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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o Polskiej Akademii Nauk

Rozdzia! 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej „Aka-
demi"”, jest pa#stwow" instytucj" naukow".

2. Akademia dzia!a poprzez:

1) organy oraz korporacj$ uczonych;

2)  utworzone przez Akademi$ instytuty naukowe 
i pomocnicze jednostki naukowe, zwane dalej 
„jednostkami naukowymi Akademii”;

3)  utworzone przez Akademi$ inne jednostki organi-
zacyjne.

Art. 2. 1. Akademia s!u%y rozwojowi, promocji,  
integracji i upowszechnianiu nauki oraz przyczynia si$ 
do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodo-
wej.

2. Do zada# Akademii nale%y w szczególno&ci:

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

2)  wspieranie rozwoju osób rozpoczynaj"cych karie-
r$ naukow", o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum 
Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617);

3)  kszta!cenie na studiach doktoranckich, studiach 
podyplomowych i w innych formach;

4) formu!owanie zasad etyki w nauce;

5)  przedstawianie opinii i programów dotycz"cych 
spraw nauki oraz wykorzystywania wyników ba-
da# naukowych i prac rozwojowych w praktyce;

6)  wykonywanie na wniosek Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej Polskiej, Marsza!ka Sejmu lub Senatu, 
ministrów lub centralnych organów administracji 
rz"dowej lub z inicjatywy w!asnej opinii, ocen, 
ekspertyz i prognoz dotycz"cych spraw istotnych 
dla planowania i realizacji polityki pa#stwa;

7)  opiniowanie projektów aktów normatywnych do-
tycz"cych nauki, jej zastosowa# oraz kszta!cenia;

8)  wspó!praca z uczelniami, instytutami badawczymi 
i towarzystwami naukowymi, w szczególno&ci 
w zakresie realizacji bada# naukowych i prac roz-
wojowych;

9)  wspó!praca ze &rodowiskiem spo!eczno-gospodar-
czym w zakresie bada# naukowych i prac rozwojo-
wych w celu ich wdro%enia;

10)  rozwijanie mi$dzynarodowej wspó!pracy nauko-
wej przez tworzenie konsorcjów naukowych i pro-
wadzenie projektów badawczych wspólnie z part-
nerami zagranicznymi;

11)  uczestnictwo w mi$dzynarodowych organizacjach 
naukowych i programach badawczych oraz wspó!-
dzia!anie z zagranicznymi instytucjami naukowy-
mi;

12)  zawieranie z mi$dzynarodowymi organizacjami 
naukowymi i zagranicznymi instytucjami nauko-
wymi umów o wspó!pracy naukowej.

3. Zadania okre&lone w ust. 2 pkt 1—3 i 8—10 wy-
konuj" jednostki naukowe Akademii, a zadania okre&-
lone w ust. 2 pkt 4—7, 11 i 12 wykonuj" organy i kor-
poracja uczonych Akademii.

Art. 3. 1. Akademia ma osobowo&' prawn".

2. Siedzib" Akademii jest miasto sto!eczne War-
szawa.

3. Akademia u%ywa piecz$ci okr"g!ej z wizerun-
kiem god!a Rzeczypospolitej Polskiej po&rodku i nazw"  
„Polska Akademia Nauk” w otoku.

Art. 4. 1. Zakres i tryb dzia!ania organów Akademii 
oraz korporacji uczonych ustala statut Akademii.

2. Statut i jego zmiany uchwala Zgromadzenie 
Ogólne Akademii. Uchwa!y te podlegaj" zatwierdze-
niu przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 5. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór 
nad Akademi", w tym nad jednostkami naukowymi 
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii 
w zakresie zgodno&ci dzia!ania ich organów z przepi-
sami ustawy, statutem Akademii lub statutami jedno-
stek naukowych, z wy!"czeniem gospodarki finanso-
wej. Prezes Akademii przedstawia Prezesowi Rady 
Ministrów roczne sprawozdanie z dzia!alno&ci Akade-
mii oraz ministrowi w!a&ciwemu do spraw nauki rocz-
ne sprawozdanie finansowe wraz z opini" z badania 
sprawozdania finansowego.

2. Prezes Rady Ministrów mo%e uchyli' uchwa!$ 
organów Akademii, niedotycz"c" prowadzenia bada# 
naukowych i prac rozwojowych, w przypadku stwier-
dzenia jej niezgodno&ci z przepisami ustawy lub statu-
tem Akademii. Wniosek w sprawie uchylenia uchwa!y 
organów Akademii, dotycz"cej gospodarki finanso-
wej, sk!ada do Prezesa Rady Ministrów minister w!a&-
ciwy do spraw nauki. Uchylenie uchwa!y nast$puje 
w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 3 mie-
si$cy od dnia powzi$cia wiadomo&ci o podj$ciu 
uchwa!y.
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Art. 6. U%yte w ustawie okre&lenia oznaczaj":

1)  badania naukowe — tak%e odpowiednio sztuk$ 
i twórczo&' artystyczn";

2)  stopnie i tytu!y naukowe — tak%e odpowiednio 
stopnie i tytu!y w zakresie sztuki.

Rozdzia! 2

Cz!onkowie Akademii

Art. 7. 1. Cz!onkowie Akademii s" wybierani przez 
Zgromadzenie Ogólne Akademii spo&ród uczonych, 
którzy wyró%niaj" si$ szczególnym dorobkiem nauko-
wym i autorytetem w &rodowisku naukowym oraz po-
siadaj" nieposzlakowan" opini$.

2. Kandydatem na cz!onka Akademii mo%e zosta' 
osoba, która uzyska!a pisemne rekomendacje:

1) trzech cz!onków Akademii lub

2)  rady naukowej instytutu naukowego lub instytutu 
badawczego posiadaj"cego prawo nadawania 
stopnia naukowego doktora habilitowanego, lub

3)  rady wydzia!u uczelni posiadaj"cego prawo nada-
wania stopnia naukowego doktora habilitowane-
go, lub

4)  pi$ciu osób, które wyró%niaj" si$ szczególnym do-
robkiem naukowym i autorytetem, w&ród których 
co najmniej jedna osoba jest zatrudniona za grani-
c" na stanowisku profesora lub równorz$dnym, 
a pozosta!e posiadaj" tytu! naukowy profesora na-
dany w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Tryb zg!aszania kandydatów wraz z rekomenda-
cjami oraz sposób i tryb wyboru cz!onków Akademii 
okre&la regulamin uchwalony przez Zgromadzenie 
Ogólne Akademii.

Art. 8. 1. W sk!ad Akademii wchodz" cz!onkowie 
krajowi: rzeczywi&ci i korespondenci oraz cz!onkowie 
zagraniczni.

2. Cz!onkiem krajowym mo%e zosta' osoba posia-
daj"ca obywatelstwo polskie. 

3. Cz!onkiem zagranicznym mo%e zosta' osoba 
nieposiadaj"ca obywatelstwa polskiego.

4. Cz!onkowie zagraniczni nie mog" pe!ni' w Aka-
demii funkcji z wyboru.

5. Cz!onek krajowy, który zrzek! si$ obywatelstwa 
polskiego, mo%e uzyska' status cz!onka zagraniczne-
go Akademii w drodze uchwa!y Zgromadzenia Ogól-
nego Akademii w trybie okre&lonym w regulaminie, 
o którym mowa w art. 7 ust. 3.

6. Cz!onek zagraniczny, który otrzyma! obywatel-
stwo polskie, mo%e uzyska' status cz!onka krajowego 
Akademii w drodze uchwa!y Zgromadzenia Ogólnego 
Akademii w trybie okre&lonym w regulaminie, o któ-
rym mowa w art. 7 ust. 3.

Art. 9. 1. Cz!onkostwo Akademii jest do%ywotnie.

2. Cz!onek Akademii traci status cz!onka w razie 
skazania prawomocnym wyrokiem za przest$pstwo 
umy&lne lub przest$pstwo skarbowe.

3. Cz!onek Akademii mo%e by' pozbawiony statu-
su cz!onka w razie naruszenia zasad etyki w nauce. 
Uchwa!$ w tej sprawie podejmuje Zgromadzenie 
Ogólne Akademii wi$kszo&ci" dwóch trzecich g!osów. 

4. Cz!onek Akademii mo%e zrezygnowa' z cz!onko-
stwa.

5. Tryb utraty cz!onkostwa, pozbawienia statusu 
cz!onka lub rezygnacji z cz!onkostwa Akademii okre&la 
regulamin, o którym mowa w art. 7 ust. 3.

Art. 10. Liczb$ cz!onków krajowych Akademii usta-
la si$ na nie wi$cej ni% trzystu pi$'dziesi$ciu.

Art. 11. 1. Cz!onek krajowy Akademii uczestniczy 
w realizacji ustawowych zada# Akademii, w szczegól-
no&ci:

1)  bierze udzia! w pracach Zgromadzenia Ogólnego 
Akademii, w!a&ciwego wydzia!u, oddzia!u, komite-
tu naukowego i problemowego;

2)  przyczynia si$ do upowszechniania wyników nauki.

2. Cz!onek krajowy Akademii mo%e uczestniczy' 
w pracach rady naukowej instytutu naukowego Aka-
demii.

3. Cz!onek krajowy Akademii sk!ada corocznie 
sprawozdanie ze swojej dzia!alno&ci wiceprezesowi 
Akademii nadzoruj"cemu prac$ wydzia!u w!a&ciwego 
ze wzgl$du na specjalno&' naukow" cz!onka Akade-
mii.

4. Cz!onek krajowy Akademii, który uko#czy! 70. 
rok %ycia, otrzymuje status cz!onka-seniora. Cz!onek 
Akademii posiadaj"cy status cz!onka-seniora mo%e 
bra' udzia! w pracach Akademii bez biernego prawa 
wyborczego w ramach funkcji, które s" wykonywane 
na podstawie stosunku pracy, oraz nie mo%e bra' 
udzia!u w pracach rad kuratorów, o których mowa 
w art. 28 ust. 3.

5. Cz!onek Akademii, który uzyska status cz!onka- 
-seniora w trakcie pe!nienia funkcji z wyboru w Akade-
mii, pe!ni swoj" funkcj$ do ko#ca kadencji.

Art. 12. 1. Cz!onek krajowy Akademii otrzymuje 
miesi$czne uposa%enie, które jest &wiadczeniem nieza-
le%nym od dochodów pobieranych z innych (róde!. 
Uposa%enie to nie jest uwzgl$dniane przy ustalaniu 
wysoko&ci emerytury lub renty oraz nie ma wp!ywu na 
zawieszenie albo zmniejszenie emerytury lub renty.

2. Je%eli cz!onek krajowy Akademii nie wykonuje 
bez usprawiedliwionej przyczyny obowi"zków okre&-
lonych w art. 11 ust. 1 i 3, Prezes Akademii, na wnio-
sek wiceprezesa Akademii nadzoruj"cego prac$ wy-
dzia!u w!a&ciwego ze wzgl$du na specjalno&' nauko-
w" cz!onka Akademii, mo%e zawiesi' wyp!at$ uposa-
%enia. Od decyzji o zawieszeniu wyp!aty przys!uguje 
odwo!anie do Prezydium Akademii.
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3. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, w dro-
dze rozporz"dzenia, wysoko&' uposa%enia, o którym 
mowa w ust. 1, uwzgl$dniaj"c zakres obowi"zków re-
alizowanych przez cz!onków Akademii.

Rozdzia! 3

Organy Akademii

Art. 13. Organami Akademii s":

1) Zgromadzenie Ogólne Akademii;

2) Prezydium Akademii;

3) Prezes Akademii;

4) Kanclerz Akademii.

Art. 14. 1. Najwy%szym organem Akademii jest 
Zgromadzenie Ogólne Akademii.

2. W Zgromadzeniu Ogólnym Akademii bior" 
udzia!, z g!osem stanowi"cym, cz!onkowie krajowi 
Akademii.

3. Uchwa!y Zgromadzenia Ogólnego Akademii s" 
podejmowane zwyk!" wi$kszo&ci" g!osów w obecno&-
ci co najmniej po!owy liczby cz!onków krajowych, je-
%eli statut Akademii nie stanowi inaczej.

Art. 15. 1. Zgromadzenie Ogólne Akademii okre&la 
kierunki dzia!ania Akademii i sprawuje nadzór nad ca-
!okszta!tem jej dzia!alno&ci, podejmuj"c w tym zakre-
sie uchwa!y wi"%"ce inne organy Akademii.

