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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  

RM 10-212, 213, 214, 215, 216-08  
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekty 
ustaw: 

 

1.  o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 

2.  o Narodowym Centrum Nauki, 

3.  o instytutach badawczych, 

4.  o Polskiej Akademii Nauk, 

5.  o zasadach finansowania nauki. 
 

W załączeniu przedstawiam także opinie dotyczące zgodności 
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu  
w tych sprawach w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego. 

 

wz. Wiceprezes Rady Ministrów 

 

(-) Waldemar Pawlak 



Projekt 

U S T A W A 

z dnia                                 

o instytutach badawczych 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

 

1. Instytutem badawczym w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka organizacyjna, 

wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, która 

prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie 

i zastosowanie w praktyce, zwana dalej „instytutem”. 

2. Instytut uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

3. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej 

pośrodku i nazwą instytutu w otoku. 

 

Art. 2. 

 

1. Do podstawowych zadań instytutu należy: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do wprowadzenia 

w praktyce; 

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

2. Instytut może: 

1) upowszechniać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych; 

2) wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych; 

3) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki 



  

oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz w zakresie wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki 

i techniki; 

4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną i aprobacyjną; 

5) prowadzić i rozwijać bazy danych związane z przedmiotem działania instytutu; 

6) prowadzić działalność w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, 

wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej 

innowacyjność przedsiębiorstw; 

7) produkować w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi 

aparaturę, urządzenia, materiały i inne wyroby oraz prowadzić walidację metod 

badawczych, pomiarowych oraz kalibrację aparatury; 

8) prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi 

i pracami rozwojowymi. 

3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić: 

1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami 

naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni 

naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne; 

2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające. 

4. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą inną niż wymieniona w ust. 1 – 3, w zakresie 

i  w formie określonej w statucie instytutu, związaną z prowadzonymi badaniami naukowymi 

i  pracami rozwojowymi, na zasadach określonych w przepisach o swobodzie działalności 

gospodarczej. Działalność ta jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym 

z działalności, o której mowa w ust. 1 – 3. 

 

Art. 3. 

 

Instytut prowadzący badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych 

uczestniczy w systemie ochrony zdrowia. 
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Rozdział 2 

Tworzenie, łączenie, podział, reorganizacja, przekształcanie i likwidacja instytutów 

 

Art. 4. 

 

Instytut może być utworzony, jeżeli zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie 

działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 2, oraz zostanie zapewniona niezbędna kadra 

o odpowiednich kwalifikacjach oraz aparatura badawcza, laboratoryjna, potencjał informatyczny 

i inne niezbędne warunki materialno-techniczne. 

 

Art. 5. 

 

1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego ze 

względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii Komitetu 

Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy z dnia …. 

o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr …, poz. …), zwanego dalej „Komitetem”. 

2. Ministrem nadzorującym instytut jest minister wskazany w rozporządzeniu Rady Ministrów, 

o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „ministrem nadzorującym”. 

3. Rozporządzenie o utworzeniu instytutu określa przedmiot i zakres działania instytutu, jego 

nazwę i siedzibę oraz składniki majątkowe, w tym tytuł prawny do gruntów oraz budynków 

i urządzeń trwale z nimi związanych. 

4. W akcie o utworzeniu instytutu wskazuje się mienie lub organ, który go w to mienie wyposaża.  

 Akt ten wskazuje także formę i sposób tego wyposażenia. 

 

Art. 6. 

 

1. Minister nadzorujący wyposaża instytut w środki niezbędne do prowadzenia działalności 

określonej w akcie o utworzeniu instytutu. 

2. Instytut działa na podstawie statutu, który określa szczegółowy przedmiot i zakres działania 

instytutu. Statut uchwala rada naukowa, a zatwierdza minister nadzorujący. 

3. Pierwszy statut nowo utworzonemu instytutowi oraz statut instytutowi powstałemu w wyniku 
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połączenia lub podziału nadaje minister nadzorujący. Pierwszy statut obowiązuje do czasu 

zatwierdzenia przez ministra nadzorującego statutu uchwalonego zgodnie z trybem, o którym 

mowa w ust. 2. 

4. Strukturę organizacyjną instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, 

po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

 

Art. 7. 

 

1. Instytut może zostać połączony z innym instytutem, podzielony, zreorganizowany lub 

zlikwidowany, jeżeli minister nadzorujący uzna, że łączenie, podział, reorganizacja lub 

likwidacja instytutu jest uzasadniona merytorycznie, organizacyjnie i finansowo. 

2. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutu może nastąpić na wspólny wniosek 

rady naukowej i dyrektora instytutu złożony ministrowi nadzorującemu oraz z inicjatywy własnej 

tego ministra. 

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra nadzorującego, w drodze rozporządzenia, dokonuje 

połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji instytutu. 

 

Art. 8. 

 

1. Utworzenie, połączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutu są poprzedzone 

postępowaniem przygotowawczym mającym na celu ocenę potrzeby oraz warunków jego 

utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji. 

2. Minister właściwy ze względu na działalność instytutu lub minister nadzorujący powołuje 

zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Zespół roboczy 

przedstawia ministrowi opinię w terminie trzech miesięcy od dnia powołania. 

3. Opinie w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji instytutu przedstawiają 

ministrowi nadzorującemu również rada naukowa oraz dyrektor instytutu. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb tworzenia, 

łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów, w tym: 

1)  komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu, 

2)  uregulowanie zobowiązań, 
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3)  zabezpieczenie roszczeń pracowniczych, 

4)  zagospodarowanie mienia 

– mając na celu poprawę jakości prowadzonych badań naukowych i wdrożeń oraz potencjału 

naukowego instytutu, a także racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz majątkiem 

instytutu. 

 

Art. 9. 

 

1. Instytut, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, może być: 

 1) przekształcony w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk – po podjęciu uchwały w tej 

sprawie przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w trybie określonym w art. 40 ustawy 

z dnia ….. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr …, poz. …); 

 2) włączony do uczelni publicznej – po uzgodnieniu z właściwymi organami uczelni; 

 3) włączony do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk – po uzgodnieniu z dyrektorem 

tego instytutu naukowego oraz z Prezesem Polskiej Akademii Nauk. 

2. Przekształcenie instytutu w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub jego włączenie 

do uczelni publicznej albo do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk przeprowadza Rada 

Ministrów z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra nadzorującego, po uprzednim 

zasięgnięciu opinii dyrektora lub rady naukowej tego instytutu. 

3. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego instytutu: 

 1) przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączonego do takiego 

instytutu – następuje na wniosek dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk; 

 2) włączonego do uczelni publicznej – następuje na wniosek rektora tej uczelni. 

4. Do instytutu przekształconego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, włączonego 

do uczelni publicznej lub do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk stosuje się 

odpowiednio przepisy o łączeniu instytutów. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, kryteria i szczegółowe warunki oraz tryb 

przekształcania i włączania instytutów, w tym: 

1) komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu, 

2) uregulowanie zobowiązań, 

3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych, 
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4) zagospodarowanie mienia 

– mając na celu zwiększanie potencjału badawczego oraz poprawę jakości prowadzonych badań 

naukowych i prac rozwojowych, a także racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi oraz 

majątkiem instytutu. 

 

Art. 10. 

 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb działania 

oraz sposób i warunki tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji instytutów 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz specyfikę 

działania tych instytutów. 

 

Art. 11. 

 

1. Instytut powstały w wyniku połączenia lub instytut, do którego włączono inny instytut, 

wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były łączone instytuty. Na instytut 

przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki instytutu wynikające z decyzji 

administracyjnych. 

2. Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk powstały w wyniku przekształcenia, o którym 

mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki instytutu. Na instytut 

naukowy przechodzą z mocy ustawy uprawnienia i obowiązki instytutu wynikające z decyzji 

administracyjnych. 

 

Art. 12. 

 

1. Instytut może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji. 

2. Do komercjalizacji i prywatyzacji instytutu stosuje się przepisy o komercjalizacji 

i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Decyzję o komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu może podjąć minister nadzorujący 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki, z inicjatywy własnej lub na wniosek 
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dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

4. Do pracowników instytutu przekształconego w spółkę handlową stosuje się art. 231 Kodeksu 

pracy.  

 

Art. 13. 

 

1. W spółce handlowej powstałej w wyniku przekształcenia instytutu, która kontynuuje 

dotychczasową działalność, można powołać radę naukową spółki. 

2. Do rady naukowej spółki należy: 

1)  przedkładanie zarządowi spółki propozycji perspektywicznych kierunków działalności 

naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej; 

2)  przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie 

tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 

3)  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych i finansowych spółki; 

4)  opiniowanie regulaminu organizacyjnego spółki. 

3. Do rady naukowej spółki stosuje się art. 30 ust. 3 – 5 oraz  art. 31 i 32. 

 

Art. 14. 

 

1. W stosunku do instytutów, z wyłączeniem instytutów uczestniczących w systemie ochrony 

zdrowia, może być ogłoszona upadłość. 

2. Z dniem ogłoszenia upadłości: 

1)  minister nadzorujący odwołuje dyrektora; 

2)  rada naukowa, o której mowa w art. 23 pkt 2, ulega rozwiązaniu. 

3. Minister nadzorujący, w drodze decyzji, zawiesza postępowanie likwidacyjne z dniem 

uzyskania informacji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości instytutu. 

4. Z dniem ogłoszenia upadłości instytutu postępowanie likwidacyjne podlega umorzeniu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do upadłości instytutu stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, 

z późn. zm.1)). 

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 
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Art. 15. 

 

Aparatura badawcza i księgozbiory, które zostały zakupione ze środków publicznych, są 

wyłączone z postępowania likwidacyjnego i upadłościowego i podlegają przekazaniu innemu 

instytutowi wskazanemu w decyzji ministra nadzorującego. Decyzja ta określa tryb oraz warunki 

tego przekazania. 

 

Rozdział 3 

Zasady gospodarki instytutów 

 

Art. 16. 

 

1. Mienie instytutu obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 

2. Organ wskazany w akcie o utworzeniu instytutu wyposaża tworzony instytut w nieruchomości 

Skarbu Państwa. Na wyposażenie instytutu tworzonego z połączenia kilku instytutów 

przeznacza się nieruchomości stanowiące własność łączonych instytutów; na jego 

wyposażenie mogą być również przeznaczone nieruchomości Skarbu Państwa. 

3. Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać instytutom 

nieruchomości w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)). 

4. Gospodarowanie mieniem instytutu odbywa się zgodnie z zasadą celowości, gospodarności 

i oszczędności. 

5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa w art. 7 ust. 1, jego majątek, po zaspokojeniu 

wierzytelności, staje się własnością Skarbu Państwa. O przeznaczeniu majątku decyduje 

minister nadzorujący w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem 

właściwym do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem art. 15. 

 

                                                                                                                                                                            
i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, 
poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119, 
z 2007 r. Nr 123, poz. 850 i Nr 179, poz. 1279 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 606 i Nr 116, poz. 731. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. 
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, 
z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369. 
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Art. 17. 

 

1. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych instytutu 

o wartości rynkowej mienia przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, 

obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według 

stanu z dnia wystąpienia o zgodę do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, stosuje 

się przepisy art. 5a – 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.3)). 

2. Instytut sprzedaje lub odpłatnie oddaje do używania innym podmiotom, na podstawie umów 

prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu na zasadach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 września 

1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981, z późn. zm.4)). 

3. Instytut zgłasza ministrowi nadzorującemu zamiar dokonania czynności prawnej, mającej za 

przedmiot mienie zaliczone zgodnie z odrębnymi przepisami do aktywów trwałych o wartości 

rynkowej wyższej niż równowartość 20 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę do 

ministra nadzorującego, lecz niższej niż określona w ust. 1, polegającej na: 

1)  wniesieniu tego mienia do spółki lub fundacji; 

2)  dokonaniu darowizny; 

3)  nieodpłatnym oddaniu do używania innym podmiotom w drodze umów prawa  

 cywilnego. 

4. Minister nadzorujący może, w terminie miesiąca od dnia otrzymania zgłoszenia, nie wyrazić 

zgody na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w ust. 3. 

5. Instytut może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki, za zgodą 

ministra nadzorującego, tworzyć spółki handlowe i obejmować lub nabywać akcje i udziały 

w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. 
                                                      
3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, 
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 741, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4 , poz. 26, 
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703, 
z 2005 r. Nr 169, poz. 1417 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 721. 
4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2004 r. 
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1109. 
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6. Instytut jest obowiązany uzyskać zgodę ministra nadzorującego na wykonywanie praw z tytułu 

posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w ust. 5. 

7. Czynności prawne, dokonane z naruszeniem przepisów określonych w ust. 1 – 4 i 6, są 

nieważne. 

 

Art. 18. 

 

1. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek. 

2. Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. 

3. Instytut odpowiada za swoje zobowiązania. 

4. Instytut nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa ani innych osób prawnych. Skarb 

Państwa nie odpowiada za zobowiązania instytutu, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Niewykonane zobowiązania likwidowanego instytutu, uczestniczącego w systemie ochrony 

zdrowia lub instytutu nieprowadzącego działalności gospodarczej, obciążają Skarb Państwa. 

6. Dyrektor w ramach możliwości finansowych ustala wielkość środków na wynagrodzenia. 

7. Instytut osiąga przychody w związku z prowadzoną działalnością określoną w art. 2, w tym ze 

sprzedaży:  

1)  wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 

2)  patentów, praw ochronnych oraz licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych; 

3)  prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego; 

4)  produkcji urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług. 

8. Instytut osiąga przychody z dotacji na podstawie przepisów ustawy z dnia … o zasadach 

finansowania nauki i ustawy z dnia …. o finansach publicznych (Dz. U. Nr …, poz. …), 

z zastrzeżeniem art. 21 ust. 6. 

9. Instytut może uzyskiwać przychody z darowizn. 

10. Podstawą gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 7 – 9, jest plan finansowy, 

zwany dalej „planem”. 

11. Roczny plan obejmuje: 

1) przychody własne; 

 2) dotacje z budżetu państwa; 

 3) koszty, w tym: 
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a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 

b) płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań, 

c) koszty majątkowe. 

12. Do czasu zatwierdzenia planu przez ministra nadzorującego podstawą gospodarki 

finansowej jest projekt planu. 

13. Plan ustala dyrektor instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

14. Sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza minister nadzorujący instytut. 

 

Art. 19. 

 

1. Instytut tworzy fundusze: 

1) statutowy, który stanowi równowartość majątku na dzień rozpoczęcia działalności; 

2) rezerwowy, który tworzy się z nie mniej niż 8 % zysku netto za poprzedni rok obrotowy; 

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 

z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.5)). 

2. Instytut może tworzyć fundusze: 

1) badań własnych, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy; 

2) stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy; 

3) wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych instytutowi na podstawie umów 

przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych 

tego instytutu, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia; 

4) nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy. 

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 i 2, zmniejsza się lub zwiększa na następujących zasadach: 

1) fundusz rezerwowy służy na pokrycie strat instytutu; w przypadku gdy strata netto będzie 

wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostała część straty zostanie pokryta z funduszu 

statutowego; 

                                                      
5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 118, poz. 561, Nr 139, 
poz. 647 i  Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 75, poz. 486 i Nr 113, 
poz. 717, z 2002 r. Nr 135, poz. 1146, z 2003 r. Nr 213, poz. 2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69, 
poz. 467 i Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 522. 
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2) w przypadku gdy fundusz rezerwowy osiągnie wartość 1/5 funduszu statutowego, instytut 

może nie dokonywać odpisu z zysku; 

3) odpisu na fundusz nagród dokonuje się zaliczkowo w bieżącym roku obrotowym, z tym 

że wypłata nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego instytutu; warunki wypłat ze środków funduszu określa zakładowy układ 

zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania; 

4) środki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów 

wdrożenia; warunki wypłat ze środków funduszu określa zakładowy układ zbiorowy 

pracy lub regulamin ustalony przez instytut. 

4. Zysk netto instytutu przeznacza się na zwiększenie: 

1) funduszu rezerwowego; 

2) funduszu badań własnych; 

3) funduszu nagród; 

4) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

5. Dyrektor instytutu przedstawia do zatwierdzenia ministrowi nadzorującemu wniosek 

dotyczący podziału zysku, po zaopiniowaniu przez radę naukową. Minister nadzorujący, mając 

na względzie dbałość o prawidłowe funkcjonowanie instytutu, może dokonać innego niż 

wnioskowany podziału zysku. 

6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki funduszów instytutu przechodzą na 

rok następny. 

 

Art. 20. 

 

1. Instytuty są zwolnione z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub własność gminy, z wyjątkiem części tych gruntów 

wykorzystywanej wyłącznie do działalności gospodarczej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do użytkowania wieczystego gruntów wchodzących w skład 

Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Instytuty, z tytułu użytkowania wieczystego tych 

gruntów, ponoszą opłaty określone w przepisach o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa. 
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Rozdział 4 

Państwowy instytut badawczy 

 

Art. 21. 

 

1. Instytut może otrzymać status państwowego instytutu badawczego, jeżeli zaistnieje potrzeba 

zlecenia mu zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2, do wykonywania w sposób ciągły. 

2. Status państwowego instytutu badawczego może być nadany instytutowi na wniosek ministra 

nadzorującego, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się ocenę dotychczasowej działalności instytutu 

dokonaną przez Komitet, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o prowadzonych 

badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie zatrudnionych 

pracowników i ich kwalifikacjach oraz o stanie majątkowym tego instytutu, umożliwiającym 

właściwą realizację zadań. 

4. Państwowy instytut badawczy, na zasadzie wyłączności, używa w nazwie określenia 

„Państwowy Instytut Badawczy”. 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje instytutowi status państwowego instytutu 

badawczego, uwzględniając w szczególności wymagania, o których mowa w art. 4, oraz 

określając zakres zadań tego instytutu, źródła finansowania i wskazując dysponentów środków 

budżetowych przeznaczonych na realizację tych zadań. 

6. Państwowy instytut badawczy otrzymuje dotację celową na finansowanie realizacji zleconych 

zadań. Wysokość dotacji jest określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych 

dysponentów części budżetowych. 

7. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może pozbawić instytut statusu państwowego 

instytutu badawczego, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające nadanie tego statusu albo gdy 

instytut nie wykonuje zleconych mu zadań, mając na uwadze zapewnienie ciągłości działania 

instytutu i jego prawidłowej gospodarki. 
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Art. 22. 

 

Do zadań państwowego instytutu badawczego należy wykonywanie: 

1)   zadań określonych w art. 2; 

2)   zadań szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których 

wykonanie jest niezbędne dla zapewnienia obronności i bezpieczeństwa publicznego, 

działania wymiaru sprawiedliwości, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju 

edukacji i kultury, kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli, 

dotyczących: 

a) opracowywania i opiniowania standardów w zakresie rynku pracy, ochrony pracy 

i zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki 

żywnościowej, gospodarki przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasobami 

naturalnymi, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa 

technicznego, energetycznego i bezpieczeństwa transportu oraz standardów 

produktów, procesów i usług, a także warunków przestrzegania tych standardów, 

b) monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać 

zagrożenie publiczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof naturalnych lub 

technicznych, noszących znamiona klęski żywiołowej. 

 

 

Rozdział 5 

Organy instytutu 

 
Art. 23. 

 

Organami instytutu są: 

1)   dyrektor; 

2)   rada naukowa. 
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Art. 24. 

 

1. Dyrektor: 

1)  ustala plany działalności instytutu; 

2)  realizuje politykę kadrową; 

3) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego 

zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4; 

4)  odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu; 

5)  reprezentuje instytut; 

6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem  

    należących do zakresu działania rady naukowej. 

