.000 euro.

LUKSEMBURG
Ministerstwo Kultury:
•

Bourse de formation recherche niveau post-doctoral – 3-letnie stypendia na badania w
dziedzinie nauk humanistycznych prowadzone w o rodku badawczym „powi zanym”
z Luksemburgiem. Roczna kwota stypendium wynosi 18.000-21.000 euro. Rocznie
przyznawanych jest ok. 12 stypendiów.

Fonds National de la Recherche Luxemburg;
•

Attract - program umo liwiaj cy do wiadczonym naukowcom (2-8 lat po doktoracie)
z zagranicy prowadzenie bada w Luksemburgu. Granty udzielane s na 5 lat w
maksymalnej wysoko ci 200.000 euro rocznie.

NIEMCY
Prowadzone niegdy przez niemieck

ambasad

programy stypendialne rz du RFN dla

Polaków zostały w cało ci przekazane Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
(DAAD).
DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej):
•

Stypendia na pobyty badawcze dla doktorantów i młodych naukowców. Stypendy ci
mog wykorzysta je do pisania pracy doktorskiej w Niemczech lub w Polsce. Limit
wieku to 32 lata w momencie rozpocz cia stypendium w przypadku doktorantów i 36
lat w przypadku doktorów. Wysoko

stypendium dla doktorów z 2-letnim sta em

naukowym wynosi ok. 975 euro (miesi cznie) a długo
drugiej. Program nie przewiduje ogranicze

pobytu 7-10 miesi cy dla

co do dziedziny bada .

W 2007 r.

przyznano 38 takich stypendiów;
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•

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich - stypendia
przeznaczone s dla naukowców zatrudnionych w szkołach wy szych lub instytutach
badawczych ich celem jest umo liwienie przeprowadzenia programu badawczego na
jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym. Długo
jest do 1-3 miesi cy. Wysoko

pobytu ograniczona

stypendium w przypadku naukowców po doktoracie,

adiunktów i docentów wynosi 1.800 euro miesi cznie, a w przypadku profesorów –
2.000 euro miesi cznie. W 2007 r. przyznano 22 stypendia;
•

Nowoczesne zastosowania biotechnologii - program stypendialny prowadzony przez
DAAD oraz Niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauk dla młodych
naukowców (którzy obronili doktorat w ci gu ostatnich 3 lat). Celem stypendium jest
przeprowadzenie prac z zakresu nowoczesnej biotechnologii (biotechnologia
medyczna, techniczna, rolnicza oraz bionformatyka i biologia systemowa). Wysoko
stypendium wynosi 1800 euro miesi cznie, a długo
miesi ce. Stypendium obejmuje te mo liwo

pobytu badawczego: 6-24

sfinansowania kursu j z. niemieckiego.

Ze stypendium tego w 2007 r. skorzystało dwóch naukowców z Polski;
•

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców słu

finansowaniu

pobytów badawczych w wiod cym o rodku biotechnologii (Penzberg k. Monachium).
Program przeznaczony jest dla wybitnych młodych naukowców wie o po doktoracie
(nie dłu ej ni 2 lata). Pobyt trwa 1-2 lata, a badania musz dotyczy okre lonych
obszarów tematycznych;
•

Wspólny program DAAD i MNiSzW słu y wymianie osobowej, zwłaszcza młodej
kadry naukowej. W ramach programu mo na uzyska finansowanie kosztów podró y i
krótkiego pobytu naukowców uczestnicz cych we wspólnych polsko-niemieckich
projektach badawczych. Maksymalna długo

projektu to 2 lata z mo liwo ci

przedłu enia o 1 rok. Maksymalna kwota finansowania wymiany osobowej w ramach
projektu to 5.000-7.000 rocznie

Federalne Ministerstwo Edukacji i Nauki:
•

BioFuture – konkurs przeznaczony dla wybitnych młodych naukowców (limit wieku:
35 lat) realizuj cych badania w sferze biotechnologii. Grant umo liwia prowadzenie
własnego projektu badawczego i stworzenie własnego zespołu. Projekty (maksymalnie
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5-letnie) mog by finansowane do 100 proc. kosztów. Maksymalna wysoko

grantu

wynosi 1,5 mln euro. Konkurs dost pny dla naukowców z zagranicy, w tym z Polski,
ale projekt musi by realizowany w Niemczech (celem programu jest wzmocnienie
kadrowe niemieckich instytutów badawczych). Rocznie przyznawanych jest ok. 20
grantów.

DFG Niemiecka Wspólnota Badawcza
•

Research Training Groups/Graduiertenkollegs/Kolegia doktoranckie – program słu y
budowaniu zespołów badawczych (15-25 doktorantów i 8-15 naukowców). Zespoły
zajmuj

si

przede wszystkim badaniami w zakresie nauk

przyrodniczych i

technicznych Rekrutacja doktorantów i doktorów do programu odbywa si na zasadzie
otwartego konkursu. i oferuj stypendia dost pne tak e dla obcokrajowców. DFG
zach ca młodych naukowców do ubiegania si o prac tak e w innych finansowanych
przez siebie programach. Podobnie, jak w przypadku kolegiów doktoranckich,
informacji o aktualnych wakatach i konkursach nale y szuka

na stronach

poszczególnych programów. Kolegia doktoranckie finansowane s

te

przez

poszczególne kraje zwi zkowe.
•

Temporary Position for Principal Investigators – program umo liwiaj cy młodym
naukowcom z zagranicy czasowe zatrudnienie przy dowolnym projekcie badawczym
realizowanym w Niemczech. Zatrudnienie musi obejmowa

3 lata, przy czym

stypendium przyznawane jest na 2 lata z mo liwo ci przedłu enia o 1 rok;
•

Reasearch Fellowship – stypendia dla młodych naukowców z doktoratem. Program
nie przewiduje ogranicze co do tematyki bada , musz one jednak by prowadzone
w Niemczech. Stypendia przyznawane s maksymalnie na 2 lata, a ich wysoko
wynosi 27.600 euro rocznie. Fundacja przyznaje ok. 400 takich stypendiów rocznie.

•

Emmy Noether Programme – stypendia przeznaczone dla młodych naukowców, z 2-4
letnim mi dzynarodowym do wiadczeniem badawczym po uzyskaniu doktoratu.
Stypendium pozwala na prowadzenie samodzielnych bada w niemieckim o rodku
badawczym. Wysoko

stypendium to 50.000 euro rocznie. Stypendia przyznawane s

na 5 lat. Fundacja przyznaje 50 tego typu stypendiów rocznie.
•

Heisenberg Programme – program umo liwia obj cie 5-letniej profesury na
niemieckiej uczelni. Przeznaczony jest dla adiunktów o bogatym do wiadczeniu
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badawczym, przy czym kandydaci musz przej

podwójny proces selekcji w DFG

oraz wybranej uczelni. Uczelnia musi zadeklarowa gotowo

dalszego finansowania

wynagrodzenia stypendysty, po zako czeniu 5-letniej umowy. Wysoko

stypendium

to 37.850 euro rocznie (plus dodatkowe rodki zwi zane z podró ami i akomodacj ).
Co roku Fundacja przyznaje 75 stypendiów.
Max Planck Society:
•

International Research School oraz International Junior Research Groups

–

programy oferuj stypendia i zatrudnienie w 49 o rodkach badawczych powi zanych z
Instytutami Maxa Plancka dla doktorantów i młodych doktorów. Co najmniej 50 proc.
kadry zwi zanej z programami to cudzoziemcy. Szczegóły aktualnych ofert podane s
na stronach programów i poszczególnych o rodków.
Alexander von Humboldt Stiftung
•

Research Fellowships for Postdoctoral Researchers/Experienced Researchers –
stypendia dla młodych naukowców (max. 4 lata po doktoracie) oraz do wiadczonych
naukowców (max. 12 lat po doktoracie). W przypadku pierwszej grupy stypendium
wynosi 2.250 euro miesi cznie (oraz dodatki rodzinne i rodki na prowadzenie
projektu) i umo liwia 6-24 miesi czny pobyt w o rodku badawczym w Niemczech.
W przypadku drugiej grupy wysoko

stypendium wynosi 2.450 euro miesi cznie

(oraz dodatki rodzinne i rodki na prowadzenie projektu), a długo

pobytu to 6-18

miesi cy. W przypadku pobytu ponadrocznego istnieje mo liwo

sp dzenia jego

cz ci (do 6 miesi cy) w innym o rodku, poza Niemcami. Rocznie Fundacja oferuje
do 600 stypendiów, bez ogranicze co do dziedziny bada . W przeszło ci polscy
naukowcy do

licznie korzystali ze stypendiów - w latach 1990-2000 Fundacja miała

229 stypendystów z Polski. W ci gu ostatnich lat liczba ta wyra nie spadła i obecnie
rednio wynosi 14 rocznie;
•

Humboldt Research Awards – nagroda przyznawana rocznie 100 naukowcom z
mi dzynarodow renom . Nagroda wynosi 60.000 euro i stanowi zaproszenie do
prowadzenia samodzielnych bada we współpracy z niemieckimi partnerami. Długo
projektu to 6-12 miesi cy. Nagrod t otrzymało 32 naukowców z Polski;

•

Friedrich Wilhelm Bessel Research Award – nagroda finansowana przez Federalne
Ministerstwo Edukacji i Bada i przeznaczona dla wybitnych badaczy z zagranicy,
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którzy zdobyli doktorat w ci gu ostatnich 12 lat i ciesz si mi dzynarodowym
uznaniem. Wysoko

nagrody wynosi 45.000 euro rocznie. Co roku przyznawanych

jest ok. 20 nagród. W ród laureatów nie było dotychczas adnego Polaka;
•

Sofja Kovalevskaja Award – nagroda dla wybitnych młodych naukowców z zagranicy
(max. 6 lat po doktoracie) umo liwiaj ca im stworzenie własnego zespołu
badawczego i samodzielne przeprowadzenie w dowolnie wybranym niemieckim
o rodku badawczym pi cioletniego projektu badawczego. Warto

nagrody (ł czny

koszt realizacji projektu i wynagrodzenia badacza oraz jego zespołu) to 1,65 mln.
euro. Nagrod uzyskało dotychczas dwóch naukowców z Polski;
•

Helmholtz-Humboldt Research Award - nagroda dla wybitnych

naukowców z

zagranicy z zaproszeniem do prowadzenie projektu we współpracy z niemieckimi
naukowcami w jednym z 15 o rodków stowarzyszonych z Helmholtz Association.
Projekt musi by zwi zany z nauk o Ziemi, rodowisku lub nowymi technologiami i
trwa 6-12 miesi cy. Ł czna wysoko

grantu 85.000 euro.

Volkswagen Stiftung:
•

Lichtenberg Professorship – stypendium dla wybitnych naukowców na ró nych
etapach naukowej kariery na realizacj

innowacyjnych projektów badawczych w

dowolnej dziedzinie nauki. Pierwsza grupa to młodzi doktorzy

(max. 4 lata po

obronie doktoratu), druga to naukowcy z 7-letnim do wiadczeniem badawczym po
doktoracie, a trzecia to uznani naukowcy z mi dzynarodow renom . Stypendium
udzielane jest na 5 lat (z mo liwo ci przedłu enia o 3 lata lub 5 lat), a jego ł czna
kwota wynosi 0,8-1,5 mln euro. Finansowanie to jest uzupełniane o rodki z uczelni
zatrudniaj cej stypendyst . Specyfik programu jest gwarancja zatrudnienia przez
uczelni przez kolejne 5 lat po zako czeniu stypendium. Rocznie Fundacja przyznaje
10-12 tego typu stypendiów;
•

Schumpeter Fellowships for Future Leaders in Business Studies - stypendia dla
wybitnych młodych naukowców (do 5 lat po doktoracie) na prowadzenie projektów
badawczych w dziedzinie ekonomii, prawa i nauk społecznych. Finansowane s 5letnie projekty z mo liwo ci przedłu enia o 3 lata (a nawet o 5 lat). Ł czna wysoko
stypendium (5 lat) to maksymalnie 600.000 euro. Rocznie Fundacja przyznaje 8-10
stypendiów;

50

•

Dilthey Fellowships - stypendia dla wybitnych młodych naukowców na prowadzenie
długoterminowych projektów badawczych obarczonych du ym ryzykiem w dziedzinie
nauk humanistycznych. Stypendia przyznawane s na 5 lat projekty z mo liwo ci
przedłu enia o 3 lata (a nawet o 5 lat). Ł czna wysoko

stypendium (5 lat) to 400.000

euro. Rocznie Fundacja przyznaje 8 stypendiów;
•

Key Issues in Humanities – program grantowy zach caj cy naukowców - humanistów
do podejmowania interdyscyplinarnych mi dzynarodowych projektów o znaczeniu
wykraczaj cym poza nauki humanistyczne. Finansowanie przyznawane jest na 5letnie projekty realizowane przez zespoły badawcze skupione wokół do wiadczonych
liderów. Limit grantu nie jest z góry ustalony. W 2006 r. przyznano 6 grantów.

W ci gu ostatnich Fundacja nie miała adnych stypendystów z Polski.
Ernst Schering Stiftung
Stypendia konferencyjne wyjazdowe przeznaczone dla młodych naukowców (limit wieku:
33 lata) na krótkie wyjazdy (do 3 miesi cy) do niemieckich lub europejskich
o rodków badawczych. Wysoko

stypendiów to ok. 1.200 euro miesi cznie. Co roku

Fundacja wybiera kraj, w którym udzielane s stypendia. W 2007 r. jest to Polska;
2-letnie stypendia dla młodych doktorów (limit wieku: 33 lata), umo liwiaj ce
przeprowadzenie

projektów

badawczych

w

dziedzinie

biologii,

diagnostyki

molekularnej, endokrynologii, immunologii, onkologii i chemii w dowolnie
wybranych o rodkach badawczych na wiecie. Wysoko

stypendium wynosi ok.

1.900 euro miesi cznie. Rocznie Fundacja przyznaje ok. 9 takich stypendiów.
Stiftung Stipendien-Fonds des Verbandes der Chemischen Industrie:
•

Liebig Fellowship – stypendia dla naukowców, którzy uzyskali doktorat w ci gu
ostatnich 3 lat na prowadzenie bada w dziedzinie chemii i biochemii w niemieckim
o rodku badawczym. Stypendium przyznawane jest na 3 lata w kwocie 27.600 euro
rocznie. Fundacja przyznaje ok. 8 stypendiów rocznie.

Fritz Thyssen Stiftung:
•

1-roczne stypendia dla młodych naukowców (max. 2 lata po obronie doktoratu) na
badania w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych i medycyny. Wysoko
stypendium to 15.600 euro rocznie.
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Inne: Gottlieb Daimler und Karl Benz Stiftung, Deutsche Akademie der Naturforscher,
Friedrich Ebert Stiftung, Boehringer Ingelheim Fonds, Robert Bosch Stiftung, FriedrichNaumann Foundation, Helmholtz Association oraz inne fundacje, a tak e uniwersytety i
jednostki badawcze, które cz sto wykorzystuj na ten cel rodki unijne.

NORWEGIA
Ambasada Norwegii nie jest zaanga owana w prowadzenie

adnych programów

stypendialnych dla polskich naukowców. W ramach programu mi dzyrz dowego z 1993 r.
udzielane s :
•

Stypendia dla studentów ostatnich lat studiów i młodych pracowników naukowych
(limit wieku: 40 lat) w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych,
humanistycznych i artystycznych. Stypendium przyznawane jest na 4-9 miesi cy. Z
programu finansowanych s ł cznie 54 miesi ce stypendialne;

•

Wizyty studyjne specjalistów w dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych,
humanistycznych i społecznych. Finansowanie obejmuje 1-3 tygodniowe pobyty.
Ł cznie finansowanych jest 30 tygodni pobytów polskich naukowców w norweskich
uczelniach i o rodkach badawczych.

Inne: Univeristy of Oslo, Norwegian Uniwersity of Science and Technology.
SZWAJCARIA
Rz d Szwajcarii oferuje 4 stypendia 9-miesi czne stypendia dla pracowników naukowych lub
słuchaczy studiów doktoranckich ró nych dziedzin (limit wieku: 35 lat) na pobyty badawcze
w szwajcarskich o rodkach akademickich.
Inne: Swiss National Science Foundation (SNF), Biozentrum of the University of Basel,
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne, Swiss Federal Institute of Technology
Zurich, University of Berne, University of Lausanne, University of Lugano, University
of St. Gallen, University of Basel.
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SZWECJA
Ambasada

Szwecji

nie

jest

zaanga owana

w

stypendialnych dla polskich naukowców. Brak te

prowadzenie

adnych

programów

mi dzyrz dowych programów w tej

dziedzinie.
Swedish Institute:
•

Guest Scholarships – stypendia dla doktorantów i doktorów (bez limitu wieku) z
zagranicy, umo liwiaj ce pobyt badawczy w szwedzkiej uczelni lub innym o rodku
badawczym. Stypendia przyznawane s

na 1-3 lata w wysoko ci 9.000 SEK

miesi cznie. Rocznie przyznawanych jest ok. 40 stypendiów.
Swedish Council for Working Life and Social Research (FAS):
•

Post-doc grants – stypendia dla młodych doktorów na prowadzenie bada

w

dziedzinie nauk społecznych na szwedzkiej uczelni. Stypendia przyznawane s na 2
lata w wysoko ci 27.000 SEK miesi cznie. Rocznie przyznawanych jest 21
stypendiów.
Swedish Research Council
•

Grants for postdoctoral positions in Sweden – stypendia dla naukowców, którzy
obronili doktorat w ci gu ostatnich 3 lat umo liwiaj cy zatrudnienie si na szwedzkiej
uczelni. Stypendia przyznawane s na 6-24 miesi ce w kwocie ok. 400.000 SEK
rocznie. Liczba stypendiów: 21 rocznie.

Inne: Karolinska Institute, Lund Institute, Goteborg University, Stockholm University,
Karlstad University, Upsala Astronomical Observatory, Royal Institute of Techlnology.

WIELKA BRYTANIA
Rz dowe programy stypendialne dla naukowców z Polski realizowane przez ambasad
brytyjsk i British Council s stopniowo ograniczane. Zamkni to ju programy stypendiów
im. Josepha Conrada i im. Romana Wasilewskiego. Obecnie British Council wraz z MNiSzW
prowadzi:
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•

Young Scientist Programme - program przeznaczony dla doktorantów lub osób, które
obroniły doktorat w ci gu ostatnich 5 lat. Oferowane s 2-miesi czne stypendia
wyjazdowe do Wielkiej Brytanii w ramach wi kszych 2-letnich projektów
badawczych realizowanych we współpracy polsko-brytyjskiej. Program obejmuje
wszystkie dziedziny nauki z wyj tkiem nauk humanistycznych. Rocznie oferowanych
jest 20-30 stypendiów.

Biotechnology and Biological Science Research:
•

David Phillips Fellowships – stypendia przeznaczone dla młodych naukowców
(którzy obronili doktorat w ci gu ostatnich 5 lat) na prowadzenie samodzielnych
bada w dziedzinie biologii i biotechnologii. Stypendia przyznawane s na 5 lat, a ich
wysoko

wynosi: ok. 40.800 euro rocznej pensji oraz 288.000 euro na ł czne ( 5 lat)

koszty projektu. Rocznie organizacja udziela ok. 10 stypendiów.
Engineering and Physical Science Research Council:
•

Advanced Research Fellowships – stypendia dla do wiadczonych naukowców (3-10
lat po doktoracie, bez limitu wieku) na realizacj projektu badawczego w dziedzinie
fizyki i nauk in ynieryjnych na brytyjskich uczelniach. Stypendia przyznawane s na
5 lat w wysoko ci 28.000-47.700 euro rocznie. Rocznie przyznawanych jest ok. 40
stypendiów;

•

Postdoctoral Research Fellowships

- stypendia dla naukowców, którzy obronili

doktorat w ci gu ostatnich 3 lat i nie posiadaj cych stałego zatrudnienia na uczelni na
rozpocz cie samodzielnej kariery w dziedzinie matematyki i fizyki teoretycznej na
brytyjskiej uczelni. Stypendia przyznawane s na 3 lata. Wysoko

stypendium to ok.

33.000-50.000 euro rocznego wynagrodzenia oraz ok. 8.400 euro rocznie na pokrycie
kosztów projektu. Rocznie przyznawanych jest ok. 14 stypendiów.

Economic and Social Research Council:
•

Postdoctoral fellowships – stypendia dla naukowców, którzy obronili doktorat w ci gu
ostatnich 2 lat na rozpocz cie samodzielnych bada w dziedzinie nauk społecznych na
brytyjskiej uczelni. Stypendium przyznawane na 1 rok (lub 2 lata w przypadku pracy
part-time). Wysoko

stypendium to ok. 21.640 funtów rocznego wynagrodzenia oraz
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ok. 4.000 funtów na pokrycie kosztów projektu. Rocznie przyznawanych jest ok. 100
stypendiów.

Medical Research Council:
•

Senior Clinical/Non-Clinical Fellowships – presti owe granty dla

wybitnych

do wiadczonych naukowców (co najmniej 3 lata po doktoracie). Celem grantu jest
umo liwienie naukowcom skupienia swojego czasu i uwagi na nowych projektach w
dziedzinie nauk biomedycznych, realizowanych na terenie Wielkiej Brytanii. Granty
przyznawane s na maksymalnie 5 lat i obejmuj wynagrodzenie i koszty realizacji
projektu w tym koszty osobowe, koszty zakupu sprz tu oraz podró y i prowadzenia
bada zagranic . Organizacja przyznaje ok. 12 stypendiów rocznie.
•

Career Development Award – stypendia/granty dla młodych naukowców (3-6 lat po
doktoracie), których celem jest pomoc w dynamicznym rozpocz ciu samodzielnej
kariery. Finansowanie przyznawane jest na 4-letnie badania w dziedzinie nauk
biomedycznych na terenie Wielkiej Brytanii. Stypendium pokrywa koszty
wynagrodzenia i prowadzenia projektu (koszty osobowe, sprz tu, podró y oraz
dodatkowe koszty akomodacyjne dla cudzoziemców). Rocznie przyznawanych jest
10 tego typu stypendiów.

•

Special Research Training in Bioinformatics, Neuroinformatics and Computational
Biology – program skierowany do młodych naukowców, bezpo rednio po uzyskaniu
doktoratu oraz doktorantów, którego celem jest zapewnienie interdyscyplinarnych
studiów w dziedzinie bioinformatyki, neuroinformatyki i biologii obliczeniowej.
Stypendium przyznawane jest na 4 lata. Rocznie organizacja przyznaje 6 stypendiów.

Natural Environmental Research Council:
•

NERC Fellowship Scheme – stypendia dla młodych naukowców, przyznawane na 3-5
lat na prowadzenie bada w dziedzinie nauki o rodowisku na obszarze Wielkiej
Brytanii. Stypendium pokrywa

koszty wynagrodzenia

stypendysty. Rocznie

przyznawanych jest ok. 30 stypendiów.
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Particle Physics and Astronomy Research Council:
•

Postdoctoral Fellowships – 3-letnie stypendia dla naukowców po doktoracie (maks. 4
lata po obronie doktoratu) na badania w dziedzinie fizyki cz stkowej, astronomii i
astrofizyki prowadzone na uczelni brytyjskiej. Wysoko

stypendium to ok. 30.000-

41.000 euro rocznego wynagrodzenia oraz ok. 12.000 euro rocznie na prowadzenie
projektu. Rocznie przyznawanych jest ok. 14 stypendiów.
•

Advanced fellowships – stypendia dla wybitnych młodych naukowców z co najmniej
2-letnim do wiadczeniem badawczym od obrony doktoratu. Stypendia przyznawane
s

na 5 lat na prowadzenie bada

w dziedzinie fizyki cz stkowej, astronomii i

astrofizyki na uczelni brytyjskiej. Wysoko

stypendium to 28.000-50.500 euro

rocznego wynagrodzenia oraz ok. 20.000 euro rocznie na pokrycie kosztów projektu.
Rocznie przyznawanych jest ok. 13 stypendiów.
The Royal Society:
•

University Research Fellowships – stypendia dla wybitnych naukowców z kilkuletnim
(2-7 lat) do wiadczeniem badawczym po obronie doktoratu na prowadzenie bada w
dowolnej dziedzinie nauki na brytyjskiej uczelni. Stypendium przyznawane jest na 5
lat z mo liwo ci przedłu enia do 10 lat. Wysoko

stypendium to ok. 70.800 euro

rocznie z czego 34.000-45.400 euro przeznaczone jest na miesi czne wynagrodzenie
stypendysty. Rocznie przyznawanych jest ok. 40 stypendiów.
The Wellcome Trust:
•

Advanced Training Fellowships – stypendia dla naukowców w dowolnej fazie
naukowej kariery (minimum 2 lata po doktoracie), którzy chc odby dodatkowe
studia w nowej lub pokrewnej dziedzinie nauk biomedycznych (np. dla genetyka,
który chce odby

studia w dziedzinie fizjologii lub biologa, który chce zyska

umiej tno ci matematyczne). Stypendia przyznawane s na 3 lata i pokrywaj koszty
wynagrodzenia (w zale no ci od wieku i do wiadczenia badacza), koszty prowadzenia
bada oraz dodatkowe koszty zwi zane z pobytem zagranicznym. Nie ma ustalonego
limitu przyznawanych stypendiów.
•

Research Career Development Fellowshis – stypendia dla naukowców o 3-6- letnim
do wiadczeniu badawczym liczonym od obrony doktoratu w dziedzinie nauk
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biomedycznych. Stypendium umo liwia prowadzenie 4-letniego projektu na terenie
wielkiej Brytanii lub Irlandii, pokrywaj c koszty wynagrodzenia (w zale no ci od
wieku i do wiadczenia stypendysty) oraz koszty prowadzenia projektu a tak e
ewentualnych dodatkowych szkole

dla stypendysty. Rocznie przyznawanych jest

kilkana cie stypendiów.
•

Research Career Development Fellowship in Tropical Medicine/Senior Clinical
Fellowship in Tropical Medicine – stypendia

umo liwiaj ce specjalistom w

dziedzinie biomedycyny przeprowadzenie projektu naukowego w kraju, w którym
panuj

choroby tropikalne. W pierwszym programie wymagany jest doktorat, w

drugim - 3-8 lat do wiadczenia badawczego od obrony doktoratu. Stypendia
przyznawane s na 4 lata i obejmuj koszty wynagrodzenia (w zale no ci od wieku i
do wiadczenia badacza) oraz prowadzenia projektu (40.000-200.000 funtów rocznie).
Nie ma ustalonego limitu przyznawanych stypendiów.
Inne: The Rogal Society, The Rogal Academy of Engineering, Royal Society of
Chemistry, Royal Geographical Society, Royal Society of Edinborough oraz poszczególne
uczelnie.

