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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o państwowych instytutach naukowych. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Artura Górskiego. 
 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Andrzej Bętkowski;  (-)   Jacek Bogucki; 
 (-)   Aleksander Chłopek;  (-)   Arkadiusz Czartoryski;  (-)   Edward Czesak; 
 (-)   Mieczysław Golba;  (-)   Marian Tomasz Goliński;  (-)   Jerzy Gosiewski; 
 (-)   Przemysław Gosiewski;  (-)   Wojciech Jasiński;  (-)   Mariusz Kamiński; 
 (-)   Beata Kempa;  (-)   Henryk Kowalczyk;  (-)   Zbigniew Kozak;  (-)   Leonard 
Krasulski;  (-)   Elżbieta Kruk;  (-)   Jacek Kurski;  (-)   Marek Łatas; 
 (-)   Marzena Machałek;  (-)   Krzysztof Maciejewski;  (-)   Jerzy Materna; 
 (-)   Anna Paluch;  (-)   Adam Rogacki;  (-)   Edward Siarka;  (-)   Anna Sikora; 
 (-)   Krzysztof Tchórzewski;  (-)   Jacek Tomczak;  (-)   Waldemar Wrona; 
 (-)   Sławomir Zawiślak;  (-)   Łukasz Zbonikowski. 



 
 

Projekt 
 
 

U S T A W A 
z dnia......................2008 r. 

o państwowych instytutach naukowych 
 
 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

 
Art. 1. 1. Państwowy instytut naukowy, jest państwową osobą prawną, należącą do 

sektora finansów publicznych, utworzoną w celu prowadzenia badań naukowych, prac 
rozwojowych i innych działań na rzecz realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i 
innowacyjnej państwa. 

 
2. Określenia „Państwowy Instytut Naukowy” używa w nazwie wyłącznie państwowy 

instytut naukowy utworzony na podstawie ustawy. 
 

Art. 2. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw nauki, zwanego 
dalej „Ministrem”, w drodze rozporządzenia, tworzy państwowy instytut naukowy, jeżeli 
zaistnieje potrzeba realizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań służących 
rozwojowi wiedzy, techniki i innowacyjności w dziedzinie o strategicznym znaczeniu dla 
gospodarki, środowiska, ochrony zdrowia lub innych obszarów życia społecznego, określając: 

 
1) nazwę i siedzibę; 
2) szczegółowe zadania; 
3) organizację i tryb działania organów państwowego instytutu naukowego. 
 

2. Państwowy instytut naukowy uzyskuje osobowość prawną 
w dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1. 
 

3. Rada Ministrów wyposaża państwowy instytut naukowy w mienie niezbędne do 
realizacji jego zadań. 

 
4. Państwowy instytut naukowy może być utworzony poprzez przekształcenie jednostek 

badawczo-rozwojowych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i jednostek organizacyjnych uczelni 
publicznych, zwanych dalej „jednostkami naukowymi”. 

 
5. Jednostki naukowe posiadające osobowość prawną, przekształcone w państwowy 

instytut naukowy, tracą osobowość prawną w dniu wejścia w życie rozporządzenia, o którym 
mowa w ust. 1. 

 
6. Przydzielone państwowemu instytutowi naukowemu składniki mienia stają się jego 

własnością. 



 
7. Prawa i zobowiązania jednostek naukowych przekształconych w państwowy instytut 

naukowy przechodzą na państwowy instytut naukowy. 
 
8. Pracownicy jednostki naukowej przekształconej w państwowy instytut naukowy oraz 

pracownicy uczelni publicznej świadczący pracę w przekształcanej jednostce organizacyjnej stają 
się pracownikami tego instytutu. Do pracowników tych stosuje się art. 231 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)). 

 
9. Minister właściwy do spraw nauki, w drodze zarządzenia, nadaje statut państwowemu 

instytutowi naukowemu. 
 
10. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, dokonuje likwidacji państwowego 

instytutu naukowego, na wniosek ministra właściwego do spraw nauki, jeżeli ustała potrzeba 
realizacji wyznaczonych dla niego zadań lub gdy państwowy instytut naukowy nie wykonuje 
tych zadań należycie, wskazując sposób i tryb rozporządzenia jego mieniem. 

 
Art. 3. 1. Minister prowadzi rejestr państwowych instytutów naukowych, zwany dalej 

„rejestrem”. 
 
2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo wglądu do danych zawartych 

w rejestrze. 
 
3. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia rejestru, uwzględniając dane, jakie musi zawierać, tryb dokonywania wpisów i 
zmian w rejestrze oraz tryb udostępniania danych zawartych w rejestrze, biorąc pod uwagę 
jawność i przejrzystość postępowania. 

 
Art. 4. 1. Państwowy instytut naukowy realizuje zadania, o których mowa w art. 2 ust. 1, 

w szczególności poprzez: 
 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych; 
2) realizację strategicznych programów badawczych; 
3) realizację programów wieloletnich, ustanawianych na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. 
zm.2)); 
4) realizację projektów, o których mowa w przepisach dotyczących zasad 
prowadzenia polityki rozwoju; 
5) udział w realizacji międzynarodowych programów i projektów badawczych; 
6) realizację programów i innych zadań badawczych zleconych przez Ministra; 
7) podejmowanie działań na rzecz komercjalizacji wyników prowadzonych badań 
naukowych i prac rozwojowych oraz ich transferu do gospodarki. 
 

2. Do zadań państwowego instytutu naukowego należy również wspieranie rozwoju kadry 
naukowej oraz budowa, utrzymanie i unowocześnianie własnej infrastruktury badawczej. 
 



3. W celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych państwowy instytut 
naukowy może zawierać umowy z podmiotami gospodarczymi. 
 

4. Państwowy instytut naukowy może wykonywać działalność gospodarczą w celu 
komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, na zasadach określonych w 
przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 155, poz. 1095). 
 

5. Państwowy instytut naukowy może w celu komercjalizacji wyników badań naukowych 
oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą Ministra, 
tworzyć spółki kapitałowe, obejmować lub nabywać, posiadać oraz zbywać udziały lub akcje 
takich spółek. 
 

Art. 5. 1. W przypadku dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 
przemysłowego w wyniku prac lub zadań realizowanych przez państwowy instytut naukowy, 
prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa 
do rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje państwowemu   instytutowi naukowemu, o ile 
umowa na ich wykonanie nie stanowi inaczej. 
 

2. Państwowy instytut naukowy może upowszechnić wyniki badań naukowych lub prac 
rozwojowych nieodpłatnie, jeżeli przemawia za tym interes publiczny i umowa na ich wykonanie 
nie stanowi inaczej. 
 
 

Rozdział 2 
Organy państwowego instytutu naukowego 

 
Art. 6. Organami państwowego instytutu naukowego są: 

 
1) dyrektor; 
2) rada naukowa; 
3) rada nadzorcza. 

 
Art. 7. 1. Dyrektor kieruje działalnością państwowego instytutu naukowego oraz 

reprezentuje go na zewnątrz. 
 
2. Dyrektor odpowiada za gospodarkę finansową oraz wyniki działalności państwowego 

instytutu naukowego. 
 
3. Do zadań dyrektora należy w szczególności: 
 
1) ustalanie planów działalności państwowego instytutu naukowego; 
2) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z realizacją zadań państwowego 
instytutu naukowego, w tym z organizowaniem badań naukowych i prac rozwojowych; 
3) zarządzanie mieniem państwowego instytutu naukowego; 
4) realizowanie polityki kadrowej. 
 



Art. 8. 1. Dyrektor jest powoływany na okres 5 lat przez Ministra spośród dwóch 
kandydatów wyłonionych w drodze konkursu przez radę nadzorczą państwowego instytutu 
naukowego. 

 
2. W przypadku niewyłonienia kandydatów na dyrektora lub nierozstrzygnięcia konkursu 

rozpisuje się nowy konkurs. 
 

3. Kandydatem na dyrektora państwowego instytutu naukowego może być osoba, która: 
 
1) posiada wykształcenie wyższe oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu 
badaniami naukowymi, w kraju lub za granicą; 
2) korzysta z pełni praw publicznych; 
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 
5) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami 
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551). 

 
4. Dyrektorem państwowego instytutu naukowego może być osoba nieposiadająca 

obywatelstwa polskiego. 
 
5. Ta sama osoba może pełnić funkcję dyrektora najwyżej przez dwie kolejne kadencje. 

 
6. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje rada nadzorcza państwowego instytutu 

naukowego na wniosek dyrektora. Przepis ust. 3 stosuje się do kandydata na zastępcę dyrektora 
państwowego instytutu naukowego. 

 
7. Pierwszego dyrektora państwowego instytutu naukowego powołuje Minister na rok, 

bez zachowania trybu określonego w ust. 1. 
 

