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W UNII EUROPEJSKIEJ
Pozycja naukowca w Unii Europejskiej
Maciej Podemski*
W ostatnich latach zaczê³a narastaæ
w Komisji Europejskiej œwiadomoœæ
potencjalnego zagro¿enia Unii Europejskiej niedoborem wysoko kwalifikowanej kadry naukowej. Sprawa nabra³a
wagi, gdy w 2000 r. Wspólnota Europejska na posiedzeniu Rady Europejskiej w
Lizbonie za najwa¿niejsze swoje zadanie
na najbli¿sze lata (do 2010 r.) uzna³a
gruntowne przekszta³cenie gospodarki europejskiej na
gospodarkê opart¹ na najnowoczeœniejszych œwiatowych
technologiach (opart¹ na wiedzy). Dziêki temu stanie siê
ona najbardziej konkurencyjn¹ gospodark¹ œwiatow¹.
Ambicj¹ Unii Europejskiej sta³o siê przejêcie œwiatowego przewodnictwa w rozwoju technologii przysz³oœciowych. Realizuj¹c te ambitne zamierzenia, po pierwsze przyjêto, ¿e do 2010 roku kraje Unii Europejskiej podnios¹
bud¿ety badañ naukowych i rozwoju technologii do 3%
dochodu narodowego brutto, a po drugie rozpoczêto budowê tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która powinna zintegrowaæ unijny potencja³: badawczy, intelektualny,
aparaturowy i finansowy.
Bardzo szybko za najwiêksze zagro¿enie tego wielkiego programu uznano niedostateczn¹ liczbê kadry naukowej, zatrudnionej w oœrodkach europejskich. Sytuacjê tê
pogarsza jeszcze rosn¹cy odp³yw najlepszej kadry do
Stanów Zjednoczonych, a nawet na Daleki Wschód, oraz
prognozowane odejœcie w najbli¿szych latach du¿ej liczby
czynnych naukowców na emeryturê. Stwierdzony potencjalny brak naukowców, w szczególnoœci w niektórych
kluczowych dyscyplinach, bêdzie stanowi³ powa¿ne
zagro¿enie dla innowacyjnej si³y Unii Europejskiej,
powiêkszania jej zasobów wiedzy oraz dla wzrostu wydajnoœci pracy, poniewa¿ wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowi s¹ podstaw¹ postêpu technologicznego i
zwiêkszonej konkurencyjnoœci Europy.
Unia Europejska podjê³a to wyzwanie w specyficzny
dla siebie sposób. Po pierwsze podjêto próbê zdefiniowania cech charakteryzuj¹cych zawodow¹ grupê naukowców,
a nastêpnie okreœlono warunki zawodowe i spo³eczne, które pozwol¹ na szybki wzrost europejskiego potencja³u
badawczego. Unijna definicja okreœli³a naukowców jako
profesjonalistów zajmuj¹cych siê inicjowaniem lub tworzeniem nowej wiedzy, produktów, procesów, metod i systemów
oraz zarz¹dzaniem projektami badawczymi. Definicj¹ t¹
objêto wszelk¹ dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z badaniami podstawowymi i stosowanymi, z rozwojem prac doœwiadczalnych
oraz z transferem wiedzy w formie innowacji, doradztwa,
opieki naukowej i nauczania. W³¹czono w to tak¿e zarz¹dzanie wiedz¹, okreœlanie praw w³asnoœci intelektualnej i
wykorzystywanie wyników badañ naukowych. Do form
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transferu wiedzy zaliczono tak¿e dziennikarstwo popularyzuj¹ce naukê.
Rozró¿niono pojêcia: pocz¹tkuj¹cy naukowiec i doœwiadczony naukowiec. Okreœlenie pocz¹tkuj¹cy naukowiec odniesiono do naukowców w pierwszych czterech latach ich prac
badawczych. Doœwiadczeni naukowcy, to naukowcy posiadaj¹cy co najmniej czteroletnie doœwiadczenie w pracy
badawczej, od chwili uzyskania dyplomu uczelni, umo¿liwiaj¹cego im dostêp do studiów doktoranckich, lub naukowcy, którzy maj¹ ju¿ stopieñ doktora, niezale¿nie od
d³ugoœci okresu, w jakim go zdobyli.