2. Minister nadzorujący powołuje dyrektora na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

Kandydata na dyrektora przedstawia ministrowi nadzorującemu komisja konkursowa w trybie 

określonym na podstawie art. 25 ust. 6. 

3. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu dyrektora określa także wysokość jego 

wynagrodzenia. 

4.  Minister nadzorujący odmawia powołania na dyrektora kandydata wskazanego przez komisję 

konkursową, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub kandydat nie 

spełnia kryteriów określonych w ust. 6. Odmowa powołania wymaga uzasadnienia. 

5. W przypadku niepowołania dyrektora, rada naukowa zarządza ponowne przeprowadzenie 

konkursu. Do czasu powołania nowego dyrektora funkcję tę pełni, powołany przez ministra 

nadzorującego, zastępca dyrektora do spraw wdrożeń i transferu technologii. Zastępca 

dyrektora do spraw wdrożeń i transferu technologii pełni funkcję dyrektora także w innych 

przypadkach, gdy funkcja dyrektora jest nieobsadzona. 

6. Dyrektorem może być osoba, która: 

1)  posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 

2)  korzysta z pełni praw publicznych; 

3)  posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; 

4) posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych 

Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie 

tematyki badawczo-rozwojowej; 
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5)  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń lub transferu  

 technologii lub świadczenia usług badawczo-rozwojowych; 

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe; 

7)  posiada nieposzlakowaną opinię. 

7. Warunek określony w ust. 6 pkt 5 nie dotyczy kandydatów na dyrektora instytutu, o którym 

mowa w art. 3. 

8. Funkcję dyrektora można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy, 

o których mowa w ust. 2. 

 

Art. 25. 

 

1. Rada naukowa na co najmniej 3 miesiące przed upływem kadencji lub w terminie 14 dni od 

dnia, w którym zaistniała konieczność powołania dyrektora, zarządza konkurs. 

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez radę naukową. W skład komisji 

konkursowej wchodzą dwie osoby wskazane przez radę naukową zatrudnione w instytucie, jedna 

osoba wskazana przez Komitet oraz jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki 

i jeden przedstawiciel ministra nadzorującego. 

3. Ogłoszenie o konkursie instytut publikuje w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim oraz na stronie internetowej instytutu. 

4. Komisja konkursowa: 

1) sprawdza spełnienie wymagań konkursowych przez kandydatów; 

2) udostępnia kandydatom spełniającym wymagania konkursowe informacje  

o instytucie, w zakresie umożliwiającym równe szanse w konkursie wszystkim 

kandydatom, z wyłączeniem informacji prawnie chronionych; 

3) podejmuje uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydata na 

dyrektora. 

5.  Od uchwały komisji konkursowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3, kandydatowi przysługuje 

odwołanie do ministra nadzorującego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

przeprowadzania konkursu oraz sposób udostępniania kandydatom informacji o konkursie 
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i wynikach konkursu, mając na uwadze przejrzystość i rzetelność procedury konkursowej. 

 

Art. 26. 

 

1.  Minister nadzorujący może odwołać dyrektora w przypadku: 

1) zaprzestania spełniania warunków określonych w art. 24 ust. 6 pkt 2, 6 i 7; 

2) działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności w czasie 

zajmowania stanowiska. 

2. Rada naukowa może wystąpić do ministra nadzorującego z wnioskiem o odwołanie dyrektora. 

3. Dyrektora odwołuje minister nadzorujący w przypadku: 

1) rażącego naruszenia prawa; 

2) złożenia przez niego rezygnacji; 

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co 

najmniej 6 miesięcy. 

 

Art. 27. 

 

1. Zastępców dyrektora, w tym zastępcę dyrektora do spraw naukowych oraz zastępcę dyrektora 

do spraw wdrożeń i transferu technologii, powołuje i odwołuje dyrektor. 

2. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego. 

3. Zastępcą dyrektora do spraw wdrożeń i transferu technologii może być osoba posiadająca co 

najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym lub gospodarczym 

w zakresie wdrożeń lub transferu technologii.  

4. Statut instytutu może przewidywać: 

1)  stanowisko sekretarza naukowego; 

2)  powołanie kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych dyrektora, 

określając ich liczbę. 

5. Członków organów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor. 

 

 

 17



  

Art. 28. 

 

1. Dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy nie mogą obejmować ani nabywać akcji lub 

udziałów spółek, w których akcje lub udziały ma instytut.  

2. Dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy nie mogą pozostawać ze spółkami określonymi 

w ust. 1 w stosunku pracy oraz świadczyć na innej podstawie usług ani pracy na rzecz tych 

spółek. Zakaz ten nie dotyczy zasiadania w radach nadzorczych lub komisjach rewizyjnych 

takich spółek. 

3. Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy 

obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej umowie. 

4. Do zakazu, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 1011, 1013 i 1014 Kodeksu pracy. 

5. Umowę z dyrektorem określoną w przepisach, o których mowa w ust. 3, zawiera minister 

nadzorujący. 

 

Art. 29. 

 

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym 

instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej 

i badawczo-technicznej. 

2. Do zadań rady naukowej należy: 

1) uchwalanie statutu; 

2) przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 

3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie 

dyrektora; 

4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz 

kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym; 

5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz finansowych instytutu, oraz rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań; 

6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej 

i wdrożeniowej; 

7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji 
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instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 

9) opiniowanie rocznego planu finansowego; 

10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 

11) opiniowanie podziału zysku instytutu; 

12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo- 

-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych 

pracowników; 

13) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych; 

14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie 

tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 

15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego; 

16) opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych 

i doktoranckich. 

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, posiadają członkowie rady 

naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy. 

4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, posiadają członkowie rady 

naukowej posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności instytutu. 

6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9 – 13, w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni. 

 

Art. 30. 

 

1. W skład rady naukowej instytutu wchodzi nie mniej niż 12 i nie więcej niż 30 osób. Statut 

instytutu określa liczbę tych osób oraz proporcje udziału osób posiadających stopień naukowy 

doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, wchodzących w skład 

rady naukowej i będących pracownikami instytutu. 

2. W skład rady naukowej, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą: 
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1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu w liczbie stanowiącej co 

najmniej 50 % składu rady; 

2) osoby spoza instytutu w liczbie stanowiącej od 30 % do 50 % składu rady.  

3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione 

w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż  rok od dnia rozpoczęcia procedury 

powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady w liczbie określonej w statucie instytutu.  

4. Do rady naukowej wchodzą osoby spoza instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej 

objętej działalnością instytutu, które powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów 

przedstawionych przez dyrektora. 

5. W skład rady naukowej wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz 

pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w ust. 3, 

z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt  12 – 14. Osoby te nie są 

zaliczane do liczby określonej w ust. 1.  

6. Członków rady naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 

naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w głosowaniu 

tajnym pracownicy instytutu na okres 4 lat. 

7. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 3 przekracza liczbę 

należnych im miejsc w radzie, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 6. 

8. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora instytutu po 

zasięgnięciu opinii rady naukowej.  

9. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

Art. 31. 

 

1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego 

i jego zastępców. 

2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego. 

3. Funkcja przewodniczącego rady naukowej i jego zastępcy nie może być łączona ze 

stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego. 
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4. W posiedzeniach rady naukowej biorą udział bez prawa do głosowania przedstawiciele 

zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 

rady naukowej. 

 

Art. 32. 

 

1. Z tytułu działalności w radzie naukowej nie przysługuje wynagrodzenie. 

2. Członkom rady naukowej mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń rady 

przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych 

posiedzeniach, na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy. 

 

Rozdział 6 

Rada Główna Instytutów Badawczych 

 

Art. 33. 

 

1.  Instytuty mogą utworzyć Radę Główną Instytutów Badawczych jako wybieralny organ 

przedstawicielski tych instytutów. 

2.  Rada Główna Instytutów Badawczych działa na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu. 

3.  Kadencja Rady Głównej Instytutów Badawczych trwa 3 lata. 

4.  Rada Główna Instytutów Badawczych składa się z 31 członków wybieranych przez elektorów. 

5.  Elektorzy wybierani są przez rady naukowe spośród pracowników tych instytutów. Rada 

naukowa instytutu, który zatrudnia do 250 pracowników, wybiera jednego elektora, a rada 

naukowa instytutu zatrudniającego powyżej 250 pracowników – dwóch elektorów. 

6.  Rada Główna Instytutów Badawczych opracowuje opinie i wnioski w sprawach polityki 

naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania 

instytutów, które przedstawia w szczególności Radzie Ministrów, ministrowi właściwemu do 

spraw nauki oraz ministrom nadzorującym. 
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Rozdział 7 

Nadzór nad działalnością instytutu 

 

Art. 34. 

 

1.  Do kompetencji ministra właściwego do spraw nauki należy ocena poziomu naukowego 

instytutu i jakości prowadzonych w nim badań naukowych i prac rozwojowych oraz zgodności 

działalności instytutu z zadaniami określonymi w art. 2 ust. 1 i 2. 

2.  Oceny dokonuje Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, w trybie określonym w ustawie 

z dnia … o zasadach finansowania nauki. 

 

Art. 35.  

 

1.  Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad zgodnością działań instytutu z przepisami prawa 

i statutem oraz efektami realizacji podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ust. 1. 

Minister nadzorujący może żądać informacji i wyjaśnień od organów instytutu, a także 

dokonywać audytu i doraźnej kontroli działalności instytutu. 

2.  Kontrolę zarządza minister po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach w działalności 

organów instytutu, polegających na naruszeniu prawa lub statutu. 

3.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje badanie zgodności działania organów instytutu 

z przepisami prawa lub statutem oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych. 

4.  W razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności organów instytutu, polegających na 

naruszeniu prawa lub statutu oraz nieprawidłowości wydatkowania środków publicznych, 

minister nadzorujący wydaje zalecenia pokontrolne i zobowiązuje w wystąpieniu 

pokontrolnym dyrektora do ich realizacji w określonym terminie. W przypadku 

niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych stosuje się art. 26 ust. 1 i 3.  

5. Dyrektor instytutu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego może 

zgłosić do ministra nadzorującego, na piśmie, zastrzeżenia do ustaleń i zaleceń zawartych 

w wystąpieniu pokontrolnym.  
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Art. 36. 

 

1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 2 lata, przeprowadza audyt instytutu. 

2. Audyt instytutu przeprowadzany jest w celu dokonania: 

1) oceny działalności finansowej instytutu; 

2) oceny organizacji i jakości pracy instytutu; 

3) oceny jakości zarządzania instytutem. 

3. W celu dokonania audytu instytutu, minister nadzorujący powołuje zespół w składzie od 3 do 5 

osób. 

4. Wyniki prac zespołu są przedstawiane ministrowi nadzorującemu. Na ich podstawie minister 

nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26 ust. 1 i 3. 

Minister nadzorujący może także zalecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności 

naprawczych lub usprawniających działalność instytutu. 

5.  Sprawozdanie z audytu instytutu minister nadzorujący ogłasza na stronie podmiotowej 

ministra nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. 

6. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej, nadzorujący instytuty, każdy 

w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb 

dokonywania audytu i kontroli instytutów, w tym: 

  1) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sporządzania 

protokołu kontroli, 

  2) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń instytutów 

– mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzania audytu i kontroli. 

 

Art. 37. 

 

1. Minister nadzorujący może nałożyć na instytut obowiązek wprowadzenia do jego planu 

zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, zgodnie z zakresem działania określonym 

w  statucie instytutu, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności 

i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku stanu klęski żywiołowej lub w celu wykonania 

zobowiązań międzynarodowych. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, minister nadzorujący zapewnia instytutowi środki 
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do wykonania zadania, chyba że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy 

ze stroną finansującą wykonanie zadania. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe oraz informacje o zarządzaniu składnikami mienia trwałego 

instytutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stronie podmiotowej ministra 

nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po zatwierdzeniu 

sprawozdania przez tego ministra. 

 

Rozdział 8 

Centra naukowo-przemysłowe 

 

Art. 38. 

 

1. Instytuty mogą współpracować w ramach centrów naukowo-przemysłowych, zwanych 

dalej „centrami”. Warunkiem utworzenia centrum jest nawiązanie współpracy naukowo-

gospodarczej w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, przez co najmniej jeden instytut 

badawczy oraz co najmniej jedną jednostkę sektora gospodarczego.  

2. W skład centrów mogą wchodzić również uczelnie i instytuty naukowe w rozumieniu 

ustawy z dnia ….. o Polskiej Akademii Nauk oraz zagraniczne instytucje naukowe. 

3. Centra działają na podstawie umów zawartych pomiędzy podmiotami wchodzącymi 

w skład centrów.  

4. Umowa o utworzeniu centrum zawiera postanowienia dotyczące w szczególności: 

1) szczegółowych zadań centrum; 

2) struktury organizacyjnej centrum; 

3) sposobu reprezentacji centrum; 

4) sposobu finansowania zadań centrum; 

5) sposobu podejmowania decyzji przez organy centrum; 

6) odpowiedzialności podmiotów wchodzących w skład centrum za zobowiązania 

majątkowe centrum. 

5. Do zadań centrów należy: 

1) wspieranie i koordynowanie działalności podmiotów wchodzących w skład centrum; 

2) współdziałanie w realizacji wdrożeń wyników prac naukowo-technicznych centrum; 
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3) inicjowanie tworzenia i korzystania z dużej infrastruktury badawczej; 

4) organizowanie okresowej wymiany pracowników i studentów pomiędzy instytutami 

i uczelniami a przedsiębiorcami; 

5) realizacja programów staży pracowników naukowych, posiadających stopień naukowy 

doktora, w jednostkach centrów ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców; 

6) inicjowanie i koordynowanie udziału instytutów, przedsiębiorców i uczelni 

w międzynarodowych programach badawczych; 

7) pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów 

badawczych krajowych i z funduszy europejskich. 

6.  Centrum działa na zasadach zapewniających reprezentację podmiotów wchodzących 

w skład centrum oraz przez swoje organy powołane na podstawie umowy.  

7. Podmioty wchodzące w skład centrum mogą współpracować w formie klastrów, parków 

technologicznych, platform technologicznych i w innych formach organizowania się, 

odpowiadających celom i przedmiotowi ich działalności. 

 

Rozdział 9 

Pracownicy instytutu 

 

Art. 39. 

 

1. Instytut zatrudnia: 

1)  pracowników naukowych; 

2)  pracowników badawczo-technicznych; 

3)  pracowników inżynieryjno-technicznych; 

4)  pracowników administracyjno-ekonomicznych; 

5)  pracowników bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej; 

6)  pracowników na stanowiskach robotniczych; 

7)  pracowników obsługi i innych. 

2. W instytutach badawczych nie może powstać stosunek podległości służbowej między 

małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia 

włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia opieki lub 
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kurateli. 

3. Instytuty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe w sferze związanej z ochroną 

zdrowia zatrudniają, poza pracownikami, o których mowa w ust. 1, pracowników wykonujących 

zawody medyczne.  

4. W instytucie badawczym mogą pełnić służbę żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze służb 

podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 40. 

 

Do czasu pracy pracowników instytutów prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe 

w sferze związanej z ochroną zdrowia stosuje się odpowiednio przepisy działu I rozdziału 4 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, 

z późn. zm.6)). 

 

Art. 41. 

 

Pracownikom naukowym przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni w ciągu roku. 

 

Art. 42. 

 

1. Pracownikiem naukowym instytutu może być osoba posiadająca wymagane kwalifikacje 

naukowe, określone w art. 43 i wysoki poziom etyczny. 

2. Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizacja celów i zadań instytutu, 

w tym prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej. 

 

Art. 43. 

 

1. Pracownikiem naukowym może być osoba zatrudniona na stanowisku: 

1)  profesora zwyczajnego; 

2)  profesora nadzwyczajnego; 
                                                      
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.  
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3)  profesora wizytującego; 

4)  adiunkta; 

5)  asystenta. 

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy 

profesora. 

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł 

naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora. 

4. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która jest pracownikiem 

innej instytucji, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy 

profesora, lub na stałe zamieszkuje za granicą i posiada co najmniej stopień naukowy doktora. 

5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora. 

6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra 

lub równorzędny. 

7. Zatrudnienie pracownika naukowego jest poprzedzone konkursem. Kryteria i tryb 

przeprowadzania i ogłaszania konkursu określa statut instytutu. Ogłoszenie o konkursie 

zamieszcza się także na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb podległych 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 44. 

 

1. Stosunek pracy z pracownikami naukowymi nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł naukowy profesora 

może nastąpić na podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. 

3. Pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, 

dokonywanym przez radę naukową. Rada naukowa, dokonując oceny, uwzględnia 

w szczególności liczbę i jakość patentów, wdrożeń, publikacji naukowych oraz prowadzonych 

i planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych. 
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4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego 

podlegają ocenom nie rzadziej niż raz na cztery lata, a pracownicy zatrudnieni na 

stanowiskach asystenta i adiunkta nie rzadziej niż raz na dwa lata. Tryb oceny okresowej 

określa regulamin ustanowiony przez dyrektora. 

5. Do obowiązków pracownika naukowego należy realizacja zadań statutowych instytutu, 

w szczególności poprzez: 

1)  twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych; 

2)  wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; 

3)  podnoszenie swoich kwalifikacji; 

4)  upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział 

w życiu naukowym; 

5)  kształcenie kadry naukowej; 

6) udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną lub artystyczną, 

a  w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia – także 

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakładzie opieki zdrowotnej prowadzonym przez 

ten instytut. 

6. Do pracowników zatrudnionych na stanowisku asystenta nie stosuje się przepisu ust. 5 pkt 5. 

 

Art. 45. 

 

1.  Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem naukowym może ulec rozwiązaniu w każdym 

czasie w drodze porozumienia stron. 

2.  Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia może nastąpić w przypadku: 

  1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności 

przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza 

poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata; 

  2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji instytutu; 

  3) otrzymania przez mianowanego pracownika naukowego dwóch kolejnych ocen 

negatywnych, o których mowa w art. 44 ust. 3; 
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  4) podjęcia dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej, bez 

uzyskania zgody dyrektora, o której mowa w art. 47 ust. 1. 

3. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia 

może nastąpić w przypadku: 

  1) trwałej utraty zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem 

lekarza orzecznika w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na innym stanowisku, 

odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy pracownik 

odmawia przejścia do takiej pracy; 

  2) niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzeczenia potwierdzającego zdolność do pracy 

na zajmowanym stanowisku, wydanego przez lekarza prowadzącego badania okresowe lub 

kontrolne; 

  3) dopuszczenia się przez niego: 

a) czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.7)) stwierdzonego prawomocnym 

wyrokiem sądu, 

b) stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej na podstawie opinii 

komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia … o Polskiej 

Akademii Nauk: 

– przywłaszczenia sobie autorstwa albo wprowadzenia w błąd co do autorstwa całości lub 

części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, 

– rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji 

oryginalnej albo w postaci opracowania, 

– rozpowszechnienia, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycznego 

wykonania albo publicznego zniekształcenia takiego utworu, artystycznego wykonania, 

fonogramu, wideogramu lub nadania, 

– innego sposobu naruszenia cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych, 

– fałszowania badań lub wyników badań naukowych, 

– innego oszustwa naukowego; 

 4) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo. 
                                                      
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, 
poz. 843 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293.  
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4.  Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem naukowym może być rozwiązany również 

z innych ważnych przyczyn, po uzyskaniu zgody rady naukowej instytutu. 