WŁOCHY
Ambasada włoska nie prowadzi obecnie adnych programów stypendialnych dla naukowców
z Polski. W przygotowaniu jest program mi dzyrz dowy, który przewiduje:
•

Stypendia naukowo-badawcze w zakresie ró nych dziedzin naukowych dla
magistrantów i młodych pracowników naukowych (limit wieku: 35 lat)
przyznawane na okres 2-8 miesi cy;

•

Misje konsultacyjne ("profesorskie") dla samodzielnej kadry naukowej. Stypendia
b d przyznawane na 12-dniowe wizyty.

Oferta stypendialna na pobyty badawcze we Włoszech jest wyj tkowo rozproszona i trudno
znale

fundacje grantodawcze, które finansowałyby stypendia dla naukowców na du

skal .

Pojedyncze stypendia, sta e badawcze i prac oferuj : Instituto nazionale di fisica nucleare
(INFN),

Italia Interuniversity Consortium on Material Science and Technology,

Consorzio Mario Negri Sud, The

International Centre for Theoretical Physics; San Raffaele Scientific Institute oraz
Universita di Catania, Universita degli studi di Padova, Universita degli studi di Roma,
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Universita degli studi di Trento, Universita di Pisa, Universita di Siena, Universita di
Milano, Universita di Torino, Politecnica di Milano.

Publiczne i prywatne stypendia wyjazdowe poza Europ
STANY ZJEDNOCZONE
Ambasada ameryka ska nie prowadzi obecnie

adnych programów stypendialnych dla

naukowców z Polski.
Polish-US Fulbright Comission:
•

Research grants - najpopularniejsze stypendia w ofercie Komisji Fulbrighta dla
polskich naukowców s

przeznaczone na realizacj

indywidualnych projektów

badawczych. W przypadku samodzielnych naukowców (po doktoracie) wysoko
stypendium waha si od 2.500 do 3.000 USD miesi cznie, a pobyt mo e trwa 3-9
miesi cy. W programie nie ma ogranicze

dotycz cych dziedziny naukowej, z

wyj tkiem nauk medycznych, gdzie dopuszcza si jedynie badania podstawowe. Z
tego stypendium korzysta rocznie 25-32 Polaków;
The Kosciuszko Foundation:
•

Fellowships & Grants for Polish Citizens - stypendia dla doktorantów i młodych
doktorów na pobyty badawcze na ameryka skich uniwersytetach bez ogranicze co do
dziedziny bada . Wysoko
długo ci pobytu. Długo

stypendium wynosi 7.650-30.500 USD w zale no ci od
pobytu waha si od 3 do10 miesi cy. W 2006 r. Fundacja

udziela ok. 30 stypendiów rocznie.

Mellon Foundation:
•

East Central European Research Fellowships – stypendia przeznaczone dla
naukowców z Europy

rodkowowschodniej (warunkiem jest posiadanie doktoratu)

pozwalaj ce na prowadzenie bada w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych
we współpracuj cych z Fundacj

europejskich instytutów. Szczegóły ofert
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uzale nione s od konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty. Ostatnie
dost pne dane mówi o 14 ł cznie polskich stypendystach w 2003 r. i 12 w 2004 r.
Inne: National Science Foundation, American Mathematical Society, National Endowment for
the Humanities, National Institute of Standards and Technology, Chemical Heritage
Foundation, Grass Foundation, IBM Thomas J. Watson Research Center, Organization of
American Historians, Rockefeller Foundation, Library of Congress, Metropolitan Museum of
Art, American Physical Society, American Philosophical Society, Life Science Research
Foundation, National Institute of Health, International Union of Biochemistry and Molecular
Biology, Ford Foundation, The Smithsonian Institute, National Research Council, National
Academy of Sciences, National Cancer Institute, Social Science Research council, Economic
& Social Research Council, Radcliffe Institute for Advanced Study, The Woodrow Wilson
International Center for Scholars, International Society for Computational Biology, Duke
University, Northern University, University of Illinois, Columbia University, Yale University,
John Hopkins University, Harvard University, Boston University, University of Maryland,
University of Chicago, University of Michigan, University of Washington, University of
Pennsylvania.
JAPONIA
Ambasada Japonii nie prowadzi adnego programu stypendialnego typu post-doc. Nie ma
równie mi dzyrz dowych umów w tej kwestii (s jedynie programy dla magistrantów i
magistrów).
Japan Society for Promotion of Science:
•

Invitation fellowship Programs for Research in Japan (long and short-term )program umo liwia japo skim naukowcom zaproszenie zagranicznych badaczy.
Zapraszani naukowcy musz mie doktorat (od co najmniej 0,5 roku). Długo
wizyty to: 2-10 miesi ce (long-term fellowship) lub 14-60 dni (short-term
fellowship). Rocznie przyznawanych jest ok. 220 stypendiów typu short-term i ok. 70
stypendiów typu long-term.

Japan Foundation:
•

Fellowship for Intellectual Exchange – program przeznaczony dla pracowników
naukowych z Europy rodkowowschodniej, rodkowego Wschodu oraz Afryki w
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wieku 20-45 lat. Stypendium umo liwia 2-4-miesi czny pobyt w badawczy w Japonii,
a jego wysoko

wynosi 2.000 jenów dziennie. Rocznie przyznawanych jest 12

stypendiów.
Matsumae International Foundation:
•

Stypendia przyznawane osobom z doktoratem lub magistrom z co najmniej 2-letni
praktyk badawcz (limit wieku: 40 lat) na przeprowadzenie w Japonii bada

w

dziedzinie nauk przyrodniczych, technicznych i medycznych. Stypendia przyznawane
s na 2-6 miesi cy w wysoko ci ok. 400.000 jenów. Rocznie Fundacja przyznaje ok.
20 stypendiów.
AUSTRALIA
Ambasada australijska nie prowadzi adnego programu stypendialnego. Nie ma równie
mi dzyrz dowych umów w tej kwestii.
Inne: Australia Research Council, Australia Academy of Science, Australia Academy of
Technical Science and Technology, University of Melbourne, University of Sydney.
KANADA
Ambasada Kanadyjska w Warszawie prowadzi obecnie tylko jeden stypendialny zwi zany z
pogł bianiem wiedzy o Kanadzie Faculty Research Program. Program przeznaczony jest dla
młodych pracowników naukowych (magistrów i doktorów), umo liwiaj c im krótkie
(maksymalnie 4 tygodniowe) pobyty w Kanadzie po wi cone badaniu szeroko rozumianej
problematyki kanadyjskiej.
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2.4 Obowi zuj ce w Polsce uregulowania prawne w zakresie swobodnego przepływu
kadry naukowej
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie stanu uregulowania problemu
mobilno ci naukowców36 w obowi zuj cych aktach prawnych. Omówienie mobilno ci
polskich naukowców lub szerzej – naukowców w Polsce, koncentruje si na przepisach prawa
krajowego, maj cych najwi kszy wpływ na skal prezentowanego zjawiska, cho oczywi cie
tam, gdzie to niezb dne zostały uczynione odniesienia do prawa europejskiego (co zwłaszcza
dotyczy mobilno ci mi dzynarodowej).
Dla nauki i szkolnictwa wy szego w Polsce aktami prawnymi o podstawowym
znaczeniu, okre laj cymi ramy i podstawy funkcjonowania wspomnianych dziedzin ycia
społecznego, s nast puj ce ustawy:
•

ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z pó n. zm.),

•

ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75,
poz. 469, z pó n. zm.),

•

ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pó n. zm.),

•

ustawa z dnia 8 pa dziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U.
Nr 238, poz. 2390, z pó n. zm.),

36

Przepisy przywoływanych, podstawowych ustaw dla nauki i szkolnictwa wy szego nie zawieraj
definicji legalnej terminu „naukowiec”. Ustawy: o jednostkach badawczo-rozwojowych; o Polskiej Akademii
Nauk; Prawo o szkolnictwie wy szym posługuj si jedynie poj ciem „pracownik naukowy” (lub dodatkowo, jak
w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy szym, „pracownik naukowo-dydaktyczny”), na oznaczenie osób
zatrudnionych na uczelniach, w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub jednostkach badawczorozwojowych. Nie wyczerpuje to jednak desygnatu poj cia „naukowiec”, szczególnie w kontek cie mobilno ci
mi dzysektorowej.
Definicj poj cia mo na natomiast znale w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818). Art. 3 pkt 9 tej e ustawy stanowi, e naukowcem
jest cudzoziemiec posiadaj cy co najmniej tytuł zawodowy odpowiadaj cy w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi
zawodowemu magistra lub równorz dnemu, umo liwiaj cy co najmniej dost p do studiów doktoranckich.
Trudno jednak zgodzi si z tak sformułowanym kryterium formalnym, które powoduje obj cie definicj
naukowca niemal e wszystkie osoby, które uko czyły studia wy sze.
Pomocna natomiast mo e by definicja zawarta w tzw. Podr czniku Frascati. Zaproponowana tam definicja
„naukowca” odwołuje si do dwóch kryteriów ujmowanych alternatywnie: zatrudnienia lub posiadania
odpowiedniego stopnia naukowego. W uj ciu opartym na kryterium zatrudnienia „naukowcami” s :
„professionals engaged in the conception or creation of new knowledge, products, processes, methods,
and systems, and in the management of the projects concerned.” (Main Definitions and Conventions for
the Measurement of Researchand Experimental Development (R&D). A summary of the Frascati Manual 1993,
OECD Pary 1994, OECD/GD(94)84, s. 18).
Jednak e mimo podejmowanych prób zdefiniowania poj cia „naukowiec” nale y uzna , e jest ono poj ciem
nieostrym.
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•

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z pó n. zm.),

•

ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju
(Dz. U. Nr 115, poz. 789).

Regulacje prawne zawarte w powy szych ustawach maj fundamentalne znaczenie dla
nauki i szkolnictwa wy szego. Tym samym wywieraj równie – a przynajmniej powinny –
decyduj cy wpływ na stopie mobilno ci naukowców w Polsce. Spójne i komplementarne
powinny stanowi ramowe uj cie problematyki mobilno ci, znajduj c wsparcie w przepisach
innych aktów prawnych maj cych dla problematyki mobilno ci charakter niejako techniczny
(jak np. ustawa o cudzoziemcach czy ustawa o wje dzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyje dzie z tego terytorium obywateli pa stw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin). Powinny zawiera wyra ny obraz polityki pa stwa w
zakresie mobilno ci naukowców.
Zgodnie z przyj tym w „Raporcie …” uj ciem mobilno ci naukowców37, zagadnienie
to zostało przedstawione poni ej w uj ciu problemowym: mobilno ci naukowców pomi dzy
jednostkami naukowymi (w tym uczelniami), mobilno ci mi dzysektorowej, mobilno ci
mi dzynarodowej polskich naukowców, mobilno ci cudzoziemców.

Mobilno

krajowa

Mobilno

pomi dzy jednostkami naukowymi38

Podejmuj c prób

opisu uwarunkowa

dotycz cych mobilno ci naukowców,

ujmowanej jako zmiana miejsca pracy lub podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, b d
odbywanie sta y lub stypendiów naukowych poza macierzyst

jednostk

i, najcz ciej, poza dotychczasowym miejscem zamieszkania (mobilno
37
38

•
•
•
•
•
•
•

naukow

w wymiarze

Zob. str. 4 i n.
Jednostkami naukowymi, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki s :
podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
jednostki badawczo-rozwojowe,
mi dzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odr bnych przepisów,
jednostki organizacyjne posiadaj ce status jednostki badawczo-rozwojowej,
Polska Akademia Umiej tno ci,
inne jednostki organizacyjne, niewymienione powy ej, posiadaj ce osobowo
prawn i siedzib
w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsi biorcy posiadaj cy status centrum badawczo-rozwojowego
nadawany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalno ci
innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 z pó n. zm.)
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geograficznym), nale y przede wszystkim odnie

si do ustaw stanowi cych podstaw

funkcjonowania trzech pionów nauki:
•

ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym,

•

ustawy o Polskiej Akademii Nauk,

•

ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Dla oceny uregulowa dotycz cych mobilno ci podstawowe znaczenie maj przepisy
odnosz ce si do procesu rekrutacji i zatrudnienia naukowców, obowi zków, jakie s na nich
nakładane, kształcenia kadry naukowej oraz oceny, jakiej s poddawani.
Z uwagi na fakt zatrudnienia przewa aj cej liczby pracowników sektora B+R
na uczelniach39 oraz odwoływania si

pozostałych ustaw do przepisów dotycz cych

szkolnictwa wy szego (zob. art. 42 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych czy art. 100
ustawy o Polskiej Akademii Nauk), akty prawne reguluj ce t sfer

ycia społecznego zostan

opisane w pierwszej kolejno ci.
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym w dziale III Pracownicy uczelni jako
podstawow

kategori

pracowników ujmuje nauczycieli akademickich, w ród których

wyró nia pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników naukowych. Mog oni by
zatrudniani na stanowiskach: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, profesora
wizytuj cego, adiunkta oraz asystenta. Dalej, w art. 114, ustawa okre la wymogi formalne
(odpowiedni stopie

naukowy albo tytuł naukowy), jakie musi spełnia

dana osoba,

aby mogła by zatrudniona na odpowiednim stanowisku.
Podstaw

stosunku pracy nauczyciela akademickiego jest mianowanie (przy

zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy i dla podstawowego miejsca pracy)40 albo
umowa o prac .

39
Według opracowania GUS „Nauka i Technika w 2005 r.” w szkolnictwie wy szym zatrudnionych
w działalno ci B+R było 83,4 tys. osób; w placówkach naukowych PAN 6,7 tys. osób; w jednostkach badawczorozwojowych 21,7 tys. osób.
40
Stosunek mianowania jest najmocniejsz z wi zi ł cz cych pracodawc i pracownika. Rozwi zanie przez
pracodawc stosunku pracy za wypowiedzeniem z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania mo e
nast pi jedynie w przypadkach okre lonych w art. 124 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym:
• czasowej niezdolno ci do pracy spowodowanej chorob , je eli okres tej niezdolno ci przekracza okres
zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i mo liwo ci
powrotu do pracy, je eli okres ten przekracza dwa lata,
• wszcz cia post powania w sprawie likwidacji uczelni,
• otrzymania przez nauczyciela akademickiego, w okresie nie krótszym ni rok, dwóch kolejnych ocen
negatywnych, o których mowa w art. 132 ust. 1 i 2,
• podj cia dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia działalno ci gospodarczej, bez uzyskania zgody
rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1,
• niezawiadomienia rektora o podj ciu dodatkowego zatrudnienia lub prowadzeniu działalno ci gospodarczej,
o którym mowa w art. 129 ust. 6.
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Sam proces rekrutacji ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym pozostawia jednak
uczelniom do okre lenia w statutach.
Podobne rozwi zania jak w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy szym znajdziemy
w ustawie o Polskiej Akademii Nauk, w rozdziale 7 Pracownicy placówek naukowych,
pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych. Placówki naukowe
oraz pomocnicze placówki naukowe PAN mog

zatrudnia

osoby w charakterze

pracowników naukowych na stanowiskach: profesora, docenta, adiunkta albo asystenta.
Równie w przypadku placówek PAN przepisy okre laj jedynie kryteria formalne w postaci
odpowiednich stopni naukowych lub tytułu naukowego, jakie s wymagane do zatrudnienia
na danym stanowisku.
Podstaw zatrudnienia w przypadku profesora jest, co do zasady, mianowanie41. Inni
pracownicy naukowi s zatrudniani na podstawie umowy o prac .
Odno nie do rekrutacji ustawa o Polskiej Akademii Nauk, w art. 72 ust. 5, dopuszcza
mo liwo

przeprowadzenia konkursu poprzedzaj cego zatrudnienie pracownika naukowego.

Równie

ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych w rozdziałach 6 – 8

(Pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej; Pracownicy naukowi; Pracownicy badawczotechniczni) zawiera podobne do powy szych uregulowania. W ród kategorii pracowników
jednostek badawczo-rozwojowych wymienieni s

pracownicy naukowi i pracownicy

badawczo-techniczni. Pracownicy naukowi mog by zatrudniani na stanowiskach: profesora,
docenta, adiunkta albo asystenta. W przeciwie stwie do ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy szym oraz ustawy o Polskiej Akademii Nauk ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych
okre la wymóg formalny posiadania tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora
habilitowanego tylko w przypadku stanowisk – odpowiednio – profesora oraz docenta.
Stosunek pracy z profesorem lub docentem nawi zuje si , co do zasady, na podstawie
mianowania42. Z adiunktami oraz asystentami na podstawie umowy o prac .

Podstaw rozwi zania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim mog by równie „inne
wa ne przyczyny”, zgodnie z art. 125 ww. ustawy, zgod wówczas musi wyrazi organ kolegialny wskazany
w statucie uczelni.
41
Art. 72 ust. 1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk okre la, e na podstawie umowy o prac na stanowisku
profesora zatrudnia si osob , która:
• nabyła uprawnienia emerytalne lub rentowe,
• jest zatrudniona w placówce Akademii w niepełnym wymiarze czasu pracy,
• jest zatrudniona w innej instytucji na podstawie mianowania.
42
Wyj tkiem jest zatrudnienie na podstawie umowy o prac na czas okre lony za zgod rady naukowej jednostki
(art. 35 ust. 5 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych).
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Zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych osoba
ze stopniem naukowym doktora mo e by zatrudniona na stanowisku głównego specjalisty
badawczo-technicznego na podstawie umowy o prac .
Wszystkie trzy ww. ustawy bazuj na tych samych schematach rozwi za : okre lenie
kategorii pracowników; podział kategorii na stanowiska z przypisaniem odpowiedniego
warunku zatrudnienia w postaci b d

to wła ciwego tytułu naukowego, b d

stopnia

naukowego; wskazanie podstawy stosunku pracy.
Na tle ogólnego obrazu zasad zatrudniania pracowników naukowych znacz cym
wyj tkiem s uregulowania ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym. Rozwi zaniem, które
ze wzgl du na swoj istot wprost wpisuje si w problematyk mobilno ci jest instytucja
„profesora wizytuj cego” (w znacznej mierze równie „profesora nadzwyczajnego”). Zgodnie
z art. 114 ust. 3 ww. ustawy na stanowisku profesora wizytuj cego mo e by zatrudniona
osoba b d ca pracownikiem innej uczelni, posiadaj ca stopie

naukowy doktora

habilitowanego lub tytuł naukowy profesora43. Ustawa dopuszcza zatrudnienia na stanowisku
profesora wizytuj cego (dotyczy to równie stanowiska profesora nadzwyczajnego) osób
nie spełniaj cych opisanych wymaga , o ile posiadaj stopie naukowy doktora oraz znaczne
i twórcze osi gni cia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone w trybie
okre lonym w statucie uczelni (art. 115 ust. 1)44. Równie w statucie, zgodnie z art. 116
ww. ustawy, uczelnia mo e okre la dodatkowe, inne ni omówione powy ej wymagania
i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach profesora wizytuj cego
lub profesora nadzwyczajnego.
Podobnych rozwi za

nie zawieraj

ustawy: o Polskiej Akademii Nauk; oraz

o jednostkach badawczo-rozwojowych.
W ród rozwi za

dotycz cych zatrudnienia zawartych w ustawie – Prawo

o szkolnictwie wy szym istotne, z uwagi na mobilno
ograniczaj ce wieloetatowo

naukowców, s

tak e przepisy

zatrudnienia nauczycieli akademickich. Art. 129 ust. 1

ww. ustawy stanowi, e nauczyciel akademicki, bez uzyskania wcze niejszej zgody rektora,
mo e podj

zatrudnienie, w ramach stosunku pracy, tylko u jednego dodatkowego

pracodawcy45. Niedopełnienie powy szego obowi zku stanowi podstaw

rozwi zania

43

W uczelni wojskowej na tym stanowisku mo e by zatrudniona osoba posiadaj ca stopie generała lub
admirała.
44
Pewnym utrudnieniem dla swobody prowadzenia polityki kadrowej uczelni jest wymóg uzyskania pozytywnej
opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przypadku zatrudniania na stanowisku profesora
nadzwyczajnego (art. 115 ust. 2).
45
Ograniczenie to nie dotyczy jednak zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach stosunku pracy w:
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stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowi cej podstawowe miejsce
pracy46.
Przepis ten, wymuszaj c na nauczycielach akademickich dokonanie wyboru co do
podstawowego miejsca pracy i jednego dodatkowego, niew tpliwie pozostaje w
bezpo rednim zwi zku z problemem mobilno ci.
O ile przepisy dotycz ce zatrudniania naukowców mo na ocenia , generalnie,
za neutralne (zob. uwagi poni ej), to regulacje odnosz ce si do procesu rekrutacji budz
zastrze enia. W przypadku uczelni tryb post powania okre la statut. W placówkach
naukowych PAN przeprowadzenie konkursu na stanowisko ma charakter opcjonalny.
W przypadku jednostek badawczo-rozwojowych opcja konkursu nie jest nawet przewidziana.
W tym kontek cie warto przywoła zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu post powania przy rekrutacji
pracowników naukowych (205/251/WE)47. Komisja Europejska w pkt 2 ww. zalecenia zwraca
si do pa stw członkowskich, aby „ulepszali metody rekrutacji […] pracowników w celu
stworzenia bardziej przejrzystego, otwartego, równego i uznanego na

wiecie systemu

rekrutacji oraz rozwoju kariery zawodowej, który stanowi warunek wst pny powstania
rzeczywistego europejskiego rynku pracy dla pracowników naukowych.”
Kodeks post powania przy rekrutacji pracowników naukowych w „Ogólnych
zasadach i wymaganiach kodeksu post powania” odnosi si

explicite do mobilno ci

naukowców w kwestii uznania do wiadcze w zakresie mobilno ci48, oceny do wiadcze
pozanaukowych49, uznawania kwalifikacji50.
•

urz dzie Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów; S dzie
Najwy szym; Biurze Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; Prokuratorii Generalnej Skarbu Pa stwa; Krajowym Biurze
Wyborczym; Pa stwowej Inspekcji Pracy; regionalnych izbach obrachunkowych; Biurze Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Instytucie Pami ci Narodowej - Komisji cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu; urz dach ministrów i przewodnicz cych komitetów wchodz cych w skład
Rady Ministrów oraz urz dach centralnych organów administracji rz dowej;
• organach towarzystw naukowych i zawodowych;
• organach wymiaru sprawiedliwo ci;
• instytucjach kultury, władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiej tno ci.
46
Zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym podstawowym miejscem zatrudnienia
nauczyciela akademickiego jest ta uczelnia, z któr pozostaje w stosunku pracy na podstawie mianowania.
47
Dz. U. UE L 75, s. 67. Zalecenia Komisji Europejskiej nale do tzw. soft law – aktów prawnych
niewi cych dla ich adresata. Nie oznacza to jednak, e nie posiadaj adnego znaczenia prawnego. Zgodnie
z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo ci (sprawa Salvadore Grimaldi v. Fonds des maladies
professionnelles (C-322/88)), zalecenia powinny by uwzgl dniane przy s dowej wykładni prawa krajowego.
Celem wydawania zalece jest nakłonienie adresata do okre lonego zachowania (zob. Wprowadzenie do prawa
Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. Andrzej Wróbel, kantor wydawniczy Zakamycze 2002, str. 117).
48
„Uznawanie do wiadczenia w zakresie mobilno ci. Wszelkie do wiadczenie w zakresie mobilno ci, np. pobyt
w innym kraju/regionie lub w innym rodowisku naukowym (w sektorze pa stwowym lub prywatnym), lub te
zmian dyscypliny lub sektora w ramach wst pnego szkolenia naukowego lub na pó niejszym etapie kariery
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Najistotniejszym z punktu widzenia mobilno ci jest, wymieniona w ród „Ogólnych
zasad i wymaga obowi zuj cych pracodawców i grantodawców”, „warto

mobilno ci”.