Jeœli chodzi o warunki pracy i rozwoju kariery naukowców europejskich, to uznano, ¿e Unia Europejska musi
podnieœæ ich atrakcyjnoœæ, a tak¿e zwiêkszyæ udzia³ kobiet
w badaniach naukowych i pracach wdro¿eniowych. Wa¿nym
celem sta³o siê wiêc stworzenie otwartego i zrównowa¿onego europejskiego rynku pracy dla naukowców, umo¿liwiaj¹cego rekrutacjê i zatrzymanie w Europie wysoko
wykwalifikowanych pracowników. Lepsze perspektywy
zawodowe i finansowe powinny pomóc równie¿ rozwin¹æ
pozytywne nastawienie spo³eczeñstwa do zawodu naukowca, a tym samym stanowiæ dla m³odych ludzi zachêtê do
podejmowania pracy naukowej.
Komisja Europejska zaleci³a pañstwom cz³onkowskim
wprowadzenie takich narzêdzi rozwoju kariery naukowej,
które poprawi¹ perspektywy zawodowe pracowników
naukowych w Europie. Powinny one zapewniæ mo¿liwoœæ
rozwoju zawodowego na ka¿dym etapie, niezale¿nie od
wybranej drogi kariery czy te¿ rodzaju umowy o pracê.
Pracodawcy powinni stwarzaæ atmosferê sprzyjaj¹c¹ badaniom oraz tak¹ kulturê pracy badawczej, w której ceni siê,
motywuje i wspomaga poszczególne osoby oraz grupy
badawcze. Powinni tak¿e zapewniæ im materia³y niezbêdne do badañ oraz wsparcie niematerialne.
Naukowcom nale¿y zapewniæ tak¿e odpowiednie ubezpieczenie spo³eczne. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na
przenoszenie ustawowych lub uzupe³niaj¹cych praw emerytalnych w odniesieniu do naukowców przemieszczaj¹cych
siê w obrêbie sektora pañstwowego i prywatnego, zarówno
w danym kraju, jak i pomiêdzy pañstwami na terytorium
Unii Europejskiej. Pracodawcy odpowiadaj¹ tak¿e za zapewnienie pracownikom naukowym otwartych, przejrzystych
oraz porównywalnych na poziomie miêdzynarodowym procedur rekrutacji i doboru kadr.
Nale¿y jednoczeœnie zachêcaæ badaczy do wszelkiego
typu mobilnoœci — miêdzy instytucjami, krajami i regionami. Istnieje koniecznoœæ pe³nego uznania wartoœci tej
mobilnoœci w systemach oceny naukowców, gdy¿ tego
typu doœwiadczenia sprzyjaj¹ ich rozwojowi zawodowemu. Pañstwa cz³onkowskie powinny pokonywaæ przeszkody natury prawnej i administracyjnej, utrudniaj¹ce tak¹
mobilnoœæ.
W celu podkreœlenia znaczenia pracowników naukowych
dla dalszego rozwoju Europy Komisja Europejska, z aprobat¹ Rady Europejskiej, postanowi³a skodyfikowaæ prawa
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i obowi¹zki europejskich naukowców, zestawiaj¹c je w
og³oszonej w marcu 2005 r. Europejskiej Karcie Naukowca.
Karta ta skierowana jest do naukowców Unii Europejskiej.
Obejmuje ona swoim zakresem wszystkie etapy kariery
naukowej oraz wszystkie dziedziny badañ naukowych w
sektorze pañstwowym i prywatnym, niezale¿nie od stanowiska i rodzaju zatrudnienia, statusu prawnego pracodawcy lub typu organizacji b¹dŸ instytucji, w której prowadzone
s¹ badania. Karta uwzglêdnia ró¿ne funkcje pe³nione przez
naukowców, nie tylko podczas prowadzenia przez nich
badañ naukowych lub dzia³añ rozwojowych, ale tak¿e podczas wykonywania zadañ zwi¹zanych z opiek¹ naukow¹,
doradztwem, zarz¹dzaniem lub administracj¹.
W karcie Komisja Europejska oddzieli³a wymagania
obowi¹zuj¹ce naukowców od wymagañ obowi¹zuj¹cych
pracodawców, opisuj¹c doœæ szczegó³owo poszczególne
ich aspekty. W czêœci skierowanej do naukowców Komisja
Europejska zwróci³a uwagê na problemy wolnoœci badañ
naukowych, zasady etyczne oraz odpowiedzialnoœæ zawodow¹, którymi maj¹ kierowaæ siê naukowcy, a tak¿e na stosowanie w badaniach naukowych zasad dobrej praktyki.