2. Zgromadzenie Ogólne Akademii w szczególno&ci:

1) wybiera cz!onków Akademii;

2)  wybiera Prezesa Akademii spo&ród cz!onków kra-
jowych Akademii;

3)  wybiera wiceprezesów Akademii spo&ród cz!on-
ków krajowych reprezentuj"cych odr$bne specjal-
no&ci naukowe; kandydatów na te stanowiska 
zg!asza Prezes Akademii;

4)  przyjmuje roczne sprawozdania finansowe wraz 
z opini" z badania sprawozdania finansowego oraz 
sprawozdania ze statutowej dzia!alno&ci Akademii 
przedstawiane przez Prezesa Akademii;

5)  przyjmuje wyniki audytów wraz ze sposobem rea-
lizacji zalece# przedstawione przez Prezesa Akade-
mii;

6)  mo%e powo!ywa' dora(ne lub sta!e komisje do 
przygotowania projektów uchwa! Zgromadzenia 
Ogólnego Akademii w sprawach okre&lonych 
w uchwale o powo!aniu komisji;

7) wybiera komisj$ rewizyjn";

8) wyznacza strategiczne kierunki rozwoju Akademii;

9) wybiera komisj$ do spraw etyki w nauce;

10)  uchwala kodeks etyki pracownika naukowego 
przedstawiony przez komisj$ do spraw etyki  
w nauce.

3. Zgromadzenie Ogólne Akademii uchwala regu-
lamin wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii, 
okre&laj"c tryb i zasady zg!aszania kandydatów, prze-
prowadzania wyborów oraz dodatkowych wyborów 
w trakcie kadencji.

4. Zgromadzenie Ogólne Akademii mo%e wypo-
wiada' si$ w sprawach istotnych dla Narodu i Pa#-
stwa.

Art. 16. 1. Zgromadzeniu Ogólnemu Akademii 
przewodniczy Prezes Akademii.

2. Prezes Akademii zwo!uje sesje Zgromadzenia 
Ogólnego Akademii co najmniej dwa razy w roku.

3. Na wniosek co najmniej jednej pi"tej liczby 
cz!onków krajowych Akademii, Prezes Akademii zwo-
!uje sesj$ Zgromadzenia Ogólnego Akademii, nie pó(-
niej jednak ni% w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
wniosku.

Art. 17. 1. W sk!ad Prezydium Akademii wchodz":

1) Prezes Akademii;

2) wiceprezesi Akademii;

3)  po jednym przedstawicielu ka%dego z wydzia!ów, 
wybranym przez Zgromadzenie Ogólne Akademii;

4) prezesi oddzia!ów Akademii;

5)  przedstawiciel dyrektorów jednostek naukowych 
Akademii;

6) przewodnicz"cy rad kuratorów;

7) Kanclerz Akademii.

2. Prezes Akademii jest przewodnicz"cym jej Pre-
zydium.

3. Na posiedzenia Prezydium Akademii mog" by' 
zapraszani z g!osem doradczym przedstawiciele orga-
nów administracji rz"dowej, których zakres dzia!alno&-
ci zwi"zany jest z funkcjonowaniem Akademii oraz 
przedstawiciele komisji parlamentarnych w!a&ciwych 
ze wzgl$du na zakres dzia!alno&ci Akademii. 

Art. 18. 1. Kadencja Prezydium Akademii trwa 4 la-
ta i rozpoczyna si$ z pocz"tkiem roku kalendarzowe-
go.

2. W razie zmian w sk!adzie osobowym Prezydium 
Akademii w trakcie trwania kadencji, okres pe!nienia 
funkcji przez nowo wybrane osoby ko#czy si$ z up!y-
wem kadencji tego Prezydium.

3. Prezydium Akademii podejmuje uchwa!y zwyk!" 
wi$kszo&ci" g!osów w obecno&ci co najmniej po!owy 
sk!adu prezydium.

Art. 19. 1. Prezydium Akademii w okresie mi$dzy 
sesjami Zgromadzenia Ogólnego Akademii wykonuje 
zadania okre&lone w art. 15 ust. 1 oraz sprawuje nad-
zór nad wykonywaniem zada# przez jednostki nauko-
we i inne jednostki organizacyjne Akademii w sposób 
zgodny z przepisami ustawy, statutem Akademii 
i uchwa!ami Zgromadzenia Ogólnego Akademii. 
W tym zakresie Prezydium Akademii wydaje odpo-
wiednie zalecenia.
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2. Prezydium Akademii:

1)  okre&la programy rozwoju Akademii oraz dokonu-
je oceny stopnia ich realizacji;

2)  uchwala propozycje dotycz"ce projektu bud%etu 
pa#stwa w zakresie przewidzianym dla Akademii 
w cz$&ci bud%etu pa#stwa, której dysponentem 
jest minister w!a&ciwy do spraw nauki;

3)  uchwala plany finansowe Akademii i rozpatruje 
sprawozdania z ich wykonania;

4)  rozpatruje opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy, 
o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 6, przedstawia-
ne w imieniu Akademii;

5)  uchwala program sesji Zgromadzenia Ogólnego 
Akademii;

6)  opiniuje projekty ustaw dotycz"cych nauki i kszta!-
cenia;

7)  podejmuje uchwa!y w sprawach zastrze%onych 
w ustawie i statucie Akademii do w!a&ciwo&ci Pre-
zydium Akademii.

Art. 20. Prezydium Akademii mo%e powo!ywa' na 
czas okre&lony komisje i zespo!y doradcze. Komisje 
i zespo!y doradcze dzia!aj" nie d!u%ej ni% do ko#ca ka-
dencji Prezydium Akademii.

Art. 21. 1. Prezes i wiceprezesi Akademii s" wybie-
rani na 4 lata i mog" pe!ni' swoje funkcje nie d!u%ej 
ni% przez dwie pe!ne kadencje. Na podstawie dokona-
nego wyboru Prezes Rady Ministrów dokonuje aktu 
powo!ania Prezesa i wiceprezesów Akademii.

2. Je%eli z up!ywem kadencji Prezes Akademii nie 
zostanie wybrany, dotychczasowy Prezes oraz wice-
prezesi Akademii pe!ni" nadal swoje funkcje do czasu 
nowych wyborów, jednak nie d!u%ej ni% przez 6 mie-
si$cy.

3. W przypadku zmian na stanowiskach Prezesa 
lub wiceprezesów Akademii w trakcie kadencji okres 
pe!nienia funkcji przez nowo wybrane osoby ko#czy 
si$ z up!ywem tej kadencji.

4. Prezes Akademii ustala zakres zada# wicepreze-
sów Akademii, w którym zast$puj" oni Prezesa Akade-
mii oraz wyznacza wiceprezesa, który pe!ni funkcj$ 
Prezesa w czasie jego nieobecno&ci trwaj"cej nie d!u-
%ej ni% 6 miesi$cy.

5. W przypadku nieobecno&ci Prezesa Akademii 
wi"%"cej si$ z trwa!" niezdolno&ci" do wykonywania 
przez niego funkcji wiceprezes Akademii wskazany 
w trybie ust. 4 og!asza wybory uzupe!niaj"ce i zwo!uje 
Zgromadzenie Ogólne Akademii.

6. Prezes i wiceprezesi Akademii w trakcie trwania 
kadencji nie mog" pe!ni' funkcji dyrektora lub zast$p-
cy dyrektora w jednostkach naukowych Akademii oraz 
funkcji rektora, prorektora, dziekana i prodziekana 
w uczelniach.

Art. 22. 1. Prezes Akademii kieruje dzia!alno&ci" 
Akademii i sk!ada w jej imieniu o&wiadczenia woli 
w sprawach niezastrze%onych dla Kanclerza Akade-
mii.

2. O&wiadczenia woli w sprawach maj"cych kon-
sekwencje finansowe Prezes Akademii sk!ada !"cznie 
z Kanclerzem Akademii.

3. Prezes Akademii sprawuje bie%"cy nadzór nad 
jednostkami naukowymi Akademii i innymi jednost-
kami organizacyjnymi Akademii oraz koordynuje pra-
c$ wydzia!ów Akademii, o których mowa w art. 27 
pkt 1.

4. Prezes Akademii, w zakresie okre&lonym w usta-
wie, ma prawo wydawania decyzji administracyjnych. 
Od decyzji wydanych przez Prezesa Akademii przys!u-
guje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w try-
bie przepisów Kodeksu post$powania administracyj-
nego.

5. Prezes Akademii mo%e w razie potrzeby powo!y-
wa' komisje i zespo!y doradcze w sk!adzie i na czas 
przez niego okre&lony, ale nie d!u%ej ni% do ko#ca ka-
dencji Prezesa Akademii.

Art. 23. 1. Kanclerza Akademii powo!uje Prezes 
Rady Ministrów na wniosek Prezesa Akademii.

2. Sposób wyboru kandydata na Kanclerza Akade-
mii okre&la regulamin uchwalony przez Prezydium 
Akademii.

3. Kanclerz Akademii sprawuje funkcj$ przez 4 lata 
w pe!nym wymiarze czasu pracy.

4. Kadencja Kanclerza Akademii odpowiada ka-
dencji Prezesa Akademii. 

5. W przypadku zmiany na stanowisku Kanclerza 
Akademii w trakcie kadencji okres pe!nienia funkcji 
przez nowo wybran" osob$ ko#czy si$ z up!ywem tej 
kadencji. 

6. Kanclerz Akademii nie mo%e:

1)  jednocze&nie pe!ni' w Akademii innej funkcji po-
chodz"cej z wyboru;

2)  podejmowa' dodatkowego zatrudnienia bez zgo-
dy Prezesa Akademii.

7. Kanclerz Akademii prowadzi gospodark$ finan-
sow" Akademii w zakresie okre&lonym w ustawie, sta-
tucie Akademii oraz przez Prezesa Akademii.

8. Kanclerz Akademii za swoj" dzia!alno&' odpo-
wiada przed Prezesem Akademii.

Art. 24. 1. Kanclerz Akademii sk!ada, w imieniu 
Akademii, o&wiadczenia woli w zakresie zarz"dzania 
maj"tkiem i w zakresie bud%etu Akademii oraz odpo-
wiada za gospodarowanie mieniem i wynik finansowy 
dzia!alno&ci Akademii. Kanclerz Akademii odpowiada 
za gospodarowanie mieniem Akademii zgodnie z za-
sadami, o których mowa w art. 72 ust. 1.

2. Kanclerz Akademii rozporz"dza sk!adnikami  
aktywów trwa!ych Akademii o warto&ci rynkowej nie-
przekraczaj"cej równowarto&ci w z!otych kwoty 
20 000 euro. Rozporz"dzanie przez Kanclerza Akade-
mii sk!adnikami aktywów trwa!ych Akademii o warto-
&ci rynkowej przekraczaj"cej równowarto&' w z!otych 
20 000 euro wymaga zgody Prezesa Akademii.
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3. Do rozporz"dzania sk!adnikami aktywów trwa-
!ych Akademii o warto&ci rynkowej przekraczaj"cej 
równowarto&' w z!otych 50 000 euro, stosuje si$ prze-
pisy art. 5a—5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o za-
sadach wykonywania uprawnie# przys!uguj"cych 
Skarbowi Pa#stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pó(n. 
zm.1)).

4. Czynno&ci prawne dokonane z naruszeniem 
przepisów ust. 2 i 3 s" niewa%ne.

Art. 25. 1. Prezes Akademii zleca raz na 4 lata prze-
prowadzenie audytu zewn$trznego dzia!alno&ci Kan-
celarii Akademii.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa 
Akademii, odwo!uje ze stanowiska Kanclerza Akade-
mii, je%eli:

1)  audyt zewn$trzny lub pa#stwowe organy kontroli 
stwierdz", %e narusza on prawo, lub

2)  Prezes Akademii stwierdzi, %e Kanclerz Akademii 
nie wykonuje nale%ycie swoich obowi"zków.

3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Akademii 
mo%e zleci' przeprowadzenie audytu w jednostce  
naukowej Akademii lub innej jednostce organizacyj-
nej Akademii.

4. Po przeprowadzeniu audytu Prezes Akademii 
przedk!ada niezw!ocznie ministrowi w!a&ciwemu do 
spraw nauki wyniki audytu wraz ze stanowiskiem Pre-
zydium Akademii.

5. Prezes Akademii dokonuje wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia audytów w Aka-
demii lub w jednostce naukowej w trybie przepisów 
o zamówieniach publicznych. 

Art. 26. 1. Obs!ug$ administracyjn" Akademii spra-
wuje Kancelaria Akademii podlegaj"ca Prezesowi 
Akademii.

