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PAWEŁ GŁODEK 

MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW NAUKI - WYZWANIA  
DLA EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ 

Zagadnienie mobilności pracowników nauki wciąż nabiera coraz większego zna-
czenia wraz ze rosnącą orientacją polityki gospodarczej na naukę, technologie oraz in-
nowacyjność. W kontekście europejskim zauważyć można iż jednym z długookresowych 
celów jest zwiększanie międzynarodowej mobilności w ramach społeczności naukowej. 
Jest ona postrzegana jako jedno z ważnych instrumentów wpływających na zwiększenie 
integracji systemów badawczych poszczególnych państw.  

Od pewnego czasu następuje wzrost świadomości znaczenia kolejnego aspektu 
mobilności, a mianowicie kadry naukowej oraz kadry inżynierskiej pomiędzy jednostkami 
sektora badań i rozwoju oraz przemysłem. Wzrost mobilności pomiędzy nauką i przemy-
słem jest postrzegany jako ważny instrument transferu wiedzy naukowej do przemysłu 
oraz budowania szeroko rozumianego potencjału badawczego.  

Oczekuje się, że efektem tego powinno być między innymi zwiększenie możli-
wości reagowania przedsiębiorstw na szybko rozwijające się technologie. Innym ważnym 
elementem branym pod uwagę powinna być ponadto większa świadomość instytucji 
badawczych w zakresie potrzeb biznesu oraz postrzegania okazji biznesowych1.  
Tak rozumiane efekty mobilności pracowników sektora badań i rozwoju oraz przemysłu 
prowadzą do polepszenia interakcji pomiędzy przedsiębiorstwami i nauką, co w zamie-
rzeniu prowadzić ma do wzrostu efektywności procesu wykorzystania osiągnięć nauko-
wych w przemyśle oraz w życiu społecznym. 

MIEJSCE MOBILNOŚCI KADRY NAUKOWEJ W RAMACH DZIAŁAŃ UE 

 Zagadnienia szeroko rozumianej mobilności kadry badawczej zajmują istotne miejsce 
w działaniach UE. Szczególnej wagi nabierają one w kontekście procesu tworzenia 
Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA – European Research Area). Idea jej utwo-
rzenia powstała na bazie doświadczeń związanych z realizacją projektów badaw-
czych. W szczególności chodzi o szereg słabości jakim charakteryzują się badania eu-
ropejskie w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych czy Japonii. 

                                                     
 

1  J. Hauknes, A. Ekeland: Mobility of researches – policy, models and data, STEP group, Oslo 2005, 
s. 5.  
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W tym kontekście wskazuje się głownie na trzy elementy2: 

 niedostateczny poziom finansowania; 
 brak środowiska stymulującego badania oraz wykorzystanie ich rezultatów, 
 fragmentację realizowanych badań oraz rozproszenie zasobów, 

Koncepcja ERA została sprecyzowana w oświadczeniu ”Pierwsze kroki w kierun-
ku Europejskiej Przestrzeni Badawczej” z 18 stycznia 2000 r. Pomysł ten został zaapro-
bowany przez przywódców państw członkowskich UE na posiedzeniu Rady Europejskiej 
w Lizbonie w marcu 2000 r. Jego istotą jest proces tworzenia w ramach wspólnoty prze-
strzeni wolnej wymiany naukowo-badawczej. Celami ERA są trzy powiązane ze sobą 
elementy: 

 utworzenie swego rodzaju „wewnętrznego rynku” w zakresie badań naukowych,  
rozumianego jako obszar swobodnej wymiany wiedzy, kadry badawczej oraz techno-
logii, nakierowanego na wzrost kooperacji, stymulującego konkurencję oraz wpływa-
jącego na lepszą alokację zasobów, 

 restrukturyzacja i poprawa europejskiej tkanki badawczej, w szczególności przez ko-
ordynację realizowanych na poziomie poszczególnych państw działań oraz progra-
mów w naukowych, 

 rozwój europejskiej polityki badawczej. 

Do pozostałych celów ERA zaliczyć można ponadto wspomaganie właściwej po-
lityki naukowej, doprowadzenie do większego udziału kobiet w badaniach naukowych 
oraz czuwanie nad zgodnością badań z przyjętymi normami etycznymi. 