8. Dyrektor i zastępca dyrektora składają Ministrowi corocznie, w terminie do dnia 15 
maja, oświadczenia majątkowe. 
 

9. Do dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniu uprawniona jest, wskazana 
przez Ministra, komórka organizacyjna urzędu obsługującego Ministra. 
 

10. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oświadczeń majątkowych stosuje się 
odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 
pełniące funkcje publiczne. 
 

11. Wynagrodzenie i pozostałe warunki zatrudnienia dyrektora i jego zastępcy określa 
Minister, po zasięgnięciu opinii rady nadzorczej, biorąc pod uwagę w szczególności przedmiot i 
zakres zadań realizowanych przez państwowy instytut naukowy oraz ocenę ich pracy. 

 



Art. 9. Do powołania dyrektora państwowego instytutu naukowego i jego zastępcy nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i 
wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.3)). 

 
Art. 10. Minister może odwołać dyrektora na wniosek rady nadzorczej ub w przypadku: 
1) złożenia przez niego rezygnacji; 
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej 
choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy; 
3) niewypełniania lub nienależytego wypełniania przez niego obowiązków; 
4) zaprzestania spełniania jednego z wymagań, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2-4. 

 
Art. 11. 1. Rada naukowa jest organem doradczym dyrektora w sprawach dotyczących 

działalności badawczej i rozwojowej państwowego instytutu naukowego. 
 
2. Członków rady naukowej, w liczbie nie większej niż 11 osób, w tym co najmniej 2 

osoby reprezentujące zagraniczne środowisko naukowe, powołuje i odwołuje Minister spośród 
kandydatów wskazanych przez dyrektora państwowego instytutu naukowego, posiadających 
znaczący dorobek naukowy w określonej dziedzinie lub dziedzinach nauki. 

 
3. Członkiem rady naukowej nie może być osoba zatrudniona w państwowym instytucie 

naukowym lub realizująca inne zadania na rzecz tego instytutu. 
 
4. Pierwszą radę naukową powołuje Minister nie później niż przed upływem 6 miesięcy 

od utworzenia państwowego instytutu naukowego. 
 

5. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata. 
 

6. Pracami rady naukowej kieruje przewodniczący wybierany przez tę radę spośród jej 
członków. 
 

7. Tryb działalności rady naukowej oraz wyboru przewodniczącego określa regulamin 
ustanowiony przez radę. 
 
 
 

8. Minister może odwołać członka rady naukowej w trakcie trwania kadencji: 
 
1) na jego wniosek; 
2) w razie utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków; 
3) w przypadku niewypełniania lub nienależytego wypełniania przez niego 
obowiązków określonych w regulaminie, o którym mowa w ust. 7. 
 

Art. 12. 1. Do zadań rady naukowej państwowego instytutu naukowego należy: 
 

1) opiniowanie planów działalności państwowego instytutu naukowego; 
2) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora programów badań naukowych i prac 
rozwojowych; 



3) ocena realizacji programów, o których mowa w pkt 2; 
4) przedstawianie dyrektorowi propozycji dotyczących działalności instytutu; 
5) opiniowanie sprawozdania dyrektora z wykonania zadań. 
 

2. Rada naukowa, w celu wykonania swoich zadań, ma prawo wglądu do odpowiednich 
dokumentów państwowego instytutu naukowego. Dyrektor jest obowiązany udzielić radzie 
wyjaśnień i informacji niezbędnych do realizacji jej zadań. 

 
3. Członkowie rady naukowej są obowiązani do nieujawniania  uzyskanych informacji, 

stanowiących tajemnicę państwowego instytutu naukowego w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 

Art. 13. 1. Rada nadzorcza jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością 
państwowego instytutu naukowego i dyrektora w zakresie: 

 
1) zarządzania mieniem instytutu; 
2) bieżącej gospodarki finansowej; 
3) realizacji zadań dotyczących użytkowania i rozbudowy infrastruktury badawczej 
oraz innych składników majątku. 
 

2. Rada nadzorcza w celu wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1, ma prawo 
do wglądu do dokumentów państwowego instytutu naukowego i może żądać niezbędnych 
informacji od dyrektora. 

 
3. Członkowie rady nadzorczej są obowiązani do nieujawniania uzyskanych informacji, 

stanowiących tajemnicę państwowego instytutu naukowego w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 
4. Rada nadzorcza opiniuje i przedstawia Ministrowi plany finansowe, roczne 

sprawozdania finansowe państwowego instytutu naukowego oraz sprawozdania z realizacji 
zadań, o których mowa w ust. 1. 
 

5. Członków rady nadzorczej, w liczbie nie większej niż 7 osób, powołuje Minister na 
okres 4 lat spośród osób posiadających znaczące doświadczenie w zarządzaniu badaniami 
naukowymi lub przedsięwzięciami gospodarczymi. 

 
 
6. Pierwszą radę nadzorczą powołuje Minister nie później niż przed upływem 6 miesięcy 

od dnia utworzenia państwowego instytutu naukowego. 
 
7. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe 

zadania, uprawnienia i organizację pracy rady nadzorczej, biorąc pod uwagę prawidłowe 
sprawowanie kontroli nad działalnością państwowego instytutu naukowego i dyrektora. 

 
 

Rozdział 3 
Gospodarka finansowa państwowego instytutu naukowego 



 
 
 

Art. 14. 1. Państwowy instytut naukowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. 
 
2. Państwowy instytut naukowy pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych 

przychodów, w tym: 
1) z dotacji na prowadzenie działalności statutowej i innych  środków 
przyznawanych przez Ministra na zasadach dotyczących finansowania nauki; 
2) ze środków uzyskiwanych, na podstawie odrębnych przepisów, na realizację 
krajowych i międzynarodowych programów oraz innych zadań badawczych; 
3) z działalności badawczo-rozwojowej zlecanej przez inne podmioty; 
4) z komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych i prac 
rozwojowych; 
5) spadków i darowizn. 
 

Art. 15. 1. Państwowy instytut naukowy tworzy następujące fundusze: 
 

1) fundusz statutowy; 
2) fundusze określone w odrębnych ustawach. 
 

2. Fundusz statutowy państwowego instytutu naukowego odzwierciedla równowartość 
netto środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników mienia, 
stanowiących jego wyposażenie na dzień rozpoczęcia działalności przez ten instytut. 

 
3. Fundusz statutowy ulega zwiększeniu o wartość zysku netto. 
 
4. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o wartość pokrycia straty netto. 
 
5. Niewykorzystane środki funduszów, o których mowa w ust. 1, przechodzą na rok 

następny. 
 
Art. 16. 1. Podstawą gospodarki finansowej państwowego instytutu naukowego jest 

roczny plan finansowy, ustalany przez dyrektora na okres roku obrotowego. 
 

2. Projekt planu finansowego na następny rok obrotowy opracowuje dyrektor. 
 

3. Plan finansowy zatwierdza Minister na wniosek dyrektora zaopiniowany przez radę 
nadzorczą. 
 

4. Państwowy instytut naukowy prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza 
sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
 

5. Minister zatwierdza sprawozdanie finansowe. 
 

6. Minister właściwy do spraw nauki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
finansów publicznych, określi w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady prowadzenia 



gospodarki finansowej państwowego instytutu naukowego, z uwzględnieniem zasad sporządzania 
planu rzeczowo-finansowego oraz zasad rozliczania kosztów. 

 
Rozdział 4 

Nadzór nad działalnością państwowego instytutu naukowego 
 
 

Art. 17. 1. Minister sprawuje nadzór nad działalnością państwowego instytutu naukowego 
oraz pracą dyrektora z punktu widzenia legalności, gospodarności i rzetelności. 
 

2. W ramach nadzoru Minister w szczególności: 
 

1) uchyla sprzeczne z prawem decyzje dyrektora; 
2) zatwierdza plany finansowe państwowego instytutu naukowego; 
3) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania dyrektora z 
działalności państwowego instytutu naukowego; 
4) rozpatruje opinie rady naukowej i rady nadzorczej o działalności państwowego 
instytutu naukowego. 
 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa lub niegospodarności w działalności 
państwowego instytutu naukowego Minister może odwołać dyrektora lub skrócić kadencję rady 
naukowej lub rady nadzorczej tego instytutu. 

 
 

Rozdział 5 
Pracownicy państwowego instytutu naukowego 

 
 

Art. 18. 1. Państwowy instytut naukowy może zatrudniać: 
1) pracowników naukowych; 
2) pracowników badawczo-technicznych i inżynieryjnotechnicznych; 
3) pracowników bibliotecznych, dokumentacji i informacji naukowej; 
4) pracowników administracyjno-ekonomicznych; 
5) pracowników na stanowiskach robotniczych i obsługi. 

