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Panie, Panowie
Rektoľzy uczelni
Kieľownicy j ednostek naukowych

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje dziaŁania upowszechníające

i wdraŻające Europejskq Kartę Naukowcą oraz Kodeks postępowania przy relłutacji
pľacowników naukowych. oba te dokumenty zostały przyjęte ptzez Komisję Euĺopejską

i wdrożone w wielu kľajach Unii Europejskiej. Zwracają uwagę na potrzebę tworzenia

atľakcyjnego dla naukowców środowiska pracy. A także na przestrzeganie norm etycznych

zarőwno w relacjach zawodowych, jak i w pľowadzeniu badań naukowych.

Stwoľzenie dobľych i stabilnych warunków pracy dla uczonych na kuŻdym etapie ich ściezki

zawodowej to cel wszystkich kľajów Unii Euľopejskiej. Euľopa uznał'a bowiem, że wysoko

wykwalifikowana kadľa sektora badawczego jest podstawą dla rozwoju nauki, postępu

technologicznego i poprawy jakości życia obywateli oraz wzľostu konkuľencyjności Euľopy.

Pomimo dziesięcioletniego okĺesu funkcjonowanía zapisőw Kaľý i Kodeksu w europejskiej

przestzeni publicznej tylko nieliczne polskie jednostki naukowe i uczelnie zadeklarowały

przystąpienie do ľealizacji postanowień tych dokumentów. Batđzo mało uzyskało ceľtyfikat

HR Excellence In Research nadawany pÍzez Komisję Europejską. Warto ptzy tym zwrőcić,

uwagę' że Komisja Europejska w przypadku niektórych konkursów w Progľamie Horyzont

2020 przyjmuje zasady wynikające zKaľý i Kodeksujako obowiązkowe (np. Model Grant

Agľeement stanowiącym wzőr umów narea|izację projektów w ramach H2020, ERA Chairs,

granty Maľii Skłodowskiej -Curie).

Chciałabym zachęcić, Państwa uczelnie i jednostki naukowe do przyjęcia Euľopejskiej Karý
Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy relĺrutacji pracowników naukowych. A takŻe do

podejmowania staĺań o uzyskanie logo HR Excellence In Reseaľch. Będzie to sprzyjało

ľozwijaniu przyjaznej kultury pľacowniczej w polskich jednostkach. To także szansa

na wzmocnienie wizerunku Polski jako kľaju stwuzającego dobre waľunki dla ľozwoju nauki.

Waľto zwrőcíć, też uwagę na to, że przystąpienie do realizacji postanowień Karý i Kodelĺsu
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przez polskie jednostki ułatwi uzyskiwanie gľantów europejskich. Komisja Europejska

odnotowała znaczący wzrost zainteľesowania euľopejskich jednostek naukowych

pľzystąpieniem do Kaľý i Kodeĺcsu oraz chęci otrzymanialogo. Zjednej stľony jest to efekt

zapisów Horyzontu 2020, z drugiej konkuľencji na rynku o najlepszych naukowców, którzy

przyjeŻdŻają do miejsc, gdzie przestrzegane jest zalecenie KE, które gwarantuje im

poszanowanie pľaw i jasne procedury awansu zawodowego.

W opinii MNiSW do najważniejszych' z punktu widzenia polskiego środowiska naukowego,

zalecęn Kaľý i Kodeksu zaliczyć, na\eży:

- zobowiązania do stworzenia warunków zatrudnienia umożliwiających pogodzenie życia

zawodowego i ľodzinnego;

- dęenie do zapewnienia naukowcom stabilności zatľudnienia oraz atľakcyjnych warunków

finansowych;

- pľofesjonalne podejście do badań naukowych posiadanie stľategii badawczych

i o dp owi edzi alno ś ó za pr ow adzoną dzíałalno ść ;

- właściwą postawę naukowców obejmującą odpowiedzialnośó za podejmowane działania

i ich skutki, ptzestrzeganie dobľych praktyk, upowszechnianie wyników badań,

zaangaŻowanie społeczne, prawidłowe relacje z opiekunem naukowym (w przypadku

młodych naukowców) oraz nadzőľ i obowiązki w zakĺesie zarządzania, a takŻe rozwój

zawodowy;

- wspieranie mobilności naukowców, w tym mobilnośó míędzy sektorem pľywatnym

a państwowym, a takŻe umożliwianie realizowania rőŻnych etapów karieľy naukowej

w ľóżnych kľajach UE;

- stworzenie możliwości mediacyjnego ľozwiązywania spoľów w zatrudnieniu;

- wpľowadzenie stľategii kadľowej jednostki;

- uczciwe i jasne pľocedury rekĺutacyjne;

- zapewnienie przeszkolenia w zakľesie dydaktyki, zapewnienie wynagrodzenia za dydaktykę

i uwzględnienie jej w ocenie pracownika;

- dokonywanie oceny pracy obejmującej pełne spektľum obowiązkóW pracowniczych;

- zapewnienie badaczom dostępu do dorudztwa zawodowego oÍaz szkoleń z zakesu

pozyskiwania grantów;

- zapewnienie przedstawicielstwaposzczególnych grup w organach decyzyjnych;

- zakaz dyskĺyminacji z jakiejkolwiek przyczyny'

Chciałabym, by stosowanie zaleceń Kaľý i Kodelrsu pľomowane było także w naszym kľaju.

Zwtőciłam się do Naľodowego Centľum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,

Polskiej Akademii Nauk' Polskiej Komisji Akĺedýacyjnej, a także do Komitetu Ewaluacji

Jednostek Naukowych o popularyzację oruz wdroŻenie tych dokumentów. obecnie wspólnie

z NCN i NCBR wypracowujemy uwzględnianie w konkursachzasad Karý i Kodelĺsu.
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Również w ľamach działań upowszechniających Kaľtę i Kodeks podejmowanych przez

Ministeľstwo pľzewiduję uwzględnienie w warunkach konkuľsów w pľogľamach Ministra

dodatkowego krýerium oceny _ zobowiązanie do przestrzegania Kaľý i Kodeksu przez

jednostki aplikujące.

Pľzedstawiając działania Ministeľstwa, zachęcam Państwa do aktywnego pľomowania

i pełnego wdrożenia postanowień Europejskiej Kaľty Naukowca oraz Kodeksu postępowania

przy rekrutacji pľacowników naukowych. Przestrzeganie zasad wynikających z tych

dokumentów powinno pľowadzić do uzyskania 1ogo HR Excellence In Research. Ubieganie

się o to logo nie więe się z opłatami na rzeczKomisji Europejskiej, informacje dotyczące

uzyskania i utľzymenia 1ogo znajdują sie na stronie internetowej:

Mam nadzieję, Że reaIizacja zasađ Karý i Kodeksu przyczyni się

do polepszenia waľunków pľacy naukowców' Poprawi współpracę naukowców z instytucjami

zatrudniającymi i grantodawcami. A takŻe przyczyni się do podniesienia jakości badań,

poziomu kształcenia i wzmocnienia międzynarodowej konkurencyjności polskich uczelni,

instýutów i nauki'

B ar dzo liczę ĺa P ań stwa zaangaŻowanie w to pľze d s i ęwzięcie.

Z poważaniem
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