Uznano równie¿, ¿e naukowcy powinni byæ zaanga¿owani
spo³ecznie i dbaæ m.in. o upowszechnianie i prawid³owe
wykorzystywanie wyników ich badañ.
Jeœli chodzi o pracodawców, to Komisja Europejska
podkreœli³a koniecznoœæ stosowania zasady niedyskrymi-

nacji, w tym zachowania równowagi p³ci przy zatrudnianiu,
a tak¿e dba³oœci o rozwój kariery zawodowej podopiecznych.
Europejska Karta Naukowca zas³uguje z ca³¹ pewnoœci¹ na bli¿sze omówienie, zw³aszcza ¿e Komisja Europejska oczekuje od pañstw cz³onkowskich przekazywania, co
roku do 15 grudnia, informacji o œrodkach podjêtych w
celu wdro¿enia omówionych zaleceñ, a tak¿e o rezultatach ich zastosowania.
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final, Brussels; Commission of the European Communities, 2005, Commission Recommendation of 11 March
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KALENDARIUM
Informacje o przysz³ych wydarzeniach*
Opracowa³a Barbara ¯bikowska**
23–25.03.2006*. W Szklarskiej Porêbie odbêdzie siê VI Konferencja Naukowa
Doktorantów z cyklu Interdyscyplinarne
Zagadnienia w Górnictwie i Geologii,
organizowana przez Wydzia³ Geoin¿ynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki
Wroc³awskiej. Tematyka konferencji bêdzie dotyczyæ g³ównie górnictwa, geologii, hydrogeologii, geoinformatyki, ochrony œrodowiska, geochemii, przeróbki kopalin i odpadów,
maszyn i transportu górniczego oraz ekonomii i zarz¹dzania w górnictwie. Informacje: mgr Pawe³ Goldsztejn, e-mail:
pawel.goldstejn@pwr.wroc.pl oraz na stronie internetowej
www.wggg.pwr.wroc.pl/konf_032006/
19–22.04.2006*. W Zakopanem odbêdzie siê 4. Spotkanie Œrodkowoeuropejskiej Grupy Badañ Tektonicznych CETeG
(Central European Tectonic Studies Group), po³¹czone z
11. Spotkaniem Czeskiej Grupy Badañ Tektonicznych oraz
7. Karpackimi Warsztatami Tektonicznymi. Organizatorami spotkania s¹: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej
Akademii Nauk, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersy-
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tetu Jagielloñskiego, Galicia Tectonic Group oraz Czeska
Grupa Badañ Tektonicznych. Celem spotkania jest prezentacja nowych wyników badañ dotycz¹cych wszystkich
dziedzin geologii strukturalnej i tektoniki. Przewiduje siê
tak¿e zorganizowanie sesji poœwiêconych tektonice rejonu
panoñsko-karpacko-dynarydzkiego (PANCARDI). Wycieczki
przed- oraz pokonferencyjne bêd¹ dotyczyæ rozwoju strukturalnego p³aszczowiny magurskiej w okresie od wczesnego
paleogenu po dzieñ dzisiejszy oraz tektoniczno-sedymentacyjnej ewolucji pieniñskiego pasa ska³kowego i Karpat fliszowych w okresie od póŸnej kredy po neogen. Informacje:
Aleksandra Mizerska, Instytut Nauk Geologicznych PAN,
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków, tel./fax 0-12-422-16-09,
e-mail: ndgaltec@cyf-kr.edu.pl oraz na stronie internetowej www.ing.pan.pl/indek5_a.htm
19.04–03.05.2006*. W Maroko odbêd¹ siê Warsztaty
Geomorfologiczne — MAROKO 2006, pt. Geograficzne i
geologiczne uwarunkowania rozwoju rzeŸby, organizowane przez Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich. Informacje: dr Maciej D³u¿ewski, Zak³ad
Geomorfologii, Wydzia³ Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieœcie 30, 00-927 Warszawa, tel. 0-22-552-06-53,
e-mail: dluzewski@uw.edu.pl oraz na stronie internetowej
http://www.staff.amu.edu.pl/~sgp/wg/WG-MA06-1.pdf