2. Bie%"c" dzia!alno&ci" Kancelarii Akademii kieru-
je Kanclerz Akademii. 

3. Szczegó!owe zadania Kanclerza Akademii i Kan-
celarii Akademii okre&la regulamin uchwalony przez 
Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii.

4. Do pracowników Kancelarii Akademii stosuje 
si$ przepisy o pracownikach urz$dów pa#stwowych.

Rozdzia! 4

Korporacja uczonych Akademii

Art. 27. Korporacja uczonych Akademii obejmuje:

1) wydzia!y, w liczbie nie wi$kszej ni% pi$';

2) oddzia!y;

3) komitety naukowe;

4) komitety problemowe;

5) akademi$ m!odych uczonych;

6) komisj$ do spraw etyki w nauce;

7) komisj$ rewizyjn".

Art. 28. 1. Liczb$ oraz nazwy wydzia!ów Akademii 
okre&la jej statut.

2. Ka%dy cz!onek Akademii, stosownie do specjal-
no&ci naukowej, któr" reprezentuje, wchodzi w sk!ad 
jednego wydzia!u.

3. Cz!onkowie Akademii wchodz" w ramach ka%de-
go wydzia!u do rady kuratorów dla instytutów nauko-
wych lub centrów, o których mowa w art. 57, których 
dzia!alno&' naukowa odpowiada zakresowi dzia!ania 
danego wydzia!u. Prezes Akademii na wniosek Prezy-
dium Akademii powo!uje w sk!ad ka%dej z rad kurato-
rów dwóch wybitnych uczonych reprezentuj"cych za-
graniczne &rodowisko naukowe oraz po dwóch wybit-
nych uczonych polskich nieb$d"cych cz!onkami Aka-
demii.

4. Do zada# rad kuratorów nale%y:

1)  przeprowadzanie okresowej oceny instytutów  
naukowych na potrzeby Akademii i jej organów, 
w tym wyznaczanie krajowych i mi$dzynarodo-
wych audytorów i rozpatrywanie ich raportów;

2)  wyst$powanie do Prezesa Akademii z wnioskami 
o utworzenie, po!"czenie, podzia!, reorganizacj$, 
przekszta!cenie albo likwidacj$ instytutu naukowe-
go;

3)  przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrek-
tora instytutu naukowego, w tym powo!ywanie 
komisji konkursowej;

4) dokonywanie oceny komitetów naukowych.

5. Rada kuratorów w!a&ciwego wydzia!u wybiera 
ze swojego grona przewodnicz"cego i jego zast$pc$. 
Kadencja przewodnicz"cego rady kuratorów i jego za-
st$pcy trwa 4 lata. Na podstawie dokonanego wyboru 
Prezes Akademii nawi"zuje stosunek pracy z przewod-
nicz"cym i zast$pc" przewodnicz"cego rady kurato-
rów.

6. Sposób funkcjonowania rady kuratorów oraz 
tryb wyboru jej przewodnicz"cego i jego zast$pcy 
okre&la regulamin uchwalony przez rad$ kuratorów. 

Art. 29. Nadzór nad pracami wydzia!u sprawuje 
wiceprezes Akademii, wskazany przez Prezesa Akade-
mii, zgodnie ze specjalno&ci" naukow", któr" repre-
zentuje.

Art. 30. 1. Wydzia! uczestniczy w wykonywaniu za-
da# Akademii w dziedzinach nauki obj$tych zakresem 
jego dzia!ania.

1)  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. 
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2. Wydzia! koordynuje dzia!alno&' instytutów  
naukowych obj$tych zakresem jego dzia!ania, w szcze-
gólno&ci opiniuje wnioski z okresowej oceny instytu-
tów naukowych Akademii, o której mowa w art. 28 
ust. 4 pkt 1, oraz wspó!dzia!a z Kancelari" Akademii 
w zakresie zapewnienia nieruchomo&ci dla istniej"-
cych i nowo tworzonych jednostek naukowych i in-
nych jednostek organizacyjnych Akademii.

3. Wydzia! koordynuje i nadzoruje dzia!alno&' ko-
mitetów naukowych obj$tych zakresem jego dzia!a-
nia.

4. Do podejmowania uchwa! wydzia!u stosuje si$ 
przepisy art. 14 ust. 3.

Art. 31. 1. Oddzia! mo%e by' utworzony w celu wy-
konywania zada# Akademii w okre&lonym regionie 
kraju.

2. W sk!ad oddzia!u wchodz" cz!onkowie krajowi 
maj"cy miejsce zamieszkania lub zatrudnienia w da-
nym regionie kraju oraz inni cz!onkowie krajowi dekla-
ruj"cy ch$' uczestniczenia w pracach oddzia!u.

3. Utworzenie i likwidacja oddzia!u wymaga 
uchwa!y Zgromadzenia Ogólnego Akademii, zatwier-
dzonej przez ministra w!a&ciwego do spraw nauki.

4. Organami oddzia!u s": prezes oddzia!u i prezy-
dium oddzia!u.

5. W sk!ad prezydium oddzia!u wchodz": prezes 
oddzia!u, jego zast$pcy oraz inne osoby wybrane 
przez cz!onków, o których mowa w ust. 2.

6. Zgromadzenie cz!onków oddzia!u wybiera na 
4-letni" kadencj$ prezydium i prezesa oddzia!u. Tryb 
wyboru prezydium i prezesa oddzia!u okre&la regula-
min uchwalony przez zgromadzenie cz!onków oddzia-
!u. Na podstawie dokonanego wyboru Prezes Akade-
mii nawi"zuje stosunek pracy z prezesem oddzia!u.

7. Prezes oddzia!u mo%e pe!ni' swoj" funkcj$ nie 
d!u%ej ni% przez dwie kadencje. 

8. Organizacj$ i szczegó!owy zakres dzia!ania od-
dzia!u oraz zadania jego organów, o których mowa 
w ust. 4, okre&la statut oddzia!u uchwalony przez Pre-
zydium Akademii.

9. Do zakresu dzia!ania oddzia!u nale%y w szcze-
gólno&ci:

1)  integracja %ycia naukowego i wspó!praca ze 
wszystkimi instytucjami naukowymi w okre&lo-
nym regionie kraju;

2)  wspó!dzia!anie z organami samorz"du terytorial-
nego i organami administracji rz"dowej w woje-
wództwie, w szczególno&ci przez wykonywanie 
ekspertyz na rzecz tych organów;

3)  pozyskiwanie &rodków europejskich i innych &rod-
ków pochodz"cych ze (róde! zagranicznych na 
rzecz realizacji bada# naukowych i prac rozwojo-
wych, w szczególno&ci dotycz"cych tematyki re-
gionalnej;

4)  inicjowanie i prowadzenie mi$dzynarodowej 
wspó!pracy naukowej z regionami pa#stw cz!on-
kowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami 
s"siaduj"cymi z Rzecz"pospolit" Polsk";

5)  upowszechnianie i promocja wyników bada#  
naukowych i prac rozwojowych;

6)  wspó!praca z Kancelari" Akademii w zakresie  
gospodarowania nieruchomo&ciami.

10. Obs!ug$ administracyjn" oddzia!u sprawuje 
Kancelaria Akademii.

Art. 32. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, 
w drodze rozporz"dzenia, wysoko&' wynagrodzenia 
prezesów oddzia!ów oraz przewodnicz"cych i wice-
przewodnicz"cych rad kuratorów, uwzgl$dniaj"c kwa-
lifikacje poszczególnych osób, pe!nione funkcje oraz 
zakres realizowanych przez nie obowi"zków.

Art. 33. Komitet naukowy jest samorz"dn" repre-
zentacj" dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin nauko-
wych s!u%"c" integrowaniu uczonych z ca!ego kraju.

Art. 34. Zgromadzenie Ogólne Akademii tworzy 
komitety naukowe, wskazuj"c wydzia!y, z którymi one 
wspó!pracuj".

Art. 35. 1. W sk!ad komitetu naukowego wchodz" 
cz!onkowie krajowi Akademii zgodnie z ich specjal-
no&ci" naukow" oraz osoby wybrane przez w!a&ciwe 
&rodowisko naukowe.

2. Organami komitetu naukowego s": przewodni-
cz"cy komitetu naukowego oraz prezydium komitetu 
naukowego.

3. W sk!ad prezydium komitetu naukowego wcho-
dz": przewodnicz"cy komitetu naukowego, jego za-
st$pcy oraz inne osoby, wybrane przez cz!onków ko-
mitetu naukowego.

4. Przewodnicz"cego komitetu naukowego powo-
!uje Prezydium Akademii.

5. Komitet naukowy mo%e powo!a' do swojego 
sk!adu specjalistów z ró%nych dziedzin %ycia gospo-
darczego i spo!ecznego oraz praktycznego zastosowa-
nia nauki.

6. Kadencja komitetu naukowego i jego organów 
trwa 4 lata i rozpoczyna si$ od dnia pierwszego zebra-
nia w nowo wybranym sk!adzie. 

7. Przewodnicz"cy komitetu naukowego mo%e pe!-
ni' t$ funkcj$ nie d!u%ej ni% przez dwie kolejne kaden-
cje.

8. Przewodnicz"cy komitetu naukowego, który nie 
jest cz!onkiem Akademii, uczestniczy w zebraniach 
w!a&ciwego wydzia!u, bez g!osu stanowi"cego.

9. Tryb wyboru cz!onków komitetu naukowego 
i jego organów okre&la regulamin uchwalony przez 
Prezydium Akademii.
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Art. 36. 1. Do zada# komitetu naukowego nale%y 
w szczególno&ci:

1)  rozwa%anie istotnych problemów reprezentowanej 
dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych 
oraz organizowanie w tym celu debat, dyskusji 
i konferencji naukowych;

2)  upowszechnianie wyników debat, dyskusji i konfe-
rencji naukowych, o których mowa w pkt 1;

3)  przeprowadzanie ocen stanu i potrzeb reprezento-
wanej dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin  
naukowych oraz instytucji naukowych, z ich w!as-
nej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów 
Akademii;

4)  przygotowywanie opinii, ocen, ekspertyz i prognoz 
naukowych dotycz"cych reprezentowanej dyscy-
pliny lub pokrewnych dyscyplin naukowych;

5)  wspó!praca z organami i instytutami naukowymi 
Akademii we wspieraniu rozwoju osób rozpoczy-
naj"cych karier$ naukow";

6)  wspó!dzia!anie przy wprowadzaniu w %ycie i upo-
wszechnianiu wyników bada# naukowych i prac 
rozwojowych;

7)  dba!o&' o reprezentatywny wk!ad nauki polskiej 
w rozwój nauki w &wiecie, w tym przez rozwój 
wspó!pracy mi$dzynarodowej;

8)  wspólne z innymi komitetami naukowymi przygo-
towywanie multidyscyplinarnych opracowa#  
naukowych, z ich w!asnej inicjatywy lub na wnio-
sek jednego z organów Akademii;

9) ocena wydawnictw naukowych.

2. Dzia!alno&' komitetu naukowego podlega oce-
nie raz w okresie kadencji. Wiceprezes Akademii nad-
zoruj"cy prace wydzia!u, z którym wspó!pracuje komi-
tet naukowy, po up!ywie 2 lat od rozpocz$cia kadencji 
zarz"dza przeprowadzenie oceny przez rad$ kurato-
rów wydzia!u.

Art. 37. 1. Komitet problemowy mo%e by' utwo-
rzony przez Prezydium Akademii na wniosek Prezesa 
Akademii.

2. Uchwa!a Prezydium Akademii o utworzeniu ko-
mitetu problemowego okre&la jego zadania i struktur$ 
organizacyjn".

3. Przewodnicz"cego oraz cz!onków komitetu 
problemowego powo!uje Prezydium Akademii.

4. Komitet problemowy mo%e dzia!a' przy Prezy-
dium Akademii albo przy wydziale.

Art. 38. 1. W celu promowania bada# naukowych 
i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych 
m!odych przedstawicieli nauki polskiej tworzy si$ aka-
demi$ m!odych uczonych.

2. Szczegó!owe zasady wyboru cz!onków i orga-
nów akademii m!odych uczonych, zakres jej dzia!ania 
i struktur$ organizacyjn" okre&la statut Akademii.

3. Akademia m!odych uczonych liczy nie wi$cej ni% 
10 % ustawowej liczby cz!onków krajowych Akademii.

Art. 39. 1. Komisja do spraw etyki w nauce wyra%a 
opinie w sprawach dotycz"cych narusze# zasad etyki 
w nauce przez pracownika uczelni, jednostki naukowej 
Akademii oraz instytutu badawczego, o którym mowa 
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), w szczególno&ci 
w post$powaniach prowadzonych przez komisje dy-
scyplinarne.