Odwołuj c si wprost do sformułowa Europejskiej Karty Naukowca: „pracodawcy powinni
uzna

warto

mobilno ci geograficznej, mi dzysektorowej, interdyscyplinarnej oraz

wirtualnej, a tak e mobilno ci mi dzy sektorem pa stwowym a prywatnym jako wa nego
sposobu poszerzania wiedzy naukowej oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców na
ka dym etapie kariery. W rezultacie, powinni uwzgl dnia takie mo liwo ci w okre lonej
strategii rozwoju zawodowego oraz w pełni doceni i uznawa

wszelkie do wiadczenie

zwi zane z mobilno ci w obr bie własnego systemu rozwoju kariery i oceny pracowników.
Wi e si to równie z wymogiem prowadzenia koniecznych instrumentów administracyjnych
w celu umo liwienia przenoszenia zarówno grantów, jak i ubezpieczenia społecznego, zgodnie
z przepisami ustawodawstwa krajowego.”51
Na uczelniach oraz jednostkach naukowych, jako pracodawcach, spoczywa wi c
wykonanie zalece

Komisji Europejskiej. Warto jednak rozwa y (w przypadku uczelni

uwzgl dniaj c poszanowanie ich autonomii) wprowadzenie rozwi za

– np. w postaci

ogólnych zasad i kryteriów zwi zanych z rekrutacj pracowników naukowych (naukowodydaktycznych) – słu cych transparentno ci i konkurencyjno ci zatrudnienia, tak aby słu yło
ono wyborowi i promowaniu najlepszych naukowców, przy uwzgl dnieniu znaczenia
mobilno ci jako elementu oceny kandydatów.

naukowej, b d do wiadczenie w zakresie mobilno ci wirtualnej nale y postrzega jako cenny wkład w rozwój
zawodowy naukowca.”
49
„Odst pstwa od porz dku chronologicznego yciorysów. Przerwy w przebiegu kariery lub odst pstwa
od porz dku chronologicznego w yciorysie nie powinny by krytykowane, lecz postrzegane jako ewolucja
kariery, a w rezultacie - jako potencjalnie cenny wkład w rozwój zawodowy naukowców pod aj cych
wielowymiarow cie k kariery. Z tego wzgl du nale y umo liwi kandydatom składanie yciorysów wspartych
dowodami, które odzwierciedlaj reprezentatywn gam osi gni
i kwalifikacji maj cych znaczenie
w kontek cie stanowiska, którego dotyczy podanie o prac .”
50
„Uznawanie kwalifikacji. Grantodawcy i/lub pracodawcy powinni zapewni wła ciw ocen kwalifikacji
akademickich i zawodowych, w tym kwalifikacji nieformalnych, wszystkim naukowcom, w szczególno ci
w kontek cie mobilno ci mi dzynarodowej i zawodowej. Powinni oni nawzajem informowa si , wszelkimi
dost pnymi kanałami komunikacji, o zasadach, procedurach i normach okre laj cych uznawanie tego typu
kwalifikacji oraz zdoby ich pełne zrozumienie, a w rezultacie korzysta z obowi zuj cego prawa krajowego,
konwencji i okre lonych zasad w sprawie uznawania tego typu kwalifikacji.”
51
Jak wynika z analizy prawnej zgodno ci przepisów prawa polskiego z zaleceniami Europejskiej Karty
Naukowca sporz dzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego odno nie do cytowanego powy ej
fragmentu: „Brak przepisów ograniczaj cych swobod pracodawców w zakresie uznawania warto ci mobilno ci
w systemach rozwoju kariery i oceny pracowników.” W kwestii przenoszenia grantów: „W obecnym stanie
prawnym przenoszenie grantów do innej jednostki naukowej (w wyniku zmiany miejsca pracy przez naukowca,
któremu przyznano grant) jest mo liwe na zasadzie aneksu do umowy o przyznaniu rodków finansowych na
realizacj projektu badawczego. Jest to zatem mo liwo wynikaj ca z przepisów prawa cywilnego, nie jest
natomiast explicite wskazana w ustawie o zasadach finansowania nauki.
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Drugim z wymienionych obszarów maj cych znaczenie dla mobilno ci naukowców
jest sfera obowi zków ci

cych na naukowcach.

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym okre la, e obowi zkami pracowników
naukowych i naukowo-dydaktycznych s : prowadzenie bada

naukowych i prac

rozwojowych, rozwijanie twórczo ci naukowej albo artystycznej; uczestnictwo w pracach
organizacyjnych uczelni (art. 111 ust. 1 i 2)52. Ponadto nauczyciele akademiccy posiadaj cy
tytuł naukowy lub stopie naukowy doktora habilitowanego s zobowi zani do kształcenia
kadry naukowej. Nale y zauwa y , e o ile pracownicy dydaktyczni zobowi zani zostali
do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych (art. 111 ust. 4), to wymóg ten nie znajduje
si w ród obowi zków pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.
Ustawa o Polskiej Akademii Nauk odnosi si

do zagadnienia obowi zków

pracowników naukowych bardzo lakonicznie, okre laj c w art. 75 ust. 1, e do podstawowych
obowi zków nale y wykonywanie zada

statutowych placówki, w szczególno ci praca

badawcza, ogłaszanie i upowszechnianie jej wyników oraz udział w realizacji podj tych przez
placówk zada w zakresie kształcenia.
Najszerzej

kwesti

obowi zków

pracowników

naukowych

ujmuje

ustawa

o jednostkach badawczo-rozwojowych, która w art. 36 zawiera katalog tych e obowi zków:
•

twórcz

działalno

naukow

polegaj c

na rozwi zywaniu problemów

naukowych na u ytek praktyki społecznej i gospodarczej,
•

wprowadzanie do praktyki wyników bada naukowych,

•

podnoszenie swoich kwalifikacji,

•

upowszechnianie osi gni

nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny

udział w yciu naukowym,
•

kształcenie kadry naukowej,

•

udział w pracach organizacyjnych jednostki badawczo-rozwojowej zwi zanej
z pracami naukowymi oraz działalno ci

dydaktyczn

lub artystyczn ,

a w jednostce badawczo-rozwojowej nadzorowanej przez ministra wła ciwego
do spraw zdrowia - tak e udzielanie wiadcze zdrowotnych w zakładzie opieki
zdrowotnej prowadzonym przez t jednostk .
Wydaje si , e podobnie jak ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych równie
pozostałe omawiane ustawy explicite powinny wskazywa

na obowi zek ci głego

doskonalenia si pracowników naukowych, którego elementem powinno by zdobywanie
52

Dodatkowym obowi zkiem pracowników naukowo-dydaktycznych jest kształcenie i wychowywanie
studentów.
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do wiadcze poprzez prac , stypendium lub sta w innych jednostkach naukowych (b d ,
oczywi cie, w zagranicznych jednostkach naukowych lub w przedsi biorstwach).
Jedynie w kontek cie obowi zków spoczywaj cych na pracownikach naukowych
poruszana jest problematyka kształcenia kadr naukowych zarówno w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wy szym (art. 111 ust. 3), ustawie o Polskiej Akademii Nauk (art. 75 ust. 1), jak
i ustawie o jednostkach badawczo-rozwojowych (art. 36 ust. 1 pkt 5). Przepisy nie zawieraj
adnych wytycznych czy ogólnych standardów dotycz cych kształcenia.
Kolejnym obszarem, w zakresie którego wyst puje zupełny brak odniesienia do
kwestii mobilno ci, jest ocena pracowników naukowych.
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym stanowi, e wszyscy nauczyciele akademiccy
podlegaj okresowej ocenie, w szczególno ci w zakresie nale ytego wykonywania swoich
obowi zków (art. 132 ust. 1 i 2). Jednak e okre lenie kryteriów oceny, trybu jej dokonywania
oraz podmiotu dokonuj cego oceny ustawa pozostawiła uczelniom do uregulowania
w statucie.
Równie

ustawa o Polskiej Akademii Nauk wskazuj c,

e pracownicy naukowi

podlegaj „ocenom okresowym obejmuj cym wyniki ich pracy” (art. 76), radzie naukowej
placówki powierza okre lenie (w regulaminie zatwierdzonym przez przewodnicz cego
wydziału) trybu i cz stotliwo ci dokonywania ocen. Mo na by wnioskowa , e skoro ocena
obejmuje wyniki pracy to nie s one jedynym kryterium, jednak ustawa nie daje adnego
upowa nienia do dookre lenia i rozwini cia kryteriów oceny.
Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych w art. 35 ust. 5 okre la, e pracownicy
naukowi podlegaj okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, dokonywanego
przez rad naukow jednostki. Sposób dokonania oceny okre la rozporz dzenie Ministra
Nauki z dnia 21 wrze nia 2001 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen dorobku
naukowego i technicznego pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczorozwojowych (Dz. U. Nr 113, poz. 1212). Rozporz dzenie w § 3 ust. 1 wymienia kryteria
oceny53 pracownika, brak jest jednak po ród nich kryterium odnosz cego si do mobilno ci.
Zgodnie z ust. 2 cyt. paragrafu rada naukowa mo e ustali
uwzgl dniaj c aktywno

dodatkowe kryteria oceny

pracownika w jego doskonaleniu zawodowym, w tym

w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Nale y rozwa y czy fakultatywno

wł czenia do

53

Szczególnie warto ciowe elementy w dorobku naukowym i technicznym; jako i efektywno prowadzonej
działalno ci naukowej i rozwojowej zmierzaj cej do realizacji celów zada jednostki badawczo-rozwojowej;
umiej tno pracy w zespole naukowo-badawczym lub umiej tno kierowania takim zespołem; zdolno ci
analityczne i kreatywno .
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kryteriów oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest wła ciwym rozwi zaniem skoro
ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych w art. 36 ust. 1 pkt 3 nakłada taki obowi zek
na pracowników naukowych. Uwaga ta odnosi si , odpowiednio, do pozostałych ustaw.
W nawi zaniu do kształcenia i oceny kadry naukowej szczególnie wyra nie widoczny
jest brak odniesienia do kwestii mobilno ci w ustawie o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Okre laj c kryteria, jakie musz
spełnia

osoby ubiegaj ce si

o stopie

doktora54 czy doktora habilitowanego55 ustawa

nie zawiera adnych wymogów odnosz cych si do mobilno ci.
Poza uregulowaniami odnosz cymi si do obszarów wyniesionych ze wzgl du na ich
znaczenie dla problematyki mobilno ci, i które powinny mie

na ni

bezpo rednie

przeło enie, w wymienionych na pocz tku niniejszego rozdziału ustawach znajduj

si

rozwi zania, które w sposób po redni mog oddziaływa na poziom mobilno ci pomi dzy
uczelniami lub jednostkami naukowymi.
Ustawa o zasadach finansowania nauki przewiduje mo liwo
naukowych, tj.

tworzenia sieci

grupy jednostek naukowych podejmuj cych współprac

zwi zan

z prowadzonymi przez nie w sposób ci gły wspólnymi badaniami naukowymi lub pracami
rozwojowymi, słu cymi rozwojowi specjalno ci sieci (art. 2 pkt 12). Sie

naukowa

niew tpliwie przyczynia si do wzrostu integracji jednostek naukowych i po rednio mo e
mie wpływ na przechodzenie naukowców pomi dzy jednostkami.
Podobn rol spełnia mog instytuty Polskiej Akademii Nauk tworzone na podstawie
art. 56 ustawy o Polskiej Akademii Nauk wspólnie z organami administracji rz dowej
lub samorz dowej, z uczelniami lub innymi instytucjami naukowymi. Rozwi zanie to sprzyja
mo liwo ciom wzrostu mobilno ci naukowców pomi dzy pionami nauki: PAN – uczelnie;
oraz pomi dzy PAN a administracj publiczn .
Wartym odnotowania w kontek cie mobilno ci, cho nie zwi zanej bezpo rednio
z kategori „naukowcy” czy „kariera naukowa”, jest przewidziana w ustawie – Prawo
o szkolnictwie wy szym mo liwo

tworzenia przez uczelnie makrokierunku studiów (obszaru

kształcenia stanowi cego poł czenie kierunków studiów maj cych podobne standardy
kształcenia), studiów mi dzykierunkowych (studiów wy szych prowadzonych wspólnie
54

Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra in yniera, lekarza lub równorz dnego; zdanie egzaminów
doktorskich w zakresie okre lonym przez rad jednostki organizacyjnej; przedstawienie i obronienie rozprawy
doktorskiej (art. 12 ust. 2 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki).
55
Posiadanie stopnia naukowego doktora; znaczny dorobek naukowy lub artystyczny; przedstawienie rozprawy
habilitacyjnej (art. 16 ww. ustawy).
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na ró nych kierunkach przez uprawnione jednostki organizacyjne jednej lub kilku uczelni)
lub studiów prowadzonych wspólnie przez ró ne uczelnie i instytucje naukowe, w tym
zagraniczne (studia tego rodzaju mog by tworzone na podstawie porozumienia uczelni
i instytucji naukowych, zgodnie z art. 168 ww. ustawy).
Wymienione formy studiów przyczyniaj si do kształtowania „poczucia” mobilno ci
w przyszłych naukowcach i przełamania głównej przeszkody na drodze wzrostu mobilno ci
polskich naukowców, któr

jest uznanie za norm

przebiegu całej kariery naukowej

na uczelni, a cz stokro na tym samym wydziale, na którym uko czyło si studia56.
Próbuj c dokona

podsumowania uregulowania mobilno ci krajowej naukowców

pomi dzy jednostkami naukowymi, nale ałoby stwierdzi ,
optymalnymi. Cho

e nie s one rozwi zaniami

przedstawione uregulowania dotycz ce zatrudnienia mo na uzna ,

generalnie, za neutralne wobec problemu mobilno ci – cytowane przepisy nie zawieraj
rozwi za

mog cych stanowi

bariery dla przemieszczania si

naukowców pomi dzy

uczelniami czy jednostkami naukowymi – jednocze nie nie zawieraj zach t lub rozwi za ,
które wymuszałyby na naukowcach zwi kszenie swojej mobilno ci.
Trzeba wyra nie zaznaczy , e nie ma potrzeby szczegółowej regulacji, a wr cz
byłoby to rozwi zanie bł dne. Pomijaj c chocia by zasad autonomii uczelni, kształtowanie
polityki kadrowej powinno pozosta wewn trzn spraw uczelni i jednostek naukowych,
które poprzez odpowiedni dobór kadry naukowej buduj

swoj

pozycj

naukow

oraz

zdobywaj miejsce na rynku usług edukacyjnych. Z drugiej strony problem mobilno ci
nie jest zupełnie indyferentny prawnie. Pa stwo powinno d y

do rozwoju swojego

potencjału naukowego oraz zapewnienia swoim obywatelom mo liwo ci zdobycia jak
najlepszego wykształcenia. Elementem warunkuj cym osi gni cie obu tych celów jest jak
najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna. W epoce globalizacji, gospodarki opartej na wiedzy
jednym z wyznaczników warto ci potencjału naukowego jest jego mobilno .
Dlatego stosowne rozwi zania nale ałoby uj

na poziomie ustawowym, wyznaczaj c

pewne ramy, okre laj c standardy, które szczegółowo powinny by rozwijane na poziomie
aktów wewn trznych poszczególnych jednostek (tak jak np. ma to miejsce w przypadku
uczelni, którym ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym przekazuje do uregulowania szereg
kwestii w statucie).
Nie usztywniaj c przepisów dotycz cych rekrutacji pracowników naukowych, ich
obowi zków, w tym kształcenia kadry naukowej, oraz ich oceny, podstawowe akty prawne
56

Zob. prof. M. Szulczewski, Drogi kariery w perspektywie zmian systemu bada naukowych [w:] Model
awansu naukowego w Polsce, Warszawa 2006, s. 22 i n.
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dla nauki i szkolnictwa wy szego powinny wskazywa

na znaczenie mobilno ci

w powy szych obszarach, np. poprzez wprowadzenie kryterium mobilno ci jako elementu
oceny.
Warte rozwa enia z punktu widzenia wzrostu mobilno ci wydaje si równie np.:
wprowadzenie zakazu zatrudnienia osoby, która w danej jednostce naukowej uzyskała stopie
naukowy doktora przez czas okre lony od momentu uzyskania stopnia doktora; zatrudnianie
osób na stanowiskach pracowników naukowych (naukowo-dydaktycznych), nieposiadaj cych
tytułu profesora, wył cznie na podstawie umów o prac na czas okre lony, warunkuj c dalsze
zatrudnienie od uzyskiwanych wyników (rozwi zanie to wi e si z okre leniem modelu
kariery akademickiej, w którym tytuł profesora – nie stanowisko (!) – byłoby ukoronowaniem
kariery naukowej, co w wymiarze zatrudnia przekładałoby si na uzyskanie mianowania).
Nale ałoby

rozwa y

wprowadzenie

stanowiska

„profesora

wizytuj cego”

w placówkach PAN oraz jednostkach badawczo-rozwojowych. Szczególnie w przypadku
placówek naukowych PAN warto byłoby rozwa y
szkolnictwu wy szemu. Mo liwo

wprowadzenie rozwi za

bliskich

zatrudniania w placówce naukowej PAN na stanowisku

wzorowanym na uczelnianym stanowisku „profesora wizytuj cego” osób nieposiadaj cych
tytułu

naukowego,

a

legitymuj cych

lub zawodowymi wydaje si

si

znacznymi

osi gni ciami

warta rozwa enia w kontek cie zada

naukowymi

instytutów PAN,

do których w szczególno ci nale y „prowadzenie bada , kształcenie pracowników
naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w okre lonych dyscyplinach”
(art. 36 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk). Ponadto, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o Polskiej Akademii Nauk instytut mo e prowadzi studia doktoranckie lub podyplomowe.
Przemawiałaby za tym równie mo liwo

tworzenia przez Akademi , zgodnie z art. 56 ust. 1

ww. ustawy, wspólnych instytutów z uczelniami lub innymi instytucjami naukowymi.
Jednostki badawczo-rozwojowe poprzez utworzenie stanowiska wzorowanego
na „profesorze wizytuj cym” zyskiwałyby instrument przyci gania naukowców z sukcesami
w pracy naukowej, maj cej znaczenie dla praktyki gospodarczej.
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Mobilno

mi dzysektorowa

Problematyka mi dzysektorowej mobilno ci naukowców nale y do grona szczególnie
podkre lanych

problemów

wiata

nauki. Warto

mobilno ci pomi dzy sektorem

pa stwowym a prywatnym podkre la przywoływana ju
a

Kodeks

post powania

przy

rekrutacji

Europejska Karta Naukowca,

pracowników

naukowych

wskazuje,

e wielowymiarowe cie ki kariery s „cennym wkładem w rozwój zawodowy naukowca”
(„Uznawanie do wiadczenia w zakresie mobilno ci”). W pkt 6 zalecenia Komisji w sprawie
Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu post powania przy rekrutacji pracowników
naukowych Komisja Europejska wprost zwraca si do pa stw członkowskich o kontynuacj
działa

„na rzecz pokonania istniej cych przeszkód natury prawnej i administracyjnej

utrudniaj cych mobilno , w tym przeszkód zwi zanych z mobilno ci mi dzysektorow oraz
pomi dzy i w obr bie danych stanowisk, uwzgl dniaj c rozszerzon Uni Europejsk .”
Na powy szy problem wskazuje równie przyj ty przez Rad Ministrów w dniu
28 marca 2006 r. dokument „Wst pne zało enia do zmiany systemu bada naukowych i prac
rozwojowych”57.
W tym kontek cie regulacje zawarte w omawianych ustawach prezentuj si wi cej
ni skromnie.
Wyj tek stanowi omawiany ju

przy okazji mobilno ci mi dzyinstytucjonalnej

art. 115 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym. Pozwala on zatrudni

osob

posiadaj c stopie naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osi gni cia w pracy naukowej,
zawodowej

i

artystycznej

na

stanowisku

profesora

wizytuj cego

lub

profesora

nadzwyczajnego (zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego obwarowane jest
jednak uzyskaniem pozytywnej opinii Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów).
Przepis ten daje mo liwo

zatrudnienia naukowców, którzy chc powróci na uczelni po

do wiadczeniach pracy w sektorze gospodarczym lub chc ł czy te dwie sfery działalno ci
(pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny uczelni mo e, zgodnie z art. 129 ust. 1
cyt. ustawy, równolegle do wiadczenia pracy w podstawowym miejscu pracy prowadzi
działalno

gospodarcz ).

Wprowadzenie podobnego rozwi zania miałoby szczególne znaczenie w przypadku
jednostek badawczo-rozwojowych, u których podstaw działalno ci le y zało enie
o współpracy ze sfer gospodarcz i powinny przyci ga naukowców z do wiadczeniem
w gospodarce.
57

www.nauka.gov.pl/mein/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=79&news_id=3549&layout=2&page=text
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Znaczenie dla mobilno ci mi dzysektorowej ma równie art. 86 ust. 1 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy szym, który okre la,

e „w celu lepszego wykorzystania potencjału

intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wyników prac naukowych do
gospodarki, uczelnie mog prowadzi akademickie inkubatory przedsi biorczo ci oraz centra
transferu technologii.” O ile centrum transferu technologii tworzone jest w celu sprzeda y lub
nieodpłatnego przekazywania wyników bada

i prac rozwojowych do gospodarki, to

akademickie inkubatory przedsi biorczo ci słu

wsparciu działalno ci gospodarczej

rodowiska akademickiego lub pracowników uczelni i studentów b d cych przedsi biorcami.
Poza wspomnianymi przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym pewne
znaczenie dla mobilno ci mi dzysektorowej mo na dostrzec w przepisach ustawy o zasadach
finansowania nauki. Współpraca naukowców ze sektorem gospodarczym jest zało eniem
konstrukcji projektów celowych58 oraz projektów rozwojowych59. Ponadto, ustawa ta jako
szczególn form współpracy jednostek naukowych z przedsi biorcami przewiduje instytucj
konsorcjum naukowo–przemysłowego, tj. grupy jednostek organizacyjnych, w której skład
wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsi biorca,
podejmuj ca wspólne przedsi wzi cie obejmuj ce badania naukowe, prace rozwojowe lub
inwestycje słu ce potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych.
Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki, podobnie jak to było wskazywane w przypadku mobilno ci mi dzyinstytucjonalnej,
równie

odno nie do mobilno ci mi dzysektorowej nie zawiera

adnych relewantnych

uregulowa .
Tak jak w przypadku mobilno ci mi dzyinstytucjonalnej problem mobilno ci
mi dzysektorowej nie znajduje bezpo redniego odniesienia w regulacjach prawnych (poza
wyj tkiem ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym dotycz cym stanowisk profesora
wizytuj cego i profesora nadzwyczajnego). Istniej ce przepisy stwarzaj jedynie mo liwo ci
dla

współpracy

nauka

–

gospodarka,

nie

zawieraj c

rozwi za

wymuszaj cych

lub zach caj cych do mobilno ci mi dzysektorowej, nie nakładaj na naukowców obowi zku

58

Projekt celowy – przedsi wzi cie przewidziane do realizacji w ustalonym okresie, na okre lonych warunkach,
prowadzone przez przedsi biorc lub inny podmiot posiadaj cy zdolno do bezpo redniego zastosowania
wyników projektu w praktyce (art. 2 pkt 14 ustawy o zasadach finansowania nauki).
59
Projekt rozwojowy – projekt maj cy na celu wykonanie zadania badawczego stanowi cego podstaw do
zastosowa praktycznych (art. 2 pkt 12a ustawy o zasadach finansowania nauki).
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zdobywania do wiadcze zawodowych w sektorze gospodarczym poprzez sta e czy stypendia
poza jednostkami naukowymi60.
Problem ten w szczególno ci dotyczy kształcenia doktorantów. Art. 197 ust. 2 ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy szym jako jedyn
prowadzenie zaj

form

praktyk zawodowych przewiduje

dydaktycznych lub uczestniczenie w nich. Dla osób kształc cych si

w dziedzinach nauk maj cych silne zwi zki z praktyk gospodarcz , jak chocia by nauki
techniczne, medyczne, prawne czy ekonomiczne, ograniczenie praktyk zawodowych do
prowadzenia zaj

dydaktycznych jest niezrozumiałe.

Brak ustawowych powi za pomi dzy nauk a gospodark jest – paradoksalnie –
szczególnie widoczny w jednostkach badawczo-rozwojowych, które tworzone s „w celu
prowadzenia bada

naukowych i prac rozwojowych, których wyniki powinny znale

zastosowanie w okre lonych dziedzinach gospodarki narodowej i ycia społecznego.” (art. 1
ust. 1). Wydaje si ,
legitymowa

si

e zwłaszcza naukowcy zatrudnieni w tym pionie nauki powinni

do wiadczeniem zdobytym w sektorze gospodarczym skoro jednostki,

w których s zatrudnieni słu y maj temu sektorowi.

Mobilno

mi dzynarodowa

Mobilno

polskich naukowców

W przeciwie stwie do mobilno ci krajowej, mobilno

mi dzynarodowa znajduje

swoje odzwierciedlenie, cho nie ujmowane wprost, w przepisach prezentowanych ustaw,
jako element współpracy mi dzynarodowej uczelni i jednostek naukowych.
W przypadku uczelni podstawowe znaczenie ma rozdział IV Współpraca
mi dzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia i bada

naukowych ustawy – Prawo

o szkolnictwie wy szym. Art. 41 ust. 1 okre la, e minister wła ciwy do spraw szkolnictwa
wy szego, w porozumieniu z wła ciwymi ministrami61, koordynuje współprac

uczelni

z zagranicznymi instytucjami naukowymi w ramach umów mi dzynarodowych zawieranych
przez Rzeczpospolit Polsk .
Sprawy współpracy mi dzynarodowej uczelni s

wi c materi

regulacji umów

mi dzynarodowych. W sprawie za rozwi za dotycz cych mobilno ci obywateli polskich
60

Rozwa aj c t kwesti trzeba mie oczywi cie na uwadze charakter dziedziny naukowej reprezentowanej
przez naukowca.
61
Ministrem wła ciwym do spraw wewn trznych, do spraw zdrowia, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, do spraw nauki oraz do spraw gospodarki morskiej.
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ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym odsyła do wydanego na podstawie art. 42 ust. 1 tej e
ustawy rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 pa dziernika 2006 r.
w sprawie warunków kierowania osób za granic

w celach naukowych, dydaktycznych

i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnie tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405).
Powy sze rozwi zanie jest o tyle zaskakuj ce, e osobno regulowane s warunki
i tryb kierowania za granic pracowników, doktorantów i studentów uczelni. Okre laj je,
zgodnie z art. 42 ust. 2 ww. ustawy statuty poszczególnych uczelni. Wydaje si , e o ile statut
uczelni powinien regulowa

szczegółowe kwestie zwi zane z wyjazdami czy zawiera

dodatkowe uprawnienia/gratyfikacje dla osób kierowanych, to rozporz dzenie powinno
okre la podstawowe obowi zki oraz prawa osób kierowanych i jednostek kieruj cych.
Rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 pa dziernika
2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granic
dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnie

w celach naukowych,

tych osób dotyczy, zgodnie

z § 2, jednostek organizacyjnych nale cych do sektora finansów publicznych62 (okre lonych
jako „jednostki kieruj ce”). Zakres podmiotowy ww. rozporz dzenia obejmuje za osoby
maj ce stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, które spełniaj warunki
okre lone przez podmiot zagraniczny (okre laj c je jako „osoby kierowane”).
Celem wyjazdu zagranicznego mo e by , zgodnie z § 1 ww. rozporz dzenia:
•

prowadzenie bada

naukowych (je eli osoba kierowana bierze udział

w realizacji bada naukowych w kraju),
•

odbycie studiów doktoranckich (je eli osoba kierowana posiada odpowiedni
dorobek naukowy i co najmniej roczny sta

pracy w danej dziedzinie

specjalno ci),
•

sta naukowy,

•

praktyki zawodowe.

