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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o instytutach badawczych

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Instytutem badawczym w rozumieniu 
ustawy jest pa"stwowa jednostka organizacyjna, wy-
odr#bniona pod wzgl#dem prawnym, organizacyjnym 
i ekonomiczno-finansowym, która prowadzi badania 
naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich 
wdro$enie i zastosowanie w praktyce, zwana dalej 
„instytutem”.

2. Instytut nabywa osobowo%& prawn' z chwil' 
wpisania do Krajowego Rejestru S'dowego.

3. Instytut ma prawo u$ywania okr'g!ej piecz#ci 
z wizerunkiem god!a Rzeczypospolitej Polskiej po%rod-
ku i nazw' instytutu w otoku.

Art. 2. 1. Do podstawowej dzia!alno%ci instytutu 
nale$y:

1)  prowadzenie bada" naukowych i prac rozwojo-
wych;

2)  przystosowywanie wyników bada" naukowych 
i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3)  wdra$anie wyników bada" naukowych i prac roz-
wojowych.

2. W zwi'zku z prowadzon' dzia!alno%ci' podsta-
wow' instytut mo$e:

1)  upowszechnia& wyniki bada" naukowych i prac 
rozwojowych;

2)  wykonywa& badania i analizy oraz opracowywa& 
opinie i ekspertyzy w zakresie prowadzonych ba-
da" naukowych i prac rozwojowych;

3)  opracowywa& oceny dotycz'ce stanu i rozwoju 
poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sek-
torów gospodarki, które wykorzystuj' wyniki ba-
da" naukowych i prac rozwojowych oraz w zakre-
sie wykorzystywania w kraju osi'gni#& %wiatowej 
nauki i techniki;

4)  prowadzi& dzia!alno%& normalizacyjn', certyfika-
cyjn' i aprobacyjn';

5)  prowadzi& i rozwija& bazy danych zwi'zane z przed-
miotem dzia!ania instytutu;

6)  prowadzi& dzia!alno%& w zakresie informacji na-
ukowej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczo%ci 
oraz ochrony w!asno%ci przemys!owej i intelektual-
nej, a tak$e wspieraj'cej innowacyjno%& przedsi#-
biorstw;

7)  wytwarza& w zwi'zku z prowadzonymi badaniami 
naukowymi i pracami rozwojowymi aparatur#, 
urz'dzenia, materia!y i inne wyroby oraz prowa-
dzi& walidacj# metod badawczych, pomiarowych 
oraz kalibracj# aparatury;

8)  prowadzi& dzia!alno%& wydawnicz' zwi'zan' z pro-
wadzonymi badaniami naukowymi i pracami roz-
wojowymi.

3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa 
w ust. 1 i 2, mo$e prowadzi&:

1)  studia podyplomowe i doktoranckie, zwi'zane 
z prowadzonymi przez instytut badaniami nauko-
wymi i pracami rozwojowymi, je$eli posiada 
uprawnienia do nadawania stopni naukowych 
oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno- 
-techniczne;

2)  inne formy kszta!cenia, w tym szkolenia i kursy do-
kszta!caj'ce.

4. Instytut mo$e prowadzi& dzia!alno%& inn' ni$ 
wymieniona w ust. 1—3. Dzia!alno%& ta jest wyodr#b-
niona pod wzgl#dem finansowym i rachunkowym 
z dzia!alno%ci, o której mowa w ust. 1—3.

Art. 3. Instytut prowadz'cy badania naukowe i pra-
ce rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych uczest-
niczy w systemie ochrony zdrowia.

Rozdzia! 2

Tworzenie, !"czenie, podzia!, reorganizacja, 
przekszta!canie i likwidacja instytutów

Art. 4. Instytut mo$e by& utworzony, je$eli zaistnie-
je potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie dzia!alno-
%ci, o której mowa w art. 2 ust. 1 i 2, oraz zostanie za-
pewniona niezb#dna kadra o odpowiednich kwalifika-
cjach oraz aparatura badawcza, laboratoryjna, poten-
cja! informatyczny i inne niezb#dne warunki material-
no-techniczne.

Art. 5. 1. Rada Ministrów tworzy instytut, w drodze 
rozporz'dzenia, na wniosek ministra w!a%ciwego ze 
wzgl#du na planowan' dzia!alno%& instytutu, z!o$ony 
po zasi#gni#ciu opinii ministra w!a%ciwego do spraw 
nauki.

2. Rozporz'dzenie o utworzeniu instytutu okre%la 
przedmiot i zakres dzia!ania instytutu, jego nazw# 
i siedzib# oraz sk!adniki maj'tkowe, w tym tytu! praw-
ny do gruntów oraz budynków i urz'dze" trwale z ni-
mi zwi'zanych.

3. Ministrem nadzoruj'cym instytut jest minister 
wskazany w rozporz'dzeniu Rady Ministrów, o którym 
mowa w ust. 1, zwany dalej „ministrem nadzoruj'-
cym”.
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4. W akcie o utworzeniu instytutu wskazuje si# 
mienie, w które wyposa$a si# instytut. Akt ten wskazu-
je tak$e form# i sposób tego wyposa$enia.

Art. 6. 1. Minister nadzoruj'cy wyposa$a instytut 
w %rodki niezb#dne do prowadzenia dzia!alno%ci okre%- 
lonej w akcie o utworzeniu instytutu.

2. Instytut dzia!a na podstawie statutu, który 
okre%la przedmiot i zakres dzia!ania instytutu. Statut 
uchwala rada naukowa, a zatwierdza minister nadzo-
ruj'cy.

3. Pierwszy statut nowo utworzonemu instytutowi 
oraz statut instytutowi powsta!emu w wyniku po!'cze-
nia lub podzia!u nadaje minister nadzoruj'cy. Pierw-
szy statut obowi'zuje do czasu zatwierdzenia przez 
ministra nadzoruj'cego statutu uchwalonego zgodnie 
z trybem, o którym mowa w ust. 2.

4. Struktur# organizacyjn' instytutu okre%la regu-
lamin organizacyjny ustalony przez dyrektora, po za-
si#gni#ciu opinii rady naukowej oraz zak!adowych 
organizacji zwi'zkowych.

5. Do czasu powo!ania dyrektora w tworzonym 
instytucie minister nadzoruj'cy wyznacza na okres nie 
d!u$szy ni$ 6 miesi#cy osob# pe!ni'c' funkcj# kierow-
nika instytutu.

Art. 7. 1. Instytut mo$e zosta& po!'czony z innym 
instytutem, podzielony, zreorganizowany, przekszta!-
cony w instytucj# gospodarki bud$etowej dzia!aj'c' 
na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146) lub zlikwidowany, je$eli mini-
ster nadzoruj'cy uzna, $e !'czenie, podzia!, reorgani-
zacja, przekszta!cenie lub likwidacja instytutu s' uza-
sadnione merytorycznie, organizacyjnie i finansowo, 
z zastrze$eniem ust. 4 i 5.

2. ('czenie, podzia!, reorganizacja lub likwidacja 
instytutu mo$e nast'pi& równie$ na wspólny wniosek 
rady naukowej i dyrektora instytutu po zasi#gni#ciu 
opinii zak!adowych organizacji zwi'zkowych z!o$ony 
ministrowi nadzoruj'cemu.

3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzoruj'-
cego, z!o$ony po zasi#gni#ciu opinii ministra w!a%ci-
wego do spraw nauki, w drodze rozporz'dzenia, doko-
nuje po!'czenia, podzia!u, reorganizacji, przekszta!ce-
nia lub likwidacji instytutu.

4. Przekszta!cenie, o którym mowa w ust. 1, doko-
nuje si# na podstawie niniejszej ustawy.

5. Do utworzenia instytucji gospodarki bud$eto-
wej, poprzez przekszta!cenie, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje si# przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych. 

Art. 8. 1. Utworzenie instytutu jest poprzedzone 
post#powaniem przygotowawczym maj'cym na celu 
ocen# potrzeby oraz warunków jego utworzenia.

2. Minister w!a%ciwy ze wzgl#du na planowan' 
dzia!alno%& instytutu powo!uje zespó! roboczy do 
przeprowadzenia post#powania przygotowawczego. 
Zespó! roboczy przedstawia ministrowi opini# w ter-
minie 3 miesi#cy od dnia powo!ania.

3. Po!'czenie, podzia!, reorganizacj#, przekszta!ce-
nie lub likwidacj# instytutu poprzedza post#powanie 
przygotowawcze maj'ce na celu ocen# potrzeby oraz 
warunków jego po!'czenia, podzia!u, reorganizacji, 
przekszta!cenia lub likwidacji.

4. Minister nadzoruj'cy powo!uje zespó! roboczy 
do przeprowadzenia post#powania przygotowawcze-
go. Zespó! roboczy przedstawia ministrowi opini# 
w terminie 3 miesi#cy od dnia powo!ania.

5. Opinie w sprawie po!'czenia, podzia!u, reorga-
nizacji, przekszta!cenia lub likwidacji instytutu przed-
stawiaj' ministrowi nadzoruj'cemu równie$ rada na-
ukowa oraz dyrektor instytutu.

6. Rada Ministrów okre%li, w drodze rozporz'dze-
nia, szczegó!owe warunki i tryb tworzenia, !'czenia, 
podzia!u, reorganizacji, przekszta!cenia lub likwidacji 
instytutów, w tym:

1)  komisyjny tryb ustalenia stanu maj'tkowego 
i organizacyjno-prawnego instytutu,

2) uregulowanie zobowi'za",

3) zabezpieczenie roszcze" pracowniczych,

4) zagospodarowanie mienia

— maj'c na celu popraw# jako%ci prowadzonych ba-
da" naukowych i wdro$e" oraz potencja!u naukowe-
go instytutu, a tak$e racjonalne gospodarowanie 
%rodkami finansowymi oraz maj'tkiem instytutu.

Art. 9. 1. Instytut, w drodze rozporz'dzenia Rady 
Ministrów, mo$e by&:

1)  przekszta!cony w instytut naukowy Polskiej Akade-
mii Nauk — po podj#ciu uchwa!y w tej sprawie 
przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk, w trybie 
okre%lonym w art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 
poz. 619);

2)  w!'czony do uczelni publicznej — po uzgodnieniu 
z w!a%ciwymi organami uczelni;

3)  w!'czony do instytutu naukowego Polskiej Akade-
mii Nauk — po uzgodnieniu z dyrektorem tego 
instytutu naukowego oraz z Prezesem Polskiej 
Akademii Nauk.

2. Przekszta!cenie instytutu w instytut naukowy 
Polskiej Akademii Nauk lub jego w!'czenie do uczelni 
publicznej albo do instytutu naukowego Polskiej Aka-
demii Nauk dokonuje Rada Ministrów z w!asnej inicja-
tywy albo na wniosek ministra nadzoruj'cego, po 
uprzednim zasi#gni#ciu opinii dyrektora lub rady na-
ukowej instytutu przekszta!canego lub w!'czanego.
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3. Wykre%lenie z Krajowego Rejestru S'dowego 
instytutu:

1)  przekszta!conego w instytut naukowy Polskiej Aka-
demii Nauk lub w!'czonego do takiego instytutu 
— nast#puje na wniosek dyrektora instytutu na-
ukowego Polskiej Akademii Nauk;

2)  w!'czonego do uczelni publicznej — nast#puje na 
wniosek rektora tej uczelni.