 

Art.  46. 

 

1.  Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa z mocy prawa w przypadku: 

 1) stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych 

dokumentów; 

 2) prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych; 

 3) prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska w przypadku, gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków pracownika 

naukowego; 

 4) upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego 

aresztowania; 

 5) odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności; 

 6) upływu okresu mianowania; 

 7) śmierci pracownika naukowego. 

2.  Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora 

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego wygasa z końcem roku, w którym ukończył on 

70. rok życia. 

3.  Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor. 

4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora, 

z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się – na czas pozostały do 

zakończenia pełnienia tej funkcji – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

 

Art. 47. 

 

1.  Wykonywanie przez pracownika naukowego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, bez uzyskania wcześniejszej zgody 

dyrektora, stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w instytucie 

stanowiącym podstawowe miejsce pracy. 
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2.  Osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora instytutu mogą podejmować dodatkowe 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzić działalność gospodarczą, za zgodą 

ministra nadzorującego. Wykonywanie przez dyrektora zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody ministra nadzorującego 

powoduje wygaśnięcie powołania, o którym mowa w art. 24 ust. 3 lub w art. 27 ust. 1. 

3.  Wypowiedzenia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor, a wygaśnięcia 

powołania, o którym mowa w ust. 2, minister nadzorujący. 

4.  Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do pracowników naukowych podejmujących zatrudnienie 

w ramach stosunku pracy: 

 1) w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 16 września 

1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. 

zm.8)); 

 2) w organach towarzystw naukowych i zawodowych; 

 3) w organach wymiaru sprawiedliwości; 

 4) w instytucjach kultury; 

 5) we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. 

 

Art. 48. 

 

1.  Podstawowym obowiązkiem pracownika badawczo-technicznego jest realizacja celów i zadań 

instytutu, a w szczególności aktywne współdziałanie w rozwiązywaniu problemów naukowo-

technicznych, prowadzenie prac zmierzających do ich praktycznych zastosowań oraz 

uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu. 

2.  Do obowiązków pracownika badawczo-technicznego należy realizacja zadań statutowych 

instytutu, w szczególności poprzez: 

1)  współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów naukowych realizowanych przez instytut; 

2)  przystosowywanie rezultatów badań do potrzeb praktyki; 

3)  prowadzenie prac w dziedzinie projektów, konstrukcji, technologii, organizacji, metod 

                                                      
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123, 
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2005 r. Nr 10, 
poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz 
z 2007 r. Nr 89, poz. 589. 
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leczniczych i udział we wprowadzaniu ich do praktyki; 

4)  prowadzenie prac doświadczalnych; 

5)  prowadzenie prac związanych z ochroną własności przemysłowej, praw autorskich 

i wynalazczości; 

6)  uczestniczenie w pracach organizacyjnych związanych z działalnością, o której mowa  

w pkt 1 – 4. 

 

Art. 49. 

 

1. Pracownikiem badawczo-technicznym jest osoba zatrudniona na stanowisku: 

1)  głównego specjalisty badawczo-technicznego; 

2)  starszego specjalisty badawczo-technicznego; 

3)  specjalisty badawczo-technicznego. 

2. Na stanowisku badawczo-technicznym może być zatrudniona osoba posiadająca wykształcenie 

wyższe. Dodatkowe kwalifikacje na stanowiska badawczo-techniczne ustala dyrektor po 

zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

3. Nabór pracowników badawczo-technicznych na stanowiska przewidziane dla żołnierzy 

zawodowych oraz funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych odbywa się na zasadach określonych w przepisach właściwych dla tych służb.                          

 

Art. 50. 

 

Pracownicy badawczo-techniczni podlegają okresowym ocenom, nie rzadziej niż raz na dwa lata, 

zgodnie z przepisem art. 44 ust. 3. 

 

Art. 51. 

 

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za rażące 

naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki. 
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Art. 52. 

 

1.  Karami dyscyplinarnymi są: 

 1) upomnienie; 

 2) nagana; 

 3) nagana z pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucie na okres do 

pięciu lat. 

2.  Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinarnej z uzasadnieniem włącza się do akt 

osobowych pracownika naukowego lub badawczo-technicznego. 

 

Art. 53. 

 

1.  Karę upomnienia za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi nakłada dyrektor po 

uprzednim wysłuchaniu pracownika naukowego lub badawczo-technicznego. 

2.  Pracownik naukowy lub badawczo-techniczny ukarany przez dyrektora karą upomnienia 

może wnieść odwołanie do komisji dyscyplinarnej. Odwołanie wnosi się w terminie 

czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu. 

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisja nie może wymierzyć kary surowszej. 

 

Art. 54. 

 

1.  W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych orzekają: 

 1) w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna w instytucie w składzie 3 członków; 

 2) w drugiej instancji - komisja dyscyplinarna do spraw pracowników naukowych i badawczo-

technicznych instytutów przy ministrze właściwym do spraw nauki w składzie 3 członków. 

2.  W składzie orzekającym komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z członków 

powinien posiadać tytuł zawodowy magistra na kierunku prawo. 

3.  Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy zatrudniony na 

stanowisku nie niższym niż obwiniony. 
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Art. 55. 

 

1.  Komisja dyscyplinarna, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru 

określa statut instytutu. 

2.  Komisję dyscyplinarną, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, powołuje minister właściwy do 

spraw nauki. 

3.  Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 54 ust. 1, są niezawisłe w zakresie orzekania. 

4.  Komisje dyscyplinarne, o których mowa w art. 54 ust. 1, rozstrzygają samodzielnie wszelkie 

zagadnienia faktyczne oraz prawne i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów 

stosujących prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu oraz opinii komisji 

do spraw etyki w nauce, o której mowa w ust. 5.  

5.  W sprawach naruszeń dyscyplinarnych, które stanowią naruszenie zasad etyki w nauce, 

w szczególności, w sprawach określonych w art. 56 ust. 3 pkt 1 – 4 komisja dyscyplinarna 

może zwrócić się o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, o której mowa  

w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia … o Polskiej Akademii Nauk. Opinia komisji do spraw etyki 

w nauce wiąże komisję dyscyplinarną drugiej instancji w ustaleniu treści naruszenia. 

6.  Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością głosów. 

7.  Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, trwa cztery lata. 

8.  Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, trwa cztery lata. 

9.  Obsługę komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonują komórki 

organizacyjne urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw nauki. 

 

Art. 56. 

 

1. Postępowanie dyscyplinarne komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika 

dyscyplinarnego. 

2.  Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie sześciu miesięcy od dnia 

powzięcia odpowiednio przez dyrektora lub ministra nadzorującego wiadomości 

o  popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary oraz po upływie pięciu lat od 

popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od 

okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3.  Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z urzędu w przypadku, gdy 

pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu zarzuca się popełnienie czynu 

polegającego na: 

 1) przywłaszczeniu sobie autorstwa albo wprowadzeniu w błąd co do autorstwa całości lub 

części cudzego utworu; 

 2) rozpowszechnieniu, bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu w wersji 

oryginalnej albo w postaci opracowania; 

 3) naruszeniu cudzych praw autorskich lub praw pokrewnych w inny sposób; 

 4) fałszowaniu badań lub wyników badań naukowych i prac rozwojowych lub dokonaniu innego 

oszustwa naukowego; 

 5) przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji lub zajmowaniem stanowiska w instytucie, 

korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy; 

 6) powoływaniu się na wpływy w instytucie, instytucji państwowej lub samorządowej albo 

wywoływaniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich 

wpływów i podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową 

lub osobistą albo jej obietnicę; 

 7) udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za 

pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucie, polegające na wywarciu wpływu na 

decyzję, działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję lub zajmującej stanowisko 

w instytucie, w związku z pełnieniem tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska. 

4.  Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność 

czynu uzasadniającego nałożenie kary ustaje z upływem dwóch lat od dnia wszczęcia 

postępowania. 

5.  Nie stosuje się przedawnienia w odniesieniu do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego 

wobec pracownika naukowego lub badawczo-technicznego, któremu zarzuca się popełnienie 

czynu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – 5. 

6.  Kary dyscyplinarne określone w art. 52 ust. 1 pkt 1 – 3 ulegają zatarciu, a odpis orzeczenia 

o  ukaraniu, dołączony do akt osobowych pracownika naukowego lub badawczo-

technicznego, podlega usunięciu po upływie trzech lat, a w przypadku kary określonej  

w art. 52 ust. 1 pkt 3 po upływie pięciu lat od dnia doręczenia mu prawomocnego orzeczenia 

o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ukarany dyscyplinarnie lub sądownie za 
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przestępstwo umyślne. 

Art. 57. 

 

1.  Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie powołuje rada naukowa instytutu, a rzecznika 

dyscyplinarnego przy komisji, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 – minister właściwy do 

spraw nauki, spośród pracowników naukowych posiadających co najmniej stopień naukowy 

doktora habilitowanego. 

2.  W przypadku powzięcia przez organ, który powołał rzecznika dyscyplinarnego, wiadomości 

o popełnieniu czynu uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną, organ niezwłocznie 

poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu wszczęcie postępowania wyjaśniającego. 

3.  Rzecznik dyscyplinarny jest związany poleceniami organu, który go powołał. 

4.  Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez radę naukową instytutu trwa cztery 

lata. 

5.  Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powoływanego przez ministra właściwego do spraw  

nauki trwa cztery lata. 

 

Art. 58. 

 

1.  Obwiniony ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. 

2.  W przypadku gdy obwiniony uchyla się od uczestnictwa w postępowaniu, postępowanie może 

toczyć się pod jego nieobecność. 

3.  Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej w instytucie strony mogą się odwołać do komisji, 

o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia orzeczenia 

wraz z uzasadnieniem. 

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 55 ust. 1 pkt 2, 

stronom służy odwołanie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych. Do odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące 

apelacji. Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego nie służy kasacja. 

5. O prawomocnym orzeczeniu w sprawach naruszeń, o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 1 – 4 

komisja dyscyplinarna przekazuje informację do wiadomości organu przyznającego środki 

finansowe na naukę. 
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6.  Postępowanie dyscyplinarne zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli: 

 1) w związku z postępowaniem dopuszczono się rażącego naruszenia prawa, a istnieje 

uzasadniona podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia; 

 2) po wydaniu orzeczenia ujawniły się nowe fakty lub dowody nieznane w chwili jego wydania, 

wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny, skazano go za popełnienie innego czynu lub 

komisja bezpodstawnie umorzyła postępowanie; 

 3) w trakcie postępowania naruszono przepisy, przez co uniemożliwiono lub w poważnym 

stopniu utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do obrony, albo skład komisji nie 

odpowiadał warunkom określonym w art. 54, albo zasiadała w niej osoba podlegająca 

wyłączeniu. 

7.  Wznowienie nie może nastąpić z przyczyny wymienionej w ust. 6 pkt 1, jeżeli była ona 

przedmiotem rozpoznania przez sąd apelacyjny w trybie określonym w ust. 4. 

8.  Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego nie jest dopuszczalne 

po jego śmierci albo po upływie trzech lat od popełnienia czynu będącego podstawą 

orzeczenia, a gdy czyn stanowił przestępstwo - po upływie okresu przedawnienia ścigania 

tego przestępstwa lub w razie wykonania kary i jej zatarcia. 

9.  Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnego mogą składać, w terminie trzydziestu 

dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej wznowienie: obwiniony, 

obrońca, rzecznik dyscyplinarny, a po śmierci obwinionego lub gdy zachodzą uzasadnione 

wątpliwości co do jego poczytalności – także jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub 

siostra. 

 

Art. 59. 

 

1.  Dyrektor może zawiesić w pełnieniu obowiązków pracownika naukowego lub badawczo-

technicznego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także 

w  toku postępowania wyjaśniającego, jeżeli ze względu na wagę i wiarygodność 

przedstawionych zarzutów celowe jest odsunięcie go od wykonywania obowiązków. 

2.  Pracownik naukowy lub badawczo-techniczny zostaje z mocy prawa zawieszony w pełnieniu 

obowiązków z dniem jego tymczasowego aresztowania. 

3.  Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy, chyba że 
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przeciwko pracownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu toczy się nadal 

postępowanie karne. 

 

Art. 60. 

 

1.  Wynagrodzenie zasadnicze pracownika naukowego lub badawczo-technicznego w okresie 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec obniżeniu, a tymczasowo aresztowanego 

ulega ograniczeniu najwyżej do połowy, w zależności od stanu rodzinnego pracownika 

naukowego lub badawczo-technicznego, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie. W okresie 

zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki do wynagrodzenia oraz 

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. 

2.  Jeżeli postępowanie dyscyplinarne lub karne zakończy się umorzeniem z braku dowodów 

winy albo wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniającego, pracownikowi naukowemu 

lub badawczo-technicznemu należy wypłacić pozostałą część pełnego wynagrodzenia. 

 

Art. 61. 

 

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania 

wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość zawieszania i wznawiania postępowania 

dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków 

i   biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a także sposób wykonywania kar 

dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowaniem przejrzystości tych postępowań oraz 

zapewnieniem bezstronności osób przeprowadzających te postępowania. 

 

Art. 62. 

 

Do postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych 

w  sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem art. 82. 
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Art. 63. 

 

Zasady wynagradzania, zasady określania okresów pracy i innych uprawnień do dodatku za 

wysługę lat oraz do nagrody jubileuszowej, zasady określania czasu pracy, uprawnienia związane 

z pracą w warunkach uciążliwych lub szkodliwych, przepisy emerytalne, uprawnienia do 

odprawy, wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy, czasu choroby lub innej 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz uprawnienia urlopowe dla pracowników instytutów 

będących jednocześnie żołnierzami zawodowymi lub funkcjonariuszami służb nadzorowanych 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych określają przepisy właściwe dla tych służb. 

 

Art. 64. 

 

W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników instytutu, nieuregulowanych w ustawie, 

stosuje się przepisy Kodeksu pracy. 

 

Art. 65. 

 

Przepisy art. 23 pkt 2, art. 25 – 32, art. 39 i art. 41 – 50 stosuje się odpowiednio do państwowych 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność 

naukową i badawczo-rozwojową. 

 

Rozdział 10 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art. 66. 

 

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, 

z późn. zm.9)) w art. 12 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) instytuty badawcze;”. 
                                                      
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 
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Art. 67. 

 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.10)) 

w art. 4 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) instytuty badawcze;”. 

 

Art. 68. 

 

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 

poz. 844, z późn. zm.11)) w art. 7 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) instytuty badawcze, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność 

gospodarczą;”. 

 

Art. 69. 

 

W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 

poz. 89, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  art. 8a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8a. Do publicznego zakładu opieki zdrowotnej prowadzonego przez instytut 

badawczy stosuje się przepisy niniejszej ustawy, z zachowaniem przepisów 

o instytutach badawczych.”; 

2)  w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także uczelni lub instytutowi 

badawczemu do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska 

i  innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja 

dotyczy.”; 
                                                      
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57 poz. 390, Nr 120, 
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065. 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 
poz. 1635,  Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, 
poz. 730. 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1086.  
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3)  w art. 43e ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Szpital może udostępniać publicznej uczelni medycznej, uczelni publicznej 

prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk 

medycznych, Polskiej Akademii Nauk, instytutowi badawczemu prowadzącemu 

publiczny zakład opieki zdrowotnej lub Centrum Medycznego Kształcenia 

Podyplomowego oddział szpitalny, zwany dalej „oddziałem klinicznym”, na 

potrzeby wykonywania zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu 

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. 

2. Udostępnianie oddziału klinicznego następuje na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez kierownika zakładu opieki zdrowotnej (szpitala) 

odpowiednio z publiczną uczelnią medyczną, uczelnią publiczną prowadzącą 

działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Polską 

Akademią Nauk, instytutem badawczym prowadzącym publiczny zakład opieki 

zdrowotnej lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Zawarcie 

umowy wymaga zgody podmiotu, który utworzył zakład opieki zdrowotnej 

(szpital).”; 

4)  art. 54a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 54a. Do instytutów badawczych, będących publicznymi zakładami opieki 

zdrowotnej w rozumieniu art. 35d, stosuje się odpowiednio przepisy art. 54.”; 

5)  w art. 66 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda mogą zlecić przeprowadzenie 

jednorazowej kontroli zakładu opieki zdrowotnej pod względem medycznym lub 

kontrolowanie go w sposób ciągły: konsultantom, o których mowa w art. 66a, 

organom samorządów zawodów medycznych, medycznym towarzystwom 

naukowym, zakładom opieki zdrowotnej, publicznym uczelniom medycznym 

i uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą  w dziedzinie 

nauk medycznych, medycznym instytutom badawczym, innym jednostkom 

organizacyjnym podległym lub nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia oraz specjalistom z poszczególnych dziedzin medycyny – za ich zgodą.”. 
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Art. 70.  

 

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.13)) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 29 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) pracowników leśnych jednostek naukowych, instytutów badawczych 

i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń 

z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody;”; 

2)  w art. 35a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) pracownikom leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz 

pracownikom instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa.”. 

 

Art. 71.  

 

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Polska Akademia Nauk, szkoły wyższe oraz instytuty badawcze wnoszą z tytułu 

użytkowania wieczystego opłaty roczne równe cenie 20 kg żyta z hektara 

przeliczeniowego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Opłaty te wnosi się bez 

uprzedniego wezwania, na rachunek Agencji do dnia 15 lutego każdego roku za 

poprzedni rok kalendarzowy.”; 

2)  w art. 24 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, 

publicznej szkole wyższej lub instytutowi badawczemu – na cele służące 

wykonywaniu ich zadań statutowych;”. 

 
                                                      
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, 
poz. 1399 i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, 
Nr 64, poz. 427 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227. 
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Art. 72. 

 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 54, poz. 654, z późn. zm.14)) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu 

elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, 

a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów 

z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi 

wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów 

badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na 

wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;”. 

 

Art. 73. 

 

W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Dz. U. 

Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) art. 12 otrzymuje 

brzmienie: 

„Art. 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do Instytutu stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące instytutów badawczych. Ministrem właściwym w rozumieniu tych przepisów 

jest minister właściwy do spraw zagranicznych.”. 

 

Art. 74. 

 

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 

                                                      
14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, 
Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, 
Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, 
poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, 
Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, 
Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 57, 
poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, 
Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 
i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888.
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poz. 1186 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 36 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) instytutów badawczych,”; 

2)  w art. 38 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) w przypadku instytutu badawczego – minister nadzorujący instytut,”; 

3)  w art. 39 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) dotyczące pełnomocników spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych oraz 

instytutów badawczych i zakresu ich pełnomocnictwa;”. 

 

Art. 75. 

 

W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. 

zm.15)) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Instytut jest instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia … o instytutach badawczych 

(Dz. U. Nr …, poz. …), nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia i jest 

dofinansowywany w formie dotacji z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra 

właściwego do spraw zdrowia, w zakresie zadań określonych w ustawie.”. 

 

Art. 76. 

 

W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.16))  w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) instytutów badawczych lub podmiotów, do których stosuje się odpowiednio przepisy 

o instytutach badawczych,”. 

 

Art. 77. 

 

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

                                                      
15)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, 
z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.  
16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207. 
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(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732) w art. 4 w ust. 4 pkt 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5) wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu 

innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki, takich jak: instytuty badawcze, centra badawczo- 

-rozwojowe, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i parki technologiczne;”. 

 

Art. 78. 

