
MONITOR POLSKI
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2012 r.

Poz. 254

KOMUNIKAT
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

o ustanowieniu programu pod nazwą „Mobilność Plus” 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 
oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) ogłasza się, co następuje:

Ustanawia się z dniem 27 kwietnia 2012 r. program pod nazwą „Mobilność Plus”, stanowiący załącznik do komunikatu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

1)  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go (Dz. U. Nr 248, poz. 1483).

Załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego z dnia 26 kwietnia 2012 r. (poz. 254)

„Mobilność Plus”

I. 1. Celem programu pod nazwą „Mobilność Plus”, zwanego dalej „programem”, jest umożliwienie młodym naukow-
com, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, zwanym dalej „uczestnikami programu”, udziału w badaniach naukowych 
prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynaro-
dowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce 
naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe 
lub prace rozwojowe, zwanej dalej „zagranicznym ośrodkiem”, oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika 
programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek.

Program ma pomóc uczestnikom programu w dalszym rozwoju kariery naukowej przez zdobycie doświadczenia i wie-
dzy dzięki udziałowi w badaniach naukowych lub pracach rozwojowych realizowanych przy wykorzystaniu aparatury i me-
tod niedostępnych w kraju.

2. Uczestnikiem programu może być:

1) młody naukowiec zatrudniony w jednostce naukowej na podstawie umowy o pracę lub mianowania, będący:

a)  pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkol-
nictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.1)) albo

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. 
Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 
i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092.
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b)  pracownikiem naukowym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 
poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455), albo

c)  pracownikiem naukowym lub badawczo-technicznym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092);

2) uczestnik studiów doktoranckich.

3. W ramach programu jest możliwe finansowanie pobytu w zagranicznym ośrodku oraz podróży między miejscem 
zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek, małżonka uczestnika programu oraz jego niepeł-
noletnich dzieci.

4. Udział w programie jest finansowany ze środków finansowych na naukę wyodrębnionych w części budżetu państwa 
– Nauka na finansowanie programów i przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego do spraw nauki, zwanego 
dalej „Ministrem”.

II. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa 
w art. 2 ust. 9 pkt a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zatrudniające lub kształcące na 
studiach doktoranckich uczestników programu.

III. 1.  Środki finansowe w ramach programu są przyznawane w drodze konkursu ogłaszanego przez Ministra.

2. Ogłoszenie o konkursie jest zamieszczane na stronie podmiotowej Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Ogłoszenie o konkursie zawiera:

1) przedmiot konkursu;

2)  termin i miejsce składania wniosków o przyznanie środków finansowych w ramach programu, zwanych dalej „wnios- 
kami”;

3) warunki udziału w konkursie;

4) tryb przeprowadzania konkursu;

5) wzór wniosku;

6) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku.

4. Wnioski niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie są zwracane wnioskodawcy 
z informacją o przyczynach zwrotu oraz możliwości uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji. 

5. Środki finansowe w ramach programu są przyznawane jednostce naukowej na podstawie decyzji Ministra, z przezna-
czeniem dla uczestnika programu.

6. Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej zatrudniającej lub kształcącej na studiach doktoranckich 
uczestnika programu, na podstawie umowy o finansowanie uczestnictwa w programie, określającej warunki realizacji, 
finansowania i rozliczania uczestnictwa w programie.

7. Środki finansowe są przekazywane uczestnikowi programu na podstawie umowy zawartej między jednostką nauko-
wą a uczestnikiem programu.