2. Komisja do spraw etyki w nauce mo%e z w!asnej 
inicjatywy kierowa' sprawy dotycz"ce narusze# zasad 
etyki w nauce przez pracowników, o których mowa 
w ust. 1, do w!a&ciwych komisji dyscyplinarnych z za-
leceniem przeprowadzenia post$powania wyja&niaj"-
cego. Informacj$ o wynikach takiego post$powania 
w!a&ciwa komisja dyscyplinarna przekazuje po jego 
zako#czeniu, bez zb$dnej zw!oki, do wiadomo&ci ko-
misji do spraw etyki w nauce. 

3. Komisja do spraw etyki w nauce opracowuje ko-
deks etyki pracownika naukowego oraz prowadzi dzia-
!alno&' maj"c" na celu upowszechnianie standardów 
rzetelno&ci bada# naukowych.

4. Kadencja komisji do spraw etyki w nauce trwa 
4 lata i odpowiada kadencji organów Akademii.

Art. 40. 1. W sk!ad komisji do spraw etyki w nauce 
wchodzi nie wi$cej ni% dziewi$' osób reprezentuj"-
cych &rodowisko nauki i szkolnictwa wy%szego  
w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja do spraw etyki w nauce wybiera swoje-
go przewodnicz"cego na pierwszym posiedzeniu.

3. Komisja do spraw etyki w nauce orzeka w ze-
spo!ach trzyosobowych.

4. Sk!ad zespo!u orzekaj"cego oraz przewodnicz"-
cego zespo!u ustala przewodnicz"cy komisji do spraw 
etyki w nauce.

5. Obs!ug$ administracyjn" komisji do spraw etyki 
w nauce sprawuje Kancelaria Akademii.

6. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, w dro-
dze rozporz"dzenia, tryb wyboru cz!onków komisji do 
spraw etyki w nauce oraz tryb jej prac i sposób wyko-
rzystania wi"%"cych opinii komisji oraz sposób finan-
sowania, maj"c na uwadze zapewnienie jej sprawne-
go dzia!ania.

Art. 41. 1. Komisja rewizyjna kontroluje dzia!alno&' 
finansow" i gospodarcz" Akademii. 

2. Sk!ad komisji rewizyjnej oraz szczegó!owy za-
kres jej dzia!alno&ci okre&la statut Akademii. 

Rozdzia! 5

Jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne 
Akademii

Art. 42. Podstawow" jednostk" naukow" Akademii 
jest instytut naukowy, zwany dalej „instytutem”.



Dziennik Ustaw Nr 96 — 7968 — Poz. 619

Art. 43. Instytut tworzy si$, je%eli:

1)  istnieje potrzeba prowadzenia w sposób ci"g!y ba-
da# naukowych, które ze wzgl$du na swój zakres, 
skal$ lub charakter nie mog" by' prowadzone 
w innych jednostkach naukowych, o których mo-
wa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 615), oraz do prowadzenia tych bada# jest po-
trzebna znaczna koncentracja pracowników  
naukowych oraz odpowiednia aparatura badaw-
cza;

2)  s" spe!nione warunki wymagane do uzyskania 
uprawnie# do nadawania stopnia naukowego dok-
tora;

3)  zapewniono odpowiednie lokale, wyposa%enie 
i &rodki finansowe.

Art. 44. Uchwa!$ o utworzeniu instytutu podejmu-
je Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akademii 
z!o%ony po zasi$gni$ciu opinii wydzia!u w!a&ciwego 
ze wzgl$du na specjalno&' naukow" instytutu. Utwo-
rzenie instytutu wymaga zgody ministra w!a&ciwego 
do spraw nauki, o któr" wyst$puje Prezes Akademii.

Art. 45. 1. Akademia wyposa%a tworzony instytut 
ze swojego mienia w &rodki niezb$dne do prowadze-
nia dzia!alno&ci okre&lonej w statucie instytutu. Czyn-
no&' ta nie wymaga zgody ministra w!a&ciwego do 
spraw Skarbu Pa#stwa, o której mowa w art. 5a—5c 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykony-
wania uprawnie# przys!uguj"cych Skarbowi Pa#stwa.

2. Wyposa%enie, o którym mowa w ust. 1, polega-
j"ce na przeniesieniu prawa w!asno&ci nieruchomo&ci 
lub prawa u%ytkowania wieczystego gruntu, nast$pu-
je w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akade-
mii. Decyzja Prezesa Akademii stanowi podstaw$ do 
dokonania odpowiednich wpisów w ksi$dze wieczy-
stej.

3. Prezes Akademii informuje ministra w!a&ciwego 
do spraw Skarbu Pa#stwa o przeniesieniu prawa w!as-
no&ci lub prawa u%ytkowania wieczystego nierucho-
mo&ci, o których mowa w ust. 2, w terminie miesi"ca 
od dnia, w którym decyzja Prezesa Akademii sta!a si$ 
ostateczna.

Art. 46. 1. Instytut wyst$puje w stosunkach praw-
nych we w!asnym imieniu i dzia!a na w!asny rachu-
nek.

2. W imieniu instytutu o&wiadczenia woli sk!ada 
dyrektor lub upowa%niona przez niego osoba.

3. Instytut nie odpowiada za zobowi"zania Akade-
mii, a Akademia nie odpowiada za zobowi"zania in-
stytutu.

Art. 47. 1. Nazwa instytutu zawiera zwrot „Polskiej 
Akademii Nauk”.

2. Instytut u%ywa piecz$ci okr"g!ej z wizerunkiem 
god!a Rzeczypospolitej Polskiej po&rodku i nazw" 
instytutu w otoku.

Art. 48. 1. Instytut nabywa osobowo&' prawn" 
z chwil" wpisu do rejestru instytutów Polskiej Akade-
mii Nauk, zwanego dalej „rejestrem”.

2. Wpis do rejestru wywo!uje takie same skutki 
prawne, jak wpis do Krajowego Rejestru S"dowego.

Art. 49. 1. Rejestr prowadzi Akademia.

2. Wnioski o wpis do rejestru sk!adaj":

1)  wiceprezes Akademii nadzoruj"cy prace wydzia!u 
w!a&ciwego ze wzgl$du na specjalno&' naukow" 
instytutu — o wpis instytutu;

2)  dyrektor instytutu — o wykre&lenie instytutu w!"-
czonego, po!"czonego lub podzielonego albo 
o dokonanie zmiany wpisu;

3) likwidator instytutu — o wykre&lenie instytutu.

3. Wpis do rejestru lub odmowa wpisu nast$puje 
w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akademii.

4. Rejestr jest jawny. Nie mo%na zas!ania' si$ nie-
znajomo&ci" danych zamieszczonych w rejestrze, chy-
ba %e osoba dowiedzie, %e przy zachowaniu nale%ytej 
staranno&ci nie mog!a si$ o nich dowiedzie'.

5. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, w dro-
dze rozporz"dzenia:

1) sposób i form$ prowadzenia rejestru,

2)  dane, jakie musi zawiera' wniosek o wpis do reje-
stru,

3) nazwy rubryk rejestru,

4) tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze,

5) warunki wykre&lenia instytutu z rejestru,

6) sposób i tryb wydawania z rejestru odpisów i wy-
ci"gów

— z zachowaniem zasady przejrzysto&ci i dost$pno-
&ci do danych zawartych w rejestrze.

Art. 50. 1. Do zada# instytutu nale%y prowadzenie 
bada# naukowych, w szczególno&ci istotnych dla roz-
woju kraju oraz upowszechnianie wyników tych ba-
da#.

2. Instytut mo%e prowadzi' prace rozwojowe 
w okre&lonym obszarze badawczym i zajmowa' si$ 
wdra%aniem wyników tych bada# do gospodarki.

3. Instytut mo%e organizowa' pracownie go&cinne 
w celu prowadzenia bada# naukowych lub prac roz-
wojowych przez pracowników uczelni i innych jedno-
stek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki.

4. Instytut mo%e prowadzi':

1)  wspólnie z innymi instytutami Akademii, uczelnia-
mi, a tak%e z innymi jednostkami naukowymi, 
o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania  
nauki, studia doktoranckie na zasadach okre&lo-
nych w przepisach o szkolnictwie wy%szym;
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2)  studia doktoranckie na zasadach okre&lonych 
w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach  
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 
oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1365);

3)  studia podyplomowe oraz inn" dzia!alno&' z za-
kresu kszta!cenia na zasadach okre&lonych w prze-
pisach o szkolnictwie wy%szym;

4)  inne formy kszta!cenia zwi"zane z dzia!alno&ci"  
instytutu.

5. Instytut raz na 4 lata podlega ocenie, któr" prze-
prowadza Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 
na zasadach okre&lonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki. Wynik oceny 
stanowi podstaw$ stwierdzenia zgodno&ci dzia!alno-
&ci instytutu z kierunkami, o których mowa w art. 15 
ust. 2 pkt 8, oraz prawid!owo&ci realizacji zada# przez 
instytut.

Art. 51. 1. Statut instytutu uchwala rada naukowa 
instytutu. Statut zatwierdza Prezes Akademii po zaopi-
niowaniu przez wydzia! w!a&ciwy ze wzgl$du na spe-
cjalno&' naukow" instytutu. W tym samym trybie do-
konuje si$ zmian statutu. Nowo utworzonemu instytu-
towi statut nadaje Prezes Akademii po zaopiniowaniu 
przez wydzia! w!a&ciwy ze wzgl$du na specjalno&'  
naukow" instytutu.

2. Statut instytutu okre&la w szczególno&ci jego za-
dania i struktur$ organizacyjn".

Art. 52. Organami instytutu s" dyrektor i rada  
naukowa.

Art. 53. 1. Instytutem kieruje dyrektor.

2. Dyrektor uczestniczy w zebraniach wydzia!u 
w!a&ciwego ze wzgl$du na specjalno&' naukow" in-
stytutu, z g!osem stanowi"cym, z wyj"tkiem spraw 
dotycz"cych zg!aszania lub popierania kandydatów na 
cz!onków Akademii.

3. Prezes Akademii powo!uje na dyrektora instytu-
tu osob$ wybran" w drodze konkursu. Kandydat na 
dyrektora jest wy!aniany spo&ród osób posiadaj"cych 
co najmniej stopie# naukowy doktora. Kandydatem na 
dyrektora instytutu mo%e by' tak%e obywatel innego 
pa#stwa lub obywatel polski, który uzyska! stopie#  
naukowy za granic" uznany za równorz$dny ze stop-
niem naukowym nadawanym w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

4. Kandydata na dyrektora instytutu wy!ania komi-
sja powo!ana przez rad$ kuratorów wydzia!u w!a&ci-
wego ze wzgl$du na specjalno&' naukow" instytutu.

5. Je%eli osoba powo!ana na dyrektora nie jest pra-
cownikiem instytutu, Prezes Akademii nawi"zuje z ni", 
na czas pe!nienia funkcji dyrektora, stosunek pracy na 
stanowisku pracownika naukowego zgodnie z art. 89 
ust. 1—3, 5—6 i 8. 

6. Dyrektor instytutu pe!ni swoj" funkcj$ przez 
4 lata w pe!nym wymiarze czasu pracy. Ta sama osoba 
mo%e pe!ni' funkcj$ dyrektora instytutu nie d!u%ej ni% 
przez dwa nast$puj"ce po sobie okresy czteroletnie.

7. Prezes Akademii, na wniosek rady naukowej, 
mo%e wyrazi' zgod$ na przyst"pienie do konkursu na 
kolejne cztery lata osobie, która pe!ni!a funkcj$ dyrek-
tora przez dwa nast$puj"ce po sobie okresy.

8. Prezes Akademii mo%e, na wniosek wiceprezesa 
Akademii nadzoruj"cego prace wydzia!u w!a&ciwego 
ze wzgl$du na specjalno&' naukow" instytutu, odwo-
!a' dyrektora instytutu przed up!ywem okresu, o któ-
rym mowa w ust. 6, je%eli narusza on prawo lub nie 
wykonuje nale%ycie swoich obowi"zków, co stwierdza 
rada naukowa lub rada kuratorów dzia!aj"ca w ra-
mach wydzia!u w!a&ciwego ze wzgl$du na specjalno&' 
naukow" instytutu w toku dokonywanej oceny dzia!al-
no&ci instytutu. Odwo!anie z funkcji dyrektora instytu-
tu nie narusza trwaj"cego stosunku pracy, z zastrze%e-
niem ust. 5.