 

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. 

zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 102 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Państwowy Instytut Geologiczny 

są instytutami badawczymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … o instytutach 

badawczych (Dz. U. Nr …, poz. …).”; 

2)  w art. 155 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organy administracji publicznej, instytuty badawcze, a także zakłady oraz 

właściciele urządzeń wodnych obowiązani są do nieodpłatnego przekazywania 

danych niezbędnych do prowadzenia katastru wodnego.”. 

 

Art. 79. 

 

W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. 

zm.18)) w art. 7 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) instytuty badawcze;”. 

 

 

 
                                                      
17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 i  Nr 267, 
poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, 
poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 170, poz. 1217, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, 
poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 116, poz. 730. 
18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825 oraz z 2008 r. Nr 116, 
poz. 730. 
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Art. 80. 

 

W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365) w art. 37 

ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Studia doktoranckie określone w niniejszej ustawie, zwane dalej „studiami doktoranckimi”, 

mogą prowadzić placówki naukowe niebędące szkołami wyższymi, posiadające uprawnienie do 

nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Przez placówki naukowe niebędące 

szkołami wyższymi rozumie się instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty 

badawcze.”. 

 

Art. 81. 

 

W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, 

poz. 425, z późn. zm.19)) w art. 4 w pkt 44 lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk 

lub w instytutach badawczych stanowisko kierownika lub zastępcy kierownika podstawowej 

jednostki organizacyjnej, w szczególności dziekana albo prodziekana wydziału, 

c) osoba zajmująca w publicznej lub niepublicznej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk 

lub w instytutach badawczych stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, 

kanclerza, kwestora, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;”. 

 

Art. 82. 

 

W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 

(Dz. U. Nr 116, poz. 730) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Spółka handlowa powstała w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo- 

-rozwojowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo- 

-rozwojowych lub instytutu badawczego otrzymuje status centrum badawczo-rozwojowego na 
                                                      
19) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, 
poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242. 
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okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie tego statusu, bez konieczności zachowania 

warunków określonych w art. 17 ust. 2.”. 

 

Art. 83. 

 

W ustawie z dnia … o finansach publicznych (Dz. U. Nr ….., poz. ...) w art. 9 pkt 14 otrzymuje 

brzmienie: 

„14) inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw 

w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów 

badawczych, banków i spółek prawa handlowego.” 

 

Rozdział 11 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 84. 

 

1. Jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 

o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993), które uzyskały 

kategorię 1 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), stają się instytutami w rozumieniu 

niniejszej ustawy i otrzymują kategorię A w rozumieniu ustawy z dnia … o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr …, poz. …).  

2. Jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 

o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 2 lub 3 na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, podlegają ocenie Komitetu. 

Na podstawie tej oceny, w przypadku otrzymania kategorii A lub B, stają się instytutami lub 

w przypadku otrzymania kategorii C, te jednostki są włączane do instytutów, likwidowane albo 

podlegają komercjalizacji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Ocena 

i przekształcenia są dokonywane w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

3. Jednostki, o których mowa w ust. 2, podlegają audytowi, o którym mowa w art. 36. Audyt 
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dokonywany jest w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 

o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 4 lub 5 na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki są włączane do instytutów, 

likwidowane bądź podlegają komercjalizacji, w trybie i na zasadach określonych w niniejszej 

ustawie w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 85. 

 

1. Do jednostek badawczo-rozwojowych działających na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 

1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 2 lub 3 na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się 

przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach 

badawczo-rozwojowych, nie dłużej jednak niż przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

2. Do jednostek badawczo-rozwojowych działających na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 

1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, które uzyskały kategorię 4 lub 5 na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki stosuje się 

przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach 

badawczo-rozwojowych, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy. 

 

Art. 86. 

 

1. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 84 ust. 1, w okresie 30 miesięcy od 

dnia wejścia w życie ustawy są zwolnione z podatku rolnego, podatku od nieruchomości 

i podatku leśnego na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym, art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych i art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 

w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 84 ust. 2, w okresie 18 miesięcy od 
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dnia wejścia w życie ustawy są zwolnione z podatku rolnego, podatku od nieruchomości 

i podatku leśnego na zasadach określonych w art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym, art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych i art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, 

w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 87. 

 

Państwowe instytuty badawcze działające na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. 

o   jednostkach badawczo-rozwojowych stają się państwowymi instytutami badawczymi 

w rozumieniu niniejszej ustawy. 

 

Art. 88. 

 

Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych staje się Radą Główną Instytutów 

Badawczych. Kadencja nowej Rady Głównej Instytutów Badawczych trwa nie dłużej niż 

18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 89. 

 

Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, powołany na to stanowisko przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, pełni tę funkcję do końca okresu, na który był powołany, chyba że 

rada naukowa wystąpi z wnioskiem o jego odwołanie do ministra nadzorującego. 

 

Art. 90. 

 

1. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej zaliczonej do kategorii 1 na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, która na 

podstawie art. 83 ust. 1 niniejszej ustawy stała się instytutem, działa w dotychczasowym 

składzie, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej zaliczonej do kategorii 2 i 3 na podstawie 
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przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, która na 

podstawie art. 83 ust. 2 niniejszej ustawy stała się instytutem, działa w dotychczasowym 

składzie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej zaliczonej do kategorii 4 i 5 na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, działa 

w dotychczasowym składzie, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy. 

 

Art. 91. 

 

Instytuty dostosują swoje statuty i regulaminy organizacyjne do postanowień niniejszej ustawy 

w terminie 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

 

Art. 92. 

 

1. Do stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 

przepisy niniejszej ustawy. 

2. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie mianowania na 

stanowisku profesora stają się pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania na 

stanowisku profesora zwyczajnego.  

3. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku profesora stają się pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

4. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowisku docenta, które 

posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego stają się pracownikami zatrudnionymi na 

stanowisku profesora nadzwyczajnego. 

5. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na stanowisku docenta, które 

posiadają stopień naukowy doktora stają się pracownikami zatrudnionymi na stanowisku 

adiunkta. 

 

 

 50



  

Art. 93. 

 

Do spraw dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

 

Art. 94. 

 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11, art. 19, art. 21 ust. 4, art. 72 ustawy, o której 

mowa w art. 95, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie  art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 5, art. 25 ust. 6 i art. 61 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej 

niż przez 12 miesięcy. 

 

Art. 95. 

 

Traci moc ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, z wyjątkiem 

art. 12 – 16 oraz art. 19, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2009 r. 

 

Art. 96. 

 

Ustawa wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że: 

1) art. 16 – 19 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.; 

2) art. 45 ust. 2 pkt 4 oraz art. 47 ust. 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 1 października 2010 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4-1-dg 
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UZASADNIENIE 

 

Jednostki badawczo-rozwojowe w Polsce działają na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 

1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993), która została 

uchwalona w odmiennej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i była kilkakrotnie nowelizowana. 

Ostatnie znaczące nowelizacje tej ustawy w 2000 r. i 2007 r. stworzyły wprawdzie podstawy 

prawne do przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych 

oraz w pewnym stopniu zreformowały ich funkcjonowanie, jednak na przestrzeni ponad 20 lat 

warunki ich funkcjonowania uległy radykalnym zmianom. Konieczne jest zatem stworzenie 

nowej – dostosowanej do zmienionych uwarunkowań – ustawy regulującej zasady działalności 

tych jednostek naukowych, realizujących badania stosowane i prace rozwojowe ukierunkowane 

głównie na potrzeby gospodarki i innych dziedzin życia społecznego. Równie istotnym zadaniem 

tych jednostek będzie przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do 

wdrożenia w praktyce, transfer technologii, a także wykonywanie innych zadań ważnych dla 

rozwoju nauki oraz wzrostu poziomu innowacyjności gospodarki i poziomu życia społeczeństwa. 

Zaproponowane w projekcie ustawy o instytutach badawczych rozwiązania zakładają: 

1) wprowadzenie wstępnej weryfikacji jednostek badawczo-rozwojowych oraz dokonywanie 

okresowej obowiązkowej oceny naukowej instytutów badawczych, 

2) wyselekcjonowanie instytutów badawczych, które prowadzą działalność naukową 

i innowacyjną na najwyższym poziomie oraz państwowych instytutów badawczych, które 

– poza badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi – będą realizowały zadania 

zlecone, szczególnie ważne dla realizacji polityki państwa, 

3) przejrzyste uzależnienie stopnia finansowania instytutów badawczych od ich jakości 

naukowej (w powiązaniu z ustawą o zasadach finansowania nauki), 

4) stworzenie ram prawnych łączenia, przekształcania, komercjalizacji lub likwidacji 

instytutów badawczych, 

5) okresowość zatrudnienia na stanowiskach dyrektorów instytutów, 

6) ściślejsze powiązanie instytutów z odbiorcami ich działalności badawczej przez 

konieczność włączenia do rady naukowej przedstawicieli praktyki gospodarczej, 



  

7) wzmocnienie kierownictwa instytutu badawczego poprzez wprowadzenie funkcji 

zastępcy dyrektora instytutu do spraw wdrożeniowych i transferu technologii, 

8) wzmocnienie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem instytutu przez prowadzony co 

2 lata audyt zewnętrzny, publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdań  

finansowych i sprawozdań z audytu oraz wprowadzenie jednoosobowej 

odpowiedzialności dyrektora za wyniki naukowe i zarządzanie majątkiem instytutu, 

9) wprowadzenie spójnego ze szkolnictwem wyższym systemu stanowisk naukowych. 

 

Projektowana ustawa przewiduje, że instytuty badawcze będą funkcjonowały jako państwowe 

jednostki organizacyjne, nienależące do sektora finansów publicznych, wyodrębnione pod 

względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Instytut badawczy uzyskuje 

osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Zgodnie z projektowaną ustawą (art. 84), jednostki badawczo-rozwojowe działające na podstawie 

ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych będą podlegały 

następującym przekształceniom: 

1) jednostki posiadające kategorię 1 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 

2004 r. o zasadach finansowania nauki – staną się instytutami w rozumieniu ustawy 

o instytutach badawczych i otrzymują kategorię A w rozumieniu projektowanej ustawy 

o zasadach finansowania nauki, 

2) jednostki posiadające kategorię 2 lub 3 na podstawie przepisów ustawy z dnia 

8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, podlegają ocenie Komitetu Ewaluacji 

Jednostek Naukowych i audytowi w terminie 30 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy (w przypadku otrzymania kategorii A lub B, staną się instytutami badawczymi,  

a w przypadku otrzymania kategorii C, będą włączone do tych instytutów, zlikwidowane 

bądź będą podlegały komercjalizacji), 

3) jednostki posiadające kategorię 4 lub 5 na podstawie przepisów ustawy z dnia 

8  października 2004 r. o zasadach finansowania nauki będą włączane do instytutów 

badawczych, likwidowane bądź będą podlegały komercjalizacji w ciągu 18 miesięcy od dnia 

wejścia w życie ustawy. 

Rozwiązania te mają na celu doprowadzenie do przekształcenia, a nawet likwidacji 

instytutów prowadzących badania naukowe na najniższym poziomie oraz – po ewaluacji 
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instytutów prowadzących badania na średnim poziomie – zidentyfikowanie tych, w które 

państwo powinno nadal inwestować. Przekształcenia instytutów najsłabszych rozpoczną się 

bezpośrednio po wejściu w życie ustawy. Sposób przekształcenia (likwidacja, łączenie, 

komercjalizacja) zależeć będzie od ministra nadzorującego. Instytutom o średnim poziomie 

naukowym (posiadającym obecnie kategorię 2 i 3) projektowana ustawa pozwala na 

wzmocnienie swojego potencjału badawczego w okresie 18 miesięcy. Jeśli w tym czasie 

instytuty te nie uzyskają kategorii określającej poziom badawczy jako dobry (B), będą 

podlegały przekształceniom w trybie określonym dla instytutów najsłabszych. 

Ta ewolucyjna droga proponowanych przekształceń stwarza szansę i mobilizuje do 

poprawy jakości prowadzonych badań, precyzując wyraźnie, iż w przypadku nieosiągnięcia 

wymaganej jakości badań instytutom tym zostanie wstrzymane finansowanie działalności 

statutowej. 

W związku z silnym rozproszeniem instytucjonalnym prowadzonych badań naukowych 

i prac rozwojowych w Polsce, projektowana ustawa nie tylko stwarza możliwości, ale 

również motywuje do łączenia się instytutów badawczych z uczelniami i instytutami PAN 

w celu wzmocnienia ich potencjału badawczego. Ma to służyć realizacji polityki konsolidacji 

najlepszych jednostek naukowych z jednostkami dobrymi tak, aby w Polsce powstały 

silniejsze jednostki badawcze (nawet z udziałem zagranicznych uczonych), konkurujące 

poziomem badań w Europie i w świecie oraz uzyskujące fundusze na badania naukowe nie 

tylko z budżetu państwa, ale również z instytucji europejskich. 

Ustawa przewiduje również realizację przez instytuty badawcze wspólnych zadań 

z jednostkami sektora gospodarczego, a także uczelniami i instytutami naukowymi PAN 

w ramach centrów naukowo-przemysłowych, które mogą przybierać formę klastrów, parków 

technologicznych i platform technologicznych, odgrywających szczególnie ważną rolę 

w rozwoju regionalnej polityki gospodarczej. 

Istotne w ustawie jest bardziej precyzyjne zdefiniowanie misji i zadań instytutów 

badawczych, które tym odróżniają się od innych jednostek naukowych, że prowadzą badania 

ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Służyć temu ma również 

obligatoryjne powołanie zastępcy dyrektora do spraw wdrożeń i transferu technologii, 

włączenie przedstawicieli sektora gospodarczego w skład rady naukowej (od 30 do 50 % 

składu rady), a także wprowadzenie jednoosobowej odpowiedzialności dyrektora instytutu  
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– który realizuje politykę personalną – za wyniki badań naukowych i badawczo- 

-rozwojowych. 

Szczegółowe zadania instytutu badawczego określa, w podziale na podstawowe zadania 

instytutu (prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych) oraz inne zadania, które 

instytut może realizować, art. 2 ust. 1 i 2 projektowanej ustawy. Ponadto, zgodnie 

z projektem – instytut badawczy może: 

1) prowadzić studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut 

badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania 

stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne, 

2) prowadzić inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające. 

Instytut może również prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach 

o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie i w formie określonej w statucie instytutu. 

Działalność gospodarcza musi być związana z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi oraz wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym. 

Projektowana ustawa przewiduje, że instytut badawczy może uczestniczyć w systemie ochrony 

zdrowia, w tym przez udzielanie świadczeń zdrowotnych, w powiązaniu z prowadzeniem badań 

naukowych i prac rozwojowych. W takim przypadku wymagany jest również wpis do Krajowego 

Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej, a nadzór nad instytutem pod względem medycznym 

sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 

 

Projektowana ustawa (rozdział 4) przewiduje, że instytut badawczy może otrzymać status 

państwowego instytutu badawczego, jeżeli zaistnieje potrzeba powierzenia mu zadań z zakresu 

służb publicznych do wykonywania w sposób ciągły. Nadanie statusu państwowego instytutu 

badawczego może być dokonane na wniosek ministra nadzorującego instytut, po uzgodnieniu 

z  ministrem właściwym do spraw nauki oraz ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych (konieczna będzie ocena dotychczasowej działalności instytutu dokonana przez 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych). Zgodnie z projektem, państwowy instytut badawczy 

będzie otrzymywał dotację celową na dofinansowywanie realizacji zleconych zadań. Wysokość 

dotacji będzie określana w ustawie budżetowej, na wniosek właściwych dysponentów części 

budżetowych. 

Równocześnie, zgodnie z art. 86, państwowe instytuty badawcze działające na podstawie 

 4



  

ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych staną się państwowymi instytutami badawczymi 

w rozumieniu projektowanej ustawy. 

 

Projektowana ustawa przewiduje rozwiązania, które umożliwią Radzie Ministrów 

i właściwym ministrom dostosowanie struktury instytutów badawczych do potrzeb gospodarki 

i społeczeństwa oraz stworzą warunki do zapewnienia wysokiego poziomu prowadzonych przez 

instytuty badań naukowych i prac rozwojowych. Przewiduje się następujące rozwiązania w tym 

zakresie: 

1) możliwość utworzenia i likwidacji instytutu badawczego przez Radę Ministrów, na 

wniosek ministra właściwego ze względu na działalność instytutu, przy uwzględnieniu opinii 

Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (organu opiniodawczo-doradczego ministra 

właściwego do spraw nauki),  

2) minister nadzorujący może – z własnej inicjatywy – wystąpić do Rady Ministrów 

z  wnioskiem o połączenie, podział, reorganizację lub likwidację instytutu badawczego, 

wskazując równocześnie sposób tego przekształcenia (sposób przekształcenia instytutu 

będzie uzależniony od możliwości poprawy jakości badań naukowych, wzmocnienia 

potencjału naukowego, a także racjonalizacji gospodarki finansowej i gospodarowania 

majątkiem instytutu), 

3) przekształcenie instytutu może nastąpić również na wspólny wniosek rady naukowej 

i dyrektora instytutu, skierowany do ministra nadzorującego, 

4) instytut badawczy może być włączony do uczelni publicznej lub instytutu naukowego 

PAN lub przekształcony w instytut naukowy PAN, 

5) instytut może podlegać komercjalizacji i prywatyzacji (wniosek dyrektora instytutu 

w sprawie komercjalizacji lub prywatyzacji instytutu wymaga opinii rady naukowej instytutu 

oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych), 

6) może być ogłoszona upadłość instytutu, z wyłączeniem instytutów uczestniczących 

w systemie ochrony zdrowia (na zasadach określonych w ustawie – Prawo upadłościowe 

i naprawcze).  

Instytut badawczy może być utworzony, jeżeli zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej 

dziedzinie badań naukowych i prac rozwojowych oraz innej działalności, wyszczególnionej 

w art. 2 ust. 1 i 2 projektowanej ustawy oraz zostanie zapewniona niezbędna kadra 
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o odpowiednich kwalifikacjach oraz aparatura badawcza, laboratoryjna, potencjał informatyczny 

i inne niezbędne warunki materialno-techniczne. 

Minister właściwy ze względu na działalność instytutu wyposaża utworzony instytut badawczy 

w środki niezbędne do prowadzenia działalności.  

Instytut będzie podlegał nadzorowi ministra właściwego ze względu na działalność instytutu 

w zakresie zgodności jego działania z przepisami prawa i statutem oraz prawidłowości 

gospodarowania, a ministrowi właściwemu do spraw nauki – w zakresie poziomu naukowego 

instytutu i jakości prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych.  

Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 2 lata, przeprowadza audyt instytutu w celu 

dokonania oceny działalności finansowej, organizacji i jakości pracy instytutu oraz jakości 

zarządzania instytutem.  

Wyniki oceny instytutu mogą stanowić podstawę do podjęcia przez ministra nadzorującego 

decyzji o połączeniu, podziale, reorganizacji lub przekształceniu instytutu. Minister nadzorujący 

może również zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub 

usprawniających działalność instytutu. 

Możliwość różnych przekształceń instytutu badawczego, które zakłada projektowana ustawa, 

umożliwi przyspieszenie procesu tworzenia silnego zaplecza badawczo-rozwojowego 

gospodarki, realizującego zadania zgodne z polityką naukowo-techniczną i polityką innowacyjną 

państwa.  

Aparatura badawcza i księgozbiory zakupione ze środków publicznych będą wyłączone 

z  postępowania likwidacyjnego, a także upadłościowego. Wymieniona aparatura badawcza 

i księgozbiory będą podlegały przekazaniu innemu instytutowi, wskazanemu przez ministra 

nadzorującego instytut podlegający likwidacji lub upadłości. 

