Opinia KOiL
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie programu
„Mobilność w Nauce
- wsparcie mobilności pracowników sektora badawczo-rozwojowego"

Tego rodzaju rozporządzenie zostało przygotowane po raz pierwszy. Problematyka
mobilności, która ma wielowątkowy charakter wymagał zatem wyprzedzającego – przed
ogłoszeniem projektu – zapoznania się ze złożonymi uwarunkowaniami mobilności jako
istotnego narzędzia w polityce rozwojowej w nauce, co obejmuje szkoły wyższe i inne
instytucje naukowe. Kierując się tą intencją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
powołał Zespół Interdyscyplinarny ds Mobilności i Karier Naukowych, który w okresie
XII 2006 – XI 2007 opracował Raport pt. „Mobilność Naukowców w Polsce”. Uznając za
istotne treści tego raportu Pani Minister Barbara Kudrycka umieściła jego tekst w rubryce
„ważne dokumenty” na www.mnisw.gov.pl gdzie opracowanie to pozostaje dostępne do
dnia dzisiejszego.
Z pewnym większym zdziwieniem w związku z tym, rektorzy reprezentujący uczelnie,
które korzystały z tego raportu, po zapoznaniu się z przesłanym KRASP projektem
rozporządzenia, odnotowali, że trudno jest w projekcie odnaleźć ślady wykorzystania tez
tego wcześniejszego opracowania MNiSW. W tej sytuacji Komisja ds. Organizacyjnych i
Legislacyjnych KRSP zwróciła się do wybranej grupy członków Zespołu
Interdyscyplinarnego, który zakończył już swoje działanie, o przedstawienie uwag i opinii
o projekcie rozporządzenia do wykorzystania w pracach KRASP. Po zapoznaniu się z
nadesłanymi uwagami rektorzy uznali zasadność większości z nich i postanowili przekazać
je w załączeniu MNiSW do wykorzystania w dalszych pracach nad projektem
rozporządzenia, które – jak wynika z załączonych uwag – wymaga dalszych prac i
wprowadzenie wielu zmian.
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