
                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/8 

z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

w sprawie definicji młodego naukowca w konkursach przeprowadzanych przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 

 

§ 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 sposobu definiowania młodego naukowca w regulaminach kon-

kursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 

Zgodnie z art. 2, pkt. 19 ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 r., z 

pózn. zm. (Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615, z późn. zm.) młodego naukowca definiuje się jako: „osobę 

prowadzącą działalność badawczo-rozwojową, która w roku ubiegania się o przyznanie środków 

finansowych na naukę kończy nie więcej niż 35 lat; jeżeli osoba ta przebywała na urlopie macie-

rzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, do-

datkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim 

lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy 

albo pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do 

pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej to może się ubiegać o 

środki finansowe na naukę po ukończeniu 35 roku życia przez okres odpowiadający czasowi prze-

bywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże 

okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat”. 

Natomiast zgodnie z regulaminem VI edycji konkursu programu LIDER, organizowanego przez 

NCBiR, adresatem konkursu jest młody naukowiec zdefiniowany jako osoba, która: „a) posiada 

stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku (5-letni okres 

liczony od daty obrony doktoratu do daty ogłoszenia konkursu, może zostać wydłużony o udo-

kumentowany okres korzystania z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego lub wychowawczego, 

udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy) lub ukończone studia II stopnia zakoń-

czone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera, bądź lekarza medycyny; b) 

do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyła 35 roku życia (do obliczania wieku nie wlicza się urlo-

pów macierzyńskich, ojcowskich oraz wychowawczych); oraz c) nie uczestniczyła w Programie 

jako Kierownik Projektu w poprzednich konkursach ogłaszanych w ramach Programu; d)  po-

siada obywatelstwo polskie albo kartę ̨pobytu w Polsce; e) posiada udokumentowany dorobek 

naukowy w obszarze, w którym zamierza prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w 



                                                                                                                                  

                                                                                                                

 

 

 

ramach Projektu (np. publikacje, zgłoszenia patentowe, potwierdzone wdrożenia wyników ba-

dań); f) pozyska do współpracy Jednostkę.”. 

Obecna sytuacja skutkuje wykluczeniem grupy młodych naukowców korzystających w okresie 

przed złożeniem wniosku w ramach programu LIDER z urlopów niewymienionych w regulaminie 

oraz zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych, które zgodnie z definicją przedsta-

wioną przez NCBiR nie są brane pod uwagę. Istniejąca niespójność w zakresie definicji młodego 

naukowca jest szczególnie dotkliwa dla doktorantów, którzy w trakcie studiów doktoranckich 

odbywali przerwę związaną z urodzeniem dziecka definiowaną jako urlop na prawach urlopu 

macierzyńskiego/ojcowskiego/rodzicielskiego. Rozszerzenie definicji młodego naukowca za-

wartej w regulaminach NCBiR pozwoli na wyrównanie szans przy składaniu wniosków w ramach 

programu LIDER naukowców, którzy korzystali z przerw w pracy naukowej związanych z rodzi-

cielstwem oraz związanych z problemami zdrowotnymi. Ponadto, zaadoptowanie granicy wieku 

35 lat jako daty rocznikowej zamiast dziennej daty urodzenia nie tylko ujednolici definicję mło-

dego naukowca stosowaną przez NCBiR z definicją ustawową, ale przede wszystkim wyrówna 

szanse osób urodzonych w miesiącach przed i po terminach składania wniosków o finansowa-

nie. 

Wobec powyższego, RMN uważa iż należy przeformułować definicję młodego naukowca zawartą 

w regulaminach NCBiR tak, aby była ona spójna z definicją zawartą w ustawie o zasadach finan-

sowania nauki. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Młodych Naukowców 

 
dr Emanuel Kulczycki 

 