 

 

Projektowana ustawa przewiduje, że organami instytutu badawczego są: 

1) dyrektor, wyłaniany w drodze konkursu, któremu minister nadzorujący instytut 

badawczy powierza kierowanie tym instytutem, 

2) rada naukowa, jako organ stanowiący, inicjujący, opiniodawczy i doradczy instytutu. 

 

Zaproponowana w projektowanej ustawie konkursowa procedura powoływania dyrektora 
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instytutu badawczego oraz określone w projekcie kryteria doboru kandydatów na tę funkcję 

zapewniają przejrzystość i bezstronność postępowania. 

Projekt przewiduje, że dyrektorem instytutu badawczego może zostać osoba, która: 

1) posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 

2) korzysta z pełni praw publicznych, 

3) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi, 

4) posiada znajomość przynajmniej jednego języka obcego spośród języków urzędowych 

Unii Europejskiej w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie 

tematyki badawczo-rozwojowej, 

5) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie wdrożeń lub transferu technologii 

lub świadczenia usług badawczo-rozwojowych, 

6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, 

7) posiada nieposzlakowaną opinię. 

Kandydata na funkcję dyrektora wskazuje komisja konkursowa, powołana przez radę naukową. 

Konkurs jest przeprowadzany z zachowaniem zasady rzetelności i przejrzystości oraz 

obiektywnej oceny kandydatów. Dyrektora instytutu powołuje na okres 4 lat minister 

nadzorujący instytut, po zasięgnięciu opinii rady naukowej instytutu. Minister odmawia 

powołania kandydata wskazanego przez komisję konkursową, jeżeli konkurs został 

przeprowadzony z naruszeniem prawa albo kandydat nie spełnia określonych w ustawie 

wymagań. Odmowa powołania dyrektora wymaga uzasadnienia. W takim przypadku zarządza się 

ponowne przeprowadzenie konkursu. 

Ta sama osoba będzie mogła pełnić funkcję dyrektora nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie 

okresy 4-letnie.  

Zastępców dyrektora , w tym zastępcę do spraw naukowych oraz zastępcę do spraw wdrożeń 

i transferu technologii, powołuje i odwołuje dyrektor instytutu. Zastępcą dyrektora do spraw 

naukowych może być osoba, która posiada tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego, a zastępcą dyrektora do spraw wdrożeń i transferu technologii – osoba, która 

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym lub 

gospodarczym w zakresie wdrożeń lub transferu technologii. 
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Zaproponowane rozwiązania umożliwią lepsze zarządzanie instytutem oraz jego ukierunkowanie 

na potrzeby rynku i praktyki gospodarczej w ramach ściślejszych powiązań z przedsiębiorcami. 

 

Rada naukowa instytutu badawczego jest organem stanowiącym, inicjującym, 

opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności naukowo-badawczej oraz 

w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. 

Projektowana ustawa określa liczebność i skład rady naukowej. W skład rady naukowej 

wchodzi  nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 30 osób, w tym: 

1) pracownicy instytutu (co najmniej 50 % składu rady) – osoby ze stopniem naukowym 

doktora habilitowanego lub tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy 

w instytucie nie krócej niż rok od daty rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej,  

2) osoby spoza instytutu (30 – 50 % składu rady) – posiadające co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej 

objętej działalnością instytutu (powoływane przez ministra nadzorującego instytut). 

W skład rady naukowej instytutu wchodzi również dyrektor, zastępca dyrektora do spraw 

naukowych oraz pozostali zastępcy i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone dla 

członków rady (posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, 

zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż rok od daty rozpoczęcia 

procedury powołania rady naukowej), z prawem głosu w sprawach dotyczących:  

1) opiniowania kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo- 

-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych 

pracowników, 

2) opiniowania wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych, 

3) przeprowadzania przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie 

tytułu naukowego. 

 

Taki skład rady naukowej instytutu będzie gwarantował zarówno sprawne działanie rady 

w sprawach dotyczących dbałości o wysoki poziom kwalifikacji i rozwój pracowników instytutu, 

jak i ściślejsze powiązanie instytutu z gospodarką, przede wszystkim otwarcie się instytutu na 

potrzeby rynku. Zaowocuje to wzrostem poziomu naukowego instytutu oraz właściwym 

ukierunkowaniem prac B+R i wzmocnieniem transferu technologii z nauki do praktyki. 
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Projektowana ustawa, zwłaszcza zadania określone dla instytutów w celu wzmocnienia ich 

powiązania z praktyką gospodarczą, uzasadniają przeprowadzanie oceny działalności instytutu 

przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, jak i przez ministra nadzorującego (w ramach 

audytu zarządzanego raz na 2 lata).  

 

Projektowana ustawa przewiduje również wprowadzenie przepisów, które zapewnią właściwe 

gospodarowanie majątkiem trwałym instytutów, tj. majątkiem Skarbu Państwa, o wysokiej 

wartości. Przewiduje się, że: 

1) do czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych 

instytutu o wartości rynkowej mienia wyższej niż równowartość w złotych kwoty  

50 000 euro stosuje się przepisy dotyczące uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, 

2) instytut sprzedaje lub odpłatnie oddaje do używania innym podmiotom, na podstawie 

umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych w drodze publicznego przetargu, 

3) instytut zgłasza ministrowi nadzorującemu zamiar rozporządzenia mieniem o wartości 

rynkowej wyższej niż równowartość 20 000 euro (dotyczy wniesienia do spółki lub fundacji, 

dokonania darowizny, nieodpłatnego oddania do używania innym podmiotom w drodze 

umów prawa cywilnego). 

Ponadto projektowana ustawa szczegółowo określa zasady gospodarki finansowej instytutu. 

Instytut samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz występuje w obrocie 

we własnym imieniu i na własny rachunek. Instytut jest zwolniony z podatku dochodowego 

i innych podatków oraz opłat, na podstawie niniejszej ustawy i przepisów odrębnych, w takim 

samym zakresie, w jakim były zwolnione jednostki badawczo-rozwojowe. 

Instytut pokrywa koszty bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów oraz odpowiada za 

swoje zobowiązania.  

Instytut tworzy następujące fundusze: statutowy, rezerwowy i zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. Instytut może tworzyć również fundusz badań własnych, fundusz stypendialny, 

fundusz wdrożeń i fundusz nagród. Niewykorzystane w danym roku fundusze przechodzą na 

następny rok. 

Dyrektor w ramach możliwości finansowych ustala wielkość środków na wynagrodzenia. 
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Projektowana ustawa zakłada wprowadzenie spójnego ze szkolnictwem wyższym systemu 

stanowisk naukowych. 

Zatrudnienie pracownika naukowego poprzedzone jest konkursem. Na stanowisku profesora 

zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego można zatrudnić na podstawie mianowania osobę, 

która posiada tytuł naukowy. Pozostałe osoby mogą być zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę. 

Inne uregulowania dotyczące pracowników naukowych: 

1) wymagana jest zgoda dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenie 

działalności gospodarczej (wykonywanie dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenie 

działalności gospodarczej bez takiej zgody będzie stanowiło podstawę do rozwiązania 

stosunku pracy), 

2) pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, 

dokonywanym przez radę naukową, 

3) szczególny nacisk położono na przestrzeganie zasad etyki w nauce. 

Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 2 niniejszej ustawy w instytutach badawczych nie może 

powstać stosunek podległości służbowej między małżonkami oraz osobami pozostającymi ze 

sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego 

stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do pracowników instytutów będą miały 

zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. 

 

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych będzie dokonywał oceny poziomu naukowego 

instytutów zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz 

będzie wyrażał opinię w sprawach dotyczących utworzenia nowego instytutu. 

Projektowana ustawa zakłada, że instytuty mogą tworzyć centra naukowo-przemysłowe. 

Celem tworzenia takich centrów będzie ukierunkowanie działalności jednostek organizacyjnych 

wchodzących w ich skład na działalność innowacyjną i wdrożeniową oraz wzmocnienie ich 

konkurencyjności na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Struktura organizacyjna centrum 

będzie obejmowała grupę prawnie samodzielnych instytutów i innych jednostek organizacyjnych, 

które będą współpracować w formie klastrów, parków technologicznych, platform 

technologicznych i w innych formach organizacyjnych odpowiednich dla celów i przedmiotu 
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działalności centrum. Przez udział przedsiębiorców w centrum naukowo-przemysłowym uzyska 

się możliwość praktycznego wdrażania osiągnięć badawczych instytutów. 

Instytuty mogą również w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 

rozwojowych, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii 

i  upowszechniania nauki, za zgodą ministra nadzorującego tworzyć spółki handlowe 

i obejmować akcje i udziały w takich spółkach oraz osiągać przychody z tego tytułu. Powyższe 

czynności muszą być prowadzone zgodnie z przepisami o pomocy publicznej. 

 

Projektowana ustawa zakłada, że instytuty mogą utworzyć Radę Główną Instytutów 

Badawczych (wybieralny organ przedstawicielski tych instytutów). Kadencja Rady Głównej 

trwa 3 lata. Rada Główna składa się z 31 członków wybieranych przez elektorów, którzy są 

wybierani przez rady naukowe spośród pracowników tych instytutów.  

Rada Główna jest uprawniona do opracowywania opinii i wniosków w sprawach polityki 

naukowej i naukowo-technicznej państwa oraz w sprawach warunków i zasad działania 

instytutów. 

 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem określonym w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie funkcjonowania krajowego systemu 

notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). 

 

 

Opinia o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.  
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana ustawa 

Projektowana ustawa będzie regulowała funkcjonowanie instytutów badawczych, które obecnie 

działają na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993). Ustawa oddziałuje zatem bezpośrednio na obecne jednostki 

badawczo-rozwojowe. 

 

2. Konsultacje społeczne i środowiskowe 

W trakcie prac nad ustawą przeprowadzono konsultacje z przedstawicielami środowiska, na które 

przede wszystkim będą miały wpływ nowe rozwiązania, tj. z przedstawicielami jednostek 

badawczo-rozwojowych. W konsultacjach uczestniczyła Rada Główna Jednostek Badawczo- 

-Rozwojowych jako organ przedstawicielski tych jednostek. Projekt przedstawiony był także 

reprezentacjom pozostałych pionów nauki, tj. Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego 

i  Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Prezesowi Polskiej 

Akademii Nauk. Projekt został również poddany uzgodnieniom ze związkami zawodowymi 

działającymi w pionie nauki – NSZZ „Solidarność” oraz OPZZ, przedstawicielami 

pracodawców: z  Konfederacją Pracodawców Polskich, Polską Konfederacją Pracodawców 

Prywatnych „Lewiatan” oraz Business Centre Club. 

W tym trybie uwagi zgłosiła m.in. Rada Główna Jednostek Badawczo-Rozwojowych, wykazując 

zaniepokojenie inicjatywą wprowadzenia rady nadzorczej do struktury organów instytutu 

badawczego, co zostało uwzględnione (rady nadzorczej nie wprowadzono). Jako nieuzasadnione 

uznano wymogi komercjalizacji wyników wszystkich badań naukowych i prac rozwojowych 

w instytucie, co również zostało uwzględnione w projekcie ustawy. Krytyce poddano zapis 

umożliwiający ministrowi nadzorującemu instytut odmowę powołania kandydata na dyrektora 

instytutu wyłonionego przez komisję konkursową, bez podania przyczyn, co zostało 

skorygowane w projekcie ustawy. Krytyce poddano również proponowany nowy skład rady 

naukowej instytutu, również w tym przypadku projekt został zmieniony z uwzględnieniem uwagi 
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Rady Głównej JBR. Doprecyzowano także na wniosek Rady Głównej JBR przepisy przejściowe 

projektu ustawy. 

Prezes PAN zwrócił uwagę na nieprecyzyjne rozróżnienie funkcji badawczych i usługowych 

instytutów badawczych oraz na braki w przepisach przejściowych, co zostało uwzględnione. 

Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” postuluje umożliwienie prowadzenia przez instytuty 

badawcze badań podstawowych, co zostało zapewnione, jeżeli będą one służyć w następnych 

fazach procesu badawczego zastosowaniom praktycznym. KSN NSZZ „Solidarność” proponuje 

ustawowe uregulowanie roli związków zawodowych w instytucie. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych proponuje uściślenie przepisów 

przejściowych, co zostało uwzględnione. OPZZ nadmienia, że z projektu wynika osłabienie roli 

ministrów nadzorujących instytuty oraz brak jednoznacznego uporządkowania kompetencji 

i uprawnień organów instytutu. 

Konfederacja Pracodawców Polskich za słuszne uznała wprowadzenie zasady oceny instytutów 

przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz wprowadzenie odrębnego statusu dla 

centrów działających na rzecz nauki, co zostało uwzględnione w projekcie ustawy. 

Projekt poddano również szerokim konsultacjom społecznym w ramach środowiska naukowego. 

Łącznie wpłynęło 61 opinii, w tym 28 zgłoszonych przez podmioty zbiorowe oraz 33 

indywidualne. 

Ponadto projekt ustawy został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://bip.mnisw.gov.pl) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

W trybie tej ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem. 

 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na wydatki i dochody 

budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie nowych przepisów spowoduje konieczność dostosowania działalności jednostek 

badawczo-rozwojowych do nowych uregulowań, w tym przeprowadzenie oceny i ewaluacji 

jednostek. Przewiduje się, że koszt dostosowania wyniesie 32 mln zł, w tym: 
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1) restrukturyzacja jednostek badawczo-rozwojowych – 25 000 tys. zł, 

2) audyt jednostek badawczo-rozwojowych pod kątem przekształceń własnościowych  

– 2 000 tys. zł, 

3) wprowadzenie zasad wynagradzania uwzględniających system motywacyjny nastawiony 

na osiąganie aplikowanych wyników naukowych – 5 000 tys. zł. 

Środki finansowe, o których mowa wyżej, zostały zarezerwowane w projekcie budżetu państwa 

na rok 2009 w cz. 28, dz. 730 Nauka. 

Zmiany w ustawach podatkowych przewidziane w art. 20, 66 – 71 i 78 są jedynie zmianami 

o  charakterze formalnym i nie powodują obniżenia dochodów jednostek samorządu 

terytorialnego lub Skarbu Państwa w porównaniu do stanu obecnego. 

 

4. Wpływ projektu ustawy na rynek pracy 

Pion jednostek badawczo-rozwojowych zatrudnia około 20.000 pracowników, w tym ponad 

12.000 pracowników naukowych. Projektowana ustawa będzie miała nieznaczny wpływ na 

krajowy rynek pracy. 

 

5. Wpływ projektu ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Obecne jednostki badawczo-rozwojowe prowadzą badania naukowe i prace rozwojowe, których 

wyniki są wykorzystywane przez gospodarkę. Są to głównie badania stosowane. Wprowadzenie 

proponowanych uregulowań spowoduje wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego 

gospodarki, co przyczyni się do intensyfikacji prac związanych z opracowywaniem i wdrażaniem 

nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w praktyce oraz przyczyni się do 

sprawniejszego transferu technologii. Właściwe wykorzystanie potencjału tego pionu nauki 

w postaci rozwiązań innowacyjnych, wdrożeń nowoczesnej techniki i technologii w gospodarce 

przyczyni się w znacznym stopniu do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz 

konkurencyjności rynkowej wyrobów i usług. 
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6. Wpływ projektu ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowana ustawa nie będzie miała bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionalny. 

Jednak przewiduje się, że wprowadzenie nowych uregulowań spowoduje powstanie silnego 

zaplecza badawczo-rozwojowego gospodarki, co w dłuższym okresie wpłynie na poprawę 

efektywności badań naukowych i prac rozwojowych, wzrost konkurencyjności polskiej nauki 

oraz przyczyni się do zacieśnienia współpracy między sferą B+R i gospodarką w poszczególnych 

regionach. Integracja środowiska naukowego i przedsiębiorców stworzy szansę wspólnego 

rozwiązywania problemów istotnych dla  tych regionów, a w perspektywie szybszy ich rozwój. 
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URZĄI)
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

SEKRETARZ STANU
Mikołaj Dowgielewicz

Min.MDC [$aroslovup

Warszawa, dnia ,f grudnia 2008r.

Pan Maciej Berek
Sekretarz Radv MinistrÓw

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o instytutaclt
badawczyc l t ,wy ra ionanapods taw iea r t .9pk t3wrw iązkuza r t . fus t .  1pk t2 ius t .2
pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr
106' poz. 494, z p6źn. zm.) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikolaja
Dowgielewicza

Szanow ny P ani e Julinis trze,

W zwtązku z przedł'oŻonym projektem ustawy (p;""lo ff RM-|0-f14-08 Nonvy tekst)
pozwa|am sobie wyrazic następującą opinię:

Projektowana regulacja jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.

Z powaŻaniem,

Do uprzejmej wiadomości:
Pani Barbara Kudrycka
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

ł ; i



Warszawa, dnia 23 stycznrafOOg r-
PREZES RADY MINISTROW

RZECZYP O SP O LITE J P O LSKI E J

Darła!d Tusk

RM 10-214-08

i l xnETARIAT
\{ARSZ.ĄŁĘllJ:J\{U RP

wPŁYNĘŁo

26, 0.|. 70C9

W ślad za pismem Z dnia 6 stycznia f009

Rzeczypospolitej Polskiej proj ekt ustawy

o instYtutach badawczych,

przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust.

wykonawczYch.

Pan Bronisław KoMoRowSKI

Marszałek Sejmu

Rzeczyryo spolitej Polskiej

r., przy ktorym przesłano Sejmowi

4 Regulaminu Sejmu, projekty aktÓw



         Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia ………………2009 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu tworzenia, łączenia, podziału, 
reorganizacji i likwidacji instytutów badawczych 

 

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia …………….. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr .…, 
poz. ….) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Tworzenie instytutów 

§ 1. Zespół, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia …… o instytutach badawczych, 

zwanej dalej „ustawą”, przygotowuje ocenę zawierającą w szczególności: 

 1) określenie dziedziny i zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych, w jakich powstała 

potrzeba utworzenia instytutu badawczego, zwanego dalej „instytutem”;  

 2) ustalenie możliwości spełnienia warunków określonych w art. 4 ustawy; 

 3) określenie warunków lokalowych, wyposażenia oraz środków finansowych niezbędnych do 

rozpoczęcia działalności przez tworzony instytut, 

zwany dalej „zespołem”. 

§ 2. 1. Pracami zespołu kieruje przewodniczący wyznaczony przez ministra właściwego ze 

względu na planowaną działalność instytutu. 

2. W skład zespołu wchodzą również: 

 1) dwie osoby wskazane przez ministra właściwego ze względu na planowaną działalność 

instytutu; 

 2) dwie osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw nauki, reprezentujące dziedzinę 

nauki właściwą dla tworzonego instytutu; 

 3) dwaj specjaliści-praktycy reprezentujący właściwą dziedzinę nauki. 

 

§ 3. Obsługę prac zespołu zapewnia minister właściwy ze względu na planowaną działalność 

instytutu. 



Rozdział 2 

Łączenie instytutów 

§ 4. 1. Połączenie instytutów może polegać na: 

1) utworzeniu jednego instytutu z dwóch lub większej liczby instytutów, które w wyniku 

połączenia tracą osobowość prawną; 

2) włączeniu do instytutu jednego lub większej liczby instytutów, które w wyniku włączenia 

tracą osobowość prawną. 

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, może być przeprowadzone również w celu 

utworzenia instytutu międzyresortowego lub instytutu mającego charakter multidyscyplinarny.   

3. Instytut, do którego włączono inny instytut lub kilka instytutów, może zachować 

dotychczasową nazwę. 

4. Instytut utworzony w wyniku połączenia albo instytut, do którego włączono inny instytut 

lub instytuty, przejmuje pracowników, mienie oraz należności i zobowiązania instytutów 

podlegających łączeniu. 