4. Do instytutu przekszta!conego w instytut nauko-
wy Polskiej Akademii Nauk, w!'czonego do uczelni 
publicznej lub do instytutu naukowego Polskiej Aka-
demii Nauk stosuje si# odpowiednio przepisy o !'cze-
niu instytutów.

5. Rada Ministrów okre%li, w drodze rozporz'dze-
nia, kryteria i szczegó!owe warunki oraz tryb prze-
kszta!cania i w!'czania instytutów, w tym:

1)  komisyjny tryb ustalenia stanu maj'tkowego 
i organizacyjno-prawnego instytutu,

2) uregulowanie zobowi'za",

3) zabezpieczenie roszcze" pracowniczych,

4) zagospodarowanie mienia

— maj'c na celu zwi#kszanie potencja!u badawczego 
oraz popraw# jako%ci prowadzonych bada" nauko-
wych i prac rozwojowych, a tak$e racjonalne gospo-
darowanie %rodkami finansowymi oraz maj'tkiem 
instytutu.

Art. 10. Rada Ministrów mo$e okre%li&, w drodze 
rozporz'dzenia, szczegó!owe warunki i tryb dzia!ania 
oraz sposób i warunki tworzenia, !'czenia, podzia!u, 
reorganizacji i likwidacji instytutów nadzorowanych 
przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra w!a%-
ciwego do spraw wewn#trznych, uwzgl#dniaj'c po-
trzeby obronno%ci i bezpiecze"stwa pa"stwa oraz spe-
cyfik# dzia!ania tych instytutów.

Art. 11. 1. Instytut powsta!y w wyniku po!'czenia 
lub instytut, do którego w!'czono inny instytut, lub 
uczelnia publiczna, do której w!'czono instytut, wst#-
puje we wszystkie prawa i obowi'zki, których podmio-
tem by!y !'czone instytuty. Odpowiednio, na instytut 
lub uczelni# publiczn' przechodz' z mocy ustawy 
uprawnienia i obowi'zki instytutu, wynikaj'ce z decy-
zji administracyjnych.

2. Instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk po-
wsta!y w wyniku przekszta!cenia, o którym mowa 
w art. 9 ust. 1 pkt 1, wst#puje we wszystkie prawa 
i obowi'zki instytutu. Na instytut naukowy Polskiej 
Akademii Nauk przechodz' z mocy ustawy uprawnie-
nia i obowi'zki instytutu, wynikaj'ce z decyzji admini-
stracyjnych.

Art. 12. 1. Instytut mo$e podlega& komercjalizacji 
lub prywatyzacji bezpo%redniej.

2. Spó!ka powsta!a w wyniku komercjalizacji insty-
tutu mo$e podlega& prywatyzacji po%redniej.

3. Do komercjalizacji i prywatyzacji instytutu sto-
suje si# przepisy o komercjalizacji i prywatyzacji, z za-
strze$eniem ust. 4 i 5.

4. Komercjalizacj# lub prywatyzacj# instytutu po-
przedza post#powanie przygotowawcze maj'ce na ce-
lu ocen# celowo%ci oraz warunków jego komercjaliza-
cji lub prywatyzacji.

5. Decyzj# o komercjalizacji instytutu mo$e podj'& 
minister nadzoruj'cy w porozumieniu z ministrem 
w!a%ciwym do spraw nauki, z inicjatywy w!asnej lub 
na wniosek dyrektora, po zasi#gni#ciu opinii rady na-
ukowej. W przypadku prywatyzacji bezpo%redniej za-
dania i kompetencje organu za!o$ycielskiego okre%lo-
ne w przepisach, o których mowa w ust. 3, wykonuje 
minister nadzoruj'cy.

6. Do pracowników instytutu przekszta!conego 
w spó!k# handlow' stosuje si# art. 231 Kodeksu pra-
cy. 

Art. 13. 1. W spó!ce handlowej powsta!ej w wyni-
ku przekszta!cenia instytutu, która kontynuuje dotych-
czasow' dzia!alno%&, mo$na powo!a& rad# naukow' 
spó!ki.

2. Do rady naukowej spó!ki nale$y:

1)  przedk!adanie zarz'dowi spó!ki propozycji per-
spektywicznych kierunków dzia!alno%ci naukowej, 
rozwojowej i wdro$eniowej;

2)  przeprowadzanie przewodów doktorskich i habili-
tacyjnych oraz post#powa" o nadanie tytu!u na-
ukowego w zakresie posiadanych uprawnie";

3)  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych 
i finansowych spó!ki;

4)  opiniowanie regulaminu organizacyjnego spó!ki.

3. Do rady naukowej spó!ki stosuje si# art. 30 
ust. 3—5 oraz art. 31 i 32.

Art. 14. 1. W stosunku do instytutów, z wy!'cze-
niem instytutów uczestnicz'cych w systemie ochrony 
zdrowia, mo$e by& og!oszona upad!o%&.

2. Z dniem og!oszenia upad!o%ci:

1) minister nadzoruj'cy odwo!uje dyrektora;

2)  rada naukowa, o której mowa w art. 23 pkt 2, ulega 
rozwi'zaniu.

3. W przypadku wszcz#cia post#powania likwida-
cyjnego minister nadzoruj'cy, w drodze decyzji, za-
wiesza to post#powanie z dniem uzyskania informacji 
o z!o$eniu wniosku o og!oszenie upad!o%ci instytutu 
i zawiadamia o zawieszeniu post#powania likwidacyj-
nego Rad# Ministrów.

4. Z dniem og!oszenia upad!o%ci instytutu post#-
powanie likwidacyjne podlega umorzeniu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsz' usta-
w' do upad!o%ci instytutu stosuje si# przepisy ustawy 
z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo upad!o%ciowe i na-
prawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, 
poz. 1484).
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Art. 15. 1. Aparatura badawcza i ksi#gozbiory, któ-
re zosta!y zakupione ze %rodków publicznych, s' wy!'-
czone z post#powania likwidacyjnego lub upad!o%cio-
wego i podlegaj' przekazaniu innemu instytutowi. 
Pozosta!a aparatura badawcza i ksi#gozbiory mog' 
by& wy!'czone z post#powania likwidacyjnego lub 
upad!o%ciowego i podlega& przekazaniu innemu 
instytutowi.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, nast#puje 
w drodze decyzji ministra nadzoruj'cego. W decyzji 
wskazuje si# instytut w!a%ciwy do przekazania oraz 
tryb i warunki tego przekazania.

3. Prawo do patentu na wynalazek, prawo ochron-
ne na wzór u$ytkowy, prawo z rejestracji wzoru prze-
mys!owego, którego w!a%cicielem jest instytut podle-
gaj'cy likwidacji lub instytut, w stosunku do którego 
mo$e by& og!oszona upad!o%&, jest wy!'czone z post#-
powania likwidacyjnego lub upad!o%ciowego oraz 
podlega przekazaniu innemu instytutowi w trybie i na 
warunkach okre%lonych w decyzji ministra nadzoruj'-
cego. Decyzja okre%la sposób i warunki rozporz'dza-
nia prawem oraz jego wykorzystania do celów komer-
cyjnych. 

Rozdzia! 3

Zasady gospodarki instytutów

Art. 16. 1. Mienie instytutu obejmuje w!asno%& 
i inne prawa maj'tkowe.

2. Organ wskazany w akcie o utworzeniu instytutu 
wyposa$a tworzony instytut w nieruchomo%ci Skarbu 
Pa"stwa. Na wyposa$enie instytutu tworzonego z po-
!'czenia kilku instytutów przeznacza si# nieruchomo-
%ci stanowi'ce w!asno%& lub u$ytkowanie wieczyste 
gruntów !'czonych instytutów; na jego wyposa$enie 
mog' by& równie$ przeznaczone nieruchomo%ci Skar-
bu Pa"stwa.

3. Skarb Pa"stwa oraz jednostki samorz'du teryto-
rialnego mog' przekazywa& instytutom nieruchomo%ci 
w trybie i na zasadach okre%lonych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo%ciami 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pó)n. zm.1)).

4. Gospodarowanie mieniem instytutu odbywa si# 
zgodnie z zasadami legalno%ci, rzetelno%ci, celowo%ci, 
gospodarno%ci i oszcz#dno%ci.

5. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa 
w art. 7 ust. 1, jego maj'tek, po zaspokojeniu wierzy-
telno%ci, staje si# w!asno%ci' Skarbu Pa"stwa. O prze-
znaczeniu maj'tku decyduje minister nadzoruj'cy 
w porozumieniu z ministrem w!a%ciwym do spraw na-
uki oraz ministrem w!a%ciwym do spraw Skarbu Pa"-
stwa, z zastrze$eniem art. 15.

Art. 17. 1. Do czynno%ci prawnych dokonywanych 
przez instytut stosuje si# przepisy art. 5a—5c ustawy 
z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 
uprawnie" przys!uguj'cych Skarbowi Pa"stwa (Dz. U. 
Nr 106, poz. 493, z pó)n. zm.2)).

2. Instytut sprzedaje innym podmiotom, na pod-
stawie umów prawa cywilnego, sk!adniki aktywów 
trwa!ych w drodze publicznego przetargu na zasadach 
okre%lonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 25 wrze%nia 1981 r. o przed-
si#biorstwach pa"stwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, 
poz. 981, z pó)n. zm.3)).

3. Instytut zg!asza ministrowi nadzoruj'cemu za-
miar dokonania czynno%ci prawnej, maj'cej za przed-
miot mienie zaliczone zgodnie z odr#bnymi przepisa-
mi do aktywów trwa!ych o warto%ci rynkowej wy$szej 
ni$ równowarto%& w z!otych kwoty 20 000 euro, obli-
czonej na podstawie %redniego kursu og!oszonego 
przez Narodowy Bank Polski wed!ug stanu z dnia wy-
st'pienia o zgod# do ministra nadzoruj'cego, polega-
j'cej na:

1) wniesieniu tego mienia do spó!ki lub fundacji;

2) dokonaniu darowizny;

3)  nieodp!atnym oddaniu do u$ywania innym pod-
miotom w drodze umów prawa cywilnego.

4. Minister nadzoruj'cy mo$e, w terminie miesi'ca 
od dnia otrzymania zg!oszenia, nie wyrazi& zgody na 
dokonanie czynno%ci prawnej, o której mowa w ust. 3.

5. Instytut mo$e w celu komercjalizacji wyników 
bada" naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia 
dzia!a" z zakresu transferu technologii i upowszech-
niania nauki oraz pozyskiwania %rodków finansowych 
na dzia!alno%& statutow', za zgod' ministra nadzoru-
j'cego, tworzy& spó!ki kapita!owe i obejmowa& lub 
nabywa& akcje i udzia!y w takich spó!kach oraz osi'-
ga& przychody z tego tytu!u.

6. Przedmiot dzia!alno%ci spó!ki, o której mowa 
w ust. 5, musi by& zwi'zany z prowadzonymi przez in-
stytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, 
o których mowa w art. 2 ust. 1—3. 

7. Instytut jest obowi'zany uzyska& zgod# ministra 
nadzoruj'cego na wykonywanie praw z tytu!u posia-
danych akcji i udzia!ów w spó!kach, o których mowa 
w ust. 5.