9. Liczb$, sposób powo!ywania i odwo!ywania za-
st$pców dyrektora oraz zakres ich zada# okre&la statut 
instytutu.

10. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, 
w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owy tryb przepro-
wadzania konkursu, o którym mowa w ust. 3, sk!ad 
i zadania komisji konkursowej, sposób og!aszania 
konkursu, tryb post$powania komisji konkursowej 
i sposób wy!aniania przez ni" kandydatów na stano-
wisko dyrektora, z zachowaniem zasady jawno&ci 
i przejrzysto&ci tej procedury.

Art. 54. 1. Dyrektor instytutu kieruje bie%"c" dzia-
!alno&ci" instytutu, odpowiada za gospodarowanie 
mieniem zgodnie z zasadami, o których mowa 
w art. 72 ust. 1, oraz odpowiada za wynik finansowy 
dzia!alno&ci instytutu.

2. Dyrektor rozporz"dza sk!adnikami aktywów 
trwa!ych instytutu. Do czynno&ci prawnych w zakresie 
rozporz"dzania sk!adnikami aktywów trwa!ych insty-
tutu o warto&ci rynkowej przekraczaj"cej równowar-
to&' 50 000 euro stosuje si$ przepisy art. 5a—5c usta-
wy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 
uprawnie# przys!uguj"cych Skarbowi Pa#stwa.

3. Przed wyst"pieniem o zgod$ do ministra w!a&ci-
wego do spraw Skarbu Pa#stwa w trybie wskazanym 
w ust. 2, dyrektor instytutu jest obowi"zany uzyska' 
zgod$ Prezesa i Prezydium Akademii.

4. Zgody Prezesa Akademii wymaga czynno&' 
prawna maj"ca za przedmiot mienie b$d"ce w!asno&-
ci" instytutu, zaliczone zgodnie z przepisami o rachun-
kowo&ci do aktywów trwa!ych o warto&ci rynkowej 
wy%szej ni% równowarto&' w z!otych kwoty 20 000 euro, 
polegaj"ca na:

1)  zbyciu, wydzier%awieniu, wynajmie, przeniesieniu 
mienia;

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

3) dokonaniu darowizny;

4)  nieodp!atnym oddaniu do u%ytkowania innym 
podmiotom w drodze umowy cywilnoprawnej.

5. Do przys!uguj"cego instytutowi prawa u%ytko-
wania wieczystego gruntów Skarbu Pa#stwa stosuje 
si$ przepisy art. 77 ust. 1 i 2.
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Art. 55. 1. Rada naukowa instytutu sprawuje bie%"-
cy nadzór nad dzia!alno&ci" instytutu, dbaj"c zw!asz-
cza o wysoki poziom jego dzia!alno&ci naukowej i roz-
wój osób rozpoczynaj"cych karier$ naukow", o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. 

2. Rada naukowa instytutu w szczególno&ci:

1)  okre&la profil instytutu, uwzgl$dniaj"c kierunki 
rozwoju &wiatowej nauki;

2)  przyjmuje programy bada#, wspó!pracy z zagra-
nicznymi instytucjami naukowymi oraz dzia!alno-
&ci wydawniczej;

3) zatwierdza sprawozdania z dzia!alno&ci instytutu;

4)  dokonuje oceny aktywno&ci naukowej pracowni-
ków naukowych instytutu;

5)  przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne 
oraz przedstawia wnioski o nadanie tytu!u nauko-
wego, w ramach posiadanych uprawnie#;

6)  podejmuje uchwa!y w innych sprawach zastrze%o-
nych do kompetencji rady naukowej w ustawie, 
statucie Akademii lub statucie instytutu.

Art. 56. 1. W sk!ad rady naukowej instytutu wcho-
dz", z g!osem stanowi"cym:

1)  osoby z tytu!em naukowym lub stopniem nauko-
wym doktora habilitowanego zatrudnione w insty-
tucie w pe!nym wymiarze czasu pracy lub wybie-
rani przez nie przedstawiciele;

2)  cz!onkowie Akademii wskazani do udzia!u w pra-
cach rady naukowej instytutu przez wydzia! w!a&ci-
wy ze wzgl$du na specjalno&' naukow" instytutu;

3)  osoby z tytu!em naukowym, stopniem naukowym 
doktora habilitowanego lub doktora, specjali&ci 
z ró%nych dziedzin %ycia gospodarczego i spo!ecz-
nego oraz praktycznego zastosowania nauki, nie-
zatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim 
w niepe!nym wymiarze czasu pracy, wybrane 
przez osoby wymienione w pkt 1 i 2;

4)  wybrani przedstawiciele innych pracowników  
naukowych zatrudnionych w instytucie w pe!nym 
wymiarze czasu pracy;

5)  wybrany przedstawiciel doktorantów, je%eli insty-
tut prowadzi studia doktoranckie;

6)  dyrektor instytutu i jego zast$pcy do spraw nauko-
wych;

7)  wskazane przez przewodnicz"cego centrum, od-
powiedniego ze wzgl$du na specjalno&' naukow", 
nie wi$cej ni% cztery osoby spoza instytutu wyró%-
niaj"ce si$ wiedz" i znacz"cym dorobkiem w dzie-
dzinie obj$tej zakresem dzia!ania instytutu, posia-
daj"ce co najmniej stopie# naukowy doktora.

2. Statut instytutu okre&la liczb$ cz!onków rady  
naukowej, jednak nie wi$ksz" ni% pi$'dziesi"t osób, 
w tym nie mniej ni% 30 % osób spoza instytutu, udzia! 
w niej osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, oraz 
tryb ich wyboru.

3. Rada naukowa wybiera przewodnicz"cego i je-
go zast$pców oraz sekretarza. Funkcji tych nie mo%e 
pe!ni' dyrektor instytutu ani jego zast$pcy.

4. Kadencja rady naukowej trwa 4 lata i rozpoczy-
na si$ z pocz"tkiem roku kalendarzowego.

Art. 57. 1. Instytuty wspó!pracuj" w ramach cen-
trów Akademii, zwanych dalej „centrami”.

2. W sk!ad centrów mog" tak%e wchodzi' uczelnie, 
instytuty badawcze, o których mowa w ustawie z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, przed-
si$biorcy prowadz"cy badania naukowe i prace roz-
wojowe oraz zagraniczne instytucje naukowe.

3. Centra tworzy Prezydium Akademii, na wniosek 
Prezesa Akademii, wskazuj"c wydzia!, z którym dane 
centrum wspó!pracuje.

4. Centra dzia!aj" na podstawie umów zawartych 
mi$dzy podmiotami wchodz"cymi w sk!ad centrów.

5. Umowa o utworzeniu centrum zawiera w szcze-
gólno&ci postanowienia dotycz"ce:

1) szczegó!owych zada# centrum;

2) struktury organizacyjnej centrum;

3) sposobu reprezentacji centrum;

4)  sposobu finansowania zada# centrum i jego orga-
nów;

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.

6. Do zada# centrów nale%y:

1)  wspieranie i koordynowanie dzia!alno&ci badaw-
czej instytutów;

2)  inicjowanie i koordynowanie udzia!u instytutów, 
uczelni i innych jednostek naukowych w mi$dzy-
narodowych programach badawczych;

3)  inicjowanie organizowania &rodowiskowych cen-
trów aparaturowych i nadzór nad nimi;

4)  wspó!dzia!anie w organizowaniu &rodowiskowych 
studiów doktoranckich;

5)  organizowanie okresowej wymiany pracowników 
naukowych pomi$dzy instytutami a uczelniami;

6)  rozwijanie programów sta%y podoktorskich  
w instytutach centrów;

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

7. Centrum kieruje przewodnicz"cy, wybrany 
z grona dyrektorów jednostek dzia!aj"cych w ramach 
danego centrum, po uzyskaniu opinii rady kuratorów 
wydzia!u odpowiedniego ze wzgl$du na specjalno&' 
naukow".
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8. Do okresu pe!nienia funkcji przewodnicz"cego 
centrum stosuje si$ przepisy art. 53 ust. 6.

9. Dyrektorzy jednostek wchodz"cych w sk!ad cen-
trum tworz" prezydium centrum. Pracami prezydium 
kieruje przewodnicz"cy centrum. Zebrania prezydium 
centrum odbywaj" si$ nie rzadziej ni% raz na 3 miesi"-
ce.

10. Przewodnicz"cy centrum sk!ada corocznie ra-
port z realizacji zada# centrum Prezesowi Akademii 
w terminie do dnia 31 stycznia.

Art. 58. 1. Akademia mo%e utworzy' instytut mi$-
dzynarodowy na podstawie porozumienia z zagranicz-
nymi instytucjami lub organizacjami naukowymi. 
Utworzenie mi$dzynarodowego instytutu, którego za-
dania dotycz" bezpiecze#stwa kraju, wymaga zgody 
ministra w!a&ciwego do spraw zagranicznych, Mini-
stra Obrony Narodowej oraz ministra w!a&ciwego do 
spraw wewn$trznych.

2. Statut instytutu mi$dzynarodowego stanowi in-
tegraln" cz$&' porozumienia, o którym mowa 
w ust. 1.

3. Instytut mi$dzynarodowy, utworzony w trybie 
okre&lonym w ust. 1, jest instytutem Akademii. 

Art. 59. 1. Akademia mo%e utworzy', na podstawie 
porozumienia z organami administracji rz"dowej lub 
samorz"dowej, wspólny instytut z uczelniami publicz-
nymi lub z innymi jednostkami naukowymi, o których 
mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki. Wspólny instytut mo-
%e by' utworzony na podstawie bezpo&rednich poro-
zumie# z tymi uczelniami lub innymi jednostkami  
naukowymi. Przepisy art. 43 i 61—65 stosuje si$ odpo-
wiednio.

2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, okre&la 
form$ prawn" wspólnego instytutu.

Art. 60. 1. Utworzenie za granic" instytutu lub filii 
instytutu nast$puje na wniosek Prezydium Akademii, 
w drodze porozumienia zawartego mi$dzy ministrem 
w!a&ciwym do spraw nauki a w!a&ciwym organem ad-
ministracji pa#stwa, na terytorium którego ma zosta' 
utworzony instytut lub filia instytutu.

2. Do filii instytutu, o której mowa w ust. 1, stosuje 
si$ odpowiednio przepisy art. 43 i 45.

Art. 61. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa 
Akademii lub dyrektora instytutu z!o%ony po zasi$g-
ni$ciu opinii wydzia!u w!a&ciwego ze wzgl$du na spe-
cjalno&' naukow" instytutu, uzgodniony z ministrem 
w!a&ciwym do spraw nauki, podejmuje uchwa!$ o po-
!"czeniu, podziale, reorganizacji lub likwidacji instytu-
tu.

Art. 62. 1. Po!"czenie instytutów mo%e polega' 
na:

1)  utworzeniu jednego instytutu z dwóch lub wi$cej 
instytutów, które w wyniku po!"czenia trac" oso-
bowo&' prawn";

2)  w!"czeniu do jednego instytutu innego instytutu 
lub kilku instytutów, które w wyniku po!"czenia 
trac" osobowo&' prawn".

2. Prezydium Akademii, na podstawie projektu 
umowy mi$dzy instytutami, podejmuje uchwa!$ o po-
!"czeniu instytutów, która zawiera:

1)  oznaczenie !"czonych instytutów poprzez okre&le-
nie ich:

a) nazw i siedzib,

b) numerów identyfikacyjnych REGON,

c) numerów identyfikacji podatkowej NIP;

2)  okre&lenie instytutu utworzonego w wyniku po!"-
czenia;

3)  okre&lenie terminu po!"czenia i daty sporz"dzenia 
sprawozda# finansowych !"czonych instytutów.

3. Je%eli po!"czenie instytutów nast$puje w ci"gu 
roku obrotowego, uchwa!a o po!"czeniu powinna 
okre&la' tak%e zasady !"czenia planów finansowych 
instytutów, podzia!u nagród, premii i innych &wiad-
cze#.

4. Przej$cie mienia !"czonych instytutów nast$pu-
je na podstawie ich sprawozda# finansowych sporz"-
dzonych na dzie# poprzedzaj"cy dzie# po!"czenia.

5. Przej$cia mienia oraz zobowi"za# i nale%no&ci 
!"czonych instytutów dokonuje, w formie protoko!u 
zdawczo-odbiorczego, instytut powstaj"cy w wyniku 
po!"czenia albo instytut, do którego w!"czono inny  
instytut lub instytuty.