5. Do pracowników łączonych instytutów stosuje się art. 231 Kodeksu pracy. 

§ 5. 1.W celu dokonania oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego łączonych 

instytutów oraz opracowania warunków, na jakich zostanie dokonane ich połączenie, minister 

nadzorujący instytuty powołuje komisję i wyznacza jej przewodniczącego.  

2. W skład komisji wchodzą:  

1) przedstawiciel ministra lub po jednym przedstawicielu ministrów nadzorujących łączone 

instytuty;  

2) członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, o którym mowa w ustawie z dnia 

……….. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr …, poz. ….); 

3) dyrektorzy instytutów; 

4) po jednym przedstawicielu rad naukowych łączonych instytutów; 

5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych każdego z tych instytutów.  

3. Do składu komisji mogą być również powołani przedstawiciele instytucji finansowych 

obsługujących instytuty oraz inne osoby wyznaczone przez ministrów i instytuty podlegające 

łączeniu. 
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§ 6. 1. Rozporządzenie w sprawie połączenia instytutów, o którym mowa w art. 7 ust. 3 

ustawy, zawiera: 

 1) oznaczenie łączonych instytutów: 

a) nazwy i siedziby, 

b) numery identyfikacyjne REGON, 

c) numery identyfikacji podatkowej NIP; 

 2) określenie instytutu utworzonego w wyniku połączenia, z uwzględnieniem danych, o których 

mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, a w przypadku wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 2 - określenie 

instytutu, do którego włącza się inny instytut lub instytuty; 

 3) określenie terminu połączenia i daty sporządzenia sprawozdań finansowych łączonych 

instytutów; 

 4)  ministra nadzorującego instytut. 

2. Jeżeli łączenie instytutów następuje w ciągu roku obrotowego, rozporządzenie, o którym 

mowa w ust. 1, powinno określać także zasady łączenia planów rzeczowo-finansowych 

instytutów, podziału nagród, premii i innych świadczeń. 

§ 7. 1. Przejęcie mienia łączonych instytutów następuje na podstawie ich sprawozdań 

finansowych sporządzonych na dzień poprzedzający dzień połączenia, zbadanych i 

zatwierdzonych przez ministra nadzorującego łączone instytuty. Przejęciu podlegają wszystkie 

aktywa i pasywa łączonych instytutów. 

2. Przejęcia mienia oraz zobowiązań i należności łączonych instytutów dokonuje w formie 

protokołu zdawczo-odbiorczego instytut powstający w wyniku połączenia albo instytut, do 

którego włączono inny instytut lub instytuty. 

3. Instytut powstały w wyniku połączenia przejmuje pracowników łączonych instytutów. 

 

§ 8. 1. Minister nadzorujący instytut, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, wyznacza 

tymczasowego kierownika instytutu utworzonego w wyniku połączenia instytutów. 

2. Tymczasowy kierownik instytutu składa wniosek o wpisanie tego instytutu do Krajowego 

Rejestru Sądowego oraz o wykreślenie z tego rejestru instytutów podlegających połączeniu. 
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§ 9. Dyrektor instytutu, do którego włączono inny lub inne instytuty, składa wniosek o 

dokonanie w Krajowym Rejestrze Sądowym odpowiednich zmian dotyczących tego instytutu 

oraz o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego włączonego lub włączonych instytutów. 

§ 10. 1. W chwili połączenia instytutów, o których mowa w § 4 ust. 1 i ust. 2, kończy się 

kadencja rad naukowych połączonych instytutów. Do czasu utworzenia rady naukowej instytutu, 

jej zadania określone w ustawie wykonuje tymczasowa rada naukowa. 

2. W skład tymczasowej rady naukowej wchodzą członkowie rad naukowych połączonych 

instytutów. 

3. Tymczasowa rada naukowa sprawuje swoje funkcje nie dłużej niż przez okres trzech 

miesięcy, licząc od dnia połączenia instytutów. 

4. W razie dokonania łączenia instytutów, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2, rada naukowa 

instytutu lub instytutów włączanych do innego instytutu działa do chwili wykreślenia tego 

instytutu lub instytutów z Krajowego Rejestru Sądowego, a rada naukowa instytutu, do którego 

włączono inny instytut lub instytuty, działa do dnia zakończenia swojej kadencji. 

 

Rozdział 3 

Podział instytutu 

§ 11. 1. Podział instytutu może polegać na: 

1) utworzeniu z 1 instytutu 2 lub większej liczby instytutów; 

2) wydzieleniu z instytutu komórki organizacyjnej w celu włączenia do innego instytutu; 

3) wydzieleniu z instytutu określonych komórek organizacyjnych w celu utworzenia nowego 

instytutu lub instytutów, 

4) wydzieleniu z instytutu określonych komórek organizacyjnych w celu ich sprzedaży. 

  2. Instytuty utworzone w wyniku podziału przejmują pracowników i mienie instytutu 

ulegającego podziałowi zgodnie z umową.  

3. Instytuty utworzone w wyniku podziału odpowiadają solidarnie za zobowiązania instytutu 

ulegającego podziałowi, chyba że za zgodą wierzycieli, w drodze umowy, zostanie dokonany 

inny podział zobowiązań. 

4. Do pracowników łączonych instytutów stosuje się art. 231 Kodeksu pracy. 

4 



§ 12. Rozporządzenie w sprawie podziału instytutu zawiera: 

 1) określenie instytutu ulegającego podziałowi: 

a) nazwę i siedzibę, 

b) numer identyfikacyjny REGON, 

c) numer identyfikacji podatkowej NIP; 

 2) określenie terminu podziału; 

 3) określenie instytutów, które będą utworzone w wyniku podziału lub do których będą 

włączone komórki organizacyjne instytutu ulegającego podziałowi; 

 4) określenie komórek organizacyjnych, które będą wydzielone z instytutu w celu ich włączenia 

do innego instytutu lub instytutów tworzonych w wyniku podziału; 

 5) określenie komórek organizacyjnych, które będą wydzielone z instytutu pod względem 

organizacyjnym i gospodarczym w celu ich sprzedaży; 

 6)  ustalenia dotyczące sposobu podziału mienia oraz rozliczeń z tytułu zobowiązań, przejęcia 

praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych. 

§ 13. 1. W celu dokonania oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu 

oraz opracowania warunków podziału minister nadzorujący instytut powołuje komisję.  

2. Komisja, o której mowa w ust. 1, sporządza szczegółowe propozycje podziału instytutu, a 

także propozycje podziału mienia i zobowiązań. 

3. Podział mienia i zobowiązań następuje na podstawie zbadanego i zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego oraz spisu inwentaryzacyjnego zarządzonego przez dyrektora 

instytutu ulegającego podziałowi. 

§ 14. Minister nadzorujący instytut, składając wniosek o wydanie rozporządzenia w sprawie 

podziału, powinien w miarę możliwości uwzględnić propozycje komisji oraz ewentualne wnioski 

rady naukowej i dyrektora instytutu podlegającego podziałowi. 

§ 15. Do podziału instytutu stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 2. 

Rozdział 4 

Reorganizacja instytutu 

§ 16. Reorganizacja instytutu polega na: 
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 1) zmianie przedmiotu lub zakresu jego działania; 

 2) zmianie dotychczasowej nazwy; 

 3) zmianie ministra nadzorującego; 

 4) dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej jednostki, a w szczególności likwidacji 

wyodrębnionej organizacyjnie części instytutu. 

§ 17. 1. Reorganizacja instytutu, o której mowa w § 16 pkt 1-3, następuje w drodze zmiany 

aktu o utworzeniu tego instytutu, a następnie dokonania zmian w jego statucie. 

2. Reorganizacja instytutu, o której mowa w § 16 pkt 4, następuje w drodze zmiany jego 

regulaminu organizacyjnego. O zamiarze przeprowadzenia reorganizacji instytut zawiadamia 

ministra nadzorującego instytut.  

Rozdział 5 

Likwidacja instytutu 

§ 18. Likwidacja instytutu polega na zakończeniu jego działalności operacyjnej, 

zadysponowaniu jego mieniem, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli oraz wykreśleniu 

instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 19. 1. W celu szczegółowego ustalenia warunków likwidacji instytutu minister 

nadzorujący instytut powołuje komisję. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:  

1)   przedstawiciel ministra nadzorującego instytut; 

2) dyrektor instytutu lub osoba przez niego upoważniona;  

3)  przedstawiciel rady naukowej;  

4)  jeden przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych.  

3. Do komisji może być powołany przedstawiciel Rady Głównej Instytutów Badawczych, 

przedstawiciel instytucji finansowej obsługującej instytut oraz kandydat na likwidatora. 

4. Komisja opracowuje opinię zawierającą w szczególności: 

 1) analizę stanu organizacyjno-prawnego oraz ocenę stanu ekonomiczno-finansowego, ze 

szczególnym uwzględnieniem statusu prawnego majątku, wartości niematerialnych i 

prawnych, w tym praw autorskich; 
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 2) analizę stanu kadrowego wraz z ewentualnymi propozycjami kontynuowania przez 

pracowników naukowych badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez 

nich w instytucie podlegającym likwidacji; 

 3) analizę możliwości zaspokojenia lub zabezpieczenia zobowiązań; 

 4) propozycje zadysponowania mienia. 

§ 20. Rozporządzenie o likwidacji instytutu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy, zawiera: 

 1) oznaczenie instytutu podlegającego likwidacji; 

 2) oznaczenie dnia otwarcia i zakończenia likwidacji; 

 3) oznaczenie terminu zakończenia działalności operacyjnej instytutu; 

 4) określenie sposobu i trybu zadysponowania mieniem instytutu; 

 5) określenie sposobu uregulowania zobowiązań; 

  6)  wskazanie likwidatora. 

§ 21. Instytut w likwidacji jest prowadzony pod jego dotychczasową nazwą, z dodaniem 

oznaczenia "w likwidacji". 

§ 22. Z dniem otwarcia likwidacji instytutu ulega rozwiązaniu rada naukowa tego instytutu. 

§ 23. 1. Od dnia otwarcia likwidacji do dnia zakończenia likwidacji instytutem zarządza 

likwidator. 

2. Likwidator działa na podstawie umowy zawartej z ministrem nadzorującym instytut. 

3. Umowa powinna określać w szczególności: 

 1) podstawowe obowiązki likwidatora; 

 2) wynagrodzenie likwidatora; 

 3) warunki rozwiązania umowy. 

4. Wynagrodzenie likwidatora jest finansowane ze środków likwidowanego instytutu i 

zaliczane do kosztów likwidacji. 

5. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora likwidowanego instytutu w zakresie 

niezbędnym do zakończenia działalności instytutu. 

§ 24. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności: 

 1) sporządzenie planu finansowego likwidacji; 
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 2) opracowanie harmonogramu likwidacji instytutu; 

 3) zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wpisanie otwarcia likwidacji 

instytutu; 

 4) zawiadomienie banku obsługującego działalność instytutu o otwarciu likwidacji; 

 5) składanie ministrowi nadzorującemu instytut okresowych sprawozdań z przebiegu 

likwidacji; 

 6) sporządzenie sprawozdania finansowego według zasad określonych w odrębnych przepisach; 

 7) egzekucja należności, zaspokojenie lub zabezpieczenie wierzycieli; 

 8) zagospodarowanie mienia według wskazań ministra nadzorującego instytut; 

 9) rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami instytutu; 

10) zgłoszenie wniosku o wykreślenie instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego; 

11) przekazanie materiałów do archiwum, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 25. O otwarciu likwidacji instytutu likwidator ogłasza dwukrotnie w dzienniku o zasięgu 

ogólnokrajowym, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od daty ostatniego ogłoszenia. Okres między opublikowaniem pierwszego i 

drugiego ogłoszenia nie powinien być krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. 

§ 26. Z dniem otwarcia likwidacji instytutu wygasają wszelkie pełnomocnictwa udzielone 

przed tym terminem. 

§ 27. W razie braku możliwości podjęcia działań przewidzianych w § 24 likwidator 

występuje do ministra nadzorującego likwidowany instytut z wnioskiem o udzielenie wskazań co 

do dalszego działania. 

§ 28. Minister nadzorujący likwidowany instytut, po zakończeniu likwidacji instytutu, składa 

wniosek o wykreślenie instytutu z Krajowego Rejestru Sądowego. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe i końcowe 
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§ 29. W sprawach łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-

rozwojowych niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 30. 1. Koszty postępowania w sprawie łączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji 

ponoszą instytuty uczestniczące w tym postępowaniu.  

2. Minister nadzorujący instytut może w ramach posiadanych możliwości zapewnić 

dodatkowe środki na częściowe pokrycie kosztów postępowania.  

§ 31. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu łączenia, podziału, reorganizacji i likwidacji jednostek 

badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 90, poz. 996). 

§ 32. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

        PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 
 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia ……….. o instytutach badawczych (Dz. U. 

Nr …, poz. ….) Rada Ministrów została upoważniona do wydania – na podstawie art. 8 ust. 4 

ustawy - rozporządzenia, które określi szczegółowe warunki i tryb tworzenia, łączenia, podziału, 

reorganizacji i likwidacji instytutów badawczych. 

 

Z upoważnienia ustawowego wynika, że Rada Ministrów uwzględnia w szczególności: 

1) komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu, 

2) uregulowanie zobowiązań, 

3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych, 

4) zagospodarowanie mienia. 

Ustawodawca, regulując sprawę zmian w strukturze instytutów badawczych, określił, że Rada 

Ministrów - na wniosek właściwego ministra – tworzy oraz dokonuje połączenia, podziału, 

reorganizacji lub likwidacji instytutu.  
Równocześnie art. 8 ust. 1 ustawy przewiduje, że utworzenie, połączenie, podział, reorganizacja 

lub likwidacja instytutu są poprzedzone postępowaniem przygotowawczym, mającym na celu 

zbadanie i ocenę potrzeby oraz warunków jego utworzenia, połączenia, podziału, reorganizacji 

lub likwidacji. 

Projektowane rozporządzenie będzie zatem regulowało szczegółowe warunki i tryb ww. zmian. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem minister nadzorujący instytut (lub instytuty) 

powołuje komisję, której zadaniem jest dokonanie oceny stanu majątkowego i organizacyjno-

prawnego instytutów podlegających omawianym zmianom. W skład komisji wchodzą: 

przedstawiciele ministra lub ministrów nadzorujących instytuty, dyrektorzy instytutów oraz po 

jednym przedstawicielu rad naukowych i po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji 

związkowych określonych instytutów. Do składu komisji mogą być również powołane inne 

osoby, m.in. przedstawiciele instytucji finansowych obsługujących instytuty oraz inne osoby 

wskazane przez ministra nadzorującego. 
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Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia zapewniają zachowanie zasady prawidłowej 

gospodarki majątkiem ogólnonarodowym. Ocena stanu majątkowego jednostek zostanie 

powierzona komisji, w której będą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich zainteresowanych  

stron, tj. instytutu, ministra nadzorującego i  zakładowych organizacji związkowych. 

Rozdział 5 projektowanego rozporządzenia określa ponadto obowiązki likwidatora  oraz sposób 

ogłoszenia o otwarciu likwidacji. 

 

 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://bip.mnisw.gov.pl) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

 

 

 

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji stanowi domenę prawa wewnętrznego i nie jest objęty 

zakresem prawa Unii Europejskiej.    
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Ocena skutków regulacji 

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Rozporządzenie Rady Ministrów oddziałuje wyłącznie na instytuty badawcze. Samo 

projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian w strukturze instytutów, a jedynie 

określa warunki i tryb łączenia, podziału, reorganizacji lub likwidacji instytutów badawczych w 

przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dokonania takich zmian. 

 

2. Konsultacje społeczne i środowiskowe 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z Radą Główną Instytutów Badawczych 

oraz organizacjami związkowymi działającymi w sektorze nauki. 

 

3. Wpływ planowanych rozwiązań na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, 

ani na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie przewiduje,  że koszty postępowania w sprawie łączenia, podziału, 

reorganizacji lub likwidacji instytutu, w tym wynagrodzenie likwidatora, ponoszą instytuty 

uczestniczące w tym postępowaniu. 

 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, ponieważ samo nie wprowadza 

żadnych zmian dotyczących zatrudnienia w instytutach badawczych. 

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki                        

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  
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6. Wpływ projektowanego  rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów. Należy 

jednak oczekiwać, że właściwe ukształtowanie struktury  instytutów badawczych w sposób 

pośredni wpłynie na zwiększanie innowacyjności określonych regionów, a tym samym na ich 

rozwój. 
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         Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
RADY MINISTRÓW 

z dnia ………………2009 r. 

w sprawie kryteriów, szczegółowych warunków oraz trybu przekształcenia i 
włączania instytutów badawczych 

 

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia …………….. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr .…, 

poz. ….) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i szczegółowe warunki oraz tryb przekształcenia 

instytutu badawczego, zwanego dalej „instytutem”, w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, 

włączenia do uczelni publicznej lub do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk. 

§ 2. Uczelnia publiczna lub instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, o których mowa w 

§ 1, przejmuje pracowników oraz mienie, zobowiązania i należności przekształcanego lub 

włączanego instytutu badawczego.  

§ 3.  1.W celu dokonania oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego 

przekształcanego lub włączanego instytutu oraz opracowania warunków, na jakich zostanie 

dokonane jego przekształcenie lub włączenie, minister nadzorujący instytut powołuje komisję i 

wyznacza jej przewodniczącego.  

2. W skład komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli ministra nadzorującego instytut, 

dyrektor instytutu oraz przedstawiciel rady naukowej i przedstawiciel zakładowych organizacji 

związkowych tego instytutu. Do składu komisji mogą być również powołani przedstawiciele 

instytucji finansowych obsługujących instytut oraz inne osoby wyznaczone przez ministra 

nadzorującego instytut podlegający przekształceniu lub włączeniu. 

§ 4. Rozporządzenie w sprawie przekształcenia lub włączenia instytutu, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia …… o instytutach badawczych, zwanej dalej „ustawą”, zawiera: 

 1) oznaczenie instytutu: 



a) nazwę i siedzibę, 

b) numer identyfikacyjny REGON, 

c) numer identyfikacji podatkowej NIP; 

 2) określenie instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk utworzonego w wyniku 

przekształcenia, a w przypadku włączenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 

określenie uczelni publicznej lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, do którego 

włącza się instytut badawczy; 

 3) określenie terminu przekształcenia lub włączenia i daty sporządzenia sprawozdania 

finansowego instytutu. 

§ 5. 1. Przejęcie mienia przekształconego lub włączonego instytutu następuje na podstawie 

jego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień przekształcenia lub 

włączenia, zbadanego i zatwierdzonego przez ministra nadzorującego instytut. Przejęciu 

podlegają wszystkie aktywa i pasywa łączonych instytutów. 

2. Przejęcia mienia oraz zobowiązań i należności przekształconego lub włączonego instytutu 

dokonuje się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Przejęcie mienia może nastąpić za odpłatnością. 

 

§ 6. 1. Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, utworzony w wyniku przekształcenia z 

instytutu lub do którego włączono instytut, przejmuje pracowników przekształconego lub 

włączonego instytutu. 

2. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 231 Kodeksu pracy. 

3. Przepisy ust. 1-2 stosuje się do włączenia instytutu do uczelni publicznej. 

§ 7. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia 

w zakresie przekształcenia lub włączenia instytutu do uczelni publicznej lub instytutu naukowego 

Polskiej Akademii Nauk stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 8. 1. Koszty postępowania w sprawie przekształcenia lub włączenia, o których mowa w art. 