W § 3 – 12 ww. rozporz dzenia uregulowane zostały szczegółowe kwestie zwi zane
z kierowaniem osób za granic , w tym kwestie finansowe: mo liwo

przyznania stypendium

na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania; zwrot kosztów podró y; zwrot kosztów
zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub nast pstw nieszcz liwych
wypadków; zwrot kosztów zakupu pomocy naukowych; zwrot opłat wizowych lub opłat
zwi zanych z legalizacj pobytu za granic . Rozporz dzenie, w § 5, przewiduje mo liwo
62

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z pó n. zm.) do sektora finansów publicznych nale : uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe,
Polska Akademia Nauk i tworzone przez ni jednostki organizacyjne. Projekt nowej ustawy o finansach
publicznych wył cza z sektora jednostek finansów publicznych jednostki badawczo-rozwojowe.
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pokrycia osobom kierowanym przez jednostk na studia doktoranckie dodatkowo kosztów
przygotowania rozprawy doktorskiej oraz zwrot kosztów przejazdów w kraju odbywania
studiów, je li wynika to z planu ich odbywania. Ponadto, zgodnie z § 9 ust. 2
ww. rozporz dzenia, je eli osoba kierowana jest za granic

na okres nieprzekraczaj cy

miesi ca to zatrudniaj cy j pracodawca udziela jej urlopu szkoleniowego płatnego według
zasad obowi zuj cych przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
Wszelkie zobowi zania finansowe jednostki kieruj cej maj

jednak charakter

fakultatywny, ich przyznanie uzale nione jest od woli jednostki kieruj cej. Ponadto,
rozporz dzenie nie przewiduje udzielenia wiadcze finansowych zwi zanych z przejazdem
rodziny osoby kierowanej i kosztami jej utrzymania.
Warto byłoby wi c rozwa y zmiany prowadz ce do obligatoryjnego przyznawania
okre lonych wiadcze

przez jednostk kieruj c , z uwzgl dnieniem potrzeb zwi zanych

z ewentualnym utrzymaniem rodziny osoby kierowanej, oraz wydłu enia okresu, o którym
mowa w § 9 ust. 2 (bior c pod uwag ewentualn modyfikacj rozwi za finansowych).
Ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym poza przytoczonymi dwoma przypisami
(w tym jednym stanowi cym delegacj

ustawow

do wydania aktu wykonawczego)

nie zawiera w rozdziale IV Współpraca mi dzynarodowa uczelni w zakresie kształcenia
i bada

naukowych wi cej przepisów odnosz cych si do współpracy mi dzynarodowej

polskich naukowców w rozumieniu ich mobilno ci mi dzynarodowej, po wi caj c pozostałe
cudzoziemcom.
Rozwijanie

mi dzynarodowej

współpracy

naukowej

przez

uczestnictwo

w mi dzynarodowych organizacjach naukowych i współdziałanie z zagranicznymi
instytucjami naukowymi oraz zawieranie z nimi umów o współpracy naukowej zostało
wpisane na list zada Polskiej Akademii Nauk, a ich znaczenie podkre la umieszczenie
w ród pierwszych artykułów ustawy (art. 2 ust. 1 pkt 3 – 4 i 6 ustawy o Polskiej Akademii
Nauk). Tak uj te wytyczne funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk otwieraj mo liwo ci
rozwoju mobilno ci mi dzynarodowej naukowców pracuj cych pod auspicjami Akademii.
Rozwini cie sposobów realizacji zada

wyznaczonych cytowanym art. 2 ustawy

o Polskiej Akademii Nauk znajduje si w dalszych przepisach ustawy, które pozwalaj
Akademii w ród swoich placówek naukowych tworzy

instytuty mi dzynarodowe,

na podstawie porozumienia z zagranicznymi instytucjami lub organizacjami naukowymi
(art. 55). Instytut mi dzynarodowy mo e prowadzi , podobnie jak krajowe instytuty PAN,
studia doktoranckie.
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Współpracy mi dzynarodowej, a przez to mobilno ci mi dzynarodowej słu y równie
mo liwo

tworzenia stacji naukowych PAN za granic (art. 58 ust. 1).

Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych pomija w swoich uregulowaniach
zagadnienie mobilno ci mi dzynarodowej.
Podobnie jak w przypadku ustawy o Polskiej Akademii Nauk równie wysoko
w wewn trznej systematyce aktu prawnego współpraca mi dzynarodowa umieszczona została
w ustawie o zasadach finansowania nauki. Ustawa okre laj c kryteria uwzgl dniane przy
przyznawaniu

rodków finansowych na nauk

przewidzianych do realizacji prac lub zada

wymienia w art. 4 m.in. znaczenie

dla rozwoju mi dzynarodowej współpracy

w zakresie nauki i techniki. Jednocze nie w art. 7 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy wymienia si
współprac

naukow

przeznaczane s

z zagranic

jako jeden z podstawowych obszarów, na które

rodki finansowe na nauk .

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy finansowanie współpracy naukowej z zagranic
obejmuje m.in.:
•

projekty mi dzynarodowe realizowane w ramach projektów Unii Europejskiej
lub innych programów mi dzynarodowych oraz działania wspomagaj ce
uczestnictwo w tych programach,

•

projekty mi dzynarodowe realizowane w ramach programów lub inicjatyw
mi dzynarodowych albo przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze
wielkich mi dzynarodowych urz dze badawczych.

Wskazane powy ej przepisy ustawy o zasadach finansowania nauki znajduj zarówno
bezpo rednie, jak i po rednie przeło enie na wzrost mobilno ci mi dzynarodowej polskich
naukowców, ale ich znaczenie uzale nione jest od inicjatywy i aktywno ci samych
naukowców.
Na bardzo ogólnym poziomie, bez dalszego rozwini cia, aczkolwiek wprost do
mobilno ci mi dzynarodowej odnosi si ustawa o Narodowym Centrum Bada i Rozwoju.
W art. 5 ust. 1 pkt 3 w ród zada

Centrum wymieniona została „realizacja

mi dzynarodowych programów mobilno ci naukowców”. Realne znaczenie tego przepisu, tak
jak w wielu wymienionych wy ej przypadkach, zale ne b dzie od sprawno ci
i zaanga owania jednostki.
Podobnie jak w przypadku krajowej mobilno ci mi dzysektorowej ustawa o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki nie zawiera
uregulowa , które mo na by odnie

do mobilno ci mi dzynarodowej.
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Pomimo, e problematyka mobilno ci mi dzynarodowej polskich naukowców jest
mocno akcentowana w omawianych ustawach, wyró niana jest nawet osobnym rozdziałem
jak w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy szym, wła ciwe przepisy – podobnie jak
w przypadku mobilno ci krajowej – nie s ukierunkowane na wzrost mobilno ci poprzez
zawarcie obowi zku zdobywania przez naukowców do wiadczenia we współpracy
mi dzynarodowej, stwarzaj c jedynie mo liwo ci, z których mog

korzysta

aktywnie

działaj ce uczelnie, jednostki naukowe, zespoły naukowców, jak i indywidualni naukowcy.

Mobilno

cudzoziemców

Istotna z punktu widzenia szeroko rozumianej mobilno ci mo liwo
cudzoziemców na uczelni lub w jednostce naukowej, z uwagi na konieczno

zatrudnienia
szczegółowego

uregulowania kwestii administracyjnych, a tak e stanowienie istotnego zagadnienia
w polityce naukowej i społecznej UE, znajduje w przepisach prawa najszersze uj cie.
Odk d Polska stała si jednym z pa stw członkowskich UE z uwagi na zasad
pierwsze stwa stosowania prawa wspólnotowego wobec prawa krajowego oraz zasad
bezpo redniego skutku prawa wspólnotowego, nie sposób pomin

przepisów prawa

wspólnotowego przy okazji prezentowania przepisów krajowych. Zwłaszcza, e ma ono
istotny wpływ na krajowe regulacje odnosz ce si do cudzoziemców, zarówno obywateli
pa stw członkowskich UE, jak i cudzoziemców spoza UE (z pa stw trzecich) 63.
Mobilno

naukowców, pomijaj c programy unijne specjalnie im dedykowane

(programy badawcze, sta e, stypendia) wchodzi w zakres swobody przepływu osób,
stanowi cej jeden z fundamentów integracji europejskiej64. Znalazła ona swoje umocowanie
w art. 39 Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot Europejsk (TWE), który w ust. 1 stanowi:
„Zapewnia si swobod przepływu pracowników wewn trz wspólnoty.” Swoboda ta, zgodnie
z ust. 2 cyt. artykułu, wyra a si w zniesieniu wszelkiej dyskryminacji ze wzgl du na
przynale no

pa stwow

mi dzy pracownikami pa stw członkowskich w zakresie

zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy.
63

Zasada pierwsze stwa stosowania oraz zasada bezpo redniego skutku oznaczaj , e cudzoziemcy mog
powoływa si na przepisy wspólnotowe nie daj c przestrzegania praw przysługuj cych im na ich podstawie.
Nale y podkre li , e prawa wyra one w przepisach prawa wspólnotowego odnosz si równie do polskich
naukowców, którzy mog si na nie powoływa przebywaj c w innych pa stwach członkowskich UE.
64
Z uwagi na to, e ogólne rozwa ania dotycz ce swobody przepływu osób przedstawione s wyczerpuj co
w licznych publikacjach, podr cznikach akademickich przedstawiaj cych prawo wspólnotowe, w dalszej cz ci
rozdziału zostan zasygnalizowane jedynie najbardziej istotne dla mobilno ci naukowców akty prawa
wspólnotowego, gdy szersze omówienie przepisów wspólnotowych nie wpisuje si w stanowi c sedno
niniejszego raportu relacj : polityka naukowa pa stwa a wzrost mobilno ci naukowców.
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W dalszej kolejno ci (art. 39 ust. 3) Traktat wymienia uprawnienia przysługuj ce
pracownikom migruj cym, b d cym obywatelami Unii Europejskiej:
•

ubieganie si o rzeczywi cie oferowane miejsca pracy,

•

swobodne przemieszczanie si w tym celu po terytorium pa stw członkowskich,

•

przebywanie w jednym z pa stw członkowskich w celu podj cia tam pracy,
zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi
dotycz cymi zatrudnienia pracowników danego pa stwa,

•

pozostawanie na terytorium pa stwa członkowskiego po ustaniu zatrudnienia,
na warunkach ustalonych przez Komisj w rozporz dzeniach wykonawczych.

Jednocze nie jednak zastrzega mo liwo

wprowadzenia ogranicze

z uwagi na

porz dek publiczny, bezpiecze stwo publiczne i zdrowie publiczne65.
Z uwagi na jednoznaczno
bezpo rednie

ródło uprawnie

i precyzyjno

sformułowa

art. 39 TWE stanowi

i obowi zków zarówno w relacji pa stwo – jednostka,

jak równie pracownik – pracodawca66.
Zasada swobodnego przepływu osób wyra ona w art. 39 TWE rozbudowana została
w rozporz dzeniu Rady (EWG) Nr 1612/68 z dnia 15 pa dziernika 1968 r. w sprawie
swobodnego przepływu pracowników wewn trz Wspólnoty (Dz. U. UE L 68, s. 257).
Art. 1 ust. 1 ww. rozporz dzenia stanowi,

e: „Ka dy obywatel Pa stwa

Członkowskiego, bez wzgl du na miejsce pobytu, ma prawo do podj cia działalno ci jako
65

W art. 39 ust. 4 TWE ze swobody przepływu pracowników wył czone zostało zatrudnienie w administracji
publicznej, co jednak – zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-473/93 Commission of the European
Communities vs Grand Duchy of Luxemburg – nie ma zastosowania do naukowców (a tak e sta ystów, lektorów
j zyka obcego na uniwersytetach).
66
Warto zauwa y , e na gruncie prawa wspólnotowego poj cie „pracownika” jest szersze ni w prawie
polskim. Europejski Trybunał Sprawiedliwo ci w jednym ze swoich orzecze uznał, e „o zakwalifikowaniu
okre lonej osoby do kategorii <<pracownik>> przes dza jego <<aktywno zarobkowa, która mo e realizowa
si w ramach ró nych podstaw prawnych, nie ograniczaj c si do wykonywania pracy na podstawie umowy
o prac >>”.
Sprawa C-66/85 Lawiere-Blum:
“The terms 'worker' and 'activity as an employed person' define the sphere of application of one of
the fundamental freedoms guaranteed by the treaty and for that reason must be given a broad interpretation;
exceptions to and derogations from the principle of freedom of movement for workers, on the other hand, must
be interpreted strictly.
Accordingly, where a national of a member state pursues as an employed person within the territory of another
member state activities which may in themselves be regarded as effective and genuine work, the fact that he
claims financial assistance payable out of the public funds of the latter member state in order to supplement the
income he receives from those activities does not exclude him from the provisions of community law relating to
freedom of movement for workers.”
Równie obywatel pa stwa członkowskiego zatrudniony na stanowisku obj tym specjalnym statusem prawa
mi dzynarodowego, np. pracownik Europejskiej Agencji Kosmicznej, powinien by uznany za pracownika
migruj cego w rozumieniu art. 39 TWE, jak stwierdził ETS w sprawie przeciwko Ministrowi Edukacji i Nauki
Królestwa Niderlandów (sprawa ł czona C-389/87 i 390/87, G.B.C. Echternach and A. Moritz vs Minister
van Onderwijs en Wetenschappen). Nie wymaga si równie , aby pracodawca prowadził działalno nastawion
na zysk, mimo e poj cie pracownika zwi zane jest z aktywno ci zarobkow .
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pracownik najemny i prowadzenia tej działalno ci na terytorium innego Pa stwa
Członkowskiego zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi
dotycz cymi zatrudniania obywateli tego pa stwa.” Jednocze nie rozporz dzenie wył cza te
przepisy pa stwa członkowskiego, które w sposób bezpo redni lub po redni mogłyby
dyskryminowa pracownika migruj cego.
Walka z dyskryminacj

i równo

traktowania pracowników, obejmuj ca zakaz

ró nicowania w otrzymywaniu korzy ci socjalnych67 wynikaj cych z ich zatrudnienia
w jednym z pa stw członkowskich UE jest wyrazem przemian w unijnej polityce społecznej,
która staje si coraz bardziej wyrazist i wieloaspektow , ewoluuj c od ukierunkowania na
walk

z dumpingiem społecznym, poprzez uwzgl dnianie bezpiecze stwa socjalnego

ujmowanego przez pryzmat praw człowieka, po definiowanie polityki społecznej jako
elementu

zrównowa onego

rozwoju

gospodarczego68.

Zwalczaniu

dyskryminacji

pracowników migruj cych Unia Europejska po wi ca szereg aktów o charakterze soft law69.

67

Przy czym korzy ci socjalne w orzecznictwie ETS s szeroko interpretowane, obejmuj m.in. nauk w szkole
wy szej – zob. Traktat o Unii Europejskiej. Traktat ustanawiaj cy Wspólnot Europejsk . Komentarz,
red. Zdzisław Brodecki, Warszawa 2006, str. 207.
68
Prawo Unii Europejskiej (red. J. Barcz), Warszawa 2004, str. 885 i nast.
69
Dyrektywa Rady z dnia 5 marca 1962 r. w sprawie swobodnego podejmowania specjalistycznej pracy
w dziedzinie energii atomowej (Dz. U. UE L 62). Rada Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej uznała
swobod podejmowania specjalistycznej pracy za warunek osi gni cia celów Wspólnoty. Pa stwa
Członkowskie zostały zobowi zane do zniesienia wszelkich ogranicze ze wzgl du na przynale no narodow .
Poj cie „specjalistyczna praca”, zgodnie z art. 2 ww. dyrektywy, odnosi si m.in. do bada dotycz cych energii
atomowej w dziedzinach wymienionych w zał czniku 1 do Traktatu ustanawiaj cego Europejsk Wspólnot
Energii Atomowej. Pa stwa członkowskie zobowi zane zostały do podj cia wszelkich rodków koniecznych
w celu automatycznego udzielania zezwole wymaganych w celu wykonywania prac okre lonych
w Dyrektywie.
Dyrektywa Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzaj ca w ycie zasad równego traktowania
osób bez wzgl du na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. U. UE 2000, L 180, s. 22). Dyrektywa ta zakazuje
dyskryminacji ze wzgl du na pochodzenie rasowe lub etniczne w zakresie m.in. warunków dost pu do
zatrudnienia, do prowadzenia działalno ci na własny rachunek oraz uprawiania zawodu, warunków zatrudnienia
i pracy, wst powania i działania w organizacjach pracowników lub jakiejkolwiek organizacji, której członkowie
wykonuj okre lony zawód, ł cznie z korzy ciami jakie daj takie organizacje, ochrony społecznej, ł cznie
z zabezpieczeniem społecznym i opiek zdrowotn , wiadcze społecznych.
Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiaj ca ogólne warunki ramowe równego
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. U. UE L 303, s. 16). Celem niniejszej dyrektywy jest
wyznaczenie ogólnych ram dla walki z dyskryminacj ze wzgl du na religi lub przekonania,
niepełnosprawno , wiek lub orientacj seksualn w odniesieniu do zatrudnienia i pracy, w celu realizacji
w Pa stwach Członkowskich zasady równego traktowania.
Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa
obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania si i pobytu na terytorium Pa stw
Członkowskich, zmieniaj ca rozporz dzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylaj ca dyrektywy 64/221/EWG,
68/360/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. U. UE
L 04, s. 158). Dyrektywa okre la warunki reguluj ce korzystanie z prawa swobodnego przemieszczania si
i pobytu na terytorium pa stw członkowskich przez obywateli Unii i członków ich rodzin.
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Dla omówienia przepisów krajowych dotycz cych mobilno ci cudzoziemców nale y
dokona

podziału na przepisy dotycz ce cudzoziemców b d cych obywatelami pa stw

członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców obywateli pa stw trzecich.
Wjazd na terytorium Polski, pobyt oraz wyjazd obywateli Unii Europejskiej i ich
rodzin reguluje ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wje dzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyje dzie z tego terytorium obywateli pa stw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 20)70.
Do wjazdu do Polski wymagane jest od obywatela UE posiadanie wa nego
dokumentu podró y lub innego wa nego dokumentu potwierdzaj cego jego to samo .
Członek rodziny obywatela UE, sam nie b d cy obywatelem UE, mo e wjecha do
Polski na podstawie wa nego dokumentu podró y oraz wizy71. Istotnym jest, e wiz wydaje
si niezwłocznie po zło eniu wniosku, zapewniaj c członkowi rodziny wszelkie dopuszczalne
przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskiwaniu wizy (art. 10 ust. 3 ww. ustawy).
Odmowa wjazdu na terytorium Polski obywatelowi UE lub członkowi jego rodziny
nie b d cemu obywatelem UE mo e nast pi w przypadku, gdy znajduj si oni w wykazie
cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepo dany72 lub nie posiadaj dokumentu
uprawniaj cego do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 11 ust. 1 pkt 1 – 2
ww. ustawy).
Obywatel UE chc cy sp dzi w Polsce powy ej trzech miesi cy musi spełnia jeden
z warunków okre lonych w art. 16 ust. 1 ustawy o wje dzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyje dzie z tego terytorium obywateli pa stw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin:
70
W rozumieniu ustawy obywatelami Unii Europejskiej s obywatele pa stwa członkowskiego Unii
Europejskiej, obywatele pa stwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywateli Konfederacji Szwajcarskiej (art. 2 pkt 3 ustawy
o wje dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyje dzie z tego terytorium obywateli pa stw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin).
71
Obowi zek wizowy, w przypadku pobytów nie dłu szych ni trzy miesi ce ł cznie, nie dotyczy cz ci pa stw
(m.in. Japonia, Kanada, Singapur, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) wymienionych w zał czniku nr II do
rozporz dzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniaj cego pa stwa trzecie, których
obywatele musz posiada wizy podczas przekraczania granic zewn trznych oraz te, których obywatele
s zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. UE L 81, s. 1), zmienionego rozporz dzeniem Rady (WE) nr 2414/2001
z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniaj cym rozporz dzenie Rady (WE) nr 539/2001 (Dz. Urz. UE L 327, s. 1) oraz
rozporz dzeniem Rady (WE) nr 453/2003 z dnia 6 marca 2003 r. zmieniaj cym rozporz dzenie (WE)
nr 539/2001 (Dz. Urz. UE L 69, s. 10).
Zał cznik nr I do ww. rozporz dzenia zawiera list krajów, których obywatele obowi zani s do posiadania
wizy, na li cie tej figuruje m.in. Ukraina.
Wiza nie jest wymagana, je li osoba posiada kart pobytu lub wydany przez inne pa stwo członkowskie UE
dokument odpowiadaj cy karcie pobytu lub karcie stałego pobytu, zgodnie z art. 9 ust. 3 pkt 2 omawianej
ustawy.
72
Wykaz prowadzony na podstawie art. 124 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818).
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•

by pracownikiem lub osob pracuj ca na własny rachunek na terytorium Polski
(pkt 1);

•

by

obj tym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo by

osob

uprawnion do wiadcze opieki zdrowotnej i posiada wystarczaj ce rodki
finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski, tak aby
nie stanowi obci enia dla pomocy społecznej (pkt 2);
•

studiowa

lub odbywa

szkolenie zawodowe w Polsce i by

powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo by

osob

obj tym

uprawnion

do wiadcze opieki zdrowotnej i posiada wystarczaj ce rodki finansowe do
utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski, tak aby nie stanowi
obci enia dla pomocy społecznej (pkt 3);
•

by mał onkiem obywatela polskiego (pkt 4).