Z punktu widzenia procesu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej mobil-
ność pracowników nauki jest jednym zasadniczych zagadnień. Bez poprawienia jej po-
ziomu koncepcja oparta m.in. na swobodnej wymianie wiedzy oraz metod badawczych 
staje się mało wiarygodna i efektywna. Jednym z działań, które zapoczątkowały zorgani-
zowane działania zorientowane na wspieranie mobilności pracowników nauki jest raport3 
autorstwa specjalnie powołanej High-Level Expert Group on Improving Mobility of Rese-
archers (HLG). Raport ten dotyczy szeroko rozumianego pojęcia mobilności, 
a w szczególności (i) mobilności międzynarodowej oraz (ii) mobilności międzysektorowej 
(pomiędzy sektorem instytucji badawczo-rozwojowych a sferą przemysłu). Raport zawie-
ra wykaz i analizę podstawowych barier związanych z ograniczanie m mobilności kadry 
badawczej w krajach ówczesnej UE (UE-15). 

Działania HLG mają swoją kontynuację w postaci zarysowanej w dokumencie  
„A Mobility Strategy for the European Research Area”4. Został on zaaprobowany  

                                                     
 

2  Witryna internetowa CORDIS, www.cordis.europa.eu/era/concept.htm. 
3  Komisja Europejska, High-Level Expert Group on Improving Mobility of Researchers. Final Report, 

Directorate for General Research, Bruksela 2001.  
4  Komisja Europejska, A Mobility Strategy for the European Research Area, Komisja Europejska, 

Directorate for General Research, Bruksela 4 kwiecień 2001. 
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w czerwcu 2001 roku przez Komisję Europejską. W budowie jego założeń wykorzystano 
oprócz prac HLG również wyniki prac prowadzonych na poziomie całej Wspólnoty doty-
czących obszarów edukacji, zatrudnienia oraz administracji publicznej.  

Przesłankami do sformułowania i realizacji strategii mobilności w ramach ERA 
jest zamiar udoskonalenia systemu badawczego. Aby zrealizować ten zamiar konieczne 
jest stworzenie bardziej sprzyjającego środowiska dla mobilności międzynarodowej oraz 
międzysektorowej (rozumianej jako mobilność na linii sektor B+R oraz przemysł). Wy-
maga to udoskonalenia obowiązujących w Europie zasad finansowania badań, poprawy 
infrastruktury badawczej, oraz z jednej strony usuwania barier mobilności a z drugiej 
stosowania finansowych zachęt do jej wzrostu. 

Mobilność z punktu widzenia polityki i strategii UE jest składową dwóch zasad-
niczych elementów mobilności w skali międzynarodowej oraz mobilności pomiędzy insty-
tucjami sektora badań i rozwoju oraz sferą przemysłu. Stąd też obecna strategia zakła-
da, że poprzez uczynienie z mobilności centralnego elementu poszczególnych etapów 
kariery pracowników badawczych osiągnięte zostanie5: 

 przekształcenie Europy w miejsce bardziej atrakcyjne dla badaczy, co związane jest:  

─ z zatrzymaniem Europejskich pracowników badawczych w Europie, 
─ przyciągnięcie badaczy z krajów poza UE, 
─ zachęcanie pracowników badawczych pracujących poza UE do powrotu, 

 podniesienie międzynarodowej mobilności pracowników badawczych oraz wzmocnie-
nie europejskiego wymiaru karier pracowników badawczych, 

 stymulowanie wzrostu mobilności pomiędzy instytucjami sektora badań i rozwoju 
oraz sferą przemysłu w lepszego wykorzystania efektów prac badawczych. 

Choć pracownicy naukowi należą do relatywnie mobilnej grupy zawodowej  
to osiągnięcie poziomu mobilności zadowalającego z punktu wymagań Europejskiej Prze-
strzeni Badawczej wymaga przezwyciężenia szeregu problemów i barier. Należy podkre-
ślić, że nieco odmiennie kształtują się one w odniesieniu do dwóch analizowanych rodza-
jów mobilności. Z tego względu zostaną one poddane osobnej analizie. 

BARIERY MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW NAUKI6

W ramach sformułowanej przez Komisję Europejską strategii mobilności pra-
cowników naukowych dla Europejskiej Przestrzeni Badawczej wyróżniono następujące 
grupy problemów odnoszące się do mobilności międzynarodowej: 

 Rozwój kariery a wyjazdy zagraniczne. 

                                                     
 

5 Tamże, s. 6. 
6 Tamże, s. 6-8. 
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Mobilność w środowisku naukowym często nie jest odpowiednio doceniana i oce-
niana. Uzasadnione obawy o swoją pozycję w ramach systemu krajowego mogą 
towarzyszyć pracownikom naukowym wyjeżdżającym za granicę. Głownie chodzi 
tu o młodszą kadrę nie posiadającą jeszcze stabilnej pozycji zawodowej, choć  
w pewnym zakresie dotyczy to szeroko rozumianej kadry profesorskiej. Innym 
problemem w tym kontekście jest ryzyko utraty statusu społecznego i zawodowe-
go, które towarzyszy zaczynaniu pracy w nowym kraju.  