6. Instytut utworzony w wyniku po!"czenia lub  
instytut, do którego w!"czono inny instytut lub  
instytuty, wst$puje we wszystkie prawa i obowi"zki,  
których podmiotem by!y !"czone instytuty.

Art. 63. 1. Podzia! instytutu mo%e polega' na:

1)  utworzeniu z instytutu dwóch lub wi$cej instytu-
tów;

2)  wydzieleniu z instytutu okre&lonych komórek or-
ganizacyjnych w celu w!"czenia ich do innego  
instytutu;

3)  wydzieleniu z instytutu okre&lonych komórek or-
ganizacyjnych i utworzeniu innego instytutu lub 
instytutów.

2. Instytuty utworzone w wyniku podzia!u przej-
muj" pracowników i mienie instytutu ulegaj"cego po-
dzia!owi.

3. Instytuty utworzone w wyniku podzia!u odpo-
wiadaj" solidarnie za zobowi"zania instytutu ulegaj"-
cego podzia!owi.

4. Uchwa!a Prezydium Akademii o podziale insty-
tutu zawiera:

1) okre&lenie instytutu ulegaj"cego podzia!owi:

a) nazw$ i siedzib$,
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b) numer identyfikacyjny REGON,

c) numer identyfikacji podatkowej NIP;

2) okre&lenie terminu podzia!u;

3)  okre&lenie instytutów, które b$d" utworzone w wy-
niku podzia!u lub do których b$d" w!"czone ko-
mórki organizacyjne instytutu ulegaj"cego podzia-
!owi;

4)  okre&lenie komórek organizacyjnych, które b$d" 
wydzielone z instytutu w celu ich w!"czenia do in-
nego instytutu lub instytutu tworzonego w wyniku 
podzia!u;

5)  ustalenia dotycz"ce sposobu podzia!u mienia oraz 
rozlicze# z tytu!u zobowi"za#, przej$cia uprawnie# 
i obowi"zków. 

5. Do podzia!u instytutu stosuje si$ odpowiednio 
przepisy art. 62 ust. 3—6. 

Art. 64. Reorganizacja instytutu mo%e polega' na:

1)  zmianie przedmiotu lub zakresu dzia!ania instytu-
tu;

2) zmianie dotychczasowej nazwy instytutu;

3)  dokonaniu zmian w strukturze organizacyjnej  
instytutu:
a)  likwidacji wyodr$bnionej organizacyjnie cz$&ci 

instytutu,
b)  przekazaniu Akademii lub sprzeda%y wyodr$b-

nionych organizacyjnie i gospodarczo cz$&ci in-
stytutu.

Art. 65. 1. Likwidacja instytutu mo%e polega' na:

1)  przej$ciu przez inny instytut lub instytuty, za zgod" 
dyrektora instytutu przejmuj"cego;

2) ca!kowitym zako#czeniu dzia!alno&ci instytutu.

2. Uchwa!a Prezydium Akademii o likwidacji insty-
tutu zawiera:

1) oznaczenie instytutu podlegaj"cego likwidacji;

2) oznaczenie dnia otwarcia i zako#czenia likwidacji;

3)  okre&lenie sposobu i trybu zadysponowania mie-
niem;

4) okre&lenie sposobu uregulowania zobowi"za#.

3. W przypadku likwidacji instytutu, o której mowa 
w ust. 1 pkt 2, jego maj"tek po zaspokojeniu wierzytel-
no&ci staje si$ maj"tkiem Akademii. Przeznaczenie 
maj"tku okre&la uchwa!a Prezydium Akademii, z za-
strze%eniem ust. 4 i 5.

4. Aparatura badawcza, ksi$gozbiory, dobra kultu-
ry narodowej, które zosta!y zakupione ze &rodków 
publicznych lub pochodz" z darowizn, s" wy!"czone 
z post$powania likwidacyjnego lub upad!o&ciowego, 
i podlegaj" przekazaniu innemu instytutowi lub innej 
jednostce naukowej wskazanym w uchwale Prezy-
dium Akademii. Uchwa!a ta okre&la tryb oraz warunki 
tego przekazania.

5. Prawo do patentu na wynalazek, prawa ochron-
ne na wzór u%ytkowy, prawa z rejestracji wzoru prze-
mys!owego, których w!a&cicielem jest instytut podle-
gaj"cy likwidacji lub instytut, który mo%e by' posta-
wiony w stan upad!o&ci, staj" si$ w!asno&ci" Akade-
mii. Prezydium Akademii, na wniosek Prezesa Akade-
mii, podejmuje uchwa!$ o ich przeznaczeniu. W przy-
padku przekazania prawa innemu instytutowi lub in-
nemu podmiotowi uchwa!a Prezydium Akademii 
okre&la warunki i tryb przekazania oraz sposób wyko-
rzystania tego prawa do celów komercyjnych. 

Art. 66. 1. Instytut, na wniosek Prezesa Akademii 
lub na wspólny wniosek zainteresowanych podmio-
tów podlegaj"cych w!"czeniu lub przekszta!ceniu z!o-
%ony po zasi$gni$ciu opinii wydzia!u w!a&ciwego ze 
wzgl$du na specjalno&' naukow" instytutu, mo%e 
by':
1)  w!"czony do uczelni publicznej, po uzgodnieniu 

z w!a&ciwymi organami uczelni, w drodze rozpo-
rz"dzenia ministra w!a&ciwego do spraw nauki;

2)  w!"czony do instytutu badawczego w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych, po uzgodnieniu z organami instytutu 
badawczego, w drodze rozporz"dzenia Rady Mini-
strów;

3)  przekszta!cony w instytut badawczy w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych, w drodze rozporz"dzenia Rady Mini-
strów.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, okre&la spo-
sób komisyjnego ustalenia stanu maj"tkowego, wyce-
ny maj"tku i przekazania maj"tku uwzgl$dniaj"cy za-
sady prawid!owej gospodarki tym maj"tkiem oraz 
sposób uregulowania zobowi"za# i uprawnie# pra-
cowników.

3. Do instytutu w!"czonego do uczelni publicznej, 
przekszta!conego w instytut badawczy lub w!"czone-
go do instytutu badawczego w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
stosuje si$ odpowiednio przepisy o !"czeniu instytu-
tów.

Art. 67. 1. Instytut mo%e by' postawiony w stan 
upad!o&ci, na wniosek Prezesa Akademii, je%eli zaprze-
sta! sp!aty zad!u%enia i warto&' jego aktywów nie wy-
starcza na zaspokojenie wszystkich zobowi"za#, a je-
go likwidacja w sposób okre&lony w art. 65 jest nie-
uzasadniona ze wzgl$dów naukowych lub ekonomicz-
nych.

2. Do post$powania, o którym mowa w ust. 1, sto-
suje si$ odpowiednio przepisy prawa upad!o&ciowe-
go.

Art. 68. 1. Pomocniczymi jednostkami naukowymi 
Akademii s" w szczególno&ci: archiwa, biblioteki,  
muzea, ogrody botaniczne i zagraniczne stacje  
naukowe.

2. Pomocnicze jednostki naukowe Akademii two-
rzy, !"czy, dzieli, reorganizuje i likwiduje Prezydium 
Akademii na wniosek Prezesa Akademii, w porozu-
mieniu z ministrem w!a&ciwym do spraw nauki, z za-
strze%eniem ust. 3. Do tworzenia i likwidacji pomocni-
czej jednostki naukowej stosuje si$ przepisy art. 44, 45 
i art. 65.
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3. Zagraniczn" stacj$ naukow", tworzy, !"czy, dzie-
li, reorganizuje, likwiduje lub przekszta!ca w instytuty 
Prezydium Akademii na wniosek Prezesa Akademii, 
w porozumieniu z ministrem w!a&ciwym do spraw  
nauki i ministrem w!a&ciwym do spraw zagranicz-
nych.

4. Prezes Akademii, z zastrze%eniem ust. 5, nadaje 
pomocniczej jednostce naukowej statut, który okre&la 
jej zadania i organizacj$ oraz mo%e wskaza' wydzia! 
Akademii sprawuj"cy nadzór nad jej dzia!alno&ci". Do 
jednostki tej stosuje si$ przepis art. 43 pkt 3.

5. Statut zagranicznej stacji naukowej okre&laj"cy 
profil zadaniowy stacji nadaje Prezes Akademii w po-
rozumieniu z ministrem w!a&ciwym do spraw nauki 
i ministrem w!a&ciwym do spraw zagranicznych.

6. Prezes Akademii w drodze regulaminu okre&li 
zasady powo!ywania dyrektorów pomocniczych jed-
nostek naukowych.

Art. 69. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, 
w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owy tryb tworzenia, 
!"czenia, podzia!u, reorganizacji i likwidacji instytutu, 
szczegó!owy tryb tworzenia i likwidacji pomocniczej 
jednostki naukowej, sposób komisyjnego ustalania 
maj"tku i jego przekazywania oraz sposób uregulowa-
nia zobowi"za# i uprawnie# pracowników jednostek 
naukowych, maj"c na uwadze popraw$ jako&ci pro-
wadzonych bada# naukowych lub prac rozwojowych 
oraz potencja!u naukowego jednostek naukowych, 
a tak%e racjonalne gospodarowanie &rodkami finanso-
wymi oraz maj"tkiem tych jednostek naukowych.

Art. 70. 1. Prezes Akademii mo%e tworzy' i likwi-
dowa' inne jednostki organizacyjne Akademii, 
w szczególno&ci domy pracy twórczej, domy zjazdów 
i konferencji lub domy rencistów.

2. Prezes Akademii nadaje jednostkom wymienio-
nym w ust. 1 statut okre&laj"cy zasady ich dzia!ania 
i struktur$ organizacyjn", a tak%e nadzoruje ich dzia!al-
no&'. Do jednostek tych stosuje si$ art. 43 pkt 3.

Rozdzia! 6

Mienie Akademii

Art. 71. 1. Mienie Akademii obejmuje prawa ma-
j"tkowe, w szczególno&ci prawo w!asno&ci, prawo 
u%ytkowania wieczystego gruntów oraz w!asno&' bu-
dynków i urz"dze# trwale zwi"zanych z gruntami.

2. Mienie Akademii jest przeznaczone do realizacji 
zada# okre&lonych w art. 2 oraz na wyposa%enie jed-
nostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych 
Akademii.

3. Mienie Akademii przeznaczone jest tak%e jako 
rezerwa na cele zwi"zane z wyposa%eniem nowo two-
rzonych jednostek naukowych oraz innych jednostek 
organizacyjnych Akademii, a tak%e na cele zapewnie-
nia odpowiedniej bazy naukowo-badawczej dla jedno-
stek ju% istniej"cych.

4. Wyposa%enie jednostek naukowych i innych 
jednostek organizacyjnych Akademii w mienie, o któ-
rym mowa w ust. 1, jest poprzedzone sporz"dzeniem, 

na wniosek Prezesa Akademii, analizy okre&laj"cej 
niezb$dno&' mienia do prowadzenia dzia!alno&ci sta-
tutowej w przypadku tworzenia, !"czenia, podzia!u 
i reorganizacji tych jednostek.

Art. 72. 1. Gospodarowanie mieniem Akademii, 
w tym mieniem jednostek naukowych i innych jedno-
stek organizacyjnych Akademii, odbywa si$ zgodnie 
z zasadami celowo&ci, gospodarno&ci i oszcz$dno&ci 
oraz zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki.

2. Nieruchomo&ci stanowi"ce mienie Akademii 
tworz" zasób nieruchomo&ci. 

3. Gospodarowanie zasobem nieruchomo&ci pole-
ga na prowadzeniu ewidencji, a tak%e na przekazywa-
niu nieruchomo&ci na realizacj$ zada# statutowych 
jednostek naukowych i innych jednostek organizacyj-
nych Akademii oraz na podejmowaniu wszelkich de-
cyzji i dokumentowaniu wszelkich czynno&ci zmierza-
j"cych do utrzymania nieruchomo&ci w stanie niepo-
gorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, jak równie% 
do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomo&ci.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 3, obejmuje:

1)  oznaczenie nieruchomo&ci na podstawie danych 
z ewidencji gruntów i budynków, w tym:
a)  nazw$ jednostki ewidencyjnej oraz numer i na-

zw$ obr$bu,
b) numer i powierzchni$ dzia!ki (dzia!ek),
c)  liczb$ dzia!ek ewidencyjnych tworz"cych nieru-

chomo&',
d)  jednostk$ organizacyjn" w!adaj"c" nierucho-

mo&ci",
e) tytu! prawny;

2)  informacje o prowadzonej dla nieruchomo&ci ksi$-
dze wieczystej lub zbiorze dokumentów, w tym:
a)  numer ksi$gi wieczystej lub zbioru dokumen-

tów,
b) s"d rejonowy prowadz"cy ksi$g$ wieczyst",
c) w!a&ciciela lub u%ytkownika wieczystego,
d)  podstaw$ prawn" nabycia prawa w!asno&ci lub 

prawa u%ytkowania wieczystego,
e)  inne informacje niezb$dne do ustalenia stanu 

prawnego, w tym informacje o zg!oszonych 
roszczeniach do nieruchomo&ci.