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone 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 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 
i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 
i Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 
i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279 i 1281 i Nr 206, 
poz. 1590 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 47, poz. 278.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone 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. 1014, 
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, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 
oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 206, poz. 1590.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone 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, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, 
poz. 1707.
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8. Czynno%ci prawne dokonane z naruszeniem 
przepisów okre%lonych w ust. 1—7 s' niewa$ne.

Art. 18. 1. Instytut wyst#puje w obrocie we w!as-
nym imieniu i na w!asny rachunek.

2. Instytut pokrywa koszty bie$'cej dzia!alno%ci 
z uzyskiwanych przychodów.

3. Instytut odpowiada za swoje zobowi'zania.

4. Instytut nie odpowiada za zobowi'zania Skarbu 
Pa"stwa ani innych osób prawnych. Skarb Pa"stwa 
nie odpowiada za zobowi'zania instytutu, z zastrze$e-
niem ust. 5.

5. Niewykonane zobowi'zania likwidowanego in-
stytutu, uczestnicz'cego w systemie ochrony zdrowia 
lub instytutu nieprowadz'cego dzia!alno%ci gospodar-
czej, obci'$aj' Skarb Pa"stwa.

6. Dyrektor w ramach mo$liwo%ci finansowych 
ustala wielko%& %rodków na wynagrodzenia.

7. Instytut osi'ga przychody w zwi'zku z prowa-
dzon' dzia!alno%ci' okre%lon' w art. 2, w tym ze sprze-
da$y: 

1) wyników bada" naukowych i prac rozwojowych;

2)  patentów, praw ochronnych oraz licencji na stoso-
wanie wynalazków i wzorów u$ytkowych;

3) prac wdro$eniowych, w tym nadzoru autorskiego;

4)  produkcji urz'dze" i aparatury oraz innej produkcji 
lub us!ug.

8. Instytut osi'ga przychody z dotacji na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) 
i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych, z zastrze$eniem ust. 9 i art. 21 ust. 6, oraz z in-
nych )róde!.

9. ('czna kwota dotacji przyznanych w kolejnych 
latach na dofinansowanie inwestycji realizowanej 
przez instytut mo$e wynosi& do 100 % planowanej 
warto%ci kosztorysowej inwestycji.

10. Podstaw' gospodarowania %rodkami, o któ-
rych mowa w ust. 7 i 8, jest roczny plan finansowy.

11. Roczny plan finansowy obejmuje:

1) przychody w!asne;

2) dotacje z bud$etu pa"stwa;

3) koszty, w tym:
a) wynagrodzenia i naliczane od nich sk!adki,
b)  p!atno%ci odsetkowe wynikaj'ce z zaci'gni#tych 

zobowi'za",
c) koszty maj'tkowe.

12. Roczny plan finansowy ustala dyrektor instytu-
tu po zasi#gni#ciu opinii rady naukowej.

13. Sprawozdanie finansowe instytutu zatwierdza 
minister nadzoruj'cy instytut.

Art. 19. 1. Instytut tworzy fundusze:

1)  statutowy, który stanowi równowarto%& maj'tku 
wed!ug stanu na dzie" rozpocz#cia dzia!alno%ci;

2)  rezerwowy, który tworzy si# z nie mniej ni$ 8 % 
zysku netto za poprzedni rok obrotowy;

3)  zak!adowy fundusz %wiadcze" socjalnych, który 
tworzy si# na zasadach okre%lonych w ustawie 
z dnia 4 marca 1994 r. o zak!adowym funduszu 
%wiadcze" socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, 
poz. 335, z pó)n. zm.4)).

2. Instytut mo$e tworzy& fundusze:

1)  bada" w!asnych, który tworzy si# z zysku netto za 
poprzedni rok obrotowy;

2)  stypendialny, który tworzy si# z zysku netto za po-
przedni rok obrotowy;

3)  wdro$e", który tworzy si# ze %rodków przekaza-
nych instytutowi na podstawie umów przez przed-
si#biorców wdra$aj'cych wyniki bada" nauko-
wych lub prac rozwojowych tego instytutu, z tytu-
!u osi'gni#cia wymiernych efektów ekonomicz-
nych wdro$enia;

4)  nagród, który tworzy si# z zysku netto za poprzed-
ni rok obrotowy.

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 i 2, zmniej-
sza si# lub zwi#ksza na nast#puj'cych zasadach:

1)  fundusz rezerwowy s!u$y na pokrycie strat instytu-
tu; w przypadku gdy strata netto b#dzie wy$sza ni$ 
fundusz rezerwowy, pozosta!a cz#%& straty zosta-
nie pokryta z funduszu statutowego;

2)  w przypadku gdy fundusz rezerwowy osi'gnie 
warto%& 1/5 funduszu statutowego, instytut mo$e 
nie dokonywa& odpisu z zysku;

3)  wyp!ata z funduszu nagród nast#puje w nast#p-
nym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finan-
sowego instytutu; warunki wyp!at ze %rodków fun-
duszu okre%la zak!adowy uk!ad zbiorowy pracy lub 
regulamin wynagradzania;

4)  %rodki funduszu wdro$eniowego przeznacza si# na 
wyp!at# nagród za osi'gni#cie efektów wdro$enia; 
warunki wyp!at ze %rodków funduszu okre%la za-
k!adowy uk!ad zbiorowy pracy lub regulamin usta-
lony przez instytut.

4. Zysk brutto instytutu z dzia!alno%ci okre%lonej 
w art. 2 ust. 1—3 oraz zysk netto z dzia!alno%ci okre%lo-
nej w art. 2 ust. 4 przeznacza si# na dzia!alno%& pod-
stawow' instytutu okre%lon' w art. 2 ust. 1 poprzez 
zwi#kszenie:

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone 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, z 2008 r. Nr 86, poz. 522 i Nr 237, poz. 1654 
i 1656 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
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1) funduszu rezerwowego;

2) funduszu bada" w!asnych;

3) funduszu nagród;

4) zak!adowego funduszu %wiadcze" socjalnych.

5. Dyrektor instytutu przedstawia do zatwierdzenia 
ministrowi nadzoruj'cemu wniosek dotycz'cy podzia-
!u zysku, po zaopiniowaniu przez rad# naukow'. Mini-
ster nadzoruj'cy, maj'c na wzgl#dzie dba!o%& o pra-
wid!owe funkcjonowanie instytutu, mo$e dokona& in-
nego ni$ wnioskowany podzia!u zysku.

6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym 
%rodki funduszów instytutu przechodz' na rok nast#p-
ny.

Art. 20. 1. Instytut jest zwolniony z op!at z tytu!u 
u$ytkowania wieczystego gruntów stanowi'cych 
w!asno%& Skarbu Pa"stwa lub w!asno%& gminy, z wy-
j'tkiem cz#%ci tych gruntów wykorzystywanej wy!'cz-
nie do dzia!alno%ci, o której mowa w art. 2 ust. 4.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si# do u$ytkowania 
wieczystego gruntów wchodz'cych w sk!ad Zasobu 
W!asno%ci Rolnej Skarbu Pa"stwa. Instytut, z tytu!u 
u$ytkowania wieczystego tych gruntów, ponosi op!aty 
okre%lone w przepisach o gospodarowaniu nierucho-
mo%ciami rolnymi Skarbu Pa"stwa.

Rozdzia! 4

Pa#stwowy instytut badawczy

Art. 21. 1. Instytut mo$e otrzyma& status pa"stwo-
wego instytutu badawczego, je$eli zaistnieje potrzeba 
zlecenia mu zada", o których mowa w art. 22 pkt 2, do 
wykonywania w sposób ci'g!y.

2. Status pa"stwowego instytutu badawczego mo-
$e by& nadany instytutowi na wniosek ministra nadzo-
ruj'cego, po uzgodnieniu z ministrem w!a%ciwym do 
spraw nauki oraz ministrem w!a%ciwym do spraw 
finansów publicznych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, do!'cza 
si# ocen# dotychczasowej dzia!alno%ci instytutu doko-
nan' przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
dzia!aj'cy na podstawie przepisów o zasadach finan-
sowania nauki, zwany dalej „Komitetem”, ze szcze-
gólnym uwzgl#dnieniem informacji o prowadzonych 
badaniach naukowych i pracach rozwojowych oraz 
o ich wynikach, liczbie zatrudnionych pracowników 
i ich kwalifikacjach oraz o stanie maj'tkowym tego 
instytutu umo$liwiaj'cym w!a%ciw' realizacj# zada".

4. Pa"stwowy instytut badawczy, na zasadzie wy-
!'czno%ci, u$ywa w nazwie okre%lenia „Pa"stwowy 
Instytut Badawczy”.

5. Rada Ministrów, w drodze rozporz'dzenia, na-
daje instytutowi status pa"stwowego instytutu ba-
dawczego, uwzgl#dniaj'c w szczególno%ci wymaga-
nia, o których mowa w art. 4, oraz okre%laj'c zakres 
zada" tego instytutu, )ród!a finansowania i wskazuj'c 
dysponentów %rodków bud$etowych przeznaczonych 
na realizacj# tych zada".

6. Pa"stwowy instytut badawczy otrzymuje dota-
cj# celow' na finansowanie realizacji zleconych zada". 
Wysoko%& dotacji jest okre%lana w ustawie bud$eto-
wej, na wniosek w!a%ciwych dysponentów cz#%ci 
bud$etowych.

7. Rada Ministrów, w drodze rozporz'dzenia, mo-
$e pozbawi& instytut statusu pa"stwowego instytutu 
badawczego, je$eli usta!y przyczyny uzasadniaj'ce 
nadanie tego statusu albo gdy instytut nie wykonuje 
zleconych mu zada", maj'c na uwadze zapewnienie 
ci'g!o%ci dzia!ania instytutu i jego prawid!owej gospo-
darki.

Art. 22. Do zada" pa"stwowego instytutu badaw-
czego nale$y wykonywanie:

1) zada" okre%lonych w art. 2;

2)  zada" szczególnie wa$nych dla planowania i reali-
zacji polityki pa"stwa, których wykonanie jest nie-
zb#dne dla zapewnienia obronno%ci i bezpiecze"-
stwa publicznego, dzia!ania wymiaru sprawiedli-
wo%ci, ochrony dziedzictwa narodowego, rozwoju 
edukacji i kultury, kultury fizycznej i sportu oraz 
poprawy jako%ci $ycia obywateli, dotycz'cych:
a)  opracowywania i opiniowania standardów w za-

kresie rynku pracy, ochrony pracy i zabezpiecze-
nia spo!ecznego, ochrony zdrowia, ochrony %ro-
dowiska, gospodarki $ywno%ciowej, gospodarki 
przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasoba-
mi naturalnymi, rozwoju spo!ecze"stwa infor-
macyjnego, bezpiecze"stwa technicznego, ener-
getycznego i bezpiecze"stwa transportu oraz 
standardów produktów, procesów i us!ug, a tak-
$e warunków przestrzegania tych standardów,

b)  monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk 
i wydarze" mog'cych stwarza& zagro$enie pub-
liczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof 
naturalnych lub technicznych, nosz'cych zna-
miona kl#ski $ywio!owej.

Rozdzia! 5

Organy instytutu

Art. 23. Organami instytutu s':

1) dyrektor;

2) rada naukowa.