 Zagadnienia finansowe. 

Mobilność pracowników nauki ograniczana jest poprzez niedostateczny poziom fi-
nansowania szczególnie w zakresie szeroko rozumianych kosztów przeprowadzki  
i integracji.  

 Wjazd do kraju oraz dostęp do zatrudnienia.  

Problem ten dotyka głównie osoby spoza UE, a związany jest z kwestiami 
wizowymi oraz pozwoleniami pobytu i pozwoleniami na pracę. 

 Uprawnienia związane z ubezpieczeniami społecznymi oraz zagadnienia podatkowe. 

Różnice występujące w ramach regulacji odnoszących się do systemu ubezpie-
czeń społecznych oraz systemu podatkowego w poszczególnych krajach UE mogą 
w istotnym stopniu przyczynić się do obniżenia atrakcyjności mobilności pracow-
ników nauki. W niektórych krajach pracujący na stanowiskach związanych  
ze służbą cywilną posiadają specjalne regulacje dające np. pewne przywileje 
emerytalne, które podlegają utracie w przypadku przeniesienia się do innego kra-
ju lub do sektora prywatnego. Problem ten może być szczególnie wyraźny w od-
niesieniu do niektórych państw trzecich, którzy wyjeżdżając na koniec kontraktu 
mogą stracić swoje składki emerytalne. 

 Metody i kryteria stosowane w ramach rekrutacji. 

Ogłoszenia o konkursach/procedurach rekrutacyjnych na stanowiska badawcze 
wciąż relatywnie rzadko przekazywane w sposób umożliwiający uczestnictwo 
naukowców zagranicznych. Dodatkowe problemy mogą sprawiać stosowane  
w takich przypadkach krótkie terminy oraz utrudnienia związane z procedurą 
uznawania dyplomów zagranicznych. W odniesieniu do stanowisk w ramach sek-
tora publicznego, zagraniczna kadra naukowa może wciąż być narażona na re-
strykcje wynikające z obowiązujących w niektórych krajach regulacji związanych 
ze służbą cywilną i wymaganiami językowymi.  

 Zagadnienia związane z rodziną. 

Ponieważ kadra naukowa w zależności od okresu pozostawania za granicą, prze-
nosi się wraz z rodziną lub potrzebuje regularnych kontaktów z rodziną ten rodzaj 
zagadnień można uważać za istotny z punktu widzenia jej mobilności. Problem 
ten w szczególności posiada odniesienie do pracowników posiadających małe 

 



Mobilność pracowników nauki - wyzwania dla Europejskiej Przestrzeni… 61 

 
dzieci lub dzieci w wieku szkolnym, co związane jest ze zmianą środowiska ich 
wychowania, problemami językowymi czy obowiązkiem szkolnym.  

 Płeć. 

Jest również czynnikiem powiązanym z mobilnością pracowników nauki. Raporty 
analizujące sytuację kobiet w środowisku naukowym wskazują, że choć sytuacja 
stopniowo się poprawia wciąż napotykają one poważniejsze przeszkody związane 
z rozwojem kariery niż mężczyźni7.  

BARIERY MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW NAUKI POMIĘDZY SFERĄ NAUKI, 
A PRZEMYSŁEM 

Raport High-Level Expert Group on Improving Mobility of Researchers wyszcze-
gólnia zidentyfikowane przez zespół badawczy bariery mobilności pomiędzy sektorem 
B+R a sferą przemysłu. Wskazuje jednocześnie, na fakt, że w odróżnieniu do mobilności 
międzynarodowej bariery te wykraczają często poza sferę regulacji prawnych 
i administracyjnych, związane są bowiem również z utrudnionym rozumieniem uwarun-
kowań panujących w innym sektorze oraz możliwością ich wzajemnego pogodzenia. 
Często wskazywane są w tym kontekście dylematy pomiędzy publikacjami naukowymi, 
a koniecznością zachowania tajemnicy handlowej, czy też pomiędzy działaniami na rzecz 
doskonalenia produktu, a rozwojem nauki. Ponadto można wskazać na zasadnicze różni-
ce pomiędzy kulturą organizacyjną przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Wejście 
pracownika naukowego w warunki biznesowe wymaga od niego zasadniczej zmiany  
w podejściu do swojej pracy i chociażby kryteriów sukcesu. 