Nale y uzna ,

e interpretacja art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy powinna by

rozszerzaj ca wobec braku dookre lenia charakteru studiów i obejmowa oprócz studiów
pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich tak e studia
doktoranckie. Ponadto, cytowany przepis nie odnosi si do istotnych z punktu widzenia
mobilno ci form studiów i szkole , na które mog by przyjmowani cudzoziemcy, tj. sta y
habilitacyjnych i sta y naukowych, wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 omawianego ju
rozporz dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 12 pa dziernika 2006 r.
w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkole

oraz ich

uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.
Uzyskane przez cudzoziemca – obywatela UE prawo do pobytu przez okres dłu szy
ni trzy miesi ce, rozci ga si na członków jego rodziny.
Obywatel UE, przy pobycie dłu szym ni trzy miesi ce, ma obowi zek zarejestrowa
swój pobyt, a członek jego rodziny nie b d cy obywatelem UE uzyska kart pobytu.
Zarejestrowanie pobytu i wydanie za wiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
dokonuje si niezwłocznie73.
73

Przy rejestracji pobytu lub wydaniu karty pobytu dla członka rodziny, do wniosku nale y doł czy , zgodnie
z § 3 ust. 1 rozporz dzeniem Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1105):
• w przypadku pracowników (art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) wymagane jest pisemne o wiadczenie
pracodawcy lub podmiotu upowa nionego do powierzania obywatelowi Unii Europejskiej wykonywania
pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub za wiadczenie o wykonywaniu pracy;
• w przypadku obj cia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo uprawnienia do wiadcze opieki
zdrowotnej i posiadania wystarczaj cych rodków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny na
terytorium Polski, tak aby nie stanowi obci enia dla pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy)
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Pomimo niedogodno ci wynikaj cych z konieczno ci składania wniosków w j zyku
polskim lub w j zyku obcym z tłumaczeniem na j zyk polski sporz dzonym przez tłumacza
przysi głego – art. 7 ustawy o wje dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyje dzie z tego terytorium obywateli pa stw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin, sama ustawa nie stwarza przeszkód w swobodnym przemieszczaniu si
cudzoziemców – obywateli pa stw członkowskich na terytorium Polski.
Z powy szych przepisów wyłania si

sprzyjaj cy mobilno ci obraz mo liwo ci

podejmowania przez cudzoziemców b d cych obywatelami UE pracy naukowej, studiów
i sta y w Polsce.
Osobn

grup

unijnych przepisów s

regulacje dotycz ce naukowców z pa stw

trzecich.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2005/761/WE) z dnia 28 wrze nia
2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez Pa stwa Członkowskie jednolitych wiz
krótkoterminowych dla naukowców z pa stw trzecich podró uj cych w ramach Wspólnoty
w celu prowadzenia bada naukowych (Dz. U. UE L 5, s. 289) podkre la, e „globalizacja
gospodarki wymaga wi kszej mobilno ci naukowców”, zwracaj c si
członkowskich o podj cie działa

do pa stw

ułatwiaj cych naukowcom pochodz cym spoza Unii

Europejskiej wjazd na jej teren w celu prowadzenia bada naukowych.
Szereg postulatów pod adresem pa stw członkowskich w zakresie: przyjmowania
osób w celu prowadzenia bada naukowych74, dokumentów pobytowych75, ł czenia rodzin

dokument po wiadczaj cy obj cie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienie do korzystania ze
wiadcze opieki zdrowotnej oraz dowód potwierdzaj cy posiadanie wystarczaj cych rodków do
utrzymania siebie i członków rodziny;
• w przypadku studiów (art. 16 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy) za wiadczenie uczelni o przyj ciu na studia,
dokument potwierdzaj cy obj cie ubezpieczeniem zdrowotnym lub uprawnienie do korzystania ze
wiadcze opieki zdrowotnej, pisemne o wiadczenie o posiadaniu wystarczaj cych rodków finansowych
lub dowód potwierdzaj cy ich posiadanie.
Dowodami potwierdzaj cymi posiadanie wystarczaj cych rodków finansowych do utrzymania siebie
i członków mog by w szczególno ci: karta kredytowa, za wiadczenie o posiadaniu rodków płatniczych
w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone piecz ci i podpisem upowa nionego pracownika banku
lub tej instytucji.
Ustawa nie wyklucza mo liwo ci uwiarygodnienia posiadania rodków finansowych przez wykazanie,
e obywatel UE uzyskał stypendium lub sta .
74
Wspieranie przyjmowania naukowców na obszar Wspólnoty poprzez zapewnianie im sprzyjaj cych
warunków do prowadzenia bada naukowych, najlepiej zwalniaj c ich z wymogu uzyskania pozwolenia na
prac lub poprzez automatyczne lub przyspieszone wydawanie pozwole na prac ; niestosowanie kwot
ograniczaj cych przyjmowanie obywateli pa stw trzecich na stanowiska naukowe; zagwarantowanie
obywatelom pa stw trzecich mo liwo ci pracy w charakterze naukowców, w tym mo liwo ci, w miar potrzeby,
przedłu ania lub odnawiania pozwole na prac .
75
Wydawanie, mo liwie jak najszybciej, dokumentów pobytowych dla celów prowadzenia bada naukowych
w odpowiedzi na wnioski obywateli pa stw trzecich oraz ułatwianie stosowania procedur przyspieszonych;
zagwarantowanie obywatelom pa stw trzecich pracuj cym w charakterze naukowców przedłu enia wa no ci
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ułatwianie i wspieranie przyjazdu członków rodzin poprzez zapewnianie im sprzyjaj cych
warunków i procedur, współpracy operacyjnej76 zawiera zalecenie Rady (2005/762/WE)
z dnia 12 pa dziernika 2005 r. dotycz ce ułatwienia przyjmowania obywateli pa stw trzecich
w celu prowadzenia bada naukowych we Wspólnocie Europejskiej (Dz. U. UE L 5, s. 26).
Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 pa dziernika 2005 r. w sprawie szczegółowej
procedury przyjmowania obywateli pa stw trzecich w celu prowadzenia bada naukowych
(Dz. U. UE L 5, s. 289) dotyczy pobytów dłu szych ni trzy miesi ce w celu prowadzenia
projektu badawczego na podstawie umowy o przyj ciu zawartej z instytucj badawcz (przy
czym, zgodnie z art.3 ust. 2 lit. d, wył czeni z zakresu stosowania dyrektywy s naukowcy
oddelegowani przez instytucj badawcz do innej instytucji badawczej w innym pa stwie
członkowskim). Celem jej jest sprawienie, aby Wspólnota stała si bardziej atrakcyjna dla
naukowców z całego wiata oraz wzmocnienie jej pozycji jako mi dzynarodowego centrum
bada naukowych77.
Dyrektywa okre la wymogi, jakie musi spełnia naukowiec oraz przyjmuj ca go
instytucja badawcza, procedur przyjmowania naukowców, przede wszystkim za prawa
naukowców obejmuj ce zwłaszcza zasad

równego traktowania (jak obywateli pa stwa

przyjmuj cego).
Odzwierciedlenie postulatów zawartych w ww. dyrektywach znajduje si w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r.
Nr 7, poz. 20). Przy czym istotne zmiany wprowadzone zostały przez ustaw z dnia 24 maja
2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r.
Nr 120, poz. 818), która weszła w

ycie 20 lipca 2007 r.

wprowadzaj c do ustawy

o cudzoziemcach poj cia „badania naukowe”, „naukowiec”, „placówka naukowa” oraz
rozwi zania słu ce mobilno ci naukowców – cudzoziemców.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach obcokrajowiec mo e przekroczy
granic oraz przebywa na terytorium Polski, je eli posiada wa ny dokument podró y oraz
wiz . Cudzoziemiec musi równie wykaza , e posiada rodki finansowe niezb dne do
pokrycia m.in. wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu z Polski.
dokumentów pobytowych; stopniowe anga owanie organizacji naukowych w procedur przyjmowania
naukowców.
76
Ułatwienie naukowcom dost pu do odpowiednich informacji i wspieranie ich udost pniania we wszystkich
odpowiednich ródłach informacji; promowanie sieci osób kontaktowych we wła ciwych organach
administracyjnych; zach canie organizacji naukowych do rozwijania takich sieci; informowanie Komisji
o krokach podj tych w celu ułatwienia przyjmowania naukowców z pa stw trzecich.
77
W preambule ww. dyrektywy znalazło si sformułowanie, e istotne jest równie wspieranie mobilno ci
naukowców b d cych obywatelami UE w celu prowadzenia bada naukowych w ramach Unii, w szczególno ci
naukowców z Pa stw Członkowskich, które przyst piły do Unii w 2004 r.
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Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 29 wrze nia
2003 r. w sprawie wysoko ci rodków finansowych, które powinien posiada cudzoziemiec
wje d aj cy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i dokumentów, które mog potwierdzi
posiadanie tych rodków oraz cel przekroczenia granicy (Dz. U. Nr 178, poz. 1748) w § 5
okre la,

e cudzoziemiec wje d aj cy na terytorium Polski w celu podj cia lub

kontynuowania studiów, uczestnictwa w badaniach naukowych lub szkoleniach powinien
posiada

1 600 zł (albo równowarto

w walutach obcych) na pokrycie kosztów

zakwaterowania i wy ywienia przez okres pierwszych 2 miesi cy pobytu oraz 300 zł (albo
równowarto

w walutach obcych) na pokrycie kosztów leczenia na ka dy dzie pobytu przez

okres miesi ca od dnia wjazdu do Polski.
Dokumentami po wiadczaj cymi posiadanie wystarczaj cych rodków finansowych
jest za wiadczenie z banku maj cego siedzib w Polsce, potwierdzone piecz ci i podpisem
upowa nionego pracownika banku, wystawione najpó niej na miesi c przed przekroczeniem
granicy.
Powy sze jest niew tpliwym utrudnieniem, lecz cudzoziemiec mo e wykaza
posiadanie rodków finansowych poprzez przedstawienie zaproszenia, które mo e wystawi
obywatel polski, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowo ci
prawnej, maj ca siedzib na terytorium Polski. W takim przypadku zaproszenie powinno
zawiera

zobowi zanie zapraszaj cego do pokrycia kosztów zwi zanych z pobytem

i wyjazdem, w tym kosztów ewentualnego leczenia oraz wydalenia z Polski (art. 16 ust. 2
pkt 4 ww. ustawy)78. Potwierdzeniem rodków na zakwaterowanie i wy ywienie jest równie
dokument potwierdzaj cy przyznanie stypendium. Posiadanie rodków na pokrycie kosztów
leczenia mo e by

równie

potwierdzone dokumentem potwierdzaj cym pokrycie przez

ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski.
Dokumentem potwierdzaj cym cel przekroczenia granicy jest za wiadczenie
o przyj ciu na studia, uczestniczeniu w badaniach naukowych lub szkoleniu.
Z obowi zku uzasadniania celu wjazdu do Polski, okoliczno ci pobytu, przedstawiania
dokumentów potwierdzaj cych, po wiadczania posiadania niezb dnych rodków s , co do
zasady zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy, zwolnieni cudzoziemcy, którzy przekraczaj
granic na podstawie umów mi dzynarodowych (je eli te przewiduj zwolnienie z obowi zku
posiadania rodków finansowych), wizy pobytowej w celu wykonywania pracy.
78
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wzoru
zaproszenia i wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaprosze (Dz. U. Nr 150,
poz. 1459).
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Dlatego w umowach podpisywanych przez ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa
wy szego, o których mowa w art. 41 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym, powinno by
przewidywanie zwolnienia naukowców cudzoziemców z tego obowi zku. Dotyczy to równie
umów podpisywanych, na zasadach ogólnych, przez ministra wła ciwego do spraw nauki.
Zgodnie z art. 26 ustawy o cudzoziemcach wiz wydaje si m.in. jako wiz pobytow
w celu wykonywania pracy, naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym.
Cudzoziemcowi, który:
•

posiada przyrzeczenie lub przedłu enie przyrzeczenia wydania zezwolenia na
prac

•

79

,

przybywa lub przebywa w Polsce w celu podj cia lub kontynuacji stacjonarnych
studiów doktoranckich, tak e w przypadku, gdy podj ł je w innym pa stwie
członkowskim UE80,

•

jest naukowcem, pragn cym prowadzi badania naukowe na podstawie umowy
o przyj ciu w celu realizacji projektu badawczego, zawartej z placówk
naukow zatwierdzon przez ministra wła ciwego do spraw nauki81,

•

posiada dokument pobytowy okre lony w rozporz dzeniu Rady (WE)
nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiaj cy jednolity wzór
dokumentów pobytowych dla obywateli pa stw trzecich (Dz. Urz. UE L 157,
s. 1) z adnotacj „naukowiec”, wydany przez inne pa stwo członkowskie UE,
je eli umowa o przyj ciu w celu realizacji projektu badawczego zawarta
z wła ciw placówk naukow tego pa stwa, przewiduje przeprowadzenie bada
naukowych w Polsce,

udziela si zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
Cudzoziemiec, w ww. sytuacjach, powinien posiada ubezpieczenie zdrowotne lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia w Polsce oraz stabilne
i regularne

ródło dochodu wystarczaj cego na pokrycie kosztów utrzymania siebie

i członków rodziny (art. 53b ww. ustawy).
W przypadku udzielenia zezwolenia na osiedlenie na czas oznaczony w karcie pobytu
cudzoziemca wpisuje si adnotacj „naukowiec” (art. 76 ust. 1 pkt 8).
79

Nie stosuje si do cudzoziemca zamierzaj cego prowadzi badania w ramach studiów doktoranckich; oraz
oddelegowanego przez placówk naukow z siedzib w pa stwie członkowskim UE do polskiej placówki
naukowej.
80
J.w.
81
Przepis jest niejasny. Ustawa zawiera definicj placówki naukowej, która nie pokrywa si z definicj jednostki
naukowej z ustawy o zasadach finansowania nauki, por. art. 3 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach oraz art. 2 pkt 9
ustawy o zasadach finansowania nauki.
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Ostatnia nowelizacja ustawy o cudzoziemcach82 wprowadziła rozwi zania maj ce
sprzyja mobilno ci cudzoziemców. Zgodnie z art. 60a – 60d omawianej ustawy placówka
naukowa maj ca siedzib w Polsce mo e zawrze z naukowcem umow o przyj ciu w celu
realizacji projektu badawczego. Placówka naukowa musi uprzednio zwróci si do ministra
wła ciwego do spraw nauki z wnioskiem o zatwierdzenie jej, jako jednostki mog cej
przyjmowa cudzoziemców.
Umowa o przyj ciu w celu realizacji projektu badawczego mo e posiada form
umowy o prac , umowy o dzieło lub umowy zlecenia, w której naukowiec zobowi zuje si do
uczestniczenia w realizacji projektu badawczego, a placówka naukowa do stworzenia mu
warunków do realizacji jego zobowi zania. Umowa ta w szczególno ci okre la
wynagrodzenie naukowca oraz warunki jego pracy.
Podstaw do zawarcia umowy o przyj ciu w celu realizacji projektu badawczego jest:
•

zaakceptowanie projektu badawczego przez wła ciwe organy placówki
naukowej,

•

posiadanie

przez

cudzoziemca

–

naukowca

wystarczaj cych

rodków

finansowych na pokrycie kosztów pobytu i powrotu oraz posiadanie
ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Polski.
Mo liwo

zatrudniania cudzoziemców przewiduj

wszystkie wy ej omawiane

ustawy dotycz ce nauki i szkolnictwa wy szego: Prawo o szkolnictwie wy szym; o Polskiej
Akademii Nauk; o jednostkach badawczo-rozwojowych.
Odwołuj c si

do ju

wspomnianych przepisów dotycz cych zatrudniania

na uczelniach, w kontek cie cudzoziemców nale y doda , e zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy szym: zatrudnienie cudzoziemca w charakterze nauczyciela
akademickiego nie wymaga uzyskania zezwolenia i zgody organu zatrudnienia83. Zgody
i zezwolenia nie wymaga równie powierzenie cudzoziemcowi pracy zarobkowej w ramach
kształcenia i wychowywania studentów, prowadzenia bada naukowych i prac rozwojowych,
rozwijania twórczo ci naukowej albo artystycznej.

82

Wspominana ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818).
83
Art. 109 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym stanowi jeden z wyj tków od obowi zku uzyskania
zezwolenia na prac wydanego przez wojewod wła ciwego ze wzgl du na siedzib pracodawcy, o którym
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pó n. zm.)
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Cudzoziemiec b d cy nauczycielem akademickim podlega obowi zkowi ubezpiecze
społecznych i ubezpiecze

zdrowotnych, a tak e korzysta z uprawnie

przewidzianych

w ustawie – Prawo o szkolnictwie wy szym oraz innych uprawnie na tych samych zasadach
co nauczyciele akademiccy b d cy obywatelami polskimi (art. 109 ust. 4).
Ponadto, ustawa – Prawo o szkolnictwie wy szym uprawnia rektora do odst pienia
od wymogu, aby osoba nie b d ca obywatelem polskim zatrudniana na stanowisku profesora
nadzwyczajnego

lub

profesora

wizytuj cego

posiadała

stopie

naukowy

doktora
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habilitowanego lub tytuł naukowy profesora (art. 115 ust. 4) .
Mo liwo

zatrudnienia osoby nie posiadaj cej obywatelstwa polskiego daje równie

art. 74 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Cudzoziemcy mog

by

zatrudniani jako

pracownicy naukowi placówek Akademii bez konieczno ci uzyskania stosownego zezwolenia
lub zgody. W przeciwie stwie do przepisów reguluj cych zatrudnianie cudzoziemców
na uczelniach, cudzoziemcy zatrudniani w placówkach naukowych Akademii mog
zajmowa stanowiska nie tylko profesorskie.
Cudzoziemcy, zgodnie z art. 8 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mog równie
wchodzi w skład Akademii, obok członków krajowych, jako tzw. członkowie zagraniczni
(kategoria ta obejmuje równie

obywateli polskich, stale mieszkaj cych za granic ).

Członkowie zagraniczni nie mog jednak pełni funkcji pochodz cych z wyboru (art. 8 ust. 5)
oraz nie maj głosu stanowi cego na Zebraniu Ogólnym Akademii (art. 15 ust. 2).
Ustawa o jednostkach badawczo-rozwojowych dopuszcza zatrudnienie w jednostce
badawczo-rozwojowej osoby nie b d cej obywatelem polskim, za zgod rady naukowej,
na podstawie umowy o prac na czas okre lony na stanowisku profesora lub docenta (art. 33
ust. 5 pkt 2), musi jednak ona posiada kwalifikacje równorz dne do tytułu naukowego lub
stopnia doktora habilitowanego. W przypadku zatrudnienia w jednostce badawczorozwojowej musz

jednak zosta

zachowane wymogi ogóle dotycz ce zatrudniania

cudzoziemców – jednak e § 2 pkt 24 rozporz dzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez
konieczno ci uzyskania zezwolenia na prac

(Dz. U. Nr 156, poz. 1116) zwolnił

cudzoziemców wykonuj cych prac jako pracownicy naukowi w jednostkach badawczorozwojowych z obowi zku uzyskania zezwolenia na prac .
84

W kontek cie art. 115 ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym w zwi zku z ust. 1 tego artykułu mo na
uczyni uwag , e cudzoziemcy znajduj si w uprzywilejowanej sytuacji. Obywatel polski musi bowiem
legitymowa si co najmniej stopniem doktora oraz posiada znaczne i twórcze osi gni cia w pracy naukowej,
zawodowej i artystycznej, potwierdzone w trybie okre lonym w statucie uczelni (art. 115 ust. 1), podczas gdy
wobec cudzoziemca rektor mo e odst pi od ww. wymaga swoja arbitraln decyzj .
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Do osób tych, w zakresie ich praw i obowi zków, stosuje si odpowiednio przepisy
dotycz ce zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich osób nie b d cych
obywatelami polskimi.
Wspomniany ju
kształcenia i bada

rozdział IV Współpraca mi dzynarodowa uczelni w zakresie

naukowych ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym w art. 43 i 44

reguluje kwestie zwi zane z podejmowaniem studiów doktoranckich i innych form
kształcenia oraz uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych osób
nieb d cych obywatelami polskimi. Przepisy stanowi ,

e na zasadach obowi zuj cych

obywateli polskich mog podejmowa i odbywa kształcenie oraz uczestniczy w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych:
•

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie si ,

•

cudzoziemcy posiadaj cy status uchod cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

•

cudzoziemcy korzystaj cy z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

•

pracownicy migruj cy, b d cy obywatelami pa stwa członkowskiego Unii
Europejskiej

lub

pa stwa

członkowskiego

Europejskiego

Porozumienia

o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, je eli s lub byli zatrudnieni w Polsce, a tak e członkowie ich
rodzin, je eli mieszkaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

•

cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w zwi zku z okoliczno ci ,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z pó n. zm.).

Cudzoziemcy, nie zaliczeni do jednej z ww. kategorii, mog podejmowa i odbywa
kształcenie oraz uczestniczy w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których
mowa w ust. 1, na podstawie:
•

umów mi dzynarodowych, na zasadach okre lonych w tych umowach,

•

umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
okre lonych w tych umowach,
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•

decyzji ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego lub odpowiedniego
ministra wskazanego w art. 33 ust. 285,

•

decyzji rektora uczelni.

Jednak e ww. kategoriom osób, b d cych obywatelami pa stw członkowskich Unii
Europejskiej lub pa stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, i członkom ich rodzin,
nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wy ywienie i zapomóg,
w przypadku gdy posiadaj

rodki finansowe niezb dne na pokrycie kosztów utrzymania

podczas studiów (art. 43 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym).
Kwestie szczegółowe zwi zane z odbywaniem studiów i szkole oraz prac naukow
cudzoziemców reguluje rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia
12 pa dziernika 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów
i szkole oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U.
Nr 190, poz. 1406), wydane na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie
wy szym86. Rozporz dzenie, w § 1 ust. 1, przewiduje mo liwo

przyjmowania

cudzoziemców m.in. na studia doktoranckie, sta e habilitacyjne i sta e naukowe. Warunkiem
uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych jest uczestnictwo w takich
badaniach lub pracach za granic i posiadanie kwalifikacji wymaganych przez przyjmuj c
jednostk . Rozporz dzenie, w § 17, stanowi,

e cudzoziemcy, którzy na uczelniach

publicznych, placówkach PAN oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych na zasadach
odpłatno ci podejmuj studia doktoranckie, sta e habilitacyjne lub naukowe zobowi zani s
do wnoszenia corocznych opłat w wysoko ci równowarto ci 3 000 euro.
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Tj. Ministra Obrony Narodowej, ministra wła ciwego do spraw wewn trznych, do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, do spraw zdrowia, do spraw gospodarki morskiej.
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Rozporz dzenie okre la:
• formy studiów i szkole , na które mog by przyjmowani cudzoziemcy,
• wymagania, jakie musz spełnia cudzoziemcy ubiegaj cy si o przyj cie na studia, studia doktoranckie
i szkolenia lub o uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, uwzgl dniaj c poziom
wykształcenia odpowiedni do podj cia danej formy studiów lub szkolenia, stan zdrowia i predyspozycje do
studiów na okre lonych kierunkach oraz rodzaje dokumentów, które s obowi zani przedstawi ,
• sposób ustalania wysoko ci stypendiów,
• sposób ustalania w uczelniach publicznych odpłatno ci za studia, studia doktoranckie, szkolenia
i uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, uwzgl dniaj c planowane koszty
kształcenia, mo liwo obni ania i zwalniania z opłat i organy uprawnione do podejmowania decyzji w tych
sprawach oraz sposób wnoszenia opłat i przypadki, w których opłaty podlegaj zwrotowi.
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2.5 Otoczenie administracyjne a mobilno

naukowców

Jednym z wa nych czynników negatywnie wpływaj cych na swobodny przepływ
pracowników naukowych i rozwój ich kariery zawodowej jest istniej ce otoczenie prawnoadministracyjne, tak na poziomie europejskim, jak i krajowym. Brak informacji i wsparcia
zwi zanego z ró nymi aspektami mobilno ci mi dzynarodowej, mi dzysektorowej czy
instytucjonalnej ogranicza płynny rozwój kadr naukowych. W wielu krajach mobilno

jest

postrzegana jako indywidualna sprawa naukowca, a zmiana (nawet tymczasowa) miejsca
pracy traktowana jest przez instytucje naukowe jako „zło konieczne” stwarzaj ce wewn trzne
problemy. Szczególnie dotyczy to uczelni wy szych, w przypadku których wyjazd
pracownika zaburza ustalony system dydaktyczny. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku
przyjmowania zagranicznych naukowców na pobyty dłu sze, tzn. nie zwi zane z okazyjnymi
wykładami, spotkaniami czy udziałem w konferencjach. Prowadzenie przez nich bada w
dłu szym okresie czasowym wi e si konieczno ci zatrudnienia, podpisania kontraktu,
stworzenia miejsca pracy czy udzielenia pomocy przy uzyskaniu wizy, pozwolenia na pobyt
czy tak „przyziemnych spraw” jak znalezienie mieszkania i odnalezienie si

w obcym

kulturowo i j zykowo społecze stwie. Cz sto tego typu obowi zki (wł cznie z tworzeniem
umów prawnych) spadaj na pracownika naukowego danej instytucji, który zdecydował si
na zaproszenie obcokrajowca czy wyst pienie o fundusze zagraniczne lub krajowe

na

prowadzenie projektu z partnerami zagranicznymi.
Wi kszo

krajów europejskich boryka si z problemem braku wystarczaj cej liczby

„krajowych” naukowców i próbuje rozwi za

ten problem, mi dzy innymi poprzez

zach canie obcokrajowców do prowadzenia bada

w ich instytucjach naukowych i

przedsi biorstwach. Jak pokazuj do wiadczenia wielu krajów nie jest to łatwe zadanie,
głównie ze wzgl du na istniej c struktur nauki i otoczenie administracyjne. Oczywistym
wyj tkiem jest tutaj Wielka Brytania, która nie ma problemów z przyjmowaniem
naukowców. Przykładem na to mog by niektóre konkursy na indywidualne stypendia
6.Programu Ramowego, w przypadku których prawie połowa aplikuj cych naukowców jako
kraj goszcz cy wskazywała Wielk Brytani . Natomiast na ten problem, ju 1993 roku
zareagował rz d Francji, który po otrzymaniu wyników zamówionego raportu87, utworzył
Fundacj Kastlera88, bior c za wzór istniej c od 1953 r. niemieck Fundacj Alexandra von

87
Rapport : Sur l’Accueil et le Suivi des Scientifiques Etrangers en France; Proposition de Création d’une
Fondation, 26 lipca 1993
88
Fundacja Kastlera, Francja: http://www.fnak.fr
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Humboldta89. Fundacja pomaga przyje d aj cym zagranicznym naukowcom, przed i w
trakcie ich pobytu na terenie Francji, w ró nych aspektach prawnych, administracyjnych i
kulturowych, utrzymuje z nimi kontakt po zako czonym pobycie, a dzi ki wprowadzonej w
1998 roku Karcie Naukowca (Carte de Chercheur Invité) gromadzi tak e dane statystyczne.
Działania na poziomie europejskim
Komisja Europejska podj ła konkretne kroki maj ce na celu stworzenie odpowiedniego
otoczenia informacyjnego i administracyjnego wspieraj cego mobilno

kadr naukowych.

(aspekty strategiczne dotycz ce polityki i zmian legislacyjnych zostały opisane w rozdziale
2.1 niniejszego raportu). Jednym z pierwszych wa nych działa

było otwarcie, w lipcu

2003r., Europejskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców (The European Researchers’s
Mobility Portal)90 . Jest to obecnie podstawowy instrument na poziomie europejskim
gromadz cy przede wszystkim oferty pracy i sta y dla naukowców oraz informacje prawne i
praktyczne rozwi zania zwi zane z realizacj

prac naukowo-badawczych w 33 krajach

europejskich. Portal umo liwia instytucjom zamieszczanie ofert pracy, a indywidualnym
naukowcom swoich CV; dzi ki temu łatwiej jest obu stronom nawi za kontakt i znale

tak

pracownika, jak i ciekawe miejsce bada . Prezentowana jest na nim tak e polityka dotycz ca
mobilno ci naukowców (np. Europejska Karta i Kodeks post powania przy rekrutacji
pracowników naukowych), a tak e strony internetowe przygotowane przez kraje trzecie
zach caj ce europejskich naukowców do prowadzeniem prac badawczych w tamtejszych
instytutach badawczych. Uzupełnieniem portalu s strony internetowe przygotowane przez
ponad 30 pa stw europejskich. Ich głównym zadaniem jest prezentowanie krajowych
przepisów i ró nych aspektów kulturowych i administracyjnych zwi zanych z przyjazdem i
pobytem w danym kraju. rednia miesi czna liczba wej

na europejski Portal wynosi

około 270 tys. i stale ro nie.
Dzi ki inicjatywie i finansowemu wsparciu KE, w 2004 roku rozpocz ła swoj
działalno

Europejska Sie

Centrów Informacji dla Naukowców - ERA-MORE

(European Research Area- MOre REsearchers), któr obecnie tworzy około 200 centrów
znajduj cych si w ró nych instytucjach krajów europejskich. Podstawowym ich zadaniem
jest udzielanie informacji i pomocy zagranicznym naukowcom oraz ich rodzinom w ró nych
aspektach zwi zanych z przyjazdem, pobytem i podj ciem pracy w kraju goszcz cym, bez
wzgl du na rodzaj programu, instytucje przyjmuj c
89
90

czy charakter zatrudnienia. Przez

Fundacja Alexandra von Humboldta, Niemcy: http://www.humboldt-foundation.de).
http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm
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pierwsze trzy lata KE współfinansowała działania ka dej utworzonej krajowej sieci. Obecnie
prowadzi działania koordynacyjno-promocyjne na poziomie europejskim organizuj c mi dzy
innymi spotkania, szkolenia i grupy robocze dla członków ERA-MORE. Od wrze nia do
grudnia 2006 r. zebrano dane statystyczne dotycz ce udzielonej pomocy przez pracowników
sieci, z których wynika, e w tym 3 miesi cznym okresie, pomocy udzielono około 17 tys.
naukowców odpowiadaj c na 25 tys. ró nych pyta . Dane te pokazuj jak wa ne dla
wspierania mobilno ci kadry naukowej na terenie Europy było utworzenie centrów oraz to, e
pomimo wielu działa , bariery administracyjno-prawne s wci

rzeczywistym problemem

dotykaj cym bezpo rednio naukowców.
Działania na poziomie krajowym
Do roku 2004 jedynym ródłem informacji i pomoc dla mobilnych badaczy były działy
współpracy mi dzynarodowej poszczególnych jednostek naukowych, przy czym zajmowały
si

one obsług

własnych pracowników lub osób przyje d aj cych do danej instytucji.

Pomoc ta z reguły polegała na kupnie biletu czy rezerwacji hotelu dla pracowników
uczestnicz cych w ró nego rodzaju krótkich wyjazdach, typu konferencja czy spotkanie
projektowe. Sytuacja zacz ła si zmienia w momencie zwi kszenia uczestnictwa Polski w
mi dzynarodowych programach badawczych, przede wszystkim w tych instytucjach, które
realizowały projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie finansowane ze rodków ramowych
programów badawczych UE. Tego typu projekty wymagaj

bowiem przyjmowania lub

wysyłania naukowców na dłu sze okresy czasu, podpisywania z nimi umów zgodnych z
wymaganiami stawianymi przez UE oraz stosowania przepisów krajowych zwi zanych z
zatrudnianiem pracowników (podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne).
Pomimo zwi kszaj cego si udziału polskich instytucji w projektach Marie Curie i
innych programach mi dzynarodowych, rosn cej liczby wyjazdów polskich naukowców na
zagraniczne sta e oraz coraz liczniejszych przyjazdów do Polski naukowców zagranicznych
na dłu sze pobyty, sytuacja w zakresie udzielania pomocy naukowcom w niewielkim stopniu
uległa zmianie. W wi kszo ci przypadków instytucje naukowe nie s przygotowane do
obsługi, tak administracyjnej, jak i prawnej rosn cej liczby wyjazdów i przyjazdów
kadry naukowej. W dalszym ci gu cz
którzy zdecydowali si

obowi zków spada na pracowników naukowych,

na udział w mi dzynarodowych projektach badawczych i

szkoleniowych. Obci enie w tym zakresie działa zniech caj co na pracowników, których
celem powinno by prowadzenie bada , a nie rozwi zywanie problemów zwi zanych np. z
tak czy inn form konstruowania kontraktu zgodnego z przepisami krajowymi i unijnymi.
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Tym bardziej, i polski system prawny jest niespójny, przepisy cz sto ulegaj zmianie,
regulacje dotycz ce tego samego aspektu znajduj si w ró nych aktach.
Trzeba jednak zauwa y ,

e powoli sytuacja ulega zmianie, a niektóre instytucje

zaczynaj podejmowa systemowe działania w zakresie obsługi prawnej, tym bardziej, e
odpowiedzialno , równie finansowa, np. za le skonstruowane umowy z indywidualnymi
naukowcami spada na dan instytucj , jako pracodawc , a nie jej pracownika. Braki w
zakresie wyspecjalizowanej obsługi administracyjno-prawnej i polityki w tym zakresie b d
coraz mocniej dotykały poszczególne instytucje ze wzgl du na zapisy znowelizowanej ustawy
o cudzoziemcach91, kiedy to cz

działa zwi zanych z wydawaniem pozwole na pobyt

dla naukowców i studentów z krajów trzecich b d

musiały przedsi wzi

polskie

instytucje naukowe (Zobacz rozdział 2.2).
W zwi zku z powy szym istnieje pilna konieczno
komórek

zajmuj cych

si

obsług

mobilnych

tworzenia wyspecjalizowanych

naukowców

oraz

wzmocnienia

i

skoordynowania działa słu b administracyjnych, finansowych, kadrowych i prawnych w
poszczególnych placówkach badawczych. Sprawna obsługa projektów mi dzynarodowych, w
tym przyje d aj cych zagranicznych naukowców, b dzie miała wpływ na dalszy ich rozwój
kadrowy i pozyskiwanie funduszy ze ródeł zewn trznych na prowadzenie bada naukowych.
Obecnie wi kszo

instytucji, a szczególnie uczelni wy szych jest głównie zainteresowana

pozyskiwaniem rodków z funduszy strukturalnych, które daj mo liwo
zapa ci infrastrukturalnej.

Wydaje

si

jednak,

e

równolegle

zniwelowania

nale y wzmacnia

mi dzynarodow współprac badawcz , tym bardziej, e obecnie ma miejsce konsolidacja
współpracy sfery B+R na poziomie europejskim i za par lat b dzie trudno ponownie
zaistnie na forum mi dzynarodowym. Nale y tak e pami ta o tym, e wi kszo

krajów

europejskich borykaj cych si z problemem braku kadry naukowej podejmuje wiele działa
w obszarze finansowym, prawnym i administracyjnym
naukowców do prowadzenia bada

celem zach cenia zagranicznych

w ich placówkach naukowych.

Kolejnym problemem jest niewystarczaj ca promocja bada naukowych i osi gni
polskich naukowców i instytucji. Szczególnie widoczny jest brak aktualizowanych
informacji na stronach internetowych polskich placówek badawczych, głównie uczelni,
skierowanych do zagranicznych partnerów czy zach caj cych obcokrajowców do
prowadzenia bada w Polsce lub realizacji wspólnych mi dzynarodowych projektów. W
91

Ustawa z dnia 24 maja 2007 o zmianie ustawy o o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw;
Dz. U. 2007 r. Nr 120, poz. 818

95

dzisiejszej dobie, internet jest podstawowym ródłem danych, szczególnie w przypadku
młodszego pokolenia naukowców, doktorantów oraz studentów. Sytuacja ta mo e mie
wpływ na problemy z rekrutacj naukowców, z jak borykaj si polscy partnerzy realizuj cy
np. projekty badawczo-szkoleniowe w programach ramowych UE. Nale y tutaj podkre li , e
inaczej wygl da sytuacja studentów bior cych udział w europejskich programach wymiany,
takich jak Erasmus czy Tempus. Odpowiednie informacje (w j zykach obcych) znajduj si
na stronach internetowych polskich uczelni bior cych udział w wymianie, odnosz cych si
do oferty edukacyjnej i udzielanej indywidualnej pomocy. Jest to zwi zane z długoletnim
udziałem w tego typu programach, jak i z wi ksz liczb osób bior cych w nich udział.
Polska Sie Centrów Informacji dla Naukowców i Portal dla Mobilnych Naukowców
Indywidualnym polskim i zagranicznym naukowcom, administracji poszczególnych
instytucji oraz osobom realizuj cym mi dzynarodowe projekty badawcze od 2004 roku
pomocy udziela nowoutworzona struktura, czyli Polska Sie

Centrów Informacji dla

Naukowców (CIN), która tak e odpowiada za powstanie i funkcjonowanie dwuj zycznego
(j z. polski i angielski) Polskiego Portalu dla Mobilnych Naukowców92. Obie inicjatywy s
efektem działa

zaproponowanych przez KE w 2003 r. Polska sie

jest członkiem

europejskiej sieci ERA-MORE, opisanej powy ej. Do stycznia 2007 r. sie finansowana była
ze rodków KE93 oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego (MNiSW). Obecnie
koszty jej działania s pokrywane całkowicie przez rodki asygnowane przez MNiSW na
działalno ci KPK i Regionalnych Punktów Kontaktowych,

wspieraj cych realizacj

7.

Programu Ramowego.
Polska Sie składa si z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców oraz 10 centrów
regionalnych94 i zatrudnia 13 osób, w tym 3 prawników. Prace sieci s koordynowane przez
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, który jest tak e ł cznikiem
pomi dzy KE, MNiSW oraz poszczególnymi centrami regionalnymi. Do zada sieci nale y:
- udzielanie konsultacji i pomocy administracyjno-prawnej zwi zanej z przyjazdem,
pobytem i zatrudnieniem w polskich instytucjach, jak te z ró nymi aspektami w zakresie
wyjazdu na zagraniczne sta e naukowe przez polsk kadr naukow ;

92

Polski Portal dla Mobilnych Naukowców: www.eracareers-poland.gov.pl
Projekt europejski o akronimie: PL-MOC NETWORK i numerze: MOBI-CT-2004-003746
94
Instytucje w których działaj Centra Informacji dla Naukowców: Politechnika Gda ska, Politechnika
Szczeci ska, Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika l ska,
Politechnika Krakowska, Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmi skoMazurski w Olsztynie, IPPT PAN w Warszawie
93
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- informowanie o ofertach stypendialnych, pracy i sta y zagranicznych oraz propozycjach
krajowych w tym zakresie;
- informowanie o polityce i działaniach zwi zanych ze swobodnym przepływem
pracowników naukowych na poziomie europejskim i krajowym;
-organizowanie szkole dedykowanym ró nym grupom odbiorców (np. BWZ, indywidualni
naukowcy, administracja, koordynatorzy i partnerzy mi dzynarodowych projektów
badawczych)

dotycz cych aspektów prawnych mobilno ci naukowców oraz

ofert

wyjazdowych;
- współpraca z KE, sieci centrów ERA-MORE oraz informowanie i promowanie jej
działa na arenie krajowej;
- współpraca z MNiSW, organami administracji publicznej (ZUS, NFZ, urz dy skarbowe) i
innymi organizacjami (fundacje, ambasady);
- przygotowanie materiałów informacyjnych zwi zanych z mobilno ci naukowców, w tym
promuj cych polski potencjał badawczy, np. broszura „Poland step-by-step. Guide for
foreign researchers”95, dost pna na polskim portalu;
- opracowywanie i uaktualnienia informacji, porad i rozwi za prezentowanych w j z.
polskim i angielskim na Polskim Portalu dla Mobilnych Naukowców.
W trakcie dotychczasowej 3 letniej działalno ci96 pracownicy Centrum zorganizowali
113 szkole , spotka

i dni informacyjnych dla 6500 uczestników oraz brali udział w

licznych wydarzeniach organizowanych przez ró ne organizacje. W latach 2005-2006
udzielili odpowiedzi na pytania i problemy zgłoszone przez ponad 3 700 polskich
naukowców, 745 obcokrajowców, 1220 polskich i 112 zagranicznych instytucji. W ci gu
dwóch lat (listopad 2004 - stycze 2007) liczba u ytkowników Polskiego Portalu wyniosła
przeszło 312 tys. W chwili obecnej do kompetencji poszczególnych pracowników Polskiej
Sieci Centrów Informacji dla naukowców nie tylko nale

powy ej wymienione zadania

przypisane ERA-MORE, ale tak e informowanie i pomoc przy realizacji projektów
badawczo-szkoleniowych Marie Curie finansowanych w ramach programów ramowych.
W zwi zku z coraz wi kszym zainteresowaniem mobilno ci pracowników naukowych,
zmieniaj cymi si regulacjami prawnymi oraz zwi kszaniem krajowych i mi dzynarodowych
funduszy i programów wspieraj cych mobilno

naukowców jest konieczne zwi kszenie

95
Broszura: „Poland step-by-step. Guide for foreign researchers”, Krajowy Punkt Kontaktowy, Warszawa 2006
(ISBN 83-89-687-10-0)
96
Projekt MOBI-CT-2004-003746: Publishable Final Activity Report for period 01.02.2004-31.01.2007
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finansowych i kadrowych zasobów polskiej sieci oraz wł czenie jej działa

do polskiej

strategii w zakresie mobilno ci kadry naukowej. Lawinowo rosn ca liczba pyta , tak ze
strony polskich, jak i zagranicznych naukowców, administracji instytucji, KE oraz krajowych
organów publicznych wyczerpuje zasoby polskiej sieci. Obecnie nale y zastanowi si nad jej
przyszłymi zadaniami i kompetencjami oraz strategi rozwoju.

98

3. Wspieranie mobilno

kadry naukowej na poziomie krajowym

3.1 Wpływ mobilno ci na karier naukow
Słabe strony polskiej nauki zwi zane s z wieloma czynnikami. Do najwa niejszych nale :
niewystarczaj cy poziom finansowania, niedostateczna ilo

naukowców, rozproszenie

potencjału naukowego i słabe zwi zki nauki z gospodark . Do tego nale y doło y znikom
w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej mobilno
Europejska Karta Naukowca zaleca mobilno

polskich naukowców.

pracowników naukowych, podkre laj c jej

znaczenie dla rozwoju nauki i osobistego rozwoju kariery naukowców. Mobilno
geograficzna, mi dzysektorowa oraz trans- i inter-dyscyplinarna jest bardzo istotnym
sposobem poszerzenia wiedzy naukowej oraz wspierania rozwoju zawodowego naukowców
na ka dym etapie kariery97. Pobyty naukowe w innym o rodku badawczym czy to krajowym,
czy te , przede wszystkim, zagranicznym odgrywaj kluczow rol w naukowym rozwoju
pracowników. Tak e mobilno

sektorowa ma du

warto

dla rozwoju naukowego.

Z powodu niedostatecznej liczby naukowców w Europie i ich małej mobilno ci Komisja
Europejska opracowała i rozpocz ła wprowadzanie strategii długofalowego rozwoju kariery
naukowej. Zwi kszenie mobilno ci badaczy ma ogromne znaczenie dla wzrostu potencjału
naukowego, gospodarczo-społecznego oraz technologicznego krajów europejskich (wzrost
konkurencyjno ci gospodarki opartej na wiedzy) i słu y nie tylko podnoszeniu kwalifikacji
indywidualnego naukowca, lecz jednocze nie stymuluje rozwój i działalno
przyjmuj cej. Jednocze nie prowadzone s

instytucji go

dalsze prace (legislacyjne, opracowywanie

nowych programów stypendialnych), maj ce na celu ułatwienie swobodnego przepływu
naukowców, szerok wymian wiedzy i do wiadcze oraz zwi kszenie potencjału naukowego
Europy. Wielu naukowców przejdzie wkrótce na emerytur , a zainteresowanie prac naukow
w ród młodego pokolenia nie jest zbyt du e. Tymczasem dystans pomi dzy gospodark
Stanów Zjednoczonych i Japonii a Europ

stale si powi ksza, pomimo wprowadzenia

Strategii Lizbo skiej i innych instrumentów maj cych zapewni innowacyjno

i rozwój

Europy.
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Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu
post powania przy rekrutacji pracowników naukowych (11 marca 2005 r.) – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wy szego
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Problemem jest równie brak tzw. ” rodkowej” grupy pracowników naukowych, cho od
pocz tku lat 90-tych systematycznie ro nie liczba wypromowanych doktorów w Polsce
(Rysunek 1).
Stopnie naukowe nadane w latach 1980 - 2005
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(Główny Urz d Statystyczny „Nauka i Technika w 2005 r.”)

W Polsce nie ma przeciwwskaza dla mobilno ci, ale nie jest ona popularna, czy nawet
dobrze widziana. Za wzorcow uwa a si karier - od studenta do profesora na tej samej
uczelni. Zwykle pozytywnie podkre la si permanentny zwi zek z uczelni przy wyborach na
stanowiska uczelniane. Kto , kto od studenta sp dził wiele lat w tej samej instytucji, ma
wi ksze szanse i zwykle podkre la, e dzi ki temu zna najlepiej jej problemy. Powa n
barier dla mobilno ci naukowców jest zatem sposób rozstrzygania konkursów na stanowiska
w placówkach naukowych i kwestia organizowania autentycznych konkursów z
przestrzeganiem reguł powszechnej dost pno ci.
Cz sto podnoszonym w Polsce argumentem przeciwko mobilno ci mi dzyinstytucjonalnej
naukowców jest sytuacja ekonomiczna kadr akademickich (Rysunek 2) i zwi zana z tym
konieczno

zmiany miejsca zamieszkania.
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W mi dzynarodowej wymianie do wiadczonych oraz młodych naukowców Komisja
Europejska widzi szans rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA- European
Research Area). ERA stanowi mo e jednak pewne zagro enie dla rozwoju nauki w Polsce
je li nie b dzie wypracowanej polityki mobilno ci zapewniaj cej rozwój szczególnie
młodej kadry naukowej (gro ba migracji poza granic kraju) – Rysunek 3.
Od wczesnych etapów kariery naukowcy mog bowiem korzysta z bogatej oferty naukowej i
szkoleniowej udost pnianej przez liczne programy a tak e poszczególne instytucje (zobacz
rozdział 2.3).

Dost pne s

liczne stypendia indywidualne zach caj ce naukowców do

uzyskania niezale no ci zawodowej i prowadzenia współpracy mi dzynarodowej. Do stara o
udoskonalanie bada i wspóln prac zach caj ich granty, mo liwo

obj cia katedr oraz

nagrody. Europejskie organizacje badawcze chc ce rozwija swoje kompetencje s wspierane
przez krajowe i mi dzynarodowe fundusze, zwykle dost pne dla najlepszych z nich.
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Instrumentem wychodz cym naprzeciw naukowcom jest europejski portal dla mobilnych
naukowców (http://europa.eu/eracareers), który stanowi bogate

ródło wiedzy,

pomagaj c im w rozwijaniu wiatowej kariery dzi ki dostarczaniu informacji na temat
stypendiów i grantów oraz praktycznych informacji zwi zanych z mobilno ci mi dzy
krajami, baz danych wolnych stanowisk dla mobilnych naukowców oraz szereg innych
usług.
Saldo migracji zagranicznych ludno ci z wykształceniem wy szym
na pobyt stały w latach 1995, 2000 i 2005
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warunkiem rozwoju kariery naukowej
wzmocnienia sfery bada

w Polsce wymusza uczestnictwo naukowców w

zintegrowanych, mi dzynarodowych projektach badawczych, cz sto pozyskiwanych w
warunkach ostrej rywalizacji z najlepszymi zespołami w Europie. W tej sytuacji wydaje si
niezb dnym oparcie bada

naukowych na pr nych zespołach badawczych. Pr no

ta

opiera si na dost pie do nowoczesnej aparatury badawczej oraz wysokokwalifikowanej
kadrze naukowej. Rozwój tej kadry powinien odbywa si w oparciu o sprawdzone w wielu
krajach rozwi zania. Ró ni

si

one nieznacznie pomi dzy Europ

Zachodni , Stanami

Zjednoczonymi czy Japoni , jednak ich wspólna cecha to:
- wiod ca rola liderów,
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- mobilno

kadry naukowej,

- ograniczenie do minimum awansu naukowego w tej samej jednostce,
- konkurencja pomi dzy uczelniami (uko czenie najlepszej gwarantuje znalezienie lepszej
pracy).
Zatrudnianie pracowników na stałych etatach wpływa na zmniejszenie aktywno ci naukowej
szczególnie młodszych pracowników. W tym kontek cie naturaln konsekwencj rozwoju
naukowego młodych pracowników jest ich mobilno . Powinna ona by

warunkiem

uzyskiwania kolejnych kwalifikacji i stopni naukowych.
Wydaje si , e w nowym modelu kariery naukowej (akademickiej) niezwykle istotnym jest
uwzgl dnienie mobilno ci jako czynnika stymuluj cego jej rozwój. W tzw. ustawach
akademickich powinny znale

si zapisy o preferowaniu zatrudnienia osób mobilnych,

maj cych do wiadczenie w pracy w innych o rodkach (przede wszystkim zagranicznych)
(rozdział 2.4).
Wsparcie rozwoju karier młodych doktorów powinno uwzgl dnia ich mobilno . Młody
człowiek po uko czeniu doktoratu nie powinien odbywa

sta u podoktorskiego, ani

wykonywa pracy habilitacyjnej w macierzystej placówce naukowej. Po uko czeniu sta u
podejmuje za decyzj : opuszcza uczelnie i podejmuje prac w przemy le lub własnym
przedsi biorstwie lub te stara si o uzyskanie finansowania na grant habilitacyjny i po jego
uzyskaniu rozpoczyna główn karier naukow w placówce naukowej na uczelni lub w
przemy le. Oczywi cie tematyka naukowa habilitacji nie mo e by prost kontynuacj bada
podczas doktoratu czy te sta u podoktorskiego.
W celu zapewnienia rozwoju karier młodych naukowców uruchomiono wiele programów
wspieraj cych ich mobilno

(patrz rozdział 2.3). Maj one na celu ułatwienie nabycie

kompetencji, umiej tno ci i wiedzy wymaganych dla samodzielnego badacza. Słu y maj
ponadto młodym badaczom jako instrument umo liwiaj cy nadanie dynamiki ich karierze
naukowej.
Wymóg mobilno ci sprzyja samodzielno ci, pomo e zwalcza patologie, uaktywni całe
rodowisko naukowe i usprawni przepływ informacji naukowej. Konieczno
grantu habilitacyjnego i dobrego miejsca pracy uruchomi aktywno

zdobycia

naukow i kreatywno

kandydatów.
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Mobilno

– zapewnienie przyszłej kariery naukowej

Jedn z głównych przeszkód dla mobilno ci mi dzynarodowej naukowców jest obawa
przed utrat szans rozwoju kariery naukowej, jakie stwarza pobyt w kraju (osi ganiu
kolejnych stopni naukowych, stanowisk i funkcji). Naukowcy, którzy przez jaki czas
przebywali poza krajowym systemem badawczym, cz sto maj trudno ci w uzyskaniu
stanowiska po powrocie do kraju. Bardziej do wiadczeni naukowcy czasami odkrywaj , e
sp dzanie czasu w instytucie badawczym za granic mo e okaza si niekorzystne dla ich
kariery, a ich praca poza krajem nie jest w sposób wystarczaj cy uznawana przez krajowe
placówki badawcze.
Aspekt ekonomiczny jest jednym z powodów opuszczania kraju przez młodych, zdolnych
naukowców. Jednak zaobserwowa mo na niech

do powrotów zwi zanych nie tylko z

mo liwym pogorszeniem sytuacji ekonomicznej, ale tak e obecnymi regulacjami prawnymi
niesprzyjaj cymi powrotom. Trzeba mie

tak e na uwadze przypadki dyskryminacji

powracaj cych z zagranicy naukowców, ze wzgl du na ich wysokie kwalifikacje, które
stanowi

zagro enie dla pozycji zawodowej potencjalnych przeło onych, którzy wol

zatrudnia pracowników o mniejszym dorobku i stopniu samodzielno ci.
Mobilno

naukowców powinna by kluczowym elementem na szybkiej cie ce kariery

naukowej. Umo liwia ona:
•

dost p do unikatowej aparatury badawczej;

•

wi kszy udział w presti owych, mi dzynarodowych projektach badawczych;

•

podniesienie poziomu bada poprzez wymian my li w rodowisku
mi dzynarodowym;

•

opracowanie

nowych

zagadnie

badawczych

na

podstawie

zdobytych

do wiadcze ;
•

porównanie własnej pracy z tematyk i poziomem prac prowadzonych za granic
oraz konfrontacja opinii i koncepcji;

•

poznanie nowych rodowisk zajmuj cych si okre lon dziedzin wiedzy;

•

przeniesienie najlepszych praktyk zagranicznych na grunt krajowy;

•

wzrost znaczenia polskiej nauki na arenie mi dzynarodowej.
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3.2. Rozwijanie mobilno ci doktorantów
Przepisy prawne w obszarze mobilno ci na studiach doktoranckich
W Polsce mamy do czynienia z do

nietypow sytuacj prawn , zgodnie z któr istniej dwa

niezale ne typy studiów doktoranckich, uregulowane ró nymi ustawami i rozporz dzeniami.
Studia doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne, prowadzone przez jednostki organizacyjne
uczelni charakteryzuje zorganizowany program, którego zakres jest autonomicznie okre lany
przez poszczególne jednostki prowadz ce te studia. Elementem programu s wspomniane w
rozdziale 2.4 („mobilno

mi dzysektorowa”) praktyki zawodowe, które polegaj na

prowadzeniu przez uczestnika studiów doktoranckich zaj

dydaktycznych lub uczestniczeniu

w ich realizacji. Studia trwaj 4 lata (z mo liwo ci przedłu enia o 1 rok) i opieraj si na
ustawie z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wy szym. Ich celem jest umo liwienie
uzyskania zaawansowanej wiedzy w okre lonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki,
przygotowanie do samodzielnej działalno ci badawczej i twórczej oraz do uzyskania stopnia
naukowego doktora. Doktorant mo e otrzyma stypendium doktoranckie w wysoko ci
minimum 60%, a maksimum 100% minimalnego zasadniczego wynagrodzenia asystenta.
Stypendium nie jest opodatkowane, nie s z niego odprowadzane składki na wiadczenia
społeczne, ani ubezpieczenie zdrowotne. Doktorant pobieraj cy stypendium mo e podj
prac zawodow w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowo doktoranci jednostek
organizacyjnych uczelni wy szych maj do dyspozycji system pomocy materialnej, a w nim
m.in. stypendium socjalne i stypendium za wyniki w nauce.
Studia doktoranckie w placówkach naukowych Polskiej Akademii Nauk reguluje ustawa z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w
zakresie sztuki oraz rozporz dzenie wydane na mocy tej ustawy. Studia te s zdefiniowane
jedynie jako przygotowuj ce do uzyskania stopnia doktora i s pozbawione praktyk
zawodowych dla doktorantów. Doktorant placówki naukowej równie mo e otrzyma
stypendium doktoranckie w wysoko ci nie ni szej ni 60% minimalnego zasadniczego
wynagrodzenia asystenta, ale górna granica nie jest okre lona. Doktorant mo e podejmowa
prac zarobkow wył cznie po uzyskaniu zgody kierownika tych studiów, a system pomocy
materialnej dla tej grupy doktorantów nie istnieje. W przypadku studiów doktoranckich
prowadzonych przez placówki PAN nie istniej

adne przepisy o samorz dno ci tego

rodowiska.
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Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym a mobilno

doktorantów

Obecne przepisy obowi zuj cej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie
wy szym nie reguluj kwestii mobilno ci doktorantów, natomiast praktyka wynikaj ca z
do wiadcze Krajowej Reprezentacji Doktorantów (organizacji działaj cej w oparciu o art.
209 ustawy) wskazuje, i takie regulacje s potrzebne. Przykładowo nie istniej formalne
mo liwo ci do przenoszenia si

doktorantów pomi dzy uczelniami, a tak e mobilno ci

pomi dzy uczelni a przemysłem. Wprowadzenie takich mo liwo ci wydaje si cenne dla
doktoranta: w momencie, gdy oka e si , e jego badania naukowe wymagaj uzupełnienia o
elementy, których nie mo e realizowa

w macierzystym o rodku naukowym, mógłby

ko czy je w innym miejscu. Chocia tak mobilno

(aczkolwiek w bardzo niewielkim

zakresie) mo na zaobserwowa , droga, któr nale y przeby w celu zamkni cia formalno ci
jest dla wielu doktorantów drog nie do przej cia. Fakt nieobj cia doktorantów przepisami z
zakresu mobilno ci dziwi tym bardziej, e przepisami w tym zakresie s obj ci studenci.
Zarz d Krajowej Reprezentacji Doktorantów, w przedstawionych Ministrowi Nauki i
Szkolnictwa Wy szego autorskich pomysłach zmian do ustawy (maj 2007 r.), proponuje
przepis, który mo na zawrze w art. 196 poprzez odpowiednie zastosowanie przepisów
reguluj cych mobilno

studentów. Proponowane zmiany maj na celu wła ciw organizacj

studiów doktoranckich w kwestiach dot d nieuregulowanych, zwi kszaj

mobilno

doktorantów oraz tworzenie studiów o charakterze interdyscyplinarnym. Odpowiednie
stosowanie:
•

art. 165 pozwalałoby na przenoszenie si doktoranta z uczelni do uczelni oraz uczelni
zagranicznej oraz obj cie doktorantów systemem przenoszenia osi gni , co
ułatwiłoby odbywanie sta y zagranicznych i zaliczanie zrealizowanych tam kursów i
zdobytych

ocen.