 
2. Stosunek pracy z pracownikiem naukowym nawiązuje się na podstawie mianowania 

lub umowy o pracę. Na podstawie mianowania zatrudnia się pracownika naukowego wyłącznie w 
pełnym wymiarze czasu pracy. 
 

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są obowiązani o uzyskania zgody 
dyrektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia lub działalności gospodarczej. 

 
4. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, 

kwalifikacje dla określonych stanowisk w ramach grup, o których mowa w ust. 1, oraz 
wynikające z nich szczegółowe zasady wynagradzania pracowników, biorąc pod uwagę zakres 
ich zadań. 
 



Art. 19. 1. Pracownicy naukowi podlegają okresowej ocenie obejmującej wyniki ich 
pracy, w szczególności dorobek naukowy. 

 
2. Oceny dokonuje się w sposób wskazany w statucie państwowego instytutu naukowego, 

nie rzadziej niż raz na 4 lata lub na wniosek dyrektora. Szczegółowe kryteria dokonywania oceny 
określa statut państwowego instytutu naukowego. 
 
 

Rozdział 6 
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe 

 
 

Art. 20. W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa może być przekształcona w państwowy instytut 
naukowy na zasadach określonych w ustawie z dnia ….. o państwowych instytutach naukowych 
(Dz. U. Nr …, poz. ...). Przekształcenie odbywa się z zachowaniem trybu określonego w art. 7 
ust. 1 i 2. 
 

2. Wykreślenie jednostki badawczo-rozwojowej z Krajowego Rejestru Sądowego 
następuje na wniosek państwowego instytutu naukowego powstałego w wyniku przekształcenia 
jednostki. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przekształcenia.”. 
 

Art. 21. W ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, 
poz. 469, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 
 
 

1) art. 41 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 41. Likwidacja instytutu może polegać na: 

1) przekształceniu instytutu w placówkę naukową Akademii niemającą osobowości 
prawnej; 
2) przekształceniu instytutu w państwowy instytut naukowy, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia …… o państwowych instytutach naukowych (Dz. U. Nr …, poz. ...); 
3) przejęciu przez inny instytut lub instytuty Akademii, za zgodą dyrektora instytutu 
przejmującego; 
4) całkowitym zakończeniu działalności instytutu.”; 
 

2) art. 42 otrzymuje brzmienie: 
 
„Art.42. 1. W przypadkach określonych w art. 41 pkt 1 i 4 na Akademię przechodzą wszystkie 
prawa i zobowiązania likwidowanego instytutu. 
2. W przypadku określonym w art. 41 pkt 2 prawa i zobowiązania likwidowanego instytutu 
przejmuje państwowy instytut naukowy utworzony w wyniku przekształcenia. 



3. W przypadku określonym w art. 42 pkt 3 prawa  zobowiązania likwidowanego instytutu 
przejmuje instytut lub instytuty przejmujące, w zakresie określonym w uchwale o jego 
likwidacji.”. 
 

Art. 22. W ustawie z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 
Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 2 w pkt 9 dodaje się lit. h w brzmieniu: 
 
„h) państwowe instytuty naukowe;”; 
 

2) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„1) jednostkom naukowym określonym w art. 2 pkt 9: 

a) na prowadzenie działalności statutowej, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 3, 
b) na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych;”. 
 
Art. 23. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, 

poz. 1365, z późn. zm.7)) w art. 62 ust. 2 w pkt 4 dodaje się lit. c w brzmieniu: 
 

„c) wyrażanie zgody na przekształcenie jednostki organizacyjnej uczelni, polegające na 
włączeniu do państwowego instytutu naukowego oraz wskazanie praw i zobowiązań uczelni, 
które przejdą na państwowy instytut naukowy.”. 
 

Art. 24. 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.8)) wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w art. 4 dodaje się pkt 55 w brzmieniu: 
"55) dyrektor państwowego instytutu naukowego."; 
 

2) w art. 8 pkt 51 otrzymuje brzmienie: 
"51) pkt 54 i 55 – minister właściwy do spraw nauki.". 
 

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
1 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, 
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, 
z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 
128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 
120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 
426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239 i Nr 181, poz. 1288. 
2 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 
104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984. 
3 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 



50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242. 
4 ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 
1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934. 
5 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 
r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, poz. 1365. 
6 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 
179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795. 
7 ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 
144, poz.1043 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz.542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, 
poz. 1280. 
8 ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789 i 
Nr 165 poz.1171. 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Projekt niniejszy jest elementem  rozpoczętej w 2006 roku kompleksowej reformy  sektora 
nauki. Przyjęty w nim model państwowego instytutu naukowego zakłada realizację przez te instytucje 
zadań należących do szczególnie istotnych obszarów polityki naukowej państwa. 
 