9 ust. 1 ustawy, ponoszą podmioty uczestniczące w tym postępowaniu.  

2. Minister nadzorujący instytut może w ramach posiadanych możliwości zapewnić 

dodatkowe środki na częściowe pokrycie kosztów postępowania.  
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§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

        PREZES RADY MINISTRÓW 
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UZASADNIENIE 
 

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia ……….. o instytutach badawczych (Dz. U. 

Nr …, poz. ….) Rada Ministrów została upoważniona do wydania - na podstawie 9 ust. 5 ustawy 

- rozporządzenia, które określi kryteria i szczegółowe warunki oraz tryb przekształcenia instytutu 

badawczego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk lub włączenia instytutu badawczego do 

uczelni publicznej albo do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk. 

Z upoważnienia ustawowego wynika, że Rada Ministrów uwzględnia w szczególności: 

1) komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu; 

2) uregulowanie zobowiązań; 

3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych; 

4) zagospodarowanie mienia. 

Projektowane rozporządzenie będzie regulowało ww. kwestie, z uwzględnieniem zasady 

prawidłowej gospodarki majątkiem instytutu badawczego. 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem minister nadzorujący instytut badawczy powołuje 

komisję, której zadaniem jest dokonanie oceny stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego 

instytutów badawczych podlegających omawianym zmianom.  

W skład komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli ministra nadzorującego instytut, dyrektor 

instytutu oraz przedstawiciel rady naukowej i przedstawiciel zakładowych organizacji 

związkowych tego instytutu. Do składu komisji mogą być również powołani przedstawiciele 

instytucji finansowych obsługujących instytut oraz inne osoby wskazane przez ministra 

nadzorującego instytut badawczy.  

Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia zapewniają zachowanie zasady prawidłowej 

gospodarki majątkiem ogólnonarodowym. Ocena stanu majątkowego instytutu badawczego 

zostanie powierzona komisji, w której będą uczestniczyć przedstawiciele tego instytutu, ministra 

nadzorującego i  zakładowych organizacji związkowych. 

Przejęcie mienia instytutu badawczego następuje na podstawie sprawozdania finansowego 

sporządzonego na dzień poprzedzający przekształcenie lub włączenie instytutu. Uczelnia 

publiczna albo instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk przejmuje pracowników instytutu 

badawczego. 

4 



Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem koszty postępowania związanego z przekształceniem 

instytutu badawczego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk albo włączenia  do uczelni 

publicznej lub instytutu Polskiej Akademii Nauk ponoszą zainteresowane podmioty. 

 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://bip.mnisw.gov.pl) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

 

 

 

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji stanowi domenę prawa wewnętrznego i nie jest objęty 

zakresem prawa Unii Europejskiej.    
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Ocena skutków regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Rozporządzenie Rady Ministrów oddziałuje wyłącznie na instytuty badawcze. Samo 

projektowane rozporządzenie nie wprowadza żadnych zmian w strukturze instytutów,  a jedynie 

określa kryteria, warunki i tryb przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy 

Polskiej Akademii Nauk albo włączenia do instytutu Polskiej Akademii Nauk lub uczelni 

publicznej, w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dokonania takich zmian. 

 

2. Konsultacje społeczne i środowiskowe 

Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom z Radą Główną Instytutów Badawczych, 

Radą Główną Szkolnictwa Wyższego oraz organizacjami związkowymi działającymi w sektorze 

nauki. 

3. Wpływ planowanych rozwiązań na sektor finansów publicznych, w tym na budżet 

państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na sektor finansów publicznych, 

ani na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projektowane rozporządzenie przewiduje,  że koszty postępowania w sprawie przekształcenia lub 

włączenia instytutu badawczego ponoszą podmioty uczestniczące w tym postępowaniu. 

 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, ponieważ samo nie wprowadza 

żadnych zmian dotyczących zatrudnienia w instytutach badawczych. 

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki                        

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało bezpośredniego wpływu na 

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.  

 

6. Wpływ projektowanego  rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów.  

01/14-kt 
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         Projekt 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

 
z dnia………………2009 r. 

 
 

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu oraz sposobu 
udostępniania kandydatom informacji o konkursie i wynikach konkursu  

 
 
Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia ………….. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr …, 
poz. …) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Rada naukowa instytutu badawczego, zwanego dalej „instytutem”, zarządzając konkurs, o 

którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia ….. o instytutach badawczych, zwanej dalej 

„ustawą”, określa: 

1) skład osobowy komisji konkursowej, w tym wyznacza przewodniczącego; 

2) termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego; 

3) sposób potwierdzenia spełniania przez kandydata wymagań na dyrektora instytutu. 

 

§ 2. 
 

Ogłoszenie, o którym mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, zawiera w szczególności: 

1) określenie wymagań, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy oraz wykaz 

wymaganych dokumentów potwierdzających kwalifikacje niezbędne na stanowisko 

dyrektora instytutu; 

2) miejsce i termin składania zgłoszeń. 

 

§ 3. 
 
 

Konkurs może składać się z jednego lub kilku etapów. 

 
§ 4. 

 
                                                 
1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka na podstawie § 1 ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 



Zadaniem komisji konkursowej jest: 

 1) określenie szczegółowych kryteriów oceny przydatności kandydata; 

 2) podjęcie rozstrzygnięcia w sprawie dopuszczenia kandydata do konkursu na podstawie 

dokumentów przez niego złożonych; 

  3)  przeprowadzenie konkursu. 

 

§ 5. 
 

1. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach. 

2. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący. 

3. Przewodniczący komisji konkursowej może zaprosić do udziału w posiedzeniach komisji w 

charakterze obserwatorów, bez prawa głosowania, nie więcej niż 2 przedstawicieli 

zakładowych organizacji związkowych.   

4. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością 

głosów, w obecności przewodniczącego oraz co najmniej dwóch członków komisji. 

5.  Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisują członkowie 

komisji obecni na posiedzeniu. 

 
 

§ 6. 
 

1. Komisja konkursowa, na podstawie przedstawionych dokumentów, stwierdza czy kandydat 

spełnia warunki, o których mowa w art. 24 ust. 6 ustawy, oraz decyduje o dopuszczeniu go do 

konkursu. 

2. Każdemu kandydatowi dopuszczonemu do konkursu komisja konkursowa udostępnia 

ustalony przez radę naukową instytutu taki sam zestaw materiałów informacyjnych o stanie 

prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytutu. 

 

§ 7. 
 

1. W przypadku konkursu jednoetapowego, na posiedzeniu komisji kandydaci prezentują 

swoje osiągnięcia zawodowe, w szczególności przedstawiają koncepcję kierowania 

instytutem oraz plany dotyczące działania i rozwoju instytutu. 

2.  W konkursie wieloetapowym posiedzenie komisji może być poprzedzone zasięgnięciem 

pisemnych opinii o przebiegu dotychczasowej pracy kandydatów. Opinie są udostępniane 

kandydatom. 
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§ 8. 
 

 
1. Po zakończeniu konkursu komisja konkursowa, w formie uchwały, przedstawia ministrowi 

nadzorującemu instytut kandydata na dyrektora instytutu wraz z opinią rady naukowej 

instytutu oraz przekazuje dokumentację z przebiegu konkursu. 

2.  Komisja konkursowa powiadamia kandydatów o wynikach konkursu nie później niż w 

terminie 7 dni od jego zakończenia. 

 
§ 9. 

 
Wyniki konkursu są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej instytutu oraz w miejscu 

powszechnie dostępnym w siedzibie instytutu. 

 
 

§ 10. 
 

1.  W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową, że żaden z kandydatów nie spełnia 

warunków wymaganych do objęcia stanowiska dyrektora instytutu, przewodniczący komisji 

konkursowej powiadamia o tym fakcie radę naukową instytutu oraz ministra nadzorującego 

instytut.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rada naukowa instytutu zarządza ponowne 

przeprowadzenie konkursu. Rada naukowa instytutu może powołać nową komisję 

konkursową. 

 
§ 11. 

 
Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu ministrowi 

nadzorującemu instytut. 

 
§ 12. 

 
Instytut zapewnia środki finansowe i warunki do przeprowadzenia konkursu oraz obsługę 

komisji konkursowej. 

 
§ 13. 

 
Konkursy rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia przeprowadzane są na zasadach dotychczasowych. 
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§ 14. 
 
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2007 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na dyrektora jednostki 

badawczo-rozwojowej (Dz. U. Nr 182, poz. 1303).  

 
 

§ 15. 
 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
        

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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UZASADNIENIE 

 
 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia ……….. o instytutach badawczych  

(Dz. U. Nr …, poz. ….) minister właściwy do spraw nauki został upoważniony do wydania 

rozporządzenia, które określi sposób i tryb przeprowadzania konkursu na dyrektora instytutu 

badawczego.   

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 6 ustawy.  

Ustawodawca, regulując sprawę powoływania dyrektora instytutu badawczego określił 

sposób powołania i skład komisji konkursowej. 
Równocześnie art. 24 ust. 2 ustawy o instytutach badawczych określa, że dyrektora instytutu 

badawczego powołuje na okres 4 lat minister nadzorujący ten instytut, po zasięgnięciu opinii 

rady naukowej.  

Projektowane rozporządzenie będzie regulowało tryb przeprowadzania konkursu. 

Rozwiązania przyjęte w projekcie zapewniają jawność i przejrzystość procedury oraz 

właściwą ocenę przydatności kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora instytutu. Na 

zaproszenie przewodniczącego komisji konkursowej w pracach tej komisji mogą uczestniczyć 

również - jako obserwatorzy - przedstawiciele organizacji związkowych działających w 

instytucie (nie więcej niż dwie osoby, bez prawa głosowania). 

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem konkurs może być przeprowadzony w jednym 

lub kilku etapach. Komisja konkursowa obraduje na posiedzeniach, podejmując 

rozstrzygnięcia w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności 

przewodniczącego i co najmniej dwóch członków komisji. Z posiedzeń komisji sporządza się 

protokoły, które podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu. 

W przypadku konkursu jednoetapowego, na posiedzeniu komisji kandydaci prezentują swoje 

osiągnięcia zawodowe, w szczególności przedstawiają koncepcję kierowania instytutem oraz 

plany dotyczące działania i rozwoju tego instytutu. 

Równocześnie projektowane rozporządzenie przewiduje, że w konkursie wieloetapowym 

posiedzenie komisji konkursowej może być poprzedzone zasięgnięciem pisemnych opinii o 

przebiegu dotychczasowej pracy kandydatów (opinie są udostępniane kandydatom przez 

komisję). 

Rozwiązania przyjęte w projekcie rozporządzenia zapewniają równy dostęp kandydatów do 

informacji o stanie prawnym, organizacyjnym i finansowym instytutu oraz bezstronność 

oceny kandydatów na dyrektora instytutu.  
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Komisja konkursowa informuje kandydatów o wynikach konkursu nie później niż w terminie 

7 dni od jego zakończenia oraz przedstawia kandydata na funkcję dyrektora ministrowi 

nadzorującemu instytut, przekazując ministrowi dokumentację z przebiegu konkursu. Wyniki 

konkursu są niezwłocznie ogłaszane w siedzibie instytutu oraz na jego stronie internetowej. 

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem przekazania wyników konkursu i 

dokumentacji  z jego przebiegu ministrowi nadzorującemu instytut. 

 

Dodatkowo w § 10 projektowanego rozporządzenia uregulowany został sposób postępowania 

w przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową, że żaden z kandydatów nie spełnia 

warunków wymaganych do pełnienia funkcji dyrektora instytutu. W tej sytuacji rada naukowa 

instytutu zarządza ponowne przeprowadzenie konkursu. Rada naukowa może również 

powołać nową komisję konkursową.  

 

 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej 

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://bip.mnisw.gov.pl) zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa               

(Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

 

 

 

 

Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektowanej regulacji stanowi domenę prawa wewnętrznego i nie jest objęty 

zakresem prawa Unii Europejskiej.    
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Ocena skutków regulacji 
 

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowane rozporządzenie 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oddziałuje wyłącznie na instytuty 

badawcze. 

 

2. Konsultacje społeczne i środowiskowe 

Projektowane rozporządzenie zostanie poddane konsultacjom z Radą Główną Instytutów 

Badawczych oraz organizacjami związkowymi działającymi w sektorze nauki. 

 

3. Wpływ planowanych rozwiązań na sektor finansów publicznych, w tym na 

budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego  

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu nie będą miały wpływu na sektor finansów 

publicznych, ani na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Koszty związane z przeprowadzeniem konkursu na funkcję dyrektora ponosi zainteresowany 

instytut badawczy. 

 

4. Wpływ projektowanego rozporządzenia na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

 

5. Wpływ projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki                       

i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Jednak wybór 

odpowiedniego kandydata na dyrektora instytutu badawczego będzie miał istotny wpływ na 

funkcjonowanie tego instytutu i jego pozycję na rynku. 

 

6. Wpływ projektowanego  rozporządzenia na sytuację i rozwój regionów 

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na sytuację i rozwój regionów. 

Należy jednak oczekiwać, że umiejętne zarządzanie instytutami badawczymi w sposób 

pośredni wpłynie na zwiększanie innowacyjności określonych regionów, a tym samym na ich 

rozwój. 

 
 
29-1-dg 
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      Projekt 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1) 

z dnia …………………. 2009 r. 

w sprawie postępowania dyscyplinarnego pracowników naukowych                           

i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych 

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia …………………… o instytutach badawczych (Dz. U. Nr …, 

poz. …) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania 

dyscyplinarnego, w tym przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, możliwość 

zawieszania i wznawiania postępowania dyscyplinarnego, sposób i warunki wzywania i 

przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów, a 

także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia w stosunku do pracowników 

naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych, zwanych dalej 

„instytutami”. 

§ 2. 1. Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza się, gdy: 

 1) obwiniony zmarł; 

 2) nastąpiło przedawnienie, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy z dnia ….. o instytutach 

badawczych, zwanej dalej „ustawą”; 

                                                 
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka na podstawie § 1 ust. 2 pkt 
1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596). 



 3) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby jest w toku lub zostało 

prawomocnie zakończone. 

2. Jeżeli podstawą umorzenia postępowania dyscyplinarnego była śmierć obwinionego, na 

żądanie jego małżonka, krewnego w linii prostej, brata lub siostry, zgłoszone w terminie roku od 

dnia śmierci obwinionego, komisja dyscyplinarna wydaje na posiedzeniu niejawnym 

postanowienie o podjęciu postępowania; w takim przypadku postępowanie dyscyplinarne 

prowadzi się nadal z udziałem obrońcy ustanowionego przez jedną z tych osób. 

Rozdział 2 

Komisje dyscyplinarne 

§ 3. Osoba będąca członkiem komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji nie może być 

równocześnie członkiem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

zwanej dalej „wyższą komisją dyscyplinarną”, ani rzecznikiem dyscyplinarnym. 

§ 4. Członek komisji dyscyplinarnej nie może być równocześnie członkiem Komisji do 

spraw etyki w nauce, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia …… o Polskiej Akademii 

Nauk (Dz. U. Nr …, poz. …). 

§ 5. Członkowie komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji są wybierani spośród 

pracowników naukowych zatrudnionych w instytucie. 

§ 6. Obsługę prac komisji dyscyplinarnych, o których mowa w § 5, zapewnia instytut, w 

którym działa ta komisja. 

§ 7. 1. Wyższą komisję dyscyplinarną w liczbie 12 osób powołuje minister właściwy do 

spraw nauki spośród pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach, posiadających co 

najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. 

2. Minister właściwy do spraw nauki wyznacza spośród członków komisji dyscyplinarnej, o 

której mowa w ust. 1, przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę. 

§ 8. 1. Członek komisji dyscyplinarnej nie może pełnić swoich obowiązków, jeżeli 

przeciwko niemu toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne. 

2. Mandat członka komisji dyscyplinarnej wygasa: 
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 1) w razie jego śmierci; 

 2) jeżeli członek komisji przestał spełniać warunki określone w § 5 lub § 7 ust. 1; 

 3) jeżeli toczące się przeciwko członkowi komisji postępowanie karne lub dyscyplinarne 

zakończy się prawomocnym orzeczeniem skazującym. 

§ 9. Członek wyższej komisji dyscyplinarnej może być odwołany przez ministra 

nadzorującego instytut w przypadku: 

 1) niewykonywania obowiązków; 

 2) choroby uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji członka komisji; 

 3) złożenia rezygnacji. 

 

Rozdział 3 

Rzecznicy dyscyplinarni 

§ 10. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy wszechstronne wyjaśnienie okoliczności 

sprawy, a w szczególności: 

 1) wszczynanie i prowadzenie postępowania wyjaśniającego na polecenie rady naukowej 

instytutu oraz informowanie przewodniczącego rady naukowej o dokonanych ustaleniach; 

 2) zawiadamianie obwinionego o wszczęciu postępowania; 

 3) składanie komisji dyscyplinarnej wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 

 4) uczestniczenie w posiedzeniach i w rozprawach komisji dyscyplinarnej; 

 5) składanie wniosków o umorzenie postępowania dyscyplinarnego; 

 6) występowanie z wnioskiem o ukaranie przed komisją dyscyplinarną oraz z wnioskami 

dotyczącymi wymiaru kar dyscyplinarnych; 

 7) wnoszenie zażaleń i odwołań od postanowień i orzeczeń komisji dyscyplinarnej pierwszej 

instancji oraz od postanowień przewodniczącego komisji dyscyplinarnej. 

 

Rozdział 4 

Postępowanie wyjaśniające 
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§ 11. 1. Rada naukowa instytutu po otrzymaniu wiadomości o rażącym naruszeniu przez 

pracownika naukowego lub badawczo-technicznego obowiązków lub uchybieniu godności 

pracownika nauki poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu instytutu wszczęcie i przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego. 

2. W razie otrzymania wiadomości o przewinieniu zarzucanym przewodniczącemu komisji 

dyscyplinarnej lub rzecznikowi dyscyplinarnemu, rada naukowa instytutu zawiadamia o tym 

ministra nadzorującego instytut oraz ministra właściwego do spraw nauki. 

3. W toku postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny może przesłuchiwać 

obwinionego, świadków i biegłych, jak również przeprowadzać wszelkie inne dowody, 

konieczne do wyjaśnienia sprawy. 

4. Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz przeprowadzania 

innych dowodów w postępowaniu wyjaśniającym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

5. W sprawach przeciwko przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej lub rzecznikowi 

dyscyplinarnemu uprawnienia rady naukowej określone w ust. 1 przysługują ministrowi 

właściwemu do spraw nauki. Czynności rzecznika dyscyplinarnego wykonuje w stosunku do 

tych osób rzecznik dyscyplinarny przy wyższej komisji dyscyplinarnej. 

§ 12. 1. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego wskazują na zasadność wysuniętych 

zarzutów, rzecznik dyscyplinarny składa komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie. Przed złożeniem wniosku z jego treścią 

zapoznaje się obwinionego. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

 1) dane obwinionego: 

a) imię i nazwisko, 

b) tytuł naukowy lub stopień naukowy, 

c) stanowisko służbowe, 

d) miejsce pracy; 

 2) dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem czasu i miejsca jego popełnienia; 

 3) wykaz zawierający imiona i nazwiska oraz adresy świadków, którzy mają być wezwani na 

rozprawę, jak również wskazanie innych dowodów; do wykazu może być dołączony wniosek 
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o zaniechanie wezwania na rozprawę świadków przesłuchanych w toku postępowania 

wyjaśniającego i o odczytanie ich zeznań na rozprawie; 

 4) proponowany rodzaj i wymiar kary dyscyplinarnej; 

 5) uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego. 