Szereg elementów zostało wskazanych w raporcie jako bariery na poziomie eu-
ropejskim, w tym8: 

 Szeroko występujące w krajach UE formalne wymagania co do kwalifikacji związa-
nych ze stanowiskami w sektorze B+R, co znacząco utrudnia przechodzenie do-
świadczonych pracowników badawczych ze sfery przemysłu. W tym zakresie istnieje 
pewne zróżnicowanie w zależności od rodzaju dyscypliny naukowej, szczególnie  
w naukach inżynierskich w części krajów możliwe jest zastąpienie formalnych kwalifi-
kacji akademickich poprzez pewnego rodzaju doświadczeniem pracy w przemyśle, 

 Większość krajów UE umożliwia równoczesne zatrudnienie w obu sektorach. 
W części krajów jednak stosowane są ograniczenia co do czasu pracy lub wynagro-
dzeń. Zróżnicowany jest zakres w jakim pracownicy instytucji badawczych muszą ra-
portować swoje zaangażowanie w pracę w przemyśle, 

                                                     
 

7  Komisja Europejska, Women in Science and Technololgy. The Business Perspective, Directorate 
for General Research, Bruksela 2006. 

8  Komisja Europejska, High-Level Expert Group…, op. cit., s. 8-9. 

 



Paweł Głodek 62 

 
 Jako problem mogą występować kwestie powiązane z transferem uprawnień emery-

talnych oraz ubezpieczenia społecznego. Uprawnienia zdobywane poprzez wieloletnią 
pracę w ramach sektora publicznego mogą zostać utracone lub poważnie ograniczo-
ne w razie choćby czasowego przejścia do sfery przemysłu, 

 Zróżnicowany w poszczególnych krajach UE jest poziom wsparcia finansowego dla 
tworzących się firm typu spin-off czy spin-out, 

 Do grona szczególnie złożonych problemów oraz głównych barier zalicza się proble-
matykę praw własności intelektualnej i przemysłowej, 

 Jako bariera mobilności pracowników badawczych do publicznego sektora B+R po-
strzegane jest zróżnicowanie poziomów wynagrodzeń w obu sferach, 

 W części obszarów badawczych, w szczególności tych charakteryzujących się szyb-
kim rozwojem (np. technologie informacyjne) zauważalne są daleko idące obawy 
sektora publicznego przed tworzeniem powiązań z biznesem związane z możliwością 
utraty części kadry na rzecz sektora prywatnego. 

KIERUNKI DZIAŁAŃ  

W rezultacie podjętych analiz i konsultacji na poziomie narodowym, w ramach 
realizacji strategii przyjęto dwa zasadnicze kierunki działań. W ramach pierwszego z nich 
występują czynniki związane z tworzeniem bardziej przyjaznego otoczenia dla różnych 
przejawów mobilności pracowników nauki w trakcie trwania ich kariery zawodowej.  
Do głównych działań w tym zakresie należą9: 

 zagadnienia dotyczące korzystnego środowiska prawnego, w tym: regulacje dotyczą-
ce wjazdu i pobytu obcokrajowców (zwłaszcza spoza UE), dostęp do zatrudnienia, 
ubezpieczenia społeczne, oraz zagadnienia podatkowe, 

 dostęp do informacji związanych z mobilnością, w tym: informacje niezbędne dla 
pracowników nauki, dostęp do informacji o rekrutacji pracowników w jednostkach 
badawczych krajów UE, analizy i statystyka mobilności, 

 działania nakierowane na dostarczanie pomocy dla kadry naukowej w zakresie mo-
bilności poprzez tworzenie centrów mobilności oraz ich sieci, poprawa efektywności 
ogłoszeń  
o stanowiskach badawczych, utworzenie sieci rzeczników zajmujących się obroną in-
teresów kadry naukowej spoza danego kraju, 

 poprawa jakości działań na poziomie narodowym poprzez wymianę dobrych praktyk, 
benchmarking, spotkania międzyresortowe, wprowadzenie karty jakości w zakresie 
praktyk przyjmowania kadry naukowej. 

Drugi z kierunków działań odnosi się do opracowania i zastosowania instrumen-
tów finansowych na poziomie lokalnym, regionalnym oraz europejskim w celu zwiększe-

                                                     
 

9  Por. Komisja Europejska, Second Implementation Report on “A Mobility Strategy for the European 
Research Area”, Commission Staff Working Papers, Bruksela 2004, SEC (2004) 412. 
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nia atrakcyjności działalności badawczej jako jednej z opcji kariery zawodowej i co za 
tym idzie zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich w tej dziedzinie. 