Art. 24. 1. Dyrektor:

1) ustala plany dzia!alno%ci instytutu;

2) realizuje polityk# kadrow';

3)  zarz'dza mieniem i odpowiada za wykorzystanie 
mienia instytutu na realizacj# jego zada" statuto-
wych, zgodnie z zasadami okre%lonymi w art. 16 
ust. 4;

4)  odpowiada za wyniki dzia!alno%ci naukowej i ba-
dawczo-rozwojowej instytutu;

5) reprezentuje instytut;

6)  podejmuje decyzje we wszystkich sprawach doty-
cz'cych instytutu, z wyj'tkiem spraw nale$'cych 
do zakresu dzia!ania rady naukowej.
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2. Minister nadzoruj'cy powo!uje dyrektora na 
okres 4 lat, po zasi#gni#ciu opinii rady naukowej. Kan-
dydata na dyrektora przedstawia ministrowi nadzoru-
j'cemu komisja konkursowa w trybie okre%lonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6.

3. Minister nadzoruj'cy w akcie o powo!aniu 
dyrektora okre%la tak$e wysoko%& jego wynagrodze-
nia.

4. Minister nadzoruj'cy odmawia powo!ania na 
dyrektora kandydata wskazanego przez komisj# kon-
kursow', je$eli konkurs zosta! przeprowadzony z na-
ruszeniem prawa lub kandydat nie spe!nia kryteriów 
okre%lonych w ust. 6. Odmowa powo!ania wymaga 
uzasadnienia.

5. W przypadku niepowo!ania dyrektora rada na-
ukowa zarz'dza ponowne przeprowadzenie konkursu. 
Do czasu powo!ania nowego dyrektora minister nad-
zoruj'cy powo!uje do pe!nienia obowi'zków dyrekto-
ra jednego z jego zast#pców.

6. Dyrektorem mo$e by& osoba, która:

1) posiada co najmniej stopie" naukowy doktora; 

2) korzysta z pe!ni praw publicznych;

3)  posiada co najmniej 3-letnie do%wiadczenie w za-
rz'dzaniu zespo!ami pracowniczymi;

4)  posiada znajomo%& j#zyka angielskiego, niemiec- 
kiego lub francuskiego w stopniu umo$liwiaj'cym 
swobodne komunikowanie si# w zakresie bada" 
naukowych i prac rozwojowych;

5)  nie by!a skazana prawomocnym wyrokiem za 
umy%lne przest#pstwo lub przest#pstwo skarbo-
we.

7. Funkcj# dyrektora mo$na pe!ni& nie d!u$ej ni$ 
przez dwa nast#puj'ce po sobie okresy, o których mo-
wa w ust. 2, z zastrze$eniem ust. 8.

8. Minister nadzoruj'cy instytut, na wniosek rady 
naukowej, mo$e wyrazi& zgod# na przyst'pienie do 
konkursu na okres kolejnych 4 lat osobie, która pe!ni!a 
funkcj# dyrektora przez dwa nast#puj'ce po sobie 
okresy.

Art. 25. 1. Rada naukowa co najmniej na 3 miesi'-
ce przed up!ywem okresu, o którym mowa w art. 24 
ust. 2, lub w terminie 30 dni od dnia, w którym zaist-
nia!a konieczno%& powo!ania dyrektora, zarz'dza kon-
kurs.

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa po-
wo!ana przez rad# naukow'. W sk!ad komisji konkur-
sowej wchodz' dwie osoby wskazane przez rad# na-
ukow', zatrudnione w instytucie, jedna osoba wskaza-
na przez Komitet oraz jeden przedstawiciel ministra 
w!a%ciwego do spraw nauki i jeden przedstawiciel 
ministra nadzoruj'cego.

3. Og!oszenie o konkursie instytut publikuje co 
najmniej w jednym dzienniku o zasi#gu ogólnopol-
skim oraz na stronie internetowej instytutu.

4. Komisja konkursowa:

1)  sprawdza spe!nienie wymaga" konkursowych 
przez kandydatów;

2)  udost#pnia kandydatom spe!niaj'cym wymagania 
konkursowe informacje o instytucie, w zakresie 
umo$liwiaj'cym równe szanse w konkursie wszyst-
kim kandydatom, z wy!'czeniem informacji praw-
nie chronionych;

3)  podejmuje uchwa!# o przedstawieniu ministrowi 
nadzoruj'cemu kandydata na dyrektora.

5. Od uchwa!y komisji konkursowej, o której mo-
wa w ust. 4 pkt 3, kandydatowi przys!uguje odwo!anie 
do ministra nadzoruj'cego w terminie 7 dni od dnia 
jej otrzymania.

6. Minister w!a%ciwy do spraw nauki okre%li, w dro-
dze rozporz'dzenia, sposób i tryb przeprowadzania 
konkursu oraz sposób udost#pniania kandydatom in-
formacji o konkursie i wynikach konkursu, maj'c na 
uwadze przejrzysto%& i rzetelno%& procedury konkur-
sowej.

Art. 26. 1. Minister nadzoruj'cy odwo!uje dyrekto-
ra w przypadku:

1)  niespe!niania warunków okre%lonych w art. 24 
ust. 6 pkt 2 i 5;

2) z!o$enia przez niego rezygnacji;

3)  utraty zdolno%ci do pe!nienia obowi'zków na sku-
tek d!ugotrwa!ej choroby, trwaj'cej co najmniej 
6 miesi#cy;

4)  niezastosowania si# do zalece" pokontrolnych, 
o których mowa w art. 35  ust. 3.

2. Minister nadzoruj'cy mo$e odwo!a& dyrektora 
w przypadku dzia!ania niezgodnego z zasadami pra-
worz'dno%ci, rzetelno%ci i gospodarno%ci w czasie zaj-
mowania stanowiska.

3. W przypadku odwo!ania dyrektora instytutu 
minister sprawuj'cy nadzór nad instytutem wyznacza 
spo%ród jego zast#pców osob# pe!ni'c' funkcj# kie-
rownika instytutu na czas nie d!u$szy ni$ 6 miesi#cy.

Art. 27. 1. Zast#pców dyrektora powo!uje i odwo-
!uje dyrektor.

2. Zast#pc' dyrektora do spraw naukowych mo$e 
by& osoba posiadaj'ca tytu! naukowy lub stopie" 
naukowy doktora habilitowanego.

3. Statut instytutu mo$e przewidywa&:

1) funkcj# sekretarza naukowego;

2)  powo!anie kolegium lub innych organów opinio-
dawczo-doradczych dyrektora, okre%laj'c ich licz-
b#.

4. Cz!onków organów, o których mowa w ust. 3 
pkt 2, powo!uje i odwo!uje dyrektor.

5. Sekretarzem naukowym mo$e by& osoba posia-
daj'ca tytu! naukowy lub stopie" naukowy doktora 
habilitowanego. 
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Art. 28. 1. Dyrektor, jego zast#pcy oraz g!ówny 
ksi#gowy nie mog' obejmowa& ani nabywa& akcji lub 
udzia!ów spó!ek, w których akcje lub udzia!y ma insty-
tut. 

2. Dyrektor, jego zast#pcy oraz g!ówny ksi#gowy 
nie mog' pozostawa& ze spó!kami okre%lonymi 
w ust. 1 w stosunku pracy oraz %wiadczy& na innej 
podstawie us!ug lub pracy na rzecz tych spó!ek. Zakaz 
ten nie dotyczy zasiadania w radach nadzorczych lub 
komisjach rewizyjnych takich spó!ek.

3. Dyrektora, jego zast#pców oraz g!ównego ksi#-
gowego w okresie trwania stosunku pracy obowi'zuje 
zakaz prowadzenia dzia!alno%ci konkurencyjnej okre%- 
lony w odr#bnej umowie.

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

5. Umow# z dyrektorem instytutu, o której mowa 
w ust. 3, zawiera minister nadzoruj'cy.

Art. 29. 1. Rada naukowa jest organem stanowi'-
cym, inicjuj'cym, opiniodawczym i doradczym insty-
tutu w zakresie jego dzia!alno%ci statutowej oraz 
w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo- 
-technicznej.

2. Do zada" rady naukowej nale$y:

1) uchwalanie statutu;

2)  przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrek-
tora;

3)  wyst#powanie z wnioskami do ministra nadzoru-
j'cego o powo!anie lub odwo!anie dyrektora;

4)  opiniowanie kandydatów na stanowiska zast#p-
ców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kie-
rowników komórek organizacyjnych wskazanych 
w regulaminie organizacyjnym;

5)  opiniowanie kierunkowych planów tematycznych 
bada" naukowych i prac rozwojowych oraz finan-
sowych instytutu, a tak$e rocznych sprawozda" 
dyrektora z wykonania zada";

6)  zatwierdzanie perspektywicznych kierunków dzia-
!alno%ci naukowej, rozwojowej i wdro$eniowej;

7)  opiniowanie wniosków w sprawie po!'czenia, po-
dzia!u, przekszta!cenia lub reorganizacji instytutu 
oraz sta!ej wspó!pracy instytutu z innymi osobami 
prawnymi;

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

9) opiniowanie rocznego planu finansowego;

10) opiniowanie rocznych sprawozda" finansowych;

11) opiniowanie podzia!u zysku instytutu;

12)  opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pra-
cowników naukowych i badawczo-technicznych 
oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku na-
ukowego i technicznego tych pracowników;

13)  opiniowanie wniosków o przyznawanie stypen-
diów naukowych;

14)  przeprowadzanie przewodów doktorskich i habili-
tacyjnych oraz post#powa" o nadanie tytu!u na-
ukowego w zakresie posiadanych uprawnie";

15)  wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na sta-
nowisko profesora zwyczajnego lub profesora 
nadzwyczajnego;

16)  opiniowanie programów prowadzonych przez 
instytut studiów podyplomowych i doktoranckich.

3. Prawo g!osu w sprawach, o których mowa 
w ust. 2 pkt 12 i 13, maj' cz!onkowie rady naukowej 
posiadaj'cy stopie" naukowy lub tytu! naukowy.

4. Prawo g!osu w sprawach, o których mowa 
w ust. 2 pkt 14, maj' cz!onkowie rady naukowej posia-
daj'cy stopie" naukowy doktora habilitowanego lub 
tytu! naukowy.

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania 
stanowiska we wszystkich sprawach dotycz'cych 
dzia!alno%ci instytutu.

6. Rada naukowa sporz'dza opinie, o których mo-
wa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9—13, w terminie nie d!u$szym 
ni$ 30 dni.

Art. 30. 1. W sk!ad rady naukowej instytutu wcho-
dzi nie mniej ni$ dwana%cie i nie wi#cej ni$ czterdzie-
%ci osób. Statut instytutu okre%la liczb# tych osób oraz 
proporcje udzia!u osób posiadaj'cych stopie" nauko-
wy doktora oraz stopie" naukowy doktora habilitowa-
nego lub tytu! naukowy, wchodz'cych w sk!ad rady 
naukowej i b#d'cych pracownikami instytutu.

2. W sk!ad rady naukowej, w liczbie okre%lonej 
w statucie instytutu, wchodz':

1)  pracownicy naukowi i badawczo-techniczni insty-
tutu w liczbie stanowi'cej co najmniej 50 % sk!adu 
rady;

2)  osoby spoza instytutu w liczbie stanowi'cej od 
30 % do 50 % sk!adu rady. 

3. Osoby posiadaj'ce stopie" naukowy doktora 
habilitowanego lub tytu! naukowy, zatrudnione w pe!-
nym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej ni$ 
rok od dnia rozpocz#cia procedury powo!ania rady 
naukowej, wchodz' w sk!ad rady w liczbie okre%lonej 
w statucie instytutu. 

4. Do rady naukowej wchodz' osoby spoza insty-
tutu posiadaj'ce co najmniej stopie" naukowy dokto-
ra oraz osoby wyró$niaj'ce si# wiedz' i praktycznym 
dorobkiem w sferze gospodarczej obj#tej dzia!alno%-
ci' instytutu, które powo!uje minister nadzoruj'cy, 
w tym spo%ród kandydatów przedstawionych przez 
dyrektora.

5. W sk!ad rady naukowej wchodzi dyrektor, za-
st#pca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali 
zast#pcy dyrektora i g!ówny ksi#gowy, je$eli spe!niaj' 
wymagania okre%lone w ust. 3, z prawem g!osu 
w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 
pkt 12—14. Osoby te nie s' zaliczane do liczby osób 
okre%lonej w ust. 1. 
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6. Cz!onków rady naukowej nieposiadaj'cych 
stopnia doktora habilitowanego lub tytu!u naukowe-
go oraz przedstawicieli pracowników badawczo-tech-
nicznych wybieraj' w g!osowaniu tajnym pracownicy 
instytutu na okres 4 lat.

7. Je$eli liczba pracowników spe!niaj'cych wyma-
gania okre%lone w ust. 3 przekracza liczb# nale$nych 
im miejsc w radzie, przeprowadza si# wybory, o któ-
rych mowa w ust. 6.

8. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów 
ustanowiony przez dyrektora instytutu po zasi#gni#-
ciu opinii rady naukowej. 

9. Rada naukowa dzia!a na podstawie uchwalone-
go przez siebie regulaminu.

10. Cz!onkowie rady naukowej zatrudnieni poza in-
stytutem s' obowi'zani do nieujawniania uzyskanych 
informacji, stanowi'cych tajemnic# instytutu w rozu-
mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji. 

Art. 31. 1. Rada naukowa wybiera spo%ród swoich 
cz!onków w g!osowaniu tajnym przewodnicz'cego 
i jego zast#pców.

2. Przewodnicz'cym rady naukowej mo$e by& oso-
ba posiadaj'ca tytu! naukowy lub stopie" naukowy 
doktora habilitowanego.

3. Funkcja przewodnicz'cego rady naukowej i jego 
zast#pcy nie mo$e by& !'czona ze stanowiskiem dyrek-
tora, zast#pcy dyrektora lub g!ównego ksi#gowego.

4. W posiedzeniu rady naukowej bior' udzia! 
dyrektor, przedstawiciel zak!adowych organizacji 
zwi'zkowych oraz inne osoby zaproszone przez prze-
wodnicz'cego rady naukowej.

Art. 32. 1. Z tytu!u dzia!alno%ci w radzie naukowej 
nie przys!uguje dodatkowe wynagrodzenie.

2. Cz!onkom rady naukowej maj'cym inne miejsce 
zamieszkania ni$ miejsce posiedze" rady przys!uguj' 
diety, zwrot kosztów podró$y i noclegów zwi'zanych 
z uczestnictwem w tych posiedzeniach, na podstawie 
przepisów wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodek-
su pracy.

Rozdzia! 6

Rada G!ówna Instytutów Badawczych

Art. 33. 1. Instytuty mog' utworzy& Rad# G!ówn' 
Instytutów Badawczych jako wybieralny organ przed-
stawicielski tych instytutów.

2. Rada G!ówna Instytutów Badawczych dzia!a na 
podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Kadencja Rady G!ównej Instytutów Badawczych 
trwa 3 lata.

4. Rada G!ówna Instytutów Badawczych sk!ada si# 
z trzydziestu jeden cz!onków wybieranych przez elek-
torów.

5. Elektorzy wybierani s' przez rady naukowe spo-
%ród pracowników tych instytutów. Rada naukowa in-
stytutu, który zatrudnia do dwustu pi#&dziesi#ciu pra-
cowników, wybiera jednego elektora, a rada naukowa 
instytutu zatrudniaj'cego powy$ej dwustu pi#&dzie-
si#ciu pracowników — dwóch elektorów.

6. Rada G!ówna Instytutów Badawczych opraco-
wuje opinie i wnioski w sprawach polityki naukowej 
i naukowo-technicznej pa"stwa oraz w sprawach wa-
runków i zasad dzia!ania instytutów, które przedsta-
wia w szczególno%ci Radzie Ministrów, ministrowi 
w!a%ciwemu do spraw nauki oraz ministrom nadzoru-
j'cym.

Rozdzia! 7

Nadzór nad dzia!alno$ci" instytutu

Art. 34. 1. Do kompetencji ministra w!a%ciwego do 
spraw nauki nale$y ocena poziomu naukowego insty-
tutu i jako%ci prowadzonych w nim bada" naukowych 
i prac rozwojowych oraz zgodno%ci dzia!alno%ci insty-
tutu z zadaniami okre%lonymi w art. 2 ust. 1 i 2.

2. Podstaw' oceny jest ewaluacja przeprowadzana 
przez Komitet, w trybie okre%lonym w ustawie z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Art. 35. 1. Minister nadzoruj'cy sprawuje nadzór 
nad zgodno%ci' dzia!a" instytutu z przepisami prawa 
i statutem oraz realizacj' przez instytut podstawowych 
zada" instytutu okre%lonych w art. 2 ust. 1. Minister 
nadzoruj'cy mo$e $'da& informacji i wyja%nie" od or-
ganów instytutu, a tak$e dokonywa& audytu i dora)nej 
kontroli dzia!alno%ci instytutu.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, obejmuje ba-
danie zgodno%ci dzia!ania organów instytutu z przepi-
sami prawa lub statutem oraz prawid!owo%ci wydat-
kowania %rodków publicznych.

3. W razie stwierdzenia nieprawid!owo%ci w dzia-
!alno%ci organów instytutu, polegaj'cych na narusze-
niu prawa lub statutu oraz nieprawid!owo%ci wydatko-
wania %rodków publicznych, minister nadzoruj'cy wy-
daje zalecenia pokontrolne i zobowi'zuje w wyst'pie-
niu pokontrolnym dyrektora i przewodnicz'cego rady 
naukowej do ich realizacji w okre%lonym terminie.

4. Dyrektor instytutu, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wyst'pienia pokontrolnego mo$e zg!osi& 
do ministra nadzoruj'cego, na pi%mie, zastrze$enia do 
ustale" i zalece" zawartych w wyst'pieniu pokontrol-
nym. 

Art. 36. 1. Minister nadzoruj'cy, nie rzadziej ni$ raz 
na 3 lata, przeprowadza audyt instytutu.

2. Audyt instytutu jest przeprowadzany w celu do-
konania oceny:

1) dzia!alno%ci finansowej instytutu;

2) organizacji i jako%ci pracy instytutu;

3) jako%ci zarz'dzania instytutem.
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3. W celu dokonania audytu instytutu minister 
nadzoruj'cy powo!uje zespó! w sk!adzie od trzech do 
pi#ciu osób.

4. Wyniki prac zespo!u s' przedstawiane ministro-
wi nadzoruj'cemu. Na ich podstawie minister nadzo-
ruj'cy mo$e podj'& czynno%ci okre%lone w art. 7 ust. 1, 
art. 9 ust. 2 lub art. 26. Minister nadzoruj'cy mo$e tak-
$e zaleci& dyrektorowi instytutu dokonanie czynno%ci 
naprawczych lub usprawniaj'cych dzia!alno%& insty-
tutu.

5. Sprawozdanie z audytu instytutu minister nad-
zoruj'cy og!asza na stronie podmiotowej ministra 
nadzoruj'cego w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Ministrowie nadzoruj'cy instytuty, ka$dy w za-
kresie swojego dzia!ania, okre%l', w drodze rozporz'-
dzenia, szczegó!owy sposób i tryb dokonywania audy-
tu i kontroli instytutów, w tym:

1)  sposób wykonywania i dokumentowania czynno-
%ci kontrolnych oraz sporz'dzania protoko!u kon-
troli,

2) tryb rozpatrywania uwag i zastrze$e" instytutów

— maj'c na uwadze konieczno%& sprawnego i bez-
stronnego przeprowadzania audytu i kontroli.

Art. 37. 1. Minister nadzoruj'cy mo$e na!o$y& na 
instytut obowi'zek wprowadzenia do jego planu zada-
nia lub wyznaczy& zadanie poza planem, zgodnie z za-
kresem dzia!ania okre%lonym w statucie instytutu, je-
$eli jest to niezb#dne ze wzgl#du na potrzeby obron-
no%ci i bezpiecze"stwa publicznego, w przypadku sta-
nu kl#ski $ywio!owej lub w celu wykonania zobowi'-
za" mi#dzynarodowych.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, mini-
ster nadzoruj'cy zapewnia instytutowi %rodki do wy-
konania zadania, chyba $e wykonanie zadania nast#-
puje odp!atnie na podstawie umowy ze stron' finan-
suj'c' wykonanie zadania.

3. Roczne sprawozdanie finansowe oraz informa-
cje o zarz'dzaniu sk!adnikami mienia trwa!ego insty-
tutu dyrektor podaje do informacji publicznej na stro-
nie podmiotowej ministra nadzoruj'cego w Biuletynie 
Informacji Publicznej, niezw!ocznie po zatwierdzeniu 
sprawozdania przez tego ministra.

Rozdzia! 8

Centra naukowo-przemys!owe

Art. 38. 1. Instytuty mog' wspó!pracowa& w ra-
mach centrów naukowo-przemys!owych, zwanych 
dalej „centrami”. Warunkiem utworzenia centrum jest 
nawi'zanie wspó!pracy naukowo-gospodarczej w ce-
lu realizacji zada", o których mowa w ust. 5, przez co 
najmniej jeden instytut badawczy oraz co najmniej 
jedn' jednostk# sektora gospodarczego. 

2. W sk!ad centrów mog' wchodzi& równie$ uczel-
nie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz 
zagraniczne instytucje naukowe.

3. Centra dzia!aj' na podstawie umów zawartych 
mi#dzy podmiotami wchodz'cymi w sk!ad centrów. 

4. Umowa o utworzeniu centrum zawiera postano-
wienia dotycz'ce w szczególno%ci:

1) szczegó!owych zada" centrum;

2) struktury organizacyjnej centrum;

3) sposobu reprezentacji centrum;

4) sposobu finansowania zada" centrum;

5)  sposobu podejmowania decyzji przez organy cen-
trum;

6)  odpowiedzialno%ci podmiotów wchodz'cych 
w sk!ad centrum za zobowi'zania maj'tkowe cen-
trum.