Zwi kszyłoby

tak e

konkurencj

pomi dzy

o rodkami

prowadz cymi studia doktoranckie, co bezpo rednio przyczyni si do poprawy jako ci
studiów doktoranckich.
•

art. 168 pozwoliłoby na organizacj studiów doktoranckich na danym kierunku przez
kilka uczelni, jak równie na tworzenie wspólnych studiów interdyscyplinarnych
przez uczelnie krajowe i zagraniczne,

•

art. 171 pozwalałoby na odbywanie studiów doktoranckich wg indywidualnego planu i
programu nauczania oraz podejmowanie studiów doktoranckich na wi cej ni jednym
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kierunku. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy doktorant mo e wyjecha na
stypendium zagraniczne lub odbycie cz ci programu studiów np. w wybranym
przedsi biorstwie (mobilno
•

mi dzysektorowa),

art. 172 pozwalałoby na korzystanie z urlopu w odbywaniu studiów – równie w
sytuacji, je li warunkiem koniecznym skorzystania z oferty stypendialnej byłaby
przerwa w toku studiów w jednostce macierzystej.

Proponuje si równie , aby minister wła ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre lił w
drodze rozporz dzenia warunki i tryb przenoszenia i uznawania osi gni
uczelni krajowej lub zagranicznej, maj c na uwadze konieczno

doktoranta z

zapewnienia mo liwo ci

kontynuacji kształcenia na innej uczelni krajowej b d zagranicznej.
Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i
tytule w zakresie sztuki a mobilno
Proponuje si ujednolicenie studiów doktoranckich w Polsce lub zmian modelu odbywania
ich. Jednym z dyskutowanych pomysłów jest ograniczenie mo liwo ci prowadzenia studiów
doktoranckich jedynie do jednostek organizacyjnych uczelni, natomiast otwieranie przewodu
doktorskiego (który jest niezale ny od toku studiów) w uczelniach lub w innych o rodkach
naukowych. Proponowane rozwi zanie sił rzeczy wymusi mobilno
doktorantów, która studia b dzie realizowa

w innej jednostce, ni

w ród pewnej grupy
prowadzi

badania

naukowe.
Rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w
sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni
Rozporz dzenie ministra wła ciwego do spraw szkolnictwa wy szego, które reguluje liczne
kwestie zwi zane ze studiami doktoranckimi prowadzonymi przez uczelnie wy sze, równie
nie wspiera mobilno ci w ród doktorantów. Zgodnie z tym aktem prawnym studia
doktoranckie trwaj 4 lata i istnieje mo liwo

ich przedłu enia w szczególnych przypadkach

jedynie o rok. Cz sto dla doktorantów, którzy prowadz ambitne badania naukowe i chc
korzysta z licznych ofert stypendialnych oraz współpracy z przemysłem, maksymalny czas
trwania studiów doktoranckich w wymiarze 5 lat mo e okaza si niewystarczaj cy lub
zniech caj cy do podejmowania inicjatyw zwi zanych z mobilno ci . Tym wi ksze ma to
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znaczenie, gdy doktorant w okresie trwania studiów skorzysta z przedłu enia ich z powodów
losowych (np. choroba lub macierzy stwo). Wtedy nie ma ju mo liwo ci przedłu enia ich o
kolejny rok z powodu prowadzenia długotrwałych bada naukowych.
Mobilno

a samorz dno

doktorantów

Od momentu wej cia w ycie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym
rozwija

si

samorz dno

doktorantów

(dotyczy

jedynie

doktorantów

jednostek

organizacyjnych uczelni wy szych). Je li w uczelni funkcjonowały dot d nieformalne Rady
Doktorantów to teraz przekształcaj si one w organizacje formalnie umocowane w statutach
uczelni, gdzie indziej organy wykonawcze samorz du zawi zuj

si . W

wietle

obowi zuj cych przepisów uczelnia jest zobowi zana do przyznawania rodków pieni nych
na funkcjonowanie organów samorz du doktorantów. Rady Doktorantów, maj c na uwadze
wspieranie działalno ci naukowej doktorantów, wykorzystuj cz

przyznanych rodków na

takie przedsi wzi cia, których celem jest zwi kszenie mobilno ci uczestników trzeciego
stopnia kształcenia pomi dzy uczelniami a przemysłem.
Przykładem wspomnianego przedsi wzi cia jest projekt „Edison”, realizowany obecnie przez
Rad Doktorantów Politechniki Wrocławskiej. Celami projektu s : nawi zanie współpracy
badawczej pomi dzy doktorantami a podmiotami gospodarczymi, wprowadzenie centralnego
punktu informacyjnego dla doktorantów oraz przedsi biorstw, promocja aktywnego starania
si o zewn trzne finansowanie na prowadzenie bada oraz na stypendia dla doktorantów.
Organizatorzy przedsi wzi cia zakładaj , e uda si pewnej grupie doktorantów nawi za
takie

kontakty

z

przedsi biorstwami,

które

zaowocuj

realizacj

doktoratu

pod

zapotrzebowanie przedsi biorstwa na konkretn technologi . Dzi ki temu doktorant b dzie
nie tylko otrzymywał stypendium od przedsi biorstwa (lub cz

etatu na okre lonym

stanowisku), ale b dzie miał swobodny dost p do wiedzy przedsi biorstwa i jego zaplecza
technologicznego. W dalszej perspektywie współpraca pomi dzy doktorantem a podmiotem
gospodarczym zaowocuje prawdopodobnie zatrudnieniem młodego doktora w tym
przedsi biorstwie.
Oprócz przytoczonego przykładu poszczególne samorz du doktoranckie, dysponuj ce
bud etem, dofinansowuj doktorantom ich indywidualne inicjatywy zwi zane z mobilno ci .
Odbywa si to na zasadach okre lonych w regulaminach tych e samorz dów.
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Rzecznik Praw Doktoranta
Krajowa Reprezentacja Doktorantów, działaj ca na podstawie art. 209 ustawy Prawo o
szkolnictwie wy szym, 12 grudnia 2006 powołała w drodze uchwały Rzecznika Praw
Doktoranta. Do jego zada nale y podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach
doktorantów oraz w sytuacji niemo no ci rozwi zania wewn trznego problemu na uczelni
przez organy samorz du doktorantów danej uczelni. Ponadto Rzecznik Praw Doktoranta
wyst puje w sprawach, kiedy zagro one s interesy doktorantów, b d łamane ich prawa.
Do momentu powstania niniejszego raportu Rzecznik Praw Doktoranta interweniował w
kilkunastu sprawach, jednak adna z nich nie dotyczyła mobilno ci. Wynika to z opisanego
powy ej braku regulacji prawnych z zakresu mobilno ci doktorantów, co powoduje dla
doktorantów komplikacje w tym obszarze, a cz sto niemo no

zrealizowania zamierze .

Du ym problemem w funkcjonowaniu Rzecznika Praw Doktoranta jest brak jakichkolwiek
rodków finansowych na prowadzenie działalno ci. Prawo o szkolnictwie wy szym nie
nakłada na Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego obowi zku finansowania ze rodków
bud etu pa stwa działalno ci Krajowej Reprezentacji Doktorantów i jej organów tak, jak ma
to miejsce w przypadku analogicznej reprezentacji dla studentów – Parlamentu Studentów
RP. Brak rodków na prowadzenie działalno ci niezwykle utrudnia podstawowe czynno ci,
jak prowadzenie rozmów telefonicznych czy korespondencja pocztowa. W przyznaniu
rodków finansowych dla KRD, a co si z tym wi e na działalno

Rzecznika Praw

Doktorantów, nale y upatrywa szans na istnienie oficjalnego i niezale nego rzecznika
wspomagaj cego doktorantów w przypadku na przykład potrzeby zmiany opiekuna.
Rekomendacja ta jest zgodna z zaleceniami Komisji Europejskiej.
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3.3 Inne formy mobilno ci
Osobn

kategori

mobilno ci, która dopiero si

kształtuje jest tworzy mobilno

interdyscyplinarna.
Niespotykanie dotychczas szybki rozwój nauki wymusza na naukowcach, szczególnie
zajmuj cych si tzw. frontier research, wyj cie nie tylko poza swoj specjalizacj czy
dyscyplin

naukow , w której zdobyli wykształcenie i kolejne stopnie naukowe,

lecz nierzadko równie dziedzin nauki.
Polityka pa stwa w zakresie nauki i szkolnictwa wy szego powinna uwzgl dnia
t

tendencj

i wychodzi

naprzeciw problemom napotykanym przez naukowców

prowadz cych interdyscyplinarne badania naukowe.
Potrzeb tak dostrzegła ju Unia Europejska oraz niektóre pa stwa członkowskie UE
proponuj c naukowcom ukierunkowane na interdyscyplinarno
•

bada sta e i stypendia:

HFSP (Human Frontier Science Program)
o Research grants przeznaczone s dla mi dzynarodowych zespołów badawczych
zło onych z 2-3 osób, z których ka da pochodzi z innego kraju. Zapewniaj
finansowanie 3-letnich interdyscyplinarnych projektów badawczych ł cz cych
biologi , fizyk , chemi , matematyk , informatyk

i nauki in ynieryjne.

W ramach programu przyznawane s Young Investigators' Grants (dla młodych
zespołów) oraz Program Grants (dla samodzielnych badaczy w dowolnej fazie
naukowej kariery). Wysoko

grantu waha si od 250.000 do 450.000 USD.

Rocznie udzielanych jest 18 stypendiów,
o Cross-Disciplinary Fellowships - stypendia przyznawane młodym naukowcom
po doktoracie w dziedzinie fizyki, chemii, matematyki, informatyki i nauk
in ynieryjnych, którzy chc

odby

studia w dziedzinie biologii. Warunki

stypendium s takie, jak w przypadku Long-term Fellowships;
•

IIASA (The International Institute for Applied Systems Analysis)
o stypendia dla młodych naukowców po doktoracie umo liwiaj cy pobyt (12-24
miesi cy) w Instytucie i prowadzenie interdyscyplinarnych bada w dziedzinie
nauk społecznych, rodowiska i nowych technologii;

•

Austria, Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IASSTS)
o stypendia dla młodych naukowców umo liwiaj ce pobyt badawczy (do
9 miesi cy) w Instytucie. Prowadzone w ramach stypendium badania musz mie
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charakter interdyscyplinarny, ł cz c zagadnienia naukowe z technologicznymi
i społecznymi. Wysoko

stypendium to 1.000 euro miesi cznie. Fundacja

przyznaje ok. 12 stypendiów rocznie;
•

Wielka Brytania, Medical Research Council
o Special

Research

Training

in

Bioinformatics,

Neuroinformatics

and

Computational Biology – program skierowany do młodych naukowców,
bezpo rednio po uzyskaniu doktoratu oraz doktorantów, którego celem jest
zapewnienie

interdyscyplinarnych

studiów

w

dziedzinie

bioinformatyki,

neuroinformatyki i biologii obliczeniowej. Stypendium przyznawane jest na 4 lata.
Rocznie organizacja przyznaje 6 stypendiów.
Pomijaj c mo liwo

prowadzenia bada interdyscyplinarnych w ramach stypendiów

i grantów o charakterze ogólnym, polscy naukowcy nie maj oferty krajowej ukierunkowanej
na interdyscyplinarno .
Nale ałoby równie

dokona

stosownych nowelizacji ustaw z zakresu nauki

i szkolnictwa wy szego, zwłaszcza ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, w celu ułatwienia polskim naukowcom rozwoju karier
naukowych (zdobywania kolejnych stopni i tytułów) oraz prowadzenia bada w dziedzinach
zainteresowa , bez ograniczenia do tych, co do których naukowiec mo e wylegitymowa si
dyplomem uzyskanego stopnia lub tytułu.
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3.4 Usuwanie barier ograniczaj cych mobilno

kadry naukowej

Problematyka mobilno ci jest w znacznej mierze spraw wykraczaj ca poza sfer
przepisów i norm prawnych. Znacznie wi ksz rol odgrywa tzw. dobra praktyka, przyj te
wzorce i standardy b d ce cz ci

norm społecznych obowi zuj cych w

akademickim i naukowym, które powinny podkre la

rol

rodowisku

do wiadczenia zdobywanego

we współpracy z ró nymi jednostkami naukowymi oraz przedsi biorstwami, w tym
zagranicznymi. Prawo nie powinno zbyt daleko ingerowa w sfer indywidualnego rozwoju
naukowego.
Postulat wi kszej mobilno ci naukowców mógłby by realizowany przy obecnym
stanie przepisów prawnych – omawiane akty prawne nie stawiaj barier dla mobilno ci
naukowców (dla uwzgl dniaj cych znaczenie mobilno ci polityk kadrowych jednostek
naukowych ani aktywnym naukowcom).
Jednak e, uznaj c,

e mobilno

naukowców stanowi istotny problem z punktu

widzenia polityki naukowej pa stwa, trudno uzna

taki stan za optymalny. Mobilno

krajowa naukowców pozostawiona została w sferze indywidualnego wyboru i aktywno ci
samych naukowców oraz polityce kadrowej i naukowej uczelni oraz jednostek naukowych.
Podobnie rzecz si przedstawia z mobilno ci mi dzynarodow . W przytoczonych aktach
prawnych brak jest regulacji – stanowi cych zarazem spójny mechanizm – w postaci
okre lenia pewnych standardów czy zasad, które wpływałyby na wzrost mobilno ci, czyni c
z niej immanentny element rozwoju kariery naukowej.
adna z omawianych ustaw: Prawo o szkolnictwie wy szym; o Polskiej Akademii
Nauk; o jednostkach badawczo-rozwojowych nie nakłada na pracowników naukowych
obowi zku odbycia sta u, praktyki zawodowej, czy stypendium jako niezb dnych w rozwoju
naukowym. Kwestia mobilno ci nie jest brana pod uwag przy formułowaniu wymaga
stawianych naukowcom buduj cym swoj karier zawodow .
Jest to szczególnie widoczne w przypadku studiów doktoranckich.

adne z dwóch

rozporz dze : rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia 19 grudnia
2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki naukowe (Dz. U.
z 2007 r. Nr 1, poz. 2) ani rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego z dnia
19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki
organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) nie zawiera odniesie do problematyki
mobilno ci, poprzez chocia by prowadzenie studiów doktoranckich przez jednostki z ró nych
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pionów nauki – cho dopuszczalne jest to w przypadku studiów pierwszego i drugiego
stopnia. Wr cz za niezrozumiały nale y uzna cytowany ju art. 197 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy szym okre laj cy,
prowadzenie zaj

e praktyk

zawodow

doktorant odbywa poprzez

dydaktycznych lub uczestniczenie w nich.

W procesie nowelizacji szczególn uwag nale ałoby po wieci ustawie o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, która zwłaszcza
powinna zawiera rozwi zania słu ce wzrostowi mobilno ci polskiej kadry naukowej, w tym
mobilno ci interdyscyplinarnej.
Nale y równie
ubezpiecze

przeprowadzi

wnikliw

analiz

przepisów z zakresu prawa

społecznych w celu wyeliminowania przeszkód utrudniaj cych mobilno

naukowców, zwłaszcza cudzoziemców.
Reasumuj c, akty prawa polskiego, maj ce znaczenie dla problematyki mobilno ci
naukowców, wymagaj raczej korekty ni rewolucyjnych zmian. Korekty, która poprzez
wprowadzenie generalnie okre lonych wymogów, sformułowanie kryteriów i zasad
usankcjonowałaby istniej c praktyk w ród dobrych i najlepszych jednostek naukowych,
wymuszaj c tym samym na słabszych konieczno

dostosowania si

do standardów

obowi zuj cych we współtworzonej przez Polsk Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Mobilno
Mobilno

powinna by

naturalnym etapem rozwoju kariery dla wi kszo ci badaczy.

nie mo e by jednak rozumiana jako cel sam w sobie. Istnienie otwartego systemu

naukowego wi e si z ryzykiem pozostania zagranic cz ci odbywaj cych tego typu sta e
naukowców (ryzyko „brain drain”). Ryzyko to powinno by

rekompensowane zyskami

wynikaj cymi z korzy ci odniesionych przez społecze stwo dzi ki badaczom, którzy
zdecyduj si na powrót do kraju („knowledge gain”). Nale y zatem stworzy mechanizmy
zach caj ce do wyjazdów do najlepszych o rodków naukowych,

umo liwi

osobom

powracaj cym pełne wykorzystanie zdobytego potencjału badawczego w kraju oraz dalsz
współprac z o rodkami, w których odbywały one sta . Celem zwi kszenia konkurencyjno ci
i otwarto ci polskiej nauki nale y tak e stworzy ró nego rodzaju instrumenty zach caj ce
zagranicznych naukowców do prowadzenia bada
korzystny wpływ na polskie

w Polsce. Takie rozwi zania miałyby

rodowisko naukowe, w szczególno ci na przygotowanie

młodych kadr do rywalizacji o fundusze mi dzynarodowe na prowadzenie bada .
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Wspieranie mobilno ci badaczy nie mo e by tak e rozpatrywane w oderwaniu od wspierania
mobilno ci studentów (brain circulation), którzy w przyszło ci mog zasili kadr naukow .
Wspieranie mobilno ci naukowej powinno tak e, przynajmniej do pewnego

stopnia,

zapobiega procesowi odchodzenia badaczy do innych sektorów (w kraju lub zagranica), na
stanowiska nieodpowiadaj ce ich kwalifikacjom (brain waste), wynikaj cemu np. z braku
miejsc pracy, w danym momencie, w sektorze nauki lub odpowiednim sektorze gospodarki.
Rozwi zanie tego ostatniego problemu wymaga równie obni enia barier hamuj cych transfer
mi dzysektorowy, a w szczególno ci mo liwo ci powrotu do pracy naukowej, po okresie
zatrudnienia w innych sektorach.
Wyznaczanie kierunków wspierania mobilno ci musi by w strategicznej perspektywie
prowadzone w oparciu o badania – którymi obecnie nie dysponujemy – pokazuj ce
skal i dynamik zmian mobilno ci polskich naukowców, główne ródła finansowania
wyjazdów, bariery, na które si natykaj , redni czas trwania wyjazdów, wska nik
powrotów, stopie migracji mi dzysektorowych, itd. Badania takie mogłyby tak e słu y
identyfikacji programów i funduszy, z których polscy naukowcy z przyczyn
proceduralnych lub pozamerytorycznych korzystaj

w małym stopniu. Niezwykle

istotne jest, aby badania takie miały charakter ci gły (tzn. powtarzane były w
okre lonych interwałach czasowych).
Po tym zastrze eniu, w dalszej cz ci opracowania zajmiemy si prób zasygnalizowania
najwa niejszych priorytetów dotycz cych mobilno ci, z punktu widzenia interesów nauki, jak
i pa stwa, zaproponowania metod wsparcia tych obszarów mobilno ci, które nie s lub s w
zbyt małym stopniu wspierane przez obecnie istniej ce programy oraz identyfikacji głównych
barier ograniczaj cych mobilno

badaczy.

Oferta programów wspieraj cych wyjazdy mi dzynarodowe (patrz rozdział 2.3) jest
prawdopodobnie najbogatsza. Programy takie oferuj polskie i zagraniczne

organizacje

pozarz dowe (Fundacja Ko ciuszkowska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy szego, instytucje reprezentuj ce rz dy innych pa stwa (np.
ambasady), zagraniczne instytucje pozarz dowe, w ko cu organizacje ponadnarodowe z UE
na czele. Nie mo na równie

pomin

mo liwo ci wyjazdów na zaproszenia liderów

zagranicznych zespołów naukowych, finansowane z grantów badawczych. Przy tak
szerokiej ofercie wydaje si

szczególnie istotne, aby polskie programy rz dowe i
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pozarz dowe skupiały si

na umo liwianiu wyjazdów zagranicznych najlepszym

kandydatom do najlepszych o rodków zagranicznych. Powinny skupia si równie na
stwarzaniu najlepszych warunków i zach t do powrotu.
Austriackie badania nad mobilno ci naukowców (Heintel et al. 2006) potwierdzaj niestety
aktualno

wcze niejszych spostrze e

KE (zobacz rozdział 2.1) i pokazuj ,

e kraje

członkowskie w dalszym ci gu maj du o do zrobienia na tym polu. Badania te wskazuj
główne bariery hamuj ce mobilno

naukowców, które – zapewne w innym nasileniu-

odnosz si tak e do sytuacji polskiej. Te bariery to (w kolejno ci od najwa niejszej do
najmniej wa nej w opinii respondentów): brak finansowania lub zbyt niskie finansowanie,
problemy z przeniesieniem dzieci do przedszkoli lub szkół zagranic , brak ofert pracy,
kwestie ubezpiecze

społecznych, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo emigracyjne,

zakwaterowanie, problemy j zykowe. Poza problemami finansowymi, kwestia kłopotów
zwi zanych z konieczno ci przeniesienia dzieci do nowych przedszkoli lub szkół, bariera
j zykowa, na któr napotkaj oraz koszta opieki nad dzie mi lub ich edukacji zagranic
stanowiły najcz ciej podnoszon kwesti . Problemem jest tak e mo liwo

znalezienia pracy

przez partnera yciowego przy wyje dzie zagranicznym. Badani naukowcy stwierdzali cz sto,
i wyjazd zagraniczny jest dla nich nierzadko wyborem „mniejszego zła” zwi zanym z
brakiem miejsc pracy w Austrii. Mo liwo ci znalezienia pracy w nauce po powrocie ze sta u
zagranicznego wcale nie wzrastaj , a starsze pokolenie naukowców wr cz zniech ca do
wyjazdów zagranicznych. W odniesieniu do kwestii finansowych zwracano uwag nie tylko
na niedofinansowanie wyjazdów, ale tak e skomplikowan procedur pozyskania grantu oraz
trudno ci w harmonizacji programu badawczego z terminami składania wniosków i
rozstrzygni

konkursów. Zbyt niskie finansowanie stypendiów wyjazdowych czyni je

szczególnie mało atrakcyjnymi dla osób ze stałym zatrudnieniem. Dodatkowe problemy
zwi zane s

z ci gło ci

zatrudnienia gwarantuj c

okre lone korzy ci

wynikaj ce z

ubezpieczenia społecznego i emerytalnego. Problemy te s cz sto wynikiem zbyt du ej
ró norodno ci stosowanych rozwi za

prawnych przez instytucje krajowe i zagraniczne

finansuj ce wyjazdy. Brak zrozumienia i klarowno ci tych rozwi za

był równie

wymieniany jako jedna z barier ograniczaj cych mobilno .
W przypadku naukowców polskich podnoszona jest tak e cz sto kwestia podatkowa. Ró ne
przedziały podatkowe w ró nych krajach powoduj , i nawet w przypadku umów o
unikaniu podwójnego opodatkowania, po powrocie do kraju, naukowiec zmuszony jest
zapłaci wysoki podatek wynikaj cy z ró nicy opodatkowania okre lonej wysoko ci
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dochodu98. Kolejn

kwesti

jest brak jednolitej wykładni obowi zuj cego prawa co

niestety prowadzi do wydawania wzajemnie sprzecznych orzecze przez poszczególne
organa podatkowe (urz dy oraz izby skarbowe, jak równie
problem nale ałoby rozwi za

MF). Sygnalizowany

w drodze negocjacji z Ministerstwem Finansów np.

poprzez uwzgl dnienie wy szych kosztów uzyskania dochodu podczas pobytu zagranic
(wynikaj cych z wy szych kosztów utrzymania) oraz wydania przez MF jednolitej
wykładni prawa.
Kolejnym problemem prawnym jest zaliczanie okresu pobytu zagranic do uprawnie
emerytalnych. Przy dłu szych wyjazdach polscy badacze zwykle decyduj si na wzi cie
urlopu bezpłatnego na cały okres wyjazdu. O ile w przypadku zatrudnienia w instytucji
goszcz cej znajduj cej si w krajach UE i opłacaj cej składki emerytalne okres ten jest
zaliczany przez polski ZUS, to w innych przypadkach, wł cznie z pobytem poza UE,
okres ten nie jest wliczany do uprawnie emerytalnych.
Specyficzne bariery mobilno ci naukowej istniej w przypadku kobiet pragn cych ł czy
prac zawodow z obowi zkami rodzinnymi. Badania francuskie (Moguèrou, 2004) pokazuj ,
i

badaczki s

mniej mobilne mi dzynarodowo, szczególnie w kierunku Stanów

Zjednoczonych. Moguèrou powołuje si tak e na badania wskazuj ce na to, i mobilno
mi dzynarodowa, mo e odbi

si

niekorzystnie na karierze naukowej kobiety-badacza.

Szczególnie zało enie rodziny i przyj cie przez kobiet roli matki, ogranicza jej skłonno

do

wyjazdów zagranicznych.
W badaniach nad mobilno ci naukowców w Polsce, które zostały zaproponowane wcze niej,
nale ałoby uwzgl dni ró nice wynikaj ce z płci oraz z posiadania lub nieposiadania rodziny.
Je eli, co wysoce prawdopodobne, istnieje zale no
szczególno ci dzieci) oraz płci
przedsi wzi

pomi dzy posiadaniem rodziny (w

badacza a ograniczeniem jego mobilno ci, nale y

w programach krajowych kroki przeciwdziałaj ce takiej sytuacji na

przykład poprzez zró nicowanie wysoko ci stypendiów (pokrycie dodatkowych kosztów
zwi zanych z opłatami za przedszkola i szkoły lub za wynaj cie opiekunki do dzieci oraz
zwi zanych z konieczno ci zmiany miejsca pobytu) oraz bardziej elastyczne podej cie
do kwestii limitów wiekowych osób staraj cych si o wyjazdy. Problem ten mo e mie
coraz wi ksze znaczenie dla nauki polskiej, bior c pod uwag , i w latach 1999-2003 liczba
98

Np. osoba, która w Stanach Zjednoczonych płaciła podatek według I skali podatkowej, po powrocie do Polski
musi zapłaci podatek wyliczony według III skali podatkowej.
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promocji doktorskich w grupie kobiet wzrosła o 10%, a w grupie m czyzn tylko o 7%. O
1% wy szy jest równie wska nik wzrostu liczby uczonych kobiet w tych latach w Polsce
(3% dla kobiet, 2% dla m czyzn) (European Commision, 2006b)
W kontek cie usuwania barier administracyjnych i prawnych istotnym jest zwrócenie uwagi
na cało

otoczenia prawno-administracyjnego, w tym na działalno

polskiej sieci Centrów

Informacji dla Naukowców (zobacz rozdział 2.5). Wydaje si , e rola centrów oraz dalsza
strategia ich rozwoju powinna by wpisana w ogólna polityk pa stwa maj c na celu
wspieranie mobilno ci i rozwoju kariery naukowej.
Koherentna polityka naukowa wymaga oprócz rozwijania programów wyjazdowych podj cia
działa ułatwiaj cych powrót do pracy naukowej w Polsce oraz do dalszego utrzymywania
kontaktów z miejscem odbywanego zagranicznego sta u. Oprócz pokonania oczywistych
barier administracyjno-kulturowych (otwarte konkursy na stanowiska pracy w instytucjach
naukowych, automatyczna nostryfikacja dyplomu, uznawalno

stopni naukowych zdobytych

zagranic , sta zagraniczny jako wa ny element oceny rozwoju naukowego), rozwi zanie tej
kwestii wymaga tak e uruchomienia finansowania tzw. programów powrotowych
(przykładem takiego działania –prowadzonego jednak w dosy ograniczonej skali- jest
program Homing/Powroty FNP oraz działania Marie Curie w PR) i przyjazdowych oraz
tzw. welcome packages, zach caj cych osoby, które uzyskały wysokie granty naukowe
do prowadzenia bada w Polsce.
W odniesieniu do programów przyjazdowych, zach caj cych do przyjazdu i pracy w Polsce
b d uczonych zagranicznych b d polskich naukowców, którzy wyjechali z kraju (programy
powrotowe) nale y pami ta , i głównym czynnikiem wyjazdu do innego kraju jest dla
naukowca mo liwo

pracy w o rodku lepszym ni ten, z którego pochodzi oraz mo liwo

przy pieszenia rozwoju naukowego. Polskie o rodki naukowe (z nielicznymi wyj tkami) nie
s postrzegane jako najlepsze w swoich dziedzinach na wiecie. Aby zapobiec sytuacji, w
której sta lub praca w Polsce b dzie interesuj ca jedynie dla badaczy, którzy z ró nych
powodów nie byli w stanie wyjecha do lepszych o rodków , nale y promowa i podejmowa
działania w tych obszarach, w których mo emy by konkurencyjni. Nale y wspiera rozwój
najlepszych centrów badawczych w strategicznych dla kraju obszaru oraz promowa je na
forum mi dzynarodowym. Nale y podkre la nowoczesn w wielu przypadkach baz
laboratoryjn oraz mo liwo

współpracy z młodymi naukowcami („puste laboratoria”

s dotkliwym problemem w wielu krajach zachodnich). Nale y stworzy bardzo dobre
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warunki pracy dla naukowców zagranicznych, a tak e mo liwo
usamodzielnienia si

wcze niejszego

naukowego dla młodych zagranicznych badaczy. Oczywi cie

sytuacja, w której naukowiec przyje d aj cy z zagranicy b dzie miał lepsze warunki pracy
ni

ten pozostaj cy w kraju mo e prowadzi

do powstawania napi

w krajowych

instytucjach naukowych. Ich rozładowanie jest mo liwe tylko w sytuacji zapewnienia
mocnej konkurencji, dzi ki której do Polski b d przyje d a osoby o wysokiej pozycji
naukowej lub wysokim potencjale rozwoju. Po raz kolejny nale y podkre li , i o ile
wspieranie wymiany naukowej jest zawsze warte poparcia, to dopiero współpraca na
najwy szym poziomie naukowym przynosi rzeczywist warto

dodan .

Istotn kwesti

stanowi bariery administracyjne i prawne zniech caj ce naukowców z europy i pa stw
trzecich do przyjazdu i pracy w Polsce, jak i polskich naukowców do wyjazdów na sta e
zagraniczne. W tym celu nale y dokona analizy licznych aktów prawnych dotycz cych
mobilno ci naukowców i podj

kroki, które wyeliminowałyby istniej ce niespójno ci oraz

prowadziłyby do jednolitej wykładni istniej cych przepisów przez ró ne organa administracji.
Przykładem mo e by tutaj brak definicji prawnej „stypendium” jako takiego. Ustawowo
zdefiniowane s tylko niektóre stypendia (np. sportowe, za wyniki w nauce) regulowane
odr bnymi aktami prawnymi, co powoduje, e inne działania (np. stypendia naukowe) mog
by uznane lub nie na podstawie woli poszczególnych organów pa stwowych (szczególnie
jest to istotne z punktu widzenia podatkowego).

Aktualn potrzeb jest

równie jak

najszybsze ustalenie jasnych procedur zwi zanych z wydawaniem wiz dla naukowców z
krajów trzecich, zgodnie ze znowelizowana ustaw o cudzoziemcach.
Budowaniu „marki” nauki polskiej powinny słu y długofalowe programy wspierania
przyjazdów studentów zagranicznych na polskie uczelnie, finansowanie „visiting
profesorships”, udzielanie grantów na badania o Polsce (np. na napisanie ksi ki
dotycz cej spraw polskich), tworzenie mi dzynarodowych studiów doktoranckich, jak
równie

wspieranie tworzenia katedr studiów polskich zagranic

(katedry takie

inkorporowane w struktur uczelni zagranicznych maj zasi g oddziaływania znacznie
szerszy ni

tylko studenci i badacze zajmuj cy si

humanistyk

lub badaniami

społecznymi). W celu likwidacji barier j zykowych nale y wspiera programy studiów
prowadzonych w j zykach obcych.
Mobilno

krajowa nadal stanowi problem. Paradoksalnie łatwiej uzyska dofinansowanie

wyjazdu zagranicznego, ni

wyjazdu do innego laboratorium w Polsce. Do wiadczenia
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programu „Wyjazdów krajowych” i programu „Nestor” FNP pokazuj , i tak e ze strony
badaczy nie wyst puje du e zapotrzebowanie na tego typu wyjazdy. Tymczasem wymiana
kadry naukowej pomi dzy jednostkami pozwala stosunkowo niskim kosztem na zdobycie
wiedzy, wymian do wiadcze

dotycz cych kultury pracy w ró nych jednostkach, łamie

bariery pomi dzy trzema „pionami” nauki w Polsce (JBR, instytuty PAN, uniwersytety),
przyczynia si do zwi kszenia długofalowej migracji naukowców (krótkoterminowy wyjazd
do innego o rodka ułatwia ewentualn decyzj o przeniesieniu si tam na stałe), powoduje
lepsze wykorzystanie aparatury badawczej, owocuje nawi zaniem nowych kontaktów
naukowych. Tworzenie nowych programów nakierowanych jedynie na wyjazdy krajowe
wydaje si

mało efektywne. Potrzebny jest cały zespół instrumentów wspierania

mobilno ci krajowej, pocz wszy od wł czenia tego typu pobytów jako jednego z
elementów

warunkuj cych

zdobycie

kolejnych

stopni,

uwzgl dnienia

kosztów

zaproszenia lub wysłania współpracownika do innego o rodka naukowego w grantach
badawczych, poprzez zabezpieczenie rodków na finansowanie przyjazdów naukowych
przy zakupach unikatowej aparatury badawczej, po zagwarantowanie miejsc dla
młodych badaczy w przypadku wszystkich konferencji naukowych współfinansowanych
ze rodków publicznych. Znowu jednak warto podkre li znaczenie barier kulturowych,
hamuj cych rozwój mobilno ci krajowej, takich jak: wsobno

rozwoju naukowego w wielu

polskich placówkach. Problem ten nie jest tylko polsk specyfik . Z bada przeprowadzonych
przez Nawarro i Rivero wynika, i w Hiszpanii tylko 5% stanowisk assistant profesor
(„Profesor Titular” w Hiszpanii lub „Lecturer” według nomenklatury brytyjskiej)
obsadzanych jest przez kandydatów spoza jednostki, w której to stanowisko istnieje, w
porównaniu z 93% w Stanach Zjednoczonych, 83% w Wielkiej Brytanii i 50% we Francji.
Swoiste „zamkni cie” rodowiska naukowego stanowi szczególnie powa n przeszkod przy
zmianie miejsca zatrudnienia. Na drodze administracyjnej mo na ten stan zmieni poprzez
konieczno

zmiany miejsca pracy przy staraniu si o osi gni cie kolejnych stopni w karierze

naukowej. Obowi zkowa zmiana jednostki badawczej w okre lonych interwałach czasowych
wydaje si jednak w warunkach polskich o tyle po dana, co trudna do realizacji. Problem
ten powinien zosta

zatem rozwi zany nie na drodze administracyjnej, ale poprzez

mechanizmy wymuszaj ce na jednostkach badawczych wi ksz
wszystkim znacznie wi ksz ni w chwili obecnej

cz

rotacj

kadr. Przede

bud etu instytucji naukowych

powinny stanowi pochodne od grantów zdobytych przez pracuj ce w nich zespoły naukowe
(zmiany w ocenie parametrycznej jednostek). Mechanizm ten powinien zach ci do wi kszej
konkurencji pomi dzy instytucjami naukowymi w pozyskiwaniu najlepszych badaczy
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(istniałaby w tej sytuacji jasna relacja pomi dzy poziomem naukowym zatrudnianych
pracowników a zamo no ci instytucji). Otwarte konkursy na stanowiska w instytucjach
naukowych, które de facto powinny stanowi

publiczn

prezentacj

i ocen

dorobku

naukowego kandydatów, mogłyby sta si wa nym elementem selekcji najlepszych badaczy,
prowadz cym by mo e z czasem do odej cia od konieczno ci przeprowadzania przewodu
habilitacyjnego.
Mobilno

mi dzysektorowa jest w wi kszym stopniu poj ciem psychologicznym ni

przestrzennym. Nie mo e by ona tak e ograniczana do zwykłego transferu wiedzy z uczelni
lub instytutów badawczych do gospodarki poprzez okresowe lub permanentne zatrudnienie
naukowców. Mobilno

mi dzysektorowa nie oznacza jedynie przełamywania barier

pomi dzy nauk a przemysłem, ale równie nauk i organizacjami pozarz dowymi oraz
instytucjami rz dowymi i mi dzynarodowymi. Proces transferu wiedzy mo e zachodzi tak e
w druga stron , tzn. ze sfery praktycznych zastosowa nauki do sfery stricte badawczej,
przyczyniaj c si

jednocze nie do podniesienia poziomu kształcenia na uczelniach. W

praktyce istnieje potrzeba usuni cia barier lub zach cenia obu stron do ich pokonywania w
celu nieustaj cej wymiany do wiadcze i wiedzy pomi dzy sektorami. Nie mo na jednak
ulega

złudzeniom, i

istnieje jedna, uniwersalna procedura umo liwiaj ca efektywna

współprac nauki z innymi sektorami. Podobnie jak w innych obszarach ludzkiej aktywno ci
system ten, aby by

efektywny musi opiera

kwestionowaniu przyj tych zało e

si

na konkurencji i nieustannym

w celu wypracowania bardziej efektywnych modeli

współpracy dopasowanych do konkretnych potrzeb. Nie mo e by

tak e oparty na

yczeniowo ci prowadz cej do fund-driven cooperation, lecz na jasno sformułowanych i
mo liwych do udokumentowania korzy ciach wynikaj cych ze współpracy dla obu stron.
Samo zwi kszanie mobilno ci pomi dzy sektorami nie poparte analiz potrzeb oraz barier
ograniczaj cych przepływ wiedzy pomi dzy sektorami mo e okaza si nieproduktywne lub
mało efektywne. Podstawowe problemy jakie mo na napotka przy tworzeniu programów
zwi kszaj cych mobilno

to: inna kultura organizacyjna panuj ca w instytucjach B&R oraz

w firmach, jak równie brak rozeznania w potrzebach i oczekiwaniach obu stron. Programy
wspierania mobilno ci mi dzysektorowej mog

przybra

posta

zmian w prawie

podatkowym, przyznaj cych ulgi podatkowe tym przedsi biorcom, którzy cz

swojego

przychodu przeznacza b d na inwestycje w B+R (w tym wła nie na inwestycje, z
którymi ł czy si b dzie tworzenie miejsc pracy w przedsi biorstwach dla naukowców
– jest to mechanizm po redni, ale zarazem prosty i przejrzysty), dofinansowanie
współpracy pomi dzy zespołami naukowymi a firmami (na bazie wspólnych projektów
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badawczych, członkowie zespołów z firmy i z zespołu naukowego czasowo „wymieniaj ”
si miejscami pracy), dofinansowanie zdobywania stopni naukowych przez osoby ju
zatrudnione w przemy le (wi e si to tak e z usuwaniem barier uniemo liwiaj cych
wielokrotne transfery pomi dzy przemysłem a nauk ), tworzenie w instytucjach
badawczych „laboratoriów do wynaj cia”, w których mogłyby pracowa tworzone ad
hoc zespołu powołane do rozwi zania konkretnego problemu (co bardzo istotne, zespoły
takie powinny podlega

organizacyjnie firmie zlecaj cej zadanie, a nie instytucji

naukowej), tworzenie programów studiów doktoranckich na drodze uzgodnie
pomi dzy instytucjami naukowymi i biznesem i mo liwo ci współprowadzenia (cotutor)
prac doktorskich przez odpowiednio merytorycznie przygotowane osoby z tego sektora,
itd. (patrz tak e zalecenia European Commision, 2006a). Wybór zastosowanego narz dzia
musi by jednak poprzedzony rzeteln analiz potrzeb, jak te monitorowaniem programu w
trakcie jego trwania, a równie regularnie przeprowadzanymi ewaluacjami.
Programy mobilno ci mi dzysektorowej powinny by tak e rozpatrywane w ramach całej
polityki wspierania innowacyjno ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem tzw. brokerów
technologicznych. Osoby takie powinny swobodnie porusza si zarówno w wiecie nauki,
jak i przemysłu. W najlepszym wariancie powinny by to osoby ze stopniem naukowym,
które odbyły długotrwały sta w przemy le lub w instytucjach finansowych. Wyedukowanie
takich osób wymaga uruchomienia odpowiednich narz dzi w postaci np. specjalnych
programów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego.

Odnosz c si do przepisów prawa krajowego nale y zauwa y , e problematyka
mobilno ci jest w znacznej mierze spraw
a kluczow rol odgrywa

wykraczaj ca poza sfer

norm prawnych,

powinna przede wszystkim dobra praktyka, przyj te wzorce

i standardy b d ce cz ci norm społecznych obowi zuj cych w rodowisku akademickim
(naukowym). Prawo nie powinno zbyt daleko ingerowa w sfer indywidualnego rozwoju
naukowego.
Postulat wi kszej mobilno ci naukowców mo e by realizowany w obecnym stanie
prawnym. Obowi zuj ce przepisy nie stanowi bowiem przeszkody dla rozwoju mobilno ci
naukowców, ale te nie s zach t do jej rozwijania. Ci ar zagadnienia spoczywa po stronie
wła ciwego kształtowania polityki kadrowej w jednostkach naukowych.
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Oczywi cie, prezentowany stan uregulowa

(rozdz. 2.4.) nie jest optymalny.

W aktach prawnych dotycz cych sfery nauki i szkolnictwa wy szego brak jest mechanizmów
w postaci okre lenia pewnych standardów czy zasad, które wpływałyby na wzrost mobilno ci,
czyni c z niej immanentny element rozwoju kariery naukowej. Ustawy: Prawo o szkolnictwie
wy szym; o Polskiej Akademii Nauk; o jednostkach badawczo-rozwojowych nie nakładaj na
pracowników naukowych obowi zku odbycia sta u, praktyki zawodowej, czy stypendium
jako niezb dnych w rozwoju naukowym, a kwestia mobilno ci nie jest brana pod uwag przy
formułowaniu wymaga stawianych naukowcom buduj cym swoja karier zawodow .
Szczególn

uwag

przy kolejnej nowelizacji nale ałoby po wi ci

studiom

doktoranckim (zob. rozdz. 3.3.) oraz ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
adne z dwóch rozporz dze : rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego
z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez placówki
naukowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2) ani rozporz dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy szego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez
jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3) nie zawiera odniesie do
problematyki mobilno ci, poprzez chocia by prowadzenie studiów doktoranckich przez
jednostki z ró nych pionów nauki – cho

dopuszczalne jest to w przypadku studiów

pierwszego i drugiego stopnia. Wr cz za niezrozumiały nale y uzna cytowany ju art. 197
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy szym okre laj cy,
odbywa poprzez prowadzenie zaj

e praktyk

zawodow

doktorant

dydaktycznych lub uczestniczenie w nich.

W procesie nowelizacji szczególn uwag nale ałoby po wieci ustawie o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, która zwłaszcza
powinna zawiera rozwi zania słu ce wzrostowi mobilno ci polskiej kadry naukowej, w tym
mobilno ci interdyscyplinarnej.
Nale ałoby równie przeprowadzi pogł bion analiz przepisów z zakresu prawa
ubezpiecze

społecznych w celu wyeliminowania przeszkód utrudniaj cych mobilno

naukowców, zwłaszcza cudzoziemców.
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4. Rekomendacje
1. Opracowanie krajowej strategii wspieraj cej swobodny przepływ pracowników
naukowych.
2. Uruchomienie stałego programu monitorowania i ewaluacji mobilno ci naukowej w
Polsce zgodnych z zasadami proponowanymi przez KE.
3. Okre lenie priorytetów działa na rzecz zwi kszania mobilno ci, które powinny by
finansowane ze

ródeł publicznych, w tym wsparcie dla Polskiej Sieci Centrów

Informacji dla Naukowców.
4. Wprowadzenie jednego modelu studiów doktoranckich w miejsce dwóch niezale nych
i stworzenie przepisów ułatwiaj cych doktorantom mobilno .
5. Stworzenie zintegrowanego programu promocji polskiej nauki w celu przyci gni cia
najlepszych badaczy pracuj cych zagranic .
6. Rozwój programów powrotnych oraz przyjazdowych i tworzenie pakietów
powitalnych (welcome packages), dla osób które decyduj si na wybór miejsca
prowadzenia bada w Polsce.
7. Stworzenie mechanizmów zach caj cych polskie instytucje naukowe do promowania i
informowania o mi dzynarodowej współpracy badawczej, a tak e wspierania
osi gni

naukowych i zmian administracyjnych zwi zanych z mobilno ci

naukowców.
8. Podj cie monitorowania ró nych ródeł finansowania mobilno ci oraz poszukiwania
mo liwo ci współfinansowania

przedsi wzi

osób powracaj cych ze

sta y

zagranicznych.
9. Przeprowadzenie szczegółowej analizy istniej cego w Polsce stanu prawnoadministracyjnego z uwzgl dnieniem zalece KE i podj cie działa w celu likwidacji
istniej cych barier maj cych negatywny wpływ na mi dzynarodow
mobilno

i krajow

kadry naukowej.

10. Zintensyfikowanie działa

na rzecz upowszechniania informacji o funduszach i

programach wspierania mobilno ci (m.in. rozbudowa polskiej wersji Portalu dla
Mobilnych Naukowców, podj cie wspólnych działa

ze

rodkami masowego

przekazu).
11. Podj cie działa

legislacyjno-administracyjnych słu cych przełamaniu barier

ograniczaj cych mobilno

naukow , w tym przede wszystkim dotycz cych

uznawalno ci stopni naukowych uzyskanych zagranic oraz uznanie pobytu za granic
jako koniecznego elementu rozwoju naukowego.
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12. Rozbudowanie systemów finansowania wyjazdów zagranicznych o elementy
ułatwiaj ce podjecie decyzji o wyje dzie przez kobiety-badaczki oraz naukowców z
rodzinami (np. poprzez dodatki rodzinne zró nicowane w zale no ci od liczby dzieci).
13. Rozwi zanie problemów podatkowych, nie uwzgl dniaj cych rzeczywistych kosztów
uzyskania przychodu w ró nych krajach.
14. Zró nicowanie w szczególnych przypadkach wysoko ci stypendiów zagranicznych
oferowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz podniesienie ich
do poziomu konkurencyjnego w stosunku do innych ródeł finansowania w przypadku
najlepszych kandydatów.
15. Uwzgl dnienie w ocenie jednostek współpracy mi dzynarodowej mobilno ci
pracowników i realizacji zalece

zawartych w Europejskiej Karty Naukowca i

Kodeksie Post powania Przy Rekrutacji Pracowników Naukowych.
16. Zwi kszenie przejrzysto ci i konkurencyjno ci procedur rekrutacyjnych w jednostkach
naukowych, z uwzgl dnieniem zalece
Post powania

Przy

Rekrutacji

Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu

Pracowników

Naukowych.

Uwzgl dnienie

podstawowych wytycznych, uwzgl dniaj cych mobilno , co do trybu rekrutacji i
kryteriów oceny kandydatów na poziomie ustawowym.
17. Utworzenie stanowisk „profesora wizytuj cego” w placówkach naukowych Polskiej
Akademii Nauk i w jednostkach badawczo-rozwojowych, co sprzyjałoby mobilno ci
pomi dzy jednostkami naukowymi oraz mi dzy sfer nauki a gospodarki.
18. Przeprowadzenie wnikliwej analizy przepisów z zakresu prawa ubezpiecze
społecznych

w

celu

wyeliminowania

przeszkód

utrudniaj cych

mobilno

naukowców, zwłaszcza cudzoziemców. Wsparcie osób kierowanych za granic w
celach naukowych, a tak e ich rodzin.
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