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Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN wyraża zdecydowane poparcie dla 
stanowiska Komitetu Naukowego Biologii Molekularnej Komórki PAN, dotyczącego regulacji 
zatrudniania na stanowiskach typu post-doc w projektach badawczych finansowanych przez 
Narodowe Centrum Nauki, a przedstawionego w liście do Rady Naukowej NCN. 

W pełni popieramy opinię Komitetu, że nadrzędnym celem zarówno rozwiązań organizacyjnych 
jak i naszych działań powinno być zapewnienie jak najwyższego poziomu prowadzonych badań. 
Rozumiemy, że wprowadzony zapis miał w zamierzeniach promować mobilność i zwiększać szansę 
zatrudnienia nowych osób w zespołach badawczych. Doceniamy i w pełni popieramy ułatwianie 
mobilności – to dla nas oczywisty etap rozwoju naukowego. Mobilność jest jednak środkiem do 
zapewnienia rozwoju naukowców i zwiększania jakości prowadzonych prac, a nie nadrzędnym celem, 
któremu podporządkowuje się wszystkie działania. Takie odwrócenie priorytetów jest 
przeciwskuteczne i niesie szkodliwe skutki dla samych naukowców, jak i dla tworzenia efektywnych 
zespołów badawczych. 

Chcemy zwrócić uwagę, że tematykę badawczą realizuje się przez wiele lat. Zablokowanie 
możliwości zatrudnienia w projekcie naukowców uczestniczących we wcześniejszej fazie badań nie 
tylko spowolni prace, ale obniży ich jakość. Co więcej, wprowadzone w Regulaminie ograniczenia w 
wielu przypadkach uniemożliwią osobom na stanowisku typu post-doc uczestniczenie w całości tego 
procesu. Zmuszą je do ciągłych zmian tematyki badawczej, w konsekwencji hamując ich rozwój 
zawodowy i utrudniając organizację własnych zespołów.  

W związku z przedstawionymi powyżej argumentami zwracamy się o wykreślenie stosownego 
zapisu w Załączniku nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych 
przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, określonego uchwałą Rady NCN 
nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. odnośnie wynagrodzenia etatowego na stanowisku typu post-
doc.  
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