§ 13. Z każdej czynności postępowania wyjaśniającego rzecznik dyscyplinarny sporządza 

protokół.  

§ 14. Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego nie potwierdziły wysuniętych zarzutów lub 

jeżeli powstały okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1, rzecznik dyscyplinarny odstępuje od 

złożenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego i wydaje postanowienie o 

umorzeniu postępowania wyjaśniającego. 

 

Rozdział 5 

Postępowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji 

§ 15. 1. Komisja dyscyplinarna z dniem zgłoszenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego o 

wszczęcie postępowania wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. 

2. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej wyznacza skład orzekający. 

3. Skład orzekający na posiedzeniu niejawnym wydaje postanowienie o: 

 1) wyznaczeniu terminu rozprawy albo 

 2) zwrocie wniosku w celu uzupełnienia przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania 

wyjaśniającego, wskazując kierunek uzupełnienia i termin zakończenia tego postępowania, 

nie dłuższy niż 30 dni, albo 

 3) umorzeniu postępowania w przypadkach wymienionych w § 2 ust. 1. 

4. Odpisy postanowień wydanych na posiedzeniu niejawnym doręcza się rzecznikowi 

dyscyplinarnemu i obwinionemu. 

5. Obwinionemu doręcza się, wraz z odpisem postanowienia komisji o wszczęciu 

postępowania dyscyplinarnego, odpis wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego i o ukaranie. 
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§ 16.  W trakcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub jego 

obrońca mogą zgłaszać do komisji dyscyplinarnej wnioski o dopuszczenie nowych dowodów. 

Wnioski uwzględnia się, jeżeli okoliczności, do których stwierdzenia dowody miałyby być 

powołane, mogą mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. 

§ 17. 1. O terminie i miejscu rozprawy przewodniczący składu orzekającego zawiadamia na 

piśmie przewodniczącego rady naukowej instytutu, rzecznika dyscyplinarnego i obrońcę 

obwinionego, jeżeli został ustanowiony, a ponadto wzywa na rozprawę: 

 1) obwinionego; 

 2) świadków i biegłych. 

2. Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem: 

 1) listę członków składu orzekającego; 

 2) pouczenie o przysługujących mu uprawnieniach i skutkach niestawiennictwa na rozprawę 

określonych w § 22 ust. 3. 

3. Termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby między doręczeniem obwinionemu 

wezwania na rozprawę a dniem rozprawy upłynęło co najmniej 14 dni. W razie niezachowania 

tego terminu, rozprawa na wniosek obwinionego lub jego obrońcy może być odroczona. 

4. Po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego obwiniony i jego 

obrońca mogą w obecności osoby upoważnionej lub przewodniczącego składu orzekającego 

przeglądać akta sprawy oraz sporządzać wypisy i notatki. 

§ 18. 1. Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony lub jego obrońca mogą zgłosić 

przewodniczącemu komisji dyscyplinarnej żądanie wyłączenia członka składu orzekającego, 

jeżeli między obwinionym lub pokrzywdzonym a członkiem składu orzekającego zachodzą 

stosunki tego rodzaju, że mogą wzbudzać wątpliwość co do bezstronności członka składu 

orzekającego. Wniosek rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym powołany przez przewodniczącego 

komisji dyscyplinarnej inny skład orzekający. 

2. Wniosek o wyłączenie od rozpoznania sprawy może również złożyć, z przyczyn 

określonych w ust. 1, członek składu orzekającego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien być zgłoszony nie później niż przed 

rozpoczęciem rozprawy. 

§ 19. Obrońcą nie może być członek komisji dyscyplinarnej, przed którą sprawa się toczy. 
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§ 20. 1. Rozprawa dyscyplinarna jest jawna dla pracowników instytutu. 

2. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wyłączyć jawność rozprawy. 

Ogłoszenie orzeczenia jest jawne. 

§ 21. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku 

której wysłuchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego obrońcy, jeżeli został 

ustanowiony, a także po rozpatrzeniu innych dowodów mających znaczenie w sprawie. 

§ 22. 1. Rozprawą kieruje przewodniczący składu orzekającego. 

2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzenia obecności wezwanych osób.  

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawę obwinionego, któremu wezwanie 

doręczono we właściwym terminie, lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

4. W razie uznania niestawiennictwa obwinionego za usprawiedliwione skład orzekający 

odracza rozprawę i wyznacza nowy termin. 

5. W razie niemożności stawienia się świadków lub złożenia przez nich zeznań odmiennej 

treści niż w postępowaniu wyjaśniającym, na rozprawie odczytuje się ich zeznania w części lub 

w całości z akt postępowania wyjaśniającego. 

6. Obwiniony, jego obrońca i rzecznik dyscyplinarny mają prawo zadawać pytania 

świadkom i biegłym oraz wypowiadać się co do każdego zeznania świadka, opinii biegłego lub 

innego dowodu. 

7. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składu orzekającego udziela 

głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu oraz obrońcy i obwinionemu, przy czym obwinionemu 

przysługuje zawsze głos ostatni. 

§ 23. 1. Jeżeli na rozprawie okaże się, że zachodzą istotne braki w materiale zebranym w 

czasie postępowania prowadzonego przez rzecznika dyscyplinarnego, których na rozprawie 

uzupełnić nie można, skład orzekający wydaje postanowienie o uzupełnieniu przez rzecznika 

dyscyplinarnego tego materiału, wskazując zakres i termin jego uzupełnienia. 

2. Na postanowienie o uzupełnieniu postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje 

stronom zażalenie. 

3. Po uzupełnieniu postępowania rzecznik dyscyplinarny przedstawia komisji dyscyplinarnej 

wyniki postępowania uzupełniającego. 
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§ 24. Skład orzekający może z ważnych przyczyn przerwać rozprawę na czas nie dłuższy niż 

21 dni. Jeżeli po wznowieniu rozprawy skład orzekający uległ zmianie, rozprawę prowadzi się od 

początku. 

§ 25. 1. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który powinien zawierać: oznaczenie 

sprawy, czasu i miejsca rozprawy oraz osób w niej uczestniczących, przebieg rozprawy, a 

zwłaszcza oświadczenia i wnioski jej uczestników, treść wyjaśnień obwinionego, zeznań 

świadków, wyniki postępowania dowodowego oraz przytoczenie wniosków i innych oświadczeń 

rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego i obrońcy, jak również postanowienia składu 

orzekającego. 

2. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant. 

3. Protokół może być sprostowany lub uzupełniony na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, 

obwinionego lub obrońcy. 

§ 26. 1. Po wysłuchaniu głosów stron skład orzekający przystępuje niezwłocznie do narady 

nad orzeczeniem. 

2. Narada i głosowanie są tajne. Oprócz członków składu orzekającego może być przy nich 

obecny protokolant. 

3. Narada i głosowanie odbywają się osobno co do winy i osobno co do kary. 

Przewodniczący składu orzekającego głosuje ostatni. 

§ 27. 1. Postanowienia i orzeczenia składu orzekającego zapadają zwykłą większością 

głosów. 

2. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo zaznaczyć na orzeczeniu swoje 

zdanie odrębne i złożyć na piśmie jego uzasadnienie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. 

§ 28. 1. Skład orzekający orzeka zgodnie z przekonaniem opartym na ocenie dowodów 

ujawnionych w toku rozprawy. 

2. Skład orzekający wydaje orzeczenie o: 

 1) ukaraniu, w którym uznaje obwinionego winnym popełnienia zarzucanego mu czynu i 

wymierza jedną z kar dyscyplinarnych, albo 

 2) uniewinnieniu obwinionego od zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, albo 

 3) umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. 

 8



3. Przy wymiarze kary bierze się pod uwagę stopień winy, szkodliwość społeczną i skutki 

czynu oraz postawę etyczną obwinionego, a także jego zachowanie się przed i po popełnieniu 

przewinienia. 

4. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilku przewinień, wymierza się jedną karę za wszystkie 

czyny łącznie. 

§ 29. 1. Orzeczenie dyscyplinarne sporządza się na piśmie. Orzeczenie to zawiera: 

 1) nazwę komisji dyscyplinarnej, datę i miejsce rozpoznania, numer sprawy oraz datę wydania 

orzeczenia; 

 2) tytuły naukowe i stopnie naukowe oraz imiona i nazwiska członków składu orzekającego, 

rzecznika dyscyplinarnego i protokolanta; 

 3) tytuł naukowy lub stopień naukowy, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce i datę 

urodzenia obwinionego; 

 4) dokładne określenie czynu popełnionego przez obwinionego; 

 5) rozstrzygnięcie komisji dyscyplinarnej; 

 6) pouczenie o prawie wniesienia odwołania do wyższej komisji dyscyplinarnej. 

2. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego 

ogłoszenia. 

3. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać ustalenia faktyczne przez wskazanie, jakie 

fakty skład orzekający uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich oparł się dowodach 

i dlaczego nie dał wiary dowodom przeciwnym, a także przytoczenie okoliczności, jakie skład 

orzekający wziął pod uwagę przy wymiarze kary. Uzasadnienie powinno także wskazać 

podstawę prawną. 

4. Orzeczenie i uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego. 

§ 30. 1. Orzeczenie ogłasza się bezpośrednio po naradzie. Po ogłoszeniu orzeczenia 

przewodniczący składu orzekającego podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia. 

2. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie orzeczenia może być odroczone, nie dłużej niż 

na 7 dni, przy czym dzień i godzina ogłoszenia powinny być podane na rozprawie. 

3. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składu orzekającego poucza obwinionego o 

trybie i terminie wniesienia odwołania. 
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4. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem doręcza się obwinionemu oraz 

jego obrońcy, rzecznikowi dyscyplinarnemu, ministrowi nadzorującemu instytut, dyrektorowi 

instytutu, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia. 

 

Rozdział 6 

Postępowanie odwoławcze 

§ 31. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji obwinionemu, jego 

obrońcy i rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do wyższej 

komisji dyscyplinarnej. 

2. Odwołanie w dwóch egzemplarzach wnosi się za pośrednictwem komisji dyscyplinarnej, 

która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 

Po przyjęciu odwołania przewodniczący komisji dyscyplinarnej przesyła je niezwłocznie wraz z 

aktami sprawy do wyższej komisji dyscyplinarnej. 

3. Odwołanie może być cofnięte najpóźniej przed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej.  

4. Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, od którego nie zostało w przewidzianym terminie 

wniesione odwołanie, staje się prawomocne i podlega wykonaniu. 

§ 32. 1. Przewodniczący wyższej komisji dyscyplinarnej, po stwierdzeniu, że odwołanie 

zostało wniesione przez osobę uprawnioną w terminie przewidzianym w § 31 ust. 2, wyznacza 

skład orzekający i kieruje sprawę na posiedzenie niejawne. 

2. Skład orzekający wyższej komisji dyscyplinarnej, na posiedzeniu niejawnym, wyznacza 

termin rozprawy, rozstrzyga o konieczności wezwania świadków lub dopuszczenia innych 

dowodów wskazanych w odwołaniu.  

§ 33. Przewodniczący wyższej komisji dyscyplinarnej odrzuca odwołanie w razie wniesienia 

go po upływie terminu przewidzianego w § 31 ust. 2 lub przez osobę nieuprawnioną. Na 

postanowienie przewodniczącego przysługuje zażalenie do wyższej komisji dyscyplinarnej. 

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. 

§ 34. 1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym członek składu 

orzekającego wyższej komisji dyscyplinarnej, wyznaczony jako sprawozdawca, przedstawia 
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przebieg dotychczasowego postępowania dyscyplinarnego, treść zaskarżonego orzeczenia, 

przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamia 

strony o postanowieniu składu orzekającego w przedmiocie dopuszczenia dowodów. 

2. Rzecznik dyscyplinarny, obwiniony i jego obrońca mogą składać wyjaśnienia, 

oświadczenia i wnioski ustnie lub na piśmie. 

3. Przed zakończeniem rozprawy odwoławczej przewodniczący składu orzekającego udziela 

głosu rzecznikowi dyscyplinarnemu, obwinionemu i obrońcy, przy czym pierwszy głos 

przysługuje stronie, która wniosła odwołanie. 

§ 35. 1. Wyższa komisja dyscyplinarna: 

 1) utrzymuje w mocy orzeczenie, od którego wniesiono odwołanie, albo 

 2) uchyla orzeczenie w całości lub w części i wydaje nowe orzeczenie w tym zakresie, albo 

 3) uchyla orzeczenie w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, albo 

 4) umarza postępowanie, jeżeli okaże się, że zachodzą okoliczności przewidziane w § 2 ust. 1. 

2. Wyższa komisja dyscyplinarna, może orzec karę surowszą tylko wówczas, gdy orzeczenie 

zostało zaskarżone przez rzecznika dyscyplinarnego. 

 

Rozdział 7 

Wykonywanie orzeczeń 

§ 36.  Prawomocne orzeczenia komisji dyscyplinarnej i wyższej komisji dyscyplinarnej 

podlegają niezwłocznemu wykonaniu. 

 

§ 37.  Wykonywanie orzeczeń zarządza minister nadzorujący instytut, w którym jest 

zatrudniony pracownik naukowy lub badawczo-techniczny. Karę wykonuje dyrektor instytutu. 
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Rozdział 8 

Zatarcie kar dyscyplinarnych 

§ 38. O zatarciu kary orzeka na posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinarna, która 

orzekała w sprawie w pierwszej instancji. 

§ 39. W przypadku likwidacji komisji dyscyplinarnej w instytucie, o zatarciu kary orzeka na 

posiedzeniu niejawnym wyższa komisja dyscyplinarna. 

§ 40. Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 26 września 2001 r. w sprawie 

postępowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracowników naukowych 

zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1264).  

§ 41. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
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Uzasadnienie 

Projektowane rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 61 ustawy z 

dnia …………………… o instytutach badawczych (Dz. U. Nr …., poz. ….). 

Projektowane rozporządzenie określa:  

1) tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w pierwszej i drugiej instancji 

wobec pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach 

badawczych;  

2) sposób i warunki wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz 

przeprowadzania innych dowodów w sprawach dyscyplinarnych; 

3) sposób wykonywania kar dyscyplinarnych oraz ich zatarcia. 

Projektowane rozporządzenie, ze względu na charakter spraw, których dotyczy, określa w sposób 

szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego w obu instancjach.  

Regulacje dotyczące trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego umożliwiają 

wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy w celu potwierdzenia lub wykluczenia wysuniętych 

zarzutów wobec obwinionego pracownika naukowego lub badawczo-technicznego.  

Przewiduje się również prawo obwinionego do obrony oraz prawo do wniesienia odwołania od 

orzeczenia komisji dyscyplinarnej.  

Rzecznika dyscyplinarnego do udziału w postępowaniu przed komisją dyscyplinarną powołuje 

rada naukowa instytutu, a do udziału przed komisją dyscyplinarną drugiej instancji – minister 

właściwy do spraw nauki. Rzecznik dyscyplinarny jest powoływany na okres trwania kadencji 

komisji dyscyplinarnej. 

Postępowanie dyscyplinarne poprzedzone jest postępowaniem wyjaśniającym, którego wszczęcie 

poleca rzecznikowi dyscyplinarnemu rada naukowa instytutu badawczego po otrzymaniu 

informacji o rażącym naruszeniu przez pracownika naukowego lub badawczo-technicznego 

instytutu obowiązków lub uchybieniu godności pracownika naukowego. 

Jeżeli wyniki postępowania wyjaśniającego wskazują na zasadność wysuniętych zarzutów, 

rzecznik dyscyplinarny składa komisji dyscyplinarnej wniosek o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego, po uprzednim zapoznaniu z treścią wniosku osoby, której postępowanie 
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dotyczy. 

Wniosek powinien zawierać dokładne określenie zarzucanego czynu, proponowany rodzaj i 

wymiar kary oraz uzasadnienie oparte na wynikach postępowania wyjaśniającego. 

W trakcie postępowania dyscyplinarnego komisja dyscyplinarna wzywa obwinionego, świadków 

i biegłych, wysłuchuje głosów stron oraz zapoznaje się z innymi dowodami w sprawie.  

Skład orzekający orzeka zgodnie z przekonaniem opartym na ocenie dowodów ujawnionych 

w toku sprawy. Z przebiegu postępowania sporządza się protokół.  

Orzeczenie komisji dyscyplinarnej, wraz z uzasadnieniem, sporządza się na piśmie oraz 

doręcza się obwinionemu, jego obrońcy, rzecznikowi dyscyplinarnemu, ministrowi 

nadzorującemu instytut i dyrektorowi instytutu. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej 

instancji obwinionemu, jego obrońcy i rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje prawo 

wniesienia odwołania. Odwołanie w dwóch egzemplarzach wnosi się za pośrednictwem komisji 

dyscyplinarnej, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem.  

Prawomocne orzeczenia komisji dyscyplinarnej i wyższej komisji dyscyplinarnej podlegają 

niezwłocznemu wykonaniu. Wykonywanie orzeczeń zarządza minister nadzorujący instytut, w 

którym jest zatrudniony pracownik naukowy lub badawczo-techniczny. Karę wykonuje dyrektor 

instytutu.  

O zatarciu kary orzeka na posiedzeniu niejawnym komisja dyscyplinarna, która orzekała w 

sprawie w pierwszej instancji. W przypadku likwidacji komisji dyscyplinarnej w instytucie 

badawczym, o zatarciu kary orzeka na posiedzeniu niejawnym wyższa komisja dyscyplinarna. 

 

 

 
Opinia o zgodności projektu rozporządzenia z prawem Unii Europejskiej 
 
Projekt rozporządzenia zostanie przesłany do Komitetu Integracji Europejskiej w celu uzyskania 

opinii tym zakresie. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1. Podmioty na które oddziałuje projektowane rozporządzenie. 

Projektowane rozporządzenie określa tryb postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników 

naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w instytutach badawczych w przypadku 

stwierdzenia rażącego naruszenia przez nich obowiązków lub uchybienia godności pracownika 

nauki. Rozporządzenie oddziałuje zatem bezpośrednio na instytuty badawcze, w szczególności na 

pracowników naukowych i badawczo-technicznych tych instytutów. 

 

2. Konsultacje społeczne i środowiskowe 

W trakcie prac nad rozporządzeniem przeprowadzone będą konsultacje z przedstawicielami 

środowiska, którego projekt przede wszystkim dotyczy, tj. instytutów badawczych. W 

konsultacjach będzie uczestniczyła Rada Główna Instytutów Badawczych jako organ 

przedstawicielski tych instytutów. Projekt zostanie również poddany uzgodnieniom ze związkami 

zawodowymi działającymi w pionie nauki – NSZZ Solidarność oraz OPZZ. 

Ponadto, projekt ustawy będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://bip.mnisw.gov.pl) zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414). 

 

3. Wpływ projektowanej regulacji na sektor finansów publicznych, w tym na wydatki i 

dochody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor finansów 

publicznych, ani na wydatki i dochody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Ewentualne koszty związane z pracami komisji dyscyplinarnych w pierwszej instancji będą 

ponosiły instytuty badawcze, w których te komisje będą działały. Obsługę prac wyższej komisji 

dyscyplinarnej - zgodnie z projektowanym rozporządzeniem – zapewni urząd obsługujący 

ministra właściwego do spraw nauki. Należy jednak zaznaczyć, że odwołania w sprawach 
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dyscyplinarnych wnoszone są sporadycznie, a koszty niewielkie.  

 

4. Wpływ projektu ustawy na rynek pracy 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na krajowy rynek pracy.  

 

5. Wpływ projektu ustawy na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, ani na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

6. Wpływ projektu ustawy na sytuację i rozwój regionalny 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  
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