5. Do zada" centrów nale$y:

1)  wspieranie i koordynowanie dzia!alno%ci podmio-
tów wchodz'cych w sk!ad centrum;

2)  wspó!dzia!anie w realizacji wdro$e" wyników prac 
naukowo-technicznych centrum;

3)  inicjowanie tworzenia i korzystania z du$ej infra-
struktury badawczej;

4)  organizowanie okresowej wymiany pracowników 
i studentów pomi#dzy instytutami i uczelniami 
a przedsi#biorcami;

5)  realizacja programów sta$y pracowników nauko-
wych, posiadaj'cych stopie" naukowy doktora, 
w jednostkach centrów, ze szczególnym uwzgl#d-
nieniem przedsi#biorców;

6)  inicjowanie i koordynowanie udzia!u instytutów, 
przedsi#biorców i uczelni w mi#dzynarodowych 
programach badawczych;

7)  pozyskiwanie i obs!uga projektów badawczych 
mi#dzynarodowych, wspólnych projektów badaw-
czych krajowych i finansowanych z funduszy euro-
pejskich.

6. Centrum dzia!a na zasadach zapewniaj'cych re-
prezentacj# podmiotów wchodz'cych w sk!ad cen-
trum oraz przez swoje organy powo!ane na podstawie 
umowy. 

7. Podmioty wchodz'ce w sk!ad centrum mog' 
wspó!pracowa& w formie klastrów, parków techno- 
logicznych, platform technologicznych i w innych for-
mach organizowania si#, odpowiadaj'cych celom 
i przedmiotowi ich dzia!alno%ci.

Rozdzia! 9

Pracownicy instytutu

Art. 39. 1. Instytut zatrudnia pracowników:

1) naukowych;

2) badawczo-technicznych;
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3) in$ynieryjno-technicznych;

4) administracyjno-ekonomicznych;

5)  bibliotecznych i pracowników dokumentacji na-
ukowej;

6) na stanowiskach robotniczych;

7) obs!ugi i innych.

2. W instytucie badawczym nie mo$e istnie& stosu-
nek podleg!o%ci s!u$bowej mi#dzy ma!$onkami oraz 
osobami pozostaj'cymi ze sob' w stosunku pokre-
wie"stwa do drugiego stopnia w!'cznie lub powino-
wactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przyspo-
sobienia, opieki lub kurateli.

3. Instytuty prowadz'ce badania naukowe i prace 
rozwojowe w sferze zwi'zanej z ochron' zdrowia za-
trudniaj', poza pracownikami, o których mowa 
w ust. 1, pracowników wykonuj'cych zawody me-
dyczne. 

4. *o!nierze zawodowi oraz funkcjonariusze s!u$b 
podlegaj'cych ministrowi w!a%ciwemu do spraw we-
wn#trznych mog' zosta& oddelegowani do pe!nienia 
s!u$by w instytucie badawczym.

Art. 40. Do czasu pracy pracowników instytutów 
prowadz'cych badania naukowe i prace rozwojowe 
w sferze zwi'zanej z ochron' zdrowia stosuje si# od-
powiednio przepisy dzia!u I rozdzia!u 4 ustawy z dnia 
30 sierpnia 1991 r. o zak!adach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z pó)n. zm.5)).

Art. 41. Pracownikom naukowym i pracownikom 
badawczo-technicznym przys!uguje urlop wypoczyn-
kowy w wymiarze 36 dni w ci'gu roku.

Art. 42. 1. Pracownikiem naukowym instytutu 
mo$e by& osoba posiadaj'ca wymagane kwalifikacje 
naukowe, okre%lone w art. 43.

2. Podstawowym obowi'zkiem pracownika nauko-
wego jest realizacja celów i zada" instytutu, w tym 
prowadzenie dzia!alno%ci naukowej i rozwojowej.

Art. 43. 1. Pracownikiem naukowym mo$e by& 
osoba zatrudniona na stanowisku:

1) profesora zwyczajnego;

2) profesora nadzwyczajnego;

3) profesora wizytuj'cego;

4) adiunkta;

5) asystenta.

2. Na stanowisku profesora zwyczajnego mo$e by& 
zatrudniona osoba posiadaj'ca tytu! naukowy profe-
sora.

3. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo$e 
by& zatrudniona osoba posiadaj'ca tytu! naukowy 
profesora, stopie" naukowy doktora habilitowanego 
lub stopie" naukowy doktora.

4. Na stanowisku profesora wizytuj'cego mo$e 
by& zatrudniona osoba, która jest pracownikiem innej 
instytucji, posiada stopie" naukowy doktora habilito-
wanego lub tytu! naukowy profesora, lub na sta!e za-
mieszkuje za granic' i posiada co najmniej stopie" 
naukowy doktora.

5. Na stanowisku adiunkta mo$e by& zatrudniona 
osoba posiadaj'ca stopie" naukowy doktora.

6. Na stanowisku asystenta mo$e by& zatrudniona 
osoba posiadaj'ca tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz#dny.

7. Zatrudnienie pracownika naukowego jest po-
przedzone konkursem. Kryteria i tryb przeprowadza-
nia i og!aszania konkursu okre%la statut instytutu. 
Og!oszenie o konkursie zamieszcza si# tak$e na stro-
nie podmiotowej ministra w!a%ciwego do spraw nauki 
w Biuletynie Informacji Publicznej.

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje si# do $o!nierzy zawo-
dowych i funkcjonariuszy s!u$b podleg!ych ministrowi 
w!a%ciwemu do spraw wewn#trznych.

Art. 44. 1. Stosunek pracy z pracownikami nauko-
wymi nawi'zuje si# na podstawie umowy o prac#, 
z zastrze$eniem ust. 2.

2. Nawi'zanie stosunku pracy na czas nieokre%lo-
ny na stanowisku profesora zwyczajnego lub profeso-
ra nadzwyczajnego z pracownikiem naukowym posia-
daj'cym tytu! naukowy profesora mo$e nast'pi& na 
podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrek-
tor. Osob# pe!ni'c' funkcj# dyrektora na stanowisko 
profesora mianuje minister nadzoruj'cy instytut.

3. Pracownicy naukowi podlegaj' okresowym oce-
nom dorobku naukowego i technicznego, dokonywa-
nym przez rad# naukow'. Rada naukowa, dokonuj'c 
oceny, uwzgl#dnia w szczególno%ci liczb# i jako%& pa-
tentów, wdro$e", publikacji naukowych oraz prowa-
dzonych i planowanych bada" naukowych lub prac 
rozwojowych.

4. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach profe-
sora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego podle-
gaj' ocenom nie rzadziej ni$ raz na 4 lata, a pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach asystenta i adiunkta 
nie rzadziej ni$ raz na 2 lata. Tryb oceny okresowej 
okre%la regulamin ustanowiony przez dyrektora.

5. Do obowi'zków pracownika naukowego nale$y 
realizacja zada" statutowych instytutu, w szczególno-
%ci poprzez:

1)  twórcz' dzia!alno%& naukow' polegaj'c' na roz-
wi'zywaniu problemów naukowych;

2)  wprowadzanie do praktyki wyników bada" nauko-
wych lub prac rozwojowych;

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1707.
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3) podnoszenie swoich kwalifikacji;

4)  upowszechnianie osi'gni#& nauki, w tym poprzez 
publikacje oraz aktywny udzia! w $yciu nauko-
wym;

5) kszta!cenie kadry naukowej;

6)  udzia! w pracach organizacyjnych instytutu zwi'-
zanych z prowadzonymi badaniami naukowymi 
lub pracami rozwojowymi oraz dzia!alno%ci' dy-
daktyczn' lub artystyczn', a w instytucie nadzoro-
wanym przez ministra w!a%ciwego do spraw zdro-
wia — tak$e udzielanie %wiadcze" zdrowotnych 
w zak!adzie opieki zdrowotnej prowadzonym przez 
ten instytut.

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

Art. 45. 1. Stosunek pracy z mianowanym pracow-
nikiem naukowym mo$e ulec rozwi'zaniu w ka$dym 
czasie w drodze porozumienia stron.

2. Rozwi'zanie stosunku pracy z mianowanym 
pracownikiem naukowym, z zachowaniem trzymie-
si#cznego okresu wypowiedzenia, mo$e nast'pi& 
w przypadku:

1)  czasowej niezdolno%ci do pracy spowodowanej 
chorob', je$eli okres tej niezdolno%ci przekracza 
okres zasi!kowy, a w przypadku stwierdzenia przez 
uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia 
i mo$liwo%ci powrotu do pracy, je$eli okres ten 
przekracza 2 lata;

2)  wszcz#cia post#powania w sprawie likwidacji 
instytutu;

3)  otrzymania przez mianowanego pracownika na-
ukowego dwóch kolejnych ocen negatywnych, 
o których mowa w art. 44 ust. 3;

4)  podj#cia dodatkowego zatrudnienia lub prowadze-
nia dzia!alno%ci gospodarczej bez uzyskania zgody 
dyrektora, o której mowa w art. 47 ust. 1.

3. Rozwi'zanie stosunku pracy z mianowanym 
pracownikiem naukowym bez wypowiedzenia mo$e 
nast'pi& w przypadku:

1)  trwa!ej utraty zdolno%ci do pracy na zajmowanym 
stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza 
orzecznika, w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpiecze" Spo!ecz-
nych, je$eli nie ma mo$liwo%ci zatrudnienia pra-
cownika na innym stanowisku, odpowiednim do 
jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, 
albo gdy pracownik odmawia przej%cia do takiej 
pracy;

2)  niedostarczenia w wyznaczonym terminie orzecze-
nia potwierdzaj'cego zdolno%& do pracy na zajmo-
wanym stanowisku, wydanego przez lekarza pro-
wadz'cego badania okresowe lub kontrolne;

3)  dopuszczenia si# przez niego:

a)  czynu okre%lonego 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 pó)n. zm.6)), stwierdzonego prawomocnym 
wyrokiem s'du,

b)  stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem ko-
misji dyscyplinarnej na podstawie opinii komi-
sji do spraw etyki w nauce, o której mowa 
w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk:
—  przyw!aszczenia sobie autorstwa albo wpro-

wadzenia w b!'d co do autorstwa ca!o%ci lub 
cz#%ci cudzego utworu albo artystycznego 
wykonania,

—  rozpowszechnienia, bez podania nazwiska 
lub pseudonimu twórcy, cudzego utworu 
w wersji oryginalnej albo w postaci opraco-
wania,

—  rozpowszechnienia, bez podania nazwiska 
lub pseudonimu twórcy, cudzego artystycz-
nego wykonania albo publicznego zniekszta!-
cenia takiego utworu, artystycznego wykona-
nia, fonogramu, wideogramu lub nadania,

—  innego sposobu naruszenia cudzych praw 
autorskich lub praw pokrewnych,

—  fa!szowania bada" lub wyników bada" na-
ukowych,

— innego oszustwa naukowego;

4)  skazania prawomocnym wyrokiem za umy%lne 
przest#pstwo.

4. Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem 
naukowym mo$e by& rozwi'zany równie$ z innych 
wa$nych przyczyn, po uzyskaniu zgody rady naukowej 
instytutu.

Art. 46. 1. Stosunek pracy mianowanego pracow-
nika naukowego wygasa z mocy prawa w przypadku:

1)  stwierdzenia, $e mianowanie nast'pi!o na podsta-
wie fa!szywych lub niewa$nych dokumentów;

2)  prawomocnego orzeczenia przez s'd utraty praw 
publicznych;

3)  prawomocnego orzeczenia %rodka karnego w po-
staci zakazu zajmowania okre%lonego stanowiska, 
w przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykony-
wania obowi'zków pracownika naukowego;

4)  up!ywu trzymiesi#cznego okresu nieobecno%ci 
w pracy z powodu tymczasowego aresztowania;

5)  odbywania kary pozbawienia wolno%ci lub ograni-
czenia wolno%ci;

6) up!ywu okresu mianowania;

7) %mierci pracownika naukowego.