Na skutek m.in. przyjętej strategii i realizacji związanych z nią zadań w ostat-
nich latach zostało zainicjowanych i rozwiniętych szereg inicjatyw tak na poziomie euro-
pejskim jak i poszczególnych krajów wspólnoty. Jako jedna z platform odniesienia  
w sprawach polityki personalnej w zakresie kadry naukowej wprowadzony został, po 
konsultacjach z krajami członkowskimi dokument “Recommendation on the European 
Charter for Researchers and on a Code of Conduct for the Recruitment of 
Researchers”10. Zawiera on szereg wskazań instrumentów mogących zostać 
wykorzystanych zarówno przez kraje członkowskie, pracodawców jak również samą 
kadrę naukową do przygotowania dalszych inicjatyw nakierowanych na ujednolicenie 
systemu kariery zawodowej kadry naukowej w ramach UE oraz stworzenia dla tej grupy 
zawodowej otwartego rynku pracy. 

                                                    

Podstawowym instrumentem finansowania międzynarodowej mobilności jest re-
alizowany w ramach kolejnych Programów Ramowych system stypendialny Marie Curie. 
Wspiera on szereg różnych rodzajów mobilności kadry naukowej będącej na różnych 
etapach swej kariery. W 6 PR jego budżet wyniósł niemal 1,6 mld. €. 

Jedną z najbardziej widocznych wdrożonych inicjatyw jest powstanie sieci Por-
tali dla Mobilnych Naukowców11 (Researcher’s Mobility Portal). Są one zorientowane na 
dostarczenie szerokiej gamy informacji mogących wspierać mobilność kadry naukowej. 
Stąd też zawierają zarówno ogólne informacje o poszczególnych krajach i ich systemach 
nauki, informacje ściśle związane z wyjazdami oraz przyjazdami naukowców, jak również 
bazę danych ofert pracy oraz wakujących stanowisk w systemie naukowym krajów UE  
i krajów stowarzyszonych. Jako instrument komplementarny do portalu stworzona zosta-
ła Sieć Europejskich Centrów Mobilności (ERA-MORE). 

Nieco mniejsze sukcesy można odnotować w zakresie usuwania barier admini-
stracyjnych i prawnych. Znaczny wysiłek powinien zostać włożony w przezwyciężanie 
barier z obszarów zagadnień podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego. Dotychczas 
główne działania w tym zakresie polegają na analizach i opracowaniach dobrych praktyk 
realizowanych na poziomie narodowym. Planowane jest ich rozpowszechnianie w ramach 
systemu otwartej metody koordynacji (Open Method of Coordination - OMC) 12. 

Dzięki znaczącej aktywizacji działań UE oraz państw członkowskich udaje się  
w ostatnich latach stopniowo pobudzać międzynarodową mobilność kadry naukowej. 

 
 

10  Komisja Europejska, Recommendation on the European Charter for Researchers and on a Code of 
Conduct for the Recruitment of Researchers, Directorate for General Research, Bruksela 2005, 
C(2005) 576 final of 11.3.2005. 

11  Witryna internetowa - Portal dla Mobilnych Naukowców, www.eracareers-poland.gov.pl 
12  Komisja Europejska, Implementation Report 2004 on “A Mobility Strategy for the European Re-
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Prawdziwym wyzwaniem na skalę europejską jest jednak budowa jej mobilności pomię-
dzy sferami nauki i przemysłu. Tu pozostało szczególnie dużo do zrobienia zwłaszcza,  
że jak stwierdzono wcześniej różnice pomiędzy oboma środowiskami wykraczają poza 
sferę regulacji prawnych. Jednym z elementów nakierowanych na zmiany w tym zakresie 
będą zmiany w profilu programu stypendiów Marie Curie w kierunku wsparcia przepły-
wów kadrowych między przemysłem a nauką. 

THE MOBILITY OF RESEARCHERS –  
CHALLENGES FOR THE EUROPEAN RESEARCH AREA 

The orientation of contemporary economic policy towards science, technology 
and innovations stimulates a gradual increase in the awareness of the problem of re-
searchers mobility. The importance of this problem is particularly visible in the context of 
the European Research Area (ERA) creation process which aims both at improved cohe-
sion of EU countries research systems and at the overall growth of effectiveness and 
competitiveness of the European R+D system. In the paper the two main aspects of 
researchers’ mobility have been analysed – international mobility and the mobility be-
tween industry and academia. The review of the main types of barriers has been done 
and some suggestions related to the areas which pose a challenge to the process of 
formation of European Research Area have been formulated.  

Translated by Paweł Głodek 
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