5. Gospodarowanie zasobem nieruchomo&ci pro-
wadzone jest w celu zapewnienia niezb$dnej bazy dla 
prowadzenia dzia!alno&ci statutowej przez istniej"ce 
i nowo tworzone jednostki naukowe i inne jednostki 
organizacyjne Akademii, zabezpieczenia &rodków  
finansowych na realizacj$ zobowi"za# okre&lonych 
prawomocnym wyrokiem s"dowym, utrzymania i po-
prawy stanu nieruchomo&ci oraz zapewnienia wp!ywu 
&rodków na konto pozabud%etowe.

Art. 73. 1. Warto&' rynkow" mienia Akademii oraz 
instytutów oblicza si$ na podstawie &redniego kursu 
og!oszonego przez Narodowy Bank Polski wed!ug sta-
nu odpowiednio z dnia dokonania czynno&ci prawnej 
albo z dnia wyst"pienia do Prezesa Akademii odpo-
wiednio przez Kanclerza Akademii lub dyrektora insty-
tutu o zgod$.
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2. W przypadku rozporz"dzenia prawem w!asno&ci 
lub prawem u%ytkowania wieczystego nieruchomo&ci, 
warto&' rynkow" mienia oblicza si$ !"cznie bez wzgl$-
du na liczb$ nabywców u!amkowych cz$&ci tych praw 
i liczb$ sprzedanych udzia!ów.

Art. 74. Zbycie lokali mieszkalnych stanowi"cych 
w!asno&' Akademii wraz ze zbyciem prawa u%ytkowa-
nia wieczystego gruntów b$d"cych w u%ytkowaniu 
wieczystym Akademii, znajduj"cych si$ w zasobie 
Agencji Nieruchomo&ci Rolnych na rzecz najemców 
lokali na mocy przepisów szczególnych zwolnione jest 
z wnoszenia op!aty z tytu!u przeniesienia prawa u%yt-
kowania wieczystego, o której mowa w art. 17b ust. 5 
ustawy z dnia 19 pa(dziernika 1991 r. o gospodarowa-
niu nieruchomo&ciami rolnymi Skarbu Pa#stwa 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z pó(n. zm.2)).

Art. 75. 1. Zbycie lub obci"%enie nieruchomo&ci 
Akademii oraz instytutów o warto&ci powy%ej 50 000 
euro wymaga zgody Prezydium Akademii.

2. Czynno&ci prawne dokonane z naruszeniem 
przepisu okre&lonego w ust. 1, s" niewa%ne.

Art. 76. Akademia odp!atnie zbywa lub odp!atnie 
oddaje do u%ywania innym podmiotom, na podstawie 
umów prawa cywilnego, sk!adniki aktywów trwa!ych, 
na zasadach okre&lonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomo&ciami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603, z pó(n. zm.3)), je%eli sk!adniki tych 
aktywów s" zb$dne do realizacji zada# Akademii oraz 
do utworzenia rezerwy, o której mowa w art. 71 
ust. 3.

Art. 77. 1. Akademia jest zwolniona z op!at rocz-
nych za u%ytkowanie wieczyste gruntów stanowi"cych 
w!asno&' Skarbu Pa#stwa, je%eli grunty te s" wykorzy-
stywane na realizacj$ zada# okre&lonych w art. 2.

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. Akademia, z tytu!u 
u%ytkowania wieczystego tych gruntów ponosi op!aty 
okre&lone w przepisach o gospodarowaniu nierucho-
mo&ciami rolnymi Skarbu Pa#stwa.

3. Akademia jest zwolniona z op!at z tytu!u przeka-
zywania prawa w!asno&ci lub prawa u%ytkowania wie-
czystego nieruchomo&ci rolnych instytutom Akade-
mii.

Rozdzia! 7

Finanse Akademii

Art. 78. 1. Dzia!alno&' Akademii jest finansowana 
ze &rodków pochodz"cych z bud%etu pa#stwa i z in-
nych (róde!.

2. )rodki pochodz"ce z bud%etu pa#stwa, o któ-
rych mowa w ust. 1, s" klasyfikowane w dziale  
„Nauka” i ujmowane w wyodr$bnionej cz$&ci bud%etu 
pa#stwa — „Polska Akademia Nauk”, której dyspo-
nentem jest minister w!a&ciwy do spraw nauki.

3. Prezes Akademii wykonuje zadania i kompeten-
cje dysponowania bud%etem Akademii. W zakresie, 
o którym mowa w ust. 2, Prezes Akademii podlega mi-
nistrowi w!a&ciwemu do spraw nauki. 

Art. 79. 1. Przychodami Akademii s":

1)  dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów bie%"cej 
dzia!alno&ci Akademii, obejmuj"ca:

a)  dzia!alno&' organów i korporacji uczonych Aka-
demii, w tym diety oraz zwrot kosztów podró%y 
oraz zakwaterowania na warunkach okre&lo-
nych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 775 § 2 Kodeksu pracy, przys!uguj"ce oso-
bom dzia!aj"cym i uczestnicz"cym w pracach 
organów oraz korporacji uczonych Akademii,

b)  wspó!prac$ naukow" z zagranic" realizowan" 
w ramach umów i porozumie# podpisanych 
przez Akademi$, w tym sk!adki do organizacji 
mi$dzynarodowych,

c)  dzia!alno&' Kancelarii Akademii, pomocniczych 
jednostek naukowych i innych jednostek orga-
nizacyjnych dzia!aj"cych w strukturze Akade-
mii,

d)  dzia!alno&' instytutów mi$dzynarodowych 
w cz$&ci obejmuj"cej bie%"c" eksploatacj$ bu-
dynków stanowi"cych siedzib$ tych instytutów 
oraz koszty utrzymania, administracji i obs!ugi 
technicznej, je%eli umowy mi$dzynarodowe  
albo porozumienia z zagranicznymi instytucja-
mi lub organizacjami naukowymi nie stanowi" 
inaczej,

e)  dzia!alno&' upowszechniaj"c" nauk$, o której 
mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki;

2)  dotacja celowa na zadania w zakresie kszta!cenia, 
o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3;

3)  dotacja celowa na finansowanie inwestycji realizo-
wanych przez Kancelari$ Akademii, pomocnicze 
jednostki naukowe i inne jednostki organizacyjne 
dzia!aj"ce w strukturze Akademii;

4)  dotacja celowa na wk!ad w!asny w programach  
realizowanych przez Akademi$, z udzia!em &rod-
ków pochodz"cych z bud%etu Unii Europejskiej 
oraz niepodlegaj"cych zwrotowi &rodków pocho-
dz"cych ze (róde! zagranicznych, w tym z pomocy 
udzielanej przez pa#stwa cz!onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);

5)  &rodki pozyskane przez Akademi$ zgodnie z od-
r$bnymi przepisami z funduszy strukturalnych lub 
z niepodlegaj"cych zwrotowi &rodków pomocy 
udzielanej przez pa#stwa cz!onkowskie Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 
programów ramowych Unii Europejskiej oraz in-
nych (róde! zagranicznych;

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 48, poz. 287.

3)  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.
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6) przychody z dzia!alno&ci gospodarczej;

7)  przychody ze sprzeda%y, u%ytkowania rzeczy i praw 
maj"tkowych Akademii;

8) darowizny, spadki i zapisy;

9) &rodki finansowe pochodz"ce z innych (róde!.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, mo%e 
obejmowa':

1) nagrody naukowe okre&lone w statucie Akademii;

2)  koszty audytów prowadzonych w Akademii oraz 
zlecanych przez Prezesa Akademii do przeprowa-
dzenia w jednostce naukowej lub innej jednostce 
organizacyjnej Akademii.

3. Przychodami Akademii mog" by' równie% dota-
cje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prze-
kszta!ce# lub restrukturyzacji pomocniczych jednostek 
naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych 
dzia!aj"cych w strukturze Akademii.

4. Restrukturyzacja pomocniczych jednostek  
naukowych oraz innych jednostek organizacyjnych 
dzia!aj"cych w strukturze Akademii mo%e obejmowa' 
zmiany struktury organizacyjnej lub zatrudnienia wy-
nikaj"ce ze zmiany profilu prowadzonej dzia!alno&ci.

5. Przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4 
oraz w ust. 3, s" przekazywane przez ministra w!a&ci-
wego do spraw nauki ze &rodków uj$tych w cz$&ci  
bud%etu pa#stwa „Polska Akademia Nauk”, je%eli dzia-
!alno&' ta nie jest finansowana ze &rodków finanso-
wych uj$tych w cz$&ci bud%etu pa#stwa „Nauka”.

6. Koszty dzia!alno&ci Akademii s" pokrywane 
z przychodów, o których mowa w ust. 1 i 3.

Art. 80. W przypadku realizacji przez instytut za-
da#, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 oraz art. 79 
ust. 1 pkt 1 lit. d, Akademia mo%e z przychodów, o któ-
rych mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 2, przekazywa' tym 
jednostkom dotacje z przeznaczeniem na dofinanso-
wanie kosztów tych zada#.

Art. 81. Przychody, o których mowa w art. 79 ust. 1 
pkt 6—9, Akademia przeznacza na realizacj$ zada# 
statutowych, w szczególno&ci na rozwój nauki, w tym 
na promowanie nowatorskich bada#, dofinansowy-
wanie inwestycji wspomagaj"cych dzia!alno&' nauko-
w", promowanie rozwoju m!odych naukowców, o któ-
rych mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki, przez przyzna-
wanie stypendiów naukowych przez Prezesa Akade-
mii, a tak%e na koszty utrzymania mienia Akademii, 
w tym remonty, przebudowy lub rozbudowy i inne in-
westycje, oraz finansowanie zobowi"za# publiczno-
prawnych i cywilnoprawnych. )rodki te, niewydatko-
wane w danym roku, przechodz" na rok nast$pny.

Art. 82. 1. Akademia tworzy:

1) fundusz statutowy;

2) fundusze okre&lone w odr$bnych ustawach.

2. Fundusz statutowy Akademii odzwierciedla rów-
nowarto&' netto &rodków trwa!ych, warto&ci niemate-
rialnych i prawnych oraz innych sk!adników maj"tku 
stanowi"cych wyposa%enie Akademii.

3. Fundusz statutowy ulega zwi$kszeniu o warto&' 
zysku netto Akademii.

4. Fundusz statutowy ulega zmniejszeniu o war-
to&' pokrycia straty netto Akademii.

Art. 83. 1. Akademia i jej instytuty mog", w celu 
komercjalizacji wyników bada# naukowych i prac roz-
wojowych oraz prowadzenia dzia!a# z zakresu transfe-
ru technologii i promocji nauki, za zgod" ministra 
w!a&ciwego do spraw nauki, tworzy' spó!ki, obejmo-
wa' lub nabywa' i posiada' udzia!y oraz akcje spó!ek 
handlowych.

2. Wp!ywy z tytu!u dywidend oraz ze zbycia udzia-
!ów lub akcji spó!ek handlowych stanowi" przychody 
Akademii lub jej instytutów.

Art. 84. 1. Akademia prowadzi samodzieln"  
gospodark$ finansow". Podstaw" gospodarowania 
&rodkami, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 3, jest plan 
finansowy, zwany dalej „planem”.

2. Roczny plan obejmuje:

1) przychody z prowadzonej dzia!alno&ci;

2)  dotacje z bud%etu pa#stwa lub bud%etów jedno-
stek samorz"du terytorialnego;

3) koszty, w tym:

a) wynagrodzenia i sk!adki od nich naliczane,

b)  p!atno&ci odsetkowe wynikaj"ce z zaci"gni$tych 
zobowi"za#,

c) zakup towarów i us!ug;

4) &rodki na wydatki maj"tkowe;

5) &rodki przyznane innym podmiotom;

6)  stan nale%no&ci i zobowi"za# na pocz"tek i koniec 
roku;

7)  stan &rodków pieni$%nych na pocz"tek i koniec ro-
ku.

3. Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie 
kwot uj$tych w ustawie bud%etowej podstaw" gospo-
darki finansowej jest projekt planu.

4. Plan jest uchwalany przez Prezydium Akademii 
na wniosek Prezesa Akademii i podlega zatwierdzeniu 
w ci"gu 21 dni przez ministra w!a&ciwego do spraw 
nauki.

5. Sprawozdania bud%etowe z wykonania planu 
sporz"dza Prezes Akademii w terminie do 31 marca 
roku nast$puj"cego po roku bud%etowym i przedsta-
wia je do zatwierdzenia ministrowi w!a&ciwemu do 
spraw nauki.
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6. Instytuty prowadz" samodzieln" gospodark$ 
finansow", pokrywaj"c koszty dzia!alno&ci z przydzie-
lonych im &rodków publicznych na zasadach okre&lo-
nych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki oraz ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), a tak-
%e z innych &rodków pozyskiwanych przez instytuty.

7. Instytuty mog" uczestniczy' w wynikach ekono-
micznych osi"ganych z tytu!u stosowania i upo-
wszechniania efektów ich dzia!alno&ci.

8. Podstaw" gospodarki finansowej instytutu jest 
plan finansowy, który ustala dyrektor po zasi$gni$ciu 
opinii rady naukowej.

Art. 85. 1. Instytut tworzy fundusze:

1) statutowy;

2) rezerwowy;

3) zak!adowy fundusz &wiadcze# socjalnych.

2. Instytut mo%e tworzy' fundusze:

1) bada# w!asnych;

2) stypendialny;

3) wdro%e#;

4) nagród.

3. Fundusze, o których mowa w ust. 1 i 2, tworzy 
si$ na podstawie nast$puj"cych zasad:

1)  fundusz statutowy stanowi równowarto&' maj"tku 
na dzie# rozpocz$cia dzia!alno&ci;

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

3)  zak!adowy fundusz &wiadcze# socjalnych tworzy 
si$ na zasadach wynikaj"cych z odr$bnych przepi-
sów;

4)  fundusz wdro%e# jest tworzony ze &rodków prze-
kazanych instytutowi na podstawie umów przez 
przedsi$biorców wdra%aj"cych wyniki bada#  
naukowych lub prac rozwojowych tego instytutu, 
z tytu!u osi"gni$cia wymiernych efektów ekono-
micznych wdro%enia;

5)  fundusz bada# w!asnych oraz fundusz stypendial-
ny tworzone s" z zysku netto za poprzedni rok ob-
rotowy oraz darowizn;

6)  fundusz nagród instytut tworzy w ci$%ar kosztów 
dzia!alno&ci w bie%"cym roku obrotowym, do wy-
soko&ci odpisu 8,5 % sumy wynagrodze# otrzyma-
nych przez pracowników tej jednostki w poprzed-
nim roku obrotowym, uwzgl$dniaj"c sk!adniki wy-
nagrodze# przyjmowane do obliczania ekwiwalen-
tu pieni$%nego za urlop wypoczynkowy, a tak%e 
wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy; wyso-
ko&' odpisu ustala dyrektor instytutu; je%eli doko-
nanie odpisu powodowa!oby w bie%"cym roku ob-
rotowym ujemny wynik finansowy lub zwi$kszy!o-
by ujemny wynik, odpisu nie dokonuje si$.

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

1)  fundusz statutowy instytutu zwi$ksza si$ o odpis 
z zysku netto i darowizny;

2)  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;

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

4)  odpisu na fundusz nagród dokonuje si$ zaliczko-
wo w bie%"cym roku obrotowym, z tym %e wyp!ata 
nagród nast$puje w nast$pnym roku, po zatwier-
dzeniu sprawozdania finansowego instytutu wa-
runki wyp!at ze &rodków tego funduszu okre&la 
zak!adowy uk!ad zbiorowy pracy lub regulamin 
wynagradzania;

5)  &rodki funduszu wdro%eniowego przeznacza si$ na 
wyp!at$ nagród za osi"gni$cie efektów wdro%enia; 
warunki wyp!at ze &rodków tego funduszu okre&la 
zak!adowy uk!ad zbiorowy pracy lub regulamin 
ustalony przez instytut.

5. Zysk netto instytutu przeznacza si$ na zwi$ksze-
nie:

1) funduszu rezerwowego;

2) funduszu bada# w!asnych;

3) funduszu statutowego;

4) funduszu nagród;

5) funduszu stypendialnego;

6) zak!adowego funduszu &wiadcze# socjalnych.

6. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym 
&rodki funduszów instytutu przechodz" na rok nast$p-
ny.

Art. 86. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&li, 
w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owy tryb finanso-
wania i gospodarki finansowej Akademii oraz gospo-
darki finansowej jej instytutów, sposób sporz"dzania 
planu finansowego, sprawozdawczo&ci i rozliczania 
kosztów przez Akademi$ i jej instytuty, z zachowaniem 
zasady prawid!owej gospodarki maj"tkiem Akademii 
i jej instytutów.

Rozdzia! 8

Pracownicy jednostek naukowych i innych jednostek 
organizacyjnych Akademii

Art. 87. Jednostki naukowe Akademii mog" za-
trudnia':

1) pracowników naukowych;

2) pracowników badawczo-technicznych;

3)  pracowników bibliotecznych, dokumentacji i infor-
macji naukowej;
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4) pracowników in%ynieryjnych i technicznych;

5)  pracowników organizacyjno-ekonomicznych  
i administracyjnych;

6)  pracowników na stanowiskach robotniczych  
i obs!ugi.

Art. 88. 1. Pracownicy naukowi mog" by' zatrud-
niani na stanowiskach:

1) profesora zwyczajnego;

2) profesora nadzwyczajnego;

3) profesora wizytuj"cego;

4) adiunkta;

5) asystenta.

2. Pracownicy badawczo-techniczni mog" by'  
zatrudniani na stanowiskach:

1)  g!ównego specjalisty do spraw &rodowiskowej 
aparatury badawczej;

2) specjalisty.

Art. 89. 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego 
mo%na zatrudni' osob$, która posiada tytu! naukowy.

2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego mo%-
na zatrudni' osob$, która posiada stopie# naukowy 
doktora habilitowanego lub tytu! naukowy.

3. Na stanowisku profesora wizytuj"cego mo%na 
zatrudni' osob$, która:

1)  przebywa na urlopie bezp!atnym w innej jednost-
ce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki, i posiada stopie# naukowy doktora habilito-
wanego lub tytu! naukowy, lub 

2)  na sta!e zamieszkuje za granic" i posiada co naj-
mniej stopie# naukowy doktora. 

4. Zatrudnienie na stanowisku profesora wizytuj"-
cego nie mo%e by' d!u%sze ni% 3 lata.

5. Na stanowisku adiunkta mo%na zatrudni' osob$, 
która posiada co najmniej stopie# naukowy doktora.

6. Na stanowisku asystenta mo%na zatrudni' oso-
b$, która posiada tytu! zawodowy magistra lub rów-
norz$dny.

7. Na stanowisku specjalisty lub g!ównego specja-
listy do spraw obs!ugi &rodowiskowej aparatury ba-
dawczej, o których mowa w art. 88 ust. 2, mo%na za-
trudni' osob$, która posiada stopie# naukowy dokto-
ra.

8. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mo-
wa w art. 88 ust. 1 pkt 1—4, cudzoziemca lub obywate-
la polskiego, który stopie# naukowy lub tytu! naukowy 
uzyska! za granic", mo%na odst"pi' od wymaga# okre&-
lonych w ust. 1—3 i 5.

9. Przy zatrudnianiu na stanowisku, o którym mo-
wa w art. 88 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, cudzoziemca lub oby-
watela polskiego, który uzyska! za granic" co najmniej 
tytu! zawodowy, mo%na odst"pi' od wymaga# okre&-
lonych w ust. 6 i 7.

Art. 90. Bibliotekarze oraz pracownicy dokumenta-
cji i informacji naukowej mog" by' zatrudnieni na sta-
nowiskach:

1) kustosza dyplomowanego;

2) starszego kustosza dyplomowanego;

3) asystenta bibliotecznego;

4) adiunkta bibliotecznego;

5) asystenta dokumentacji i informacji naukowej;

6) adiunkta dokumentacji i informacji naukowej;

7) dokumentalisty dyplomowanego;

8) starszego dokumentalisty dyplomowanego.

Art. 91. 1. Stosunek pracy na stanowisku profeso-
ra zwyczajnego lub nadzwyczajnego nawi"zuje si$ na 
podstawie mianowania albo umowy o prac$. Na pod-
stawie mianowania zatrudnia si$ wy!"cznie osob$ 
posiadaj"c" tytu! naukowy profesora. Wy!"cznie na 
podstawie umowy o prac$ mo%na zatrudni' osob$, 
która:

1) posiada ustalone prawo do emerytury lub renty;

2)  jest zatrudniona w jednostce naukowej Akademii 
w niepe!nym wymiarze czasu pracy;

3)  jest zatrudniona na podstawie mianowania w in-
nej jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 
pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki.

2. Stosunek pracy z innymi pracownikami nauko-
wymi ni% okre&leni w ust. 1 nawi"zuje si$ przez zawar-
cie umowy o prac$ na czas nieokre&lony lub na czas 
okre&lony, niezb$dny do wykonania okre&lonego za-
dania badawczego.

3. Mianowania na stanowisko profesora zwyczaj-
nego i profesora nadzwyczajnego dokonuje Prezes 
Akademii, na wniosek dyrektora w!a&ciwej jednostki 
naukowej, po uzyskaniu opinii rady naukowej.

4. Umow$ o prac$ zawiera dyrektor w!a&ciwej jed-
nostki naukowej.

5. Zatrudnienie pracownika naukowego jest po-
przedzone konkursem og!aszanym na stronie podmio-
towej w Biuletynie Informacji Publicznej ministra 
w!a&ciwego do spraw nauki. Sposób i tryb przeprowa-
dzania konkursów na poszczególne stanowiska  
naukowe uchwala rada naukowa instytutu lub dyrek-
tor pomocniczej jednostki naukowej.
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Art. 92. 1. Okres zatrudnienia na stanowisku  
adiunkta niemaj"cego stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nie mo%e przekroczy' 8 lat, a asysten-
ta niemaj"cego stopnia naukowego doktora — 6 lat.

2. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1, ulega 
zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzy#skiego 
i wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdro-
wia.

Art. 93. W jednostkach naukowych na stanowi-
skach, o których mowa w art. 88, mo%e by' zatrudnio-
na osoba nieposiadaj"ca obywatelstwa polskiego bez 
konieczno&ci uzyskania zezwolenia wojewody, o któ-
rym mowa w art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pó(n. zm.4)).

Art. 94. 1. Do podstawowych obowi"zków pracow-
ników naukowych nale%y wykonywanie zada# statuto-
wych jednostek naukowych, w szczególno&ci prowa-
dzenie bada# naukowych i prac rozwojowych, og!a-
szanie i upowszechnianie ich wyników oraz udzia! 
w realizacji podj$tych przez jednostk$ zada# w zakre-
sie kszta!cenia.

2. Pracownicy naukowi mog" prowadzi' w zatrud-
niaj"cej ich jednostce naukowej badania podj$te 
z w!asnej inicjatywy za zgod" dyrektora. W tym przy-
padku korzystanie przez pracownika z warsztatu ba-
dawczego jednostki naukowej nie mo%e kolidowa' 
z programem bada# naukowych, porz"dkiem we-
wn$trznym i mo%liwo&ciami materialnymi jednostki 
naukowej.

3. Podj$cie przez pracownika naukowego dodatko-
wego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub pro-
wadzenie dzia!alno&ci gospodarczej bez uzyskania 
wcze&niejszej zgody dyrektora jednostki naukowej 
stanowi podstaw$ rozwi"zania stosunku pracy za wy-
powiedzeniem w jednostce naukowej stanowi"cej 
podstawowe miejsce pracy.

4. Osoby pe!ni"ce funkcj$ dyrektora jednostki  
naukowej mog" podejmowa' dodatkowe zatrudnie-
nie w ramach stosunku pracy lub prowadzi' dzia!al-
no&' gospodarcz" za zgod" Prezesa Akademii. Wyko-
nywanie przez dyrektora zatrudnienia w ramach sto-
sunku pracy lub prowadzenie dzia!alno&ci gospodar-
czej bez zgody Prezesa Akademii powoduje odