
 
 

 
 

Warszawa, dnia 2 marca 2018 r. 

Pozycja 9 

  

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1) 

z dnia 1 marca 2018 r. 

w sprawie powołania zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców 

 

Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Powołuje się, na okres od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 1 marca 2020 r., zespół doradczy – Radę 

Młodych Naukowców, zwaną dalej „Radą”. 

§ 2. W skład Rady wchodzą: 

1) Wioletta Chajęcka-Wierzchowska; 

2) Diana Dajnowicz-Piesiecka; 

3) Sebastian Granica; 

4) Mateusz Hołda; 

5) Katarzyna Jarzembska; 

6) Arkadiusz Jasiński; 

7) Michał Kuź; 

8) Aleksandra Markiewicz; 

9) Justyna Możejko-Ciesielska; 

10) Michał Niezabitowski; 

11) Justyna Płotka-Wasylka; 

                                                           
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317). 
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12) Wojciech Sałabun; 

13) Ewa Sell-Kubiak; 

14) Maciej Sokołowski; 

15) Paweł Tecmer; 

16) Piotr Wojtulek; 

17) Ignacy Zalewski; 

18) Marcin Zwierżdżyński. 

§ 3. Do zadań Rady należy: 

1) identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców i osób rozpoczynających karierę naukową; 

2) przygotowywanie propozycji rozwiązań wspierających rozwój kariery młodych naukowców i osób 

rozpoczynających karierę naukową; 

3) podejmowanie działań na rzecz upowszechniania wśród młodych naukowców i osób rozpoczynających 

karierę naukową informacji o systemie finansowania nauki; 

4) podejmowanie działań wspierających nawiązywanie i pogłębianie współpracy młodych naukowców i osób 

rozpoczynających karierę naukową z przedstawicielami gospodarki oraz podmiotami wdrażającymi 

innowacyjne rozwiązania w nauce lub gospodarce; 

5) upowszechnianie w środowisku akademickim i naukowym postanowień Europejskiej Karty Naukowca 

oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; 

6) sporządzanie opinii w sprawach zleconych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego dalej 

„ministrem”. 

§ 4. 1. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego oraz dwóch 

wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. 

2. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 1 przewodniczącego lub wiceprzewodniczących 

wyznacza minister.  

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przewodniczącego 

lub wiceprzewodniczącego.  

§ 5. 1. Przewodniczący kieruje pracami Rady, a w szczególności: 

1) zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad oraz prowadzi posiedzenia; 

2) przydziela członkom Rady zadania; 

3) zaprasza na posiedzenia Rady osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne 

w pracach Rady; 

4) wnioskuje do ministra o zlecenie opracowania analiz lub opinii na potrzeby prac Rady. 

2. Przewodniczący przedstawia ministrowi w terminie do dnia 15 lutego 2020 r. sprawozdanie 

z działalności Rady. 

3. Przewodniczący może tworzyć zespoły robocze złożone z członków Rady, określając skład osobowy 
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zespołu oraz zakres jego zadań. 

4. W przypadku nieobecności przewodniczącego zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje wyznaczony 

przez niego wiceprzewodniczący. 

§ 6. 1. Rada działa na posiedzeniach w obecności co najmniej 9 członków. 

2. Posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

3. Zawiadomienie o terminie oraz o miejscu posiedzenia Rady wraz z projektem porządku obrad 

i wykazem materiałów przeznaczonych do rozpatrzenia, uczestnicy posiedzenia otrzymują nie później niż na 

7 dni przed terminem posiedzenia.  

4. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może skrócić termin, o którym mowa w ust. 3. 

§ 7. 1. Rada przyjmuje ustalenia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego, o którym mowa w § 5 ust. 4.  

2. Przewodniczący może podjąć decyzję o rozpatrzeniu spraw i przeprowadzeniu głosowania w drodze 

korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (tryb obiegowy). Przyjęte w tym trybie ustalenia przewodniczący 

przedstawia na najbliższym posiedzeniu Rady. 

§ 8. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący albo 

wiceprzewodniczący, o którym mowa w § 5 ust. 4. Opinie przyjęte przez Radę stanowią załącznik do protokołu. 

2. Protokoły, o których mowa w ust. 1, są udostępniane na stronie internetowej Rady Młodych 

Naukowców. 

§ 9. 1. Minister zwołuje pierwsze posiedzenie Rady. 

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady dokonuje się wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących.  

§ 10. Obsługę Rady zapewnia Biuro Ministra.  

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. A.T. Bobko 
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