Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/5
z dnia 29 marca 2016 r.
w sprawie zmian w programie MNiSW „Mobilność Plus”
§1
Działając na podstawie § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Rady Młodych Naukowców, Rada Młodych Naukowców
zgłasza następujące uwagi do propozycji zmian w programie MNiSW „Mobilność Plus”.
1. RMN wyraża swoje poparcie dla cieszącego się dużym zainteresowaniem środowiska mło-

dych naukowców konkursu „Mobilność Plus”. Program ten spełnia niezwykle ważną rolę,
umożliwiając młodym naukowcom szybszy rozwój kariery naukowej poprzez staże w renomowanych zagranicznych ośrodkach badawczych. Biorąc pod uwagę zarówno niską mobilność kadry, jak i uwzględniając pozytywne głosy płynące ze środowiska naukowego, RMN
zdecydowanie stwierdza, że program „Mobilność Plus” powinien być kontynuowany.
2. RMN w pełni podtrzymuje swoje stanowisko rozszerzenia grona adresatów konkursu o pra-

cowników naukowo-technicznych i naukowo-inżynieryjnych uczelni oraz pracowników badawczo-technicznych instytutów Polskiej Akademii Nauk.
3. RMN popiera połączenie mobilności międzynarodowej z obligatoryjnym powrotem do kraju.

Konieczność rocznego pobytu w polskiej jednostce naukowej po powrocie z wyjazdu zagranicznego zapewni beneficjentom bezproblemowy powrót do kraju oraz stabilność finansową. Ponadto, zdaniem RMN, wiedza zdobyta przez uczestnika programu w renomowanych
zagranicznych ośrodkach przeniesiona na grunt krajowy przełoży się bezpośrednio na jakość
prowadzonych badań naukowych w Polsce.
4. RMN popiera również rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowalnych. Beneficjenci pro-

gramu „Mobilność Plus” niejednokrotnie wskazywali na konieczność ponoszenia dodatkowych opłat związanych z pobytem w jednostce zapraszającej. Dlatego też, włączenie do zryczałtowanych kosztów wyjazdu kwoty na wydatki dodatkowe, takie jak ubezpieczenia czy też
opłaty instytucjonalne, jest w pełni zasadne.
Ponadto, jednym z ważniejszych problemów dotyczących programu „Mobilność Plus”, na jakie zwraca uwagę środowisko młodych naukowców, jest opodatkowanie środków finansowych otrzymywanych w ramach ww. programu. RMN podtrzymuje swój postulat, iż środki
finansowe wypłacane w ramach konkursu „Mobilność Plus” powinny zostać przekształcone
w formę imiennego stypendium, z zachowaniem możliwie dostępnej formy dofinansowania

w przypadku migracji rodziny beneficjenta (Uchwała RMN nr 10/2013 z dnia 20 lutego 2014
r.; Uchwała RMN nr 28/2013 z dnia 14 maja 2014 r.). Równocześnie powinny zostać zachowane środki przyznawane obecnie na podróże uczestnika programu, jego małżonka i niepełnoletnich dzieci między miejscem zamieszkania beneficjenta konkursu a miejscem realizacji
projektu. Zdaniem RMN zasadne jest także utrzymanie podwyższenia o 30% kwoty bazowej,
jeśli miejsce realizacji projektu znajduje się w kraju należącym do Organizacji Współpracy
Gospodarczej i Rozwoju. RMN raz jeszcze podkreśla, że program „Mobilność Plus” ma na
celu umożliwienie młodym polskim naukowcom dołączenie do zespołów badawczych o międzynarodowym autorytecie oraz powinien promować mobilność międzynarodową bez ryzyka pogorszenia statusu finansowego beneficjenta. W związku z powyższym wypłata środków w postaci stypendium jest jak najbardziej zasadna.
5. RMN nie popiera wydłużenia minimalnego okresu trwania wyjazdu. Propozycja MNiSW doty-

cząca rezygnacji z wyjazdów 6-miesięcznych pozbawiłaby możliwości aplikowania naukowcom, dla których okres ten jest optymalny, na przykład z powodu zobowiązań zawodowych
w jednostce macierzystej. Ponadto, w wielu dziedzinach naukowych okres ten jest wystarczający do nawiązania międzynarodowej współpracy i zrealizowania zaplanowanych zadań
badawczych. Biorąc pod uwagę nadal ograniczoną ofertę instrumentów wspierających mobilność międzynarodową młodych naukowców w Polsce, RMN uważa, że ww. zmiana negatywnie wpłynęłaby na migrację naukową i stałaby się kolejną barierą ograniczającą mobilność.
6. Z uwagi na bardziej elastyczne dostosowanie do zmieniającej się sytuacji gospodarczej, RMN

w pełni popiera wprowadzenie możliwości wnioskowania przez jednostkę naukową o indywidualne zwiększenie środków finansowanych przeznaczonych na wyjazd beneficjenta.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców
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