Cechą charakteryzującą  obecny stan polskiego sektora naukowego jest  nadmierne 
rozproszenie instytucjonalne i tematyczne. Jednostki naukowe maja swobodę kreowania kierunków 
badawczych, co prowadzi do rozdrobnienia potencjału naukowego oraz środków publicznych na 
prace niejednokrotnie o zbliżonej tematyce badawczej. Niski jest równie poziom integracji badań 
naukowych w priorytetowych obszarach badawczych. O słabej integracji polskiej nauki świadczy 
również fakt, że - w ramach projektów badawczych Unii Europejskiej – polscy naukowcy uczestniczą 
w dużej liczbie małych projektów, natomiast rozwinięte kraje skupiają się na mniejszej liczbie 
dużych projektów. Konsekwencja tego jest m.in. niski poziom dofinansowania z budżetu UE 
projektów realizowanych z udziałem polskich jednostek. 

Konieczne jest również zapewnienie ministrowi właściwemu do spraw nauki odpowiednich 
narzędzi wpływu na koncentrację wysiłku  jednostek badawczo rozwojowych na obszarach 
uznawanych w danym czasie za szczególnie istotne dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. 
Aktualnie minister sprawuje bezpośredni nadzór zaledwie nad 3 spośród 185 jednostek badawczo-
rozwojowych, przy czym posiada ograniczone możliwości oddziaływania na kierunki działalności 
jednostek mu nie podporządkowanych. 

Biorąc pod uwagę  powyższe okoliczności, konieczne jest stworzenie instrumentu prawnego, 
za pomocą którego będzie można wpływać na koncentracje polskiego potencjału badawczego nie 
tylko za pomocą środków pośrednich, tj. zasad i wielkości finansowania przedsięwzięć badawczo 
rozwojowych, ale również za pomocą środków bezpośrednich, tj. oddziaływania na strukturę 
instytucji prowadzących prace badawcze i rozwojowe (tworzenie nowych instytucji, w tym poprzez 
łączenie instytucji dotychczas istniejących w różnych tzw. pionach nauki). 

Instrumentem prawnym służącym konsolidacji sektora badawczego będzie proponowana 
ustawa o państwowych instytutach naukowych (PIN). Po jej wejściu w życie Rada Ministrów, z 
inicjatywy ministra właściwego do spraw nauki, będzie mogła tworzyć PIN-y jako jednostki o 
znaczącym  potencjale kadrowym i aparaturowym, zdolne prowadzić interdyscyplinarne badania 
naukowe na światowym poziomie. Działalność takich instytutów powinna zwiększyć efektywność i 
tempo wykorzystywania przez Polskę funduszy UE przeznaczonych na badania naukowe i prace 
rozwojowe, z pożytkiem dla rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. Skupienie dużego potencjału 
badawczego w poszczególnych państwowych instytutach naukowych będzie również  bezpośrednio 



oddziaływać na zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki, co jest 
strategicznym celem polskiej polityki naukowej. 

PIN będzie kierowany przez dyrektora powoływanego przez ministra właściwego do spraw 
nauki spośród dwóch kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. W zakresie działalności 
badawczej organem doradczym dyrektora będzie rada naukowa, natomiast bieżący nadzór nad 
działalnością instytutu i dyrektora sprawować będzie rada nadzorcza. Ogólny nadzór nad PIN 
realizować będzie minister właściwy do spraw nauki. PIN będzie samodzielnie gospodarował 
przychodami, w tym środkami finansowymi przekazanymi z budżetu państwa na naukę. 

Rozwiązania powyższe pozwolą na możliwie dużą samodzielność dyrektora PIN z 
zachowaniem efektywnego nadzoru ze strony organów wewnętrznych PIN i ministra. 
 

Projektowana regulacja nie spowoduje zwiększenia  kosztów Budżetu Państwa ani  budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, gdyż państwowe instytuty badawcze będą tworzone 
poprzez konsolidacje istniejącego potencjału naukowego, a koszty związane z ich tworzeniem 
będą pokrywane przede wszystkim ze środków jednostek naukowych, o których mowa w art. 
2 ust. 3 projektu ustawy, a także w części ze środków budżetu państwa na naukę na podstawie 
przepisów ustawy o zasadach finansowania nauki. 
 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej 
 
 
 
