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 658 i Nr 121, 
poz. 843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293 oraz 
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.



Dziennik Ustaw Nr 96 — 7957 — Poz. 618

2. Stosunek pracy mianowanego pracownika na-
ukowego zatrudnionego na stanowisku profesora 
zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego wygasa 
z ko"cem roku, w którym uko"czy! on 70. rok $ycia.

3. Wyga%ni#cie stosunku pracy stwierdza dyrek-
tor.

4. Stosunek pracy mianowanego pracownika na-
ukowego pe!ni'cego funkcj# dyrektora, z ko"cem ro-
ku, w którym uko"czy! on 70. rok $ycia, przekszta!ca 
si# — na czas pozosta!y do zako"czenia pe!nienia tej 
funkcji — w stosunek pracy na podstawie umowy 
o prac#.

Art. 47. 1. Wykonywanie przez pracownika nauko-
wego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 
pracy lub prowadzenie dzia!alno%ci gospodarczej, bez 
uzyskania wcze%niejszej zgody dyrektora, stanowi 
podstaw# do rozwi'zania stosunku pracy za wypowie-
dzeniem w instytucie b#d'cym podstawowym miej-
scem pracy.

2. Osoby zatrudnione na stanowisku dyrektora in-
stytutu mog' podejmowa& dodatkowe zatrudnienie 
w ramach stosunku pracy lub prowadzi& dzia!alno%& 
gospodarcz', za zgod' ministra nadzoruj'cego. Wy-
konywanie przez dyrektora dodatkowego zatrudnienia 
w ramach stosunku pracy lub prowadzenie dzia!alno-
%ci gospodarczej bez zgody ministra nadzoruj'cego 
powoduje wyga%ni#cie powo!ania, o którym mowa 
w art. 24 ust. 2.

3. Wypowiedzenia stosunku pracy, o którym mo-
wa w ust. 1, dokonuje dyrektor, a wyga%ni#cie powo-
!ania, o którym mowa w ust. 2, stwierdza minister 
nadzoruj'cy.

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si# do pracowni-
ków naukowych podejmuj'cych zatrudnienie w ra-
mach stosunku pracy:

1)  w urz#dach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 
pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 wrze%nia 1982 r. 
o pracownikach urz#dów pa"stwowych (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z pó)n. zm.7));

2)  w organach towarzystw naukowych i zawodo-
wych;

3) w organach wymiaru sprawiedliwo%ci;

4) w instytucjach kultury;

5)  we w!adzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej 
Akademii Umiej#tno%ci.

5. Pracownika naukowego w okresie trwania sto-
sunku pracy obowi'zuje zakaz prowadzenia dzia!alno-
%ci konkurencyjnej wobec instytutu, okre%lony w od-
r#bnej umowie.

6. Wykonywanie przez pracownika naukowego 
dzia!alno%ci konkurencyjnej stanowi podstaw# do roz-
wi'zania stosunku pracy za wypowiedzeniem w insty-
tucie b#d'cym podstawowym miejscem pracy.

7. Przepisy ust. 1 i 3—6 maj' zastosowanie do pra-
cowników instytutu, o których mowa w art. 39 ust. 1 
pkt 2 i 3.

Art. 48. 1. Podstawowym obowi'zkiem pracowni-
ka badawczo-technicznego jest realizacja celów i za-
da" instytutu, a w szczególno%ci aktywne wspó!dzia!a-
nie w rozwi'zywaniu problemów naukowo-technicz-
nych, prowadzenie prac zmierzaj'cych do ich prak-
tycznych zastosowa" oraz uczestniczenie w ich wdra-
$aniu i upowszechnianiu.

2. Do obowi'zków pracownika badawczo-technicz-
nego nale$y realizacja zada" statutowych instytutu, 
w szczególno%ci poprzez:

1)  wspó!uczestniczenie w rozwi'zywaniu problemów 
naukowych realizowanych przez instytut;

2)  przystosowywanie rezultatów bada" do potrzeb 
praktyki;

3)  prowadzenie prac w dziedzinie projektów, kon-
strukcji, technologii, organizacji, metod leczni-
czych i udzia! we wprowadzaniu ich do praktyki;

4) prowadzenie prac do%wiadczalnych;

5)  prowadzenie prac zwi'zanych z ochron' w!asno-
%ci przemys!owej, praw autorskich i wynalazczo-
%ci;

6)  uczestniczenie w pracach organizacyjnych zwi'za-
nych z dzia!alno%ci', o której mowa w pkt 1—4.

Art. 49. 1. Pracownikiem badawczo-technicznym 
jest osoba zatrudniona na stanowisku:

1) g!ównego specjalisty badawczo-technicznego;

2) starszego specjalisty badawczo-technicznego;

3) specjalisty badawczo-technicznego.

2. Na stanowisku badawczo-technicznym mo$e 
by& zatrudniona osoba posiadaj'ca wykszta!cenie 
wy$sze. Dodatkowe kwalifikacje na stanowiska ba-
dawczo-techniczne ustala dyrektor po zasi#gni#ciu 
opinii rady naukowej oraz zak!adowych organizacji 
zwi'zkowych.

3. Nabór pracowników badawczo-technicznych na 
stanowiska przewidziane dla $o!nierzy zawodowych 
oraz funkcjonariuszy s!u$b podleg!ych ministrowi 
w!a%ciwemu do spraw wewn#trznych odbywa si# na 
zasadach okre%lonych w przepisach w!a%ciwych dla 
tych s!u$b.

Art. 50. Pracownicy badawczo-techniczni podlega-
j' okresowym ocenom, nie rzadziej ni$ raz na 2 lata. 
Do przeprowadzanej oceny stosuje si# odpowiednio 
art. 44 ust. 3.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone 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 2003 r. Nr 228, poz. 2256, 
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, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz z 2008 r. Nr 157, 
poz. 976 i Nr 227, poz. 1505.
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Art. 51. Pracownicy naukowi i badawczo-technicz-
ni ponosz' odpowiedzialno%& dyscyplinarn' za ra$'ce 
naruszenie obowi'zków lub uchybienie godno%ci pra-
cownika nauki.

Art. 52. 1. Karami dyscyplinarnymi pracownika 
naukowego i badawczo-technicznego s':

1) upomnienie;

2) nagana;

3)  nagana z pozbawieniem prawa do pe!nienia funk-
cji kierowniczych w instytucie na okres do 5 lat.

2. Odpis orzeczenia o udzieleniu kary dyscyplinar-
nej z uzasadnieniem w!'cza si# do akt osobowych 
pracownika naukowego lub badawczo-technicznego.

Art. 53. 1. Kar# upomnienia za przewinienia dyscy-
plinarne mniejszej wagi nak!ada dyrektor po uprzed-
nim wys!uchaniu pracownika naukowego lub badaw-
czo-technicznego.

2. Pracownik naukowy lub badawczo-techniczny 
ukarany przez dyrektora kar' upomnienia mo$e wnie%& 
odwo!anie do komisji dyscyplinarnej. Odwo!anie wno-
si si# w terminie 14 dni od dnia dor#czenia zawiado-
mienia o ukaraniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, komisja 
nie mo$e wymierzy& kary surowszej.

Art. 54. 1. W sprawach dyscyplinarnych pracowni-
ków naukowych lub badawczo-technicznych orzekaj':

1)  w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna 
w instytucie w sk!adzie trzech cz!onków;

2)  w drugiej instancji — komisja dyscyplinarna do 
spraw pracowników naukowych i badawczo-tech-
nicznych instytutów przy ministrze w!a%ciwym do 
spraw nauki w sk!adzie trzech cz!onków.

2. W sk!adzie orzekaj'cym komisji, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2, co najmniej jeden z cz!onków powinien 
posiada& tytu! zawodowy magistra prawa.

3. Przewodnicz'cym sk!adu orzekaj'cego powi-
nien by& pracownik naukowy zatrudniony na stanowi-
sku nie ni$szym ni$ obwiniony.

Art. 55. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa 
w art. 54 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wyboru 
okre%la statut instytutu.

2. Komisj# dyscyplinarn', o której mowa w art. 54 
ust. 1 pkt 2, powo!uje minister w!a%ciwy do spraw 
nauki.

3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa 
w art. 54 ust. 1, s' niezawis!e w zakresie orzekania.

4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa 
w art. 54 ust. 1, rozstrzygaj' samodzielnie wszelkie za-
gadnienia faktyczne oraz prawne i nie s' zwi'zane 
rozstrzygni#ciami innych organów stosuj'cych pra-
wo, z wyj'tkiem prawomocnego skazuj'cego wyroku 
s'du oraz opinii komisji do spraw etyki w nauce, o któ-
rej mowa w ust. 5. 

5. W sprawach narusze" dyscyplinarnych, które 
stanowi' naruszenie zasad etyki w nauce, w szczegól-
no%ci w sprawach okre%lonych w art. 56 ust. 3 
pkt 1—4, komisja dyscyplinarna mo$e zwróci& si# 
o wydanie opinii do komisji do spraw etyki w nauce, 
o której mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Opinia komisji 
do spraw etyki w nauce wi'$e komisj# dyscyplinarn' 
drugiej instancji w ustaleniu tre%ci naruszenia.

6. Postanowienia i orzeczenia sk!adu orzekaj'cego 
zapadaj' zwyk!' wi#kszo%ci' g!osów.

7. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 54 ust. 1 pkt 1, trwa 4 lata.

8. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 54 ust. 1 pkt 2, trwa 4 lata.

9. Obs!ug# komisji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 54 ust. 1 pkt 2, wykonuj' komórki organizacyjne 
urz#du obs!uguj'cego ministra w!a%ciwego do spraw 
nauki.

Art. 56. 1. Post#powanie dyscyplinarne komisja 
dyscyplinarna wszczyna na wniosek rzecznika dyscy-
plinarnego.

2. Post#powanie dyscyplinarne nie mo$e by& 
wszcz#te po up!ywie 6 miesi#cy od dnia powzi#cia, 
odpowiednio przez dyrektora lub ministra nadzoruj'-
cego, wiadomo%ci o pope!nieniu czynu uzasadniaj'-
cego na!o$enie kary oraz po up!ywie 5 lat od dnia po-
pe!nienia tego czynu. Je$eli czyn stanowi przest#p-
stwo, okres ten nie mo$e by& krótszy od okresu prze-
dawnienia %cigania tego przest#pstwa, z zastrze$e-
niem ust. 3.

3. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post#powanie 
wyja%niaj'ce z urz#du, w przypadku gdy pracowniko-
wi naukowemu lub badawczo-technicznemu zarzuca 
si# pope!nienie czynu polegaj'cego na:

1)  przyw!aszczeniu sobie autorstwa albo wprowadze-
niu w b!'d co do autorstwa ca!o%ci lub cz#%ci 
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 po-
krewnych w inny sposób;

4)  fa!szowaniu bada" lub wyników bada" naukowych 
i prac rozwojowych lub dokonaniu innego oszu-
stwa naukowego;

5)  przyjmowaniu, w zwi'zku z pe!nieniem funkcji lub 
zajmowaniem stanowiska w instytucie, korzy%ci 
maj'tkowej lub osobistej albo jej obietnicy;

6)  powo!ywaniu si# na wp!ywy w instytucie, instytu-
cji pa"stwowej lub samorz'dowej albo wywo!y-
waniu przekonania innej osoby lub utwierdzaniu 
jej w przekonaniu o istnieniu takich wp!ywów 
i podj#ciu si# po%rednictwa w za!atwieniu sprawy 
w zamian za korzy%& maj'tkow' lub osobist' albo 
jej obietnic#;
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7)  udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzy%ci 
maj'tkowej lub osobistej w zamian za po%rednic- 
two w za!atwieniu sprawy w instytucie, polegaj'ce 
na wywarciu wp!ywu na decyzj#, dzia!anie lub za-
niechanie osoby pe!ni'cej funkcj# lub zajmuj'cej 
stanowisko w instytucie, w zwi'zku z pe!nieniem 
tej funkcji lub zajmowaniem stanowiska.

4. Je$eli w okresie, o którym mowa w ust. 2, 
wszcz#to post#powanie dyscyplinarne, karalno%& czy-
nu uzasadniaj'cego na!o$enie kary ustaje z up!ywem 
2 lat od dnia wszcz#cia post#powania.

5. Nie stosuje si# przedawnienia w odniesieniu do 
wszcz#cia post#powania dyscyplinarnego wobec pra-
cownika naukowego lub badawczo-technicznego, któ-
remu zarzuca si# pope!nienie czynu, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 1—5.

6. Kary dyscyplinarne okre%lone w art. 52 ust. 1 
ulegaj' zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu, do!'-
czony do akt osobowych pracownika naukowego lub 
badawczo-technicznego, podlega usuni#ciu po up!y-
wie 3 lat, a w przypadku kary okre%lonej w art. 52 
ust. 1 pkt 3 po up!ywie 5 lat od dnia dor#czenia mu 
prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, je$eli w tym 
okresie nie zosta! on ukarany dyscyplinarnie lub pra-
womocnie skazany za przest#pstwo umy%lne.

Art. 57. 1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytucie 
powo!uje rada naukowa instytutu, a rzecznika dyscy-
plinarnego przy komisji, o której mowa w art. 54 ust. 1 
pkt 2 — minister w!a%ciwy do spraw nauki, spo%ród 
pracowników naukowych posiadaj'cych co najmniej 
stopie" naukowy doktora habilitowanego.

2. W przypadku powzi#cia przez organ, który po-
wo!a! rzecznika dyscyplinarnego, wiadomo%ci o po-
pe!nieniu czynu uzasadniaj'cego odpowiedzialno%& 
dyscyplinarn', organ niezw!ocznie poleca rzecznikowi 
dyscyplinarnemu wszcz#cie post#powania wyja%nia-
j'cego.

3. Rzecznik dyscyplinarny jest zwi'zany polecenia-
mi organu, który go powo!a!.

4. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powo!ywa-
nego przez rad# naukow' instytutu trwa 4 lata.

5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powo!ywa-
nego przez ministra w!a%ciwego do spraw nauki trwa 
4 lata.

Art. 58. 1. Obwiniony ma prawo do korzystania 
z pomocy wybranego przez siebie obro"cy.

2. W przypadku gdy obwiniony uchyla si# od 
uczestnictwa w post#powaniu, post#powanie mo$e 
toczy& si# pod jego nieobecno%&.

3. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej w instytu-
cie strony mog' si# odwo!a& do komisji, o której mo-
wa w art. 54 ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia 
dor#czenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

4. Od prawomocnego orzeczenia komisji dyscypli-
narnej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2, stronom 
s!u$y odwo!anie do S'du Apelacyjnego w Warszawie 

— S'du Pracy i Ubezpiecze" Spo!ecznych. Do odwo!a-
nia stosuje si# przepisy Kodeksu post#powania cywil-
nego dotycz'ce apelacji. Od orzeczenia S'du Apela-
cyjnego nie s!u$y skarga kasacyjna.

5. O prawomocnym orzeczeniu w sprawach naru-
sze", o których mowa w art. 56 ust. 3 pkt 1—4, komisja 
dyscyplinarna przekazuje informacj# do wiadomo%ci 
organu przyznaj'cego %rodki finansowe na nauk#.

6. Post#powanie dyscyplinarne zako"czone pra-
womocnym orzeczeniem mo$na wznowi&, je$eli:

1)  w zwi'zku z post#powaniem dopuszczono si# ra-
$'cego naruszenia prawa, a istnieje uzasadniona 
podstawa do przyj#cia, $e mog!o to mie& wp!yw 
na tre%& orzeczenia;

2)  po wydaniu orzeczenia ujawni!y si# nowe fakty lub 
dowody nieznane w chwili jego wydania, wskazu-
j'ce na to, $e obwiniony jest niewinny, skazano go 
za pope!nienie innego czynu lub komisja bezpod-
stawnie umorzy!a post#powanie;

3)  w trakcie post#powania naruszono przepisy, przez 
co uniemo$liwiono lub w powa$nym stopniu 
utrudniono obwinionemu korzystanie z prawa do 
obrony, albo sk!ad komisji nie odpowiada! warun-
kom okre%lonym w art. 54, albo zasiada!a w niej 
osoba podlegaj'ca wy!'czeniu.

7. Wznowienie nie mo$e nast'pi& z przyczyny wy-
mienionej w ust. 6 pkt 1, je$eli by!a ona przedmiotem 
rozpoznania przez s'd apelacyjny w trybie okre%lonym 
w ust. 4.

8. Wznowienie post#powania dyscyplinarnego na 
niekorzy%& obwinionego nie jest dopuszczalne po jego 
%mierci albo po up!ywie 3 lat od pope!nienia czynu b#-
d'cego podstaw' orzeczenia, a gdy czyn stanowi! 
przest#pstwo — po up!ywie okresu przedawnienia %ci-
gania tego przest#pstwa lub w razie wykonania kary 
i jej zatarcia.

9. Wniosek o wznowienie post#powania dyscypli-
narnego mog' sk!ada&, w terminie 30 dni od dnia po-
wzi#cia wiadomo%ci o przyczynie uzasadniaj'cej 
wznowienie: obwiniony, obro"ca, rzecznik dyscypli-
narny, a po %mierci obwinionego lub gdy zachodz' 
uzasadnione w'tpliwo%ci co do jego poczytalno%ci — 
tak$e jego ma!$onek, krewny w linii prostej, brat lub 
siostra.

Art. 59. 1. Dyrektor mo$e zawiesi& w pe!nieniu 
obowi'zków pracownika naukowego lub badawczo- 
-technicznego, przeciwko któremu wszcz#to post#po-
wanie karne lub dyscyplinarne, a tak$e w toku post#-
powania wyja%niaj'cego, je$eli ze wzgl#du na wag# 
i wiarygodno%& przedstawionych zarzutów celowe jest 
odsuni#cie go od wykonywania obowi'zków.

2. Pracownik naukowy lub badawczo-techniczny 
zostaje z mocy prawa zawieszony w pe!nieniu obo-
wi'zków z dniem jego tymczasowego aresztowania.

3. Zawieszenie w pe!nieniu obowi'zków nie mo$e 
trwa& d!u$ej ni$ 6 miesi#cy, chyba $e przeciwko pra-
cownikowi naukowemu lub badawczo-technicznemu 
toczy si# nadal post#powanie karne.
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Art. 60. 1. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika 
naukowego lub badawczo-technicznego w okresie za-
wieszenia w pe!nieniu obowi'zków mo$e ulec obni$e-
niu, a tymczasowo aresztowanego ulega ograniczeniu 
najwy$ej do po!owy, w zale$no%ci od stanu rodzinne-
go pracownika naukowego lub badawczo-techniczne-
go, pocz'wszy od pierwszego dnia miesi'ca kalenda-
rzowego nast#puj'cego po miesi'cu, w którym nast'-
pi!o zawieszenie. W okresie zawieszenia w pe!nieniu 
obowi'zków nie przys!uguj' dodatki do wynagrodze-
nia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we.

2. Je$eli post#powanie dyscyplinarne lub karne za-
ko"czy si# umorzeniem z braku dowodów winy albo 
wydaniem orzeczenia lub wyroku uniewinniaj'cego, 
pracownikowi naukowemu lub badawczo-techniczne-
mu nale$y wyp!aci& pozosta!' cz#%& pe!nego wyna-
grodzenia.

Art. 61. Minister w!a%ciwy do spraw nauki okre%li, 
w drodze rozporz'dzenia, szczegó!owy tryb post#po-
wania wyja%niaj'cego i post#powania dyscyplinarne-
go, w tym przebieg post#powania wyja%niaj'cego 
i dyscyplinarnego, mo$liwo%& zawieszania i wznawia-
nia post#powania dyscyplinarnego, sposób i warunki 
wzywania i przes!uchiwania obwinionego, %wiadków 
i bieg!ych oraz przeprowadzania innych dowodów, 
a tak$e sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich 
zatarcia, z zachowaniem przejrzysto%ci tych post#po-
wa" oraz zapewnieniem bezstronno%ci osób przepro-
wadzaj'cych te post#powania.

Art. 62. Do post#powania dyscyplinarnego wobec 
pracowników naukowych i badawczo-technicznych 
w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje si# 
odpowiednio przepisy Kodeksu post#powania karne-
go, z wy!'czeniem art. 82 tego kodeksu.

Art. 63. Zasady wynagradzania pracowników in-
stytutu okre%la si# w zak!adowym uk!adzie zbiorowym 
pracy lub w zak!adowym regulaminie wynagradzania.

Art. 64. Zasady wynagradzania, zasady okre%lania 
okresów pracy i innych uprawnie" do dodatku za wy-
s!ug# lat oraz do nagrody jubileuszowej, zasady okre%- 
lania czasu pracy, uprawnienia zwi'zane z prac' 
w warunkach uci'$liwych lub szkodliwych, przepisy 
emerytalne, uprawnienia do odprawy, wynagrodzenie 
za okres niezdolno%ci do pracy, czasu choroby lub in-
nej usprawiedliwionej nieobecno%ci w pracy oraz 
uprawnienia urlopowe dla pracowników instytutów 
b#d'cych jednocze%nie $o!nierzami zawodowymi lub 
funkcjonariuszami s!u$b nadzorowanych przez mini-
stra w!a%ciwego do spraw wewn#trznych okre%laj' 
przepisy w!a%ciwe dla tych s!u$b.

Art. 65. W sprawach dotycz'cych stosunku pracy 
pracowników instytutu, nieuregulowanych w ustawie, 
stosuje si# przepisy Kodeksu pracy.

Art. 66. Przepisy art. 23, art. 25—32, art. 39 
i art. 41—50 stosuje si# odpowiednio do pa"stwowych 
jednostek organizacyjnych podleg!ych Ministrowi 
Sprawiedliwo%ci, prowadz'cych dzia!alno%& naukow' 
i badawczo-rozwojow'.

Rozdzia! 10

Przepis ko#cowy

Art. 67. Ustawa wchodzi w $ycie w terminie i na 
zasadach okre%lonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2010 r. — Przepisy wprowadzaj'ce ustawy reformuj'-
ce system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620).

Marsza!ek Sejmu wykonuj'cy obowi'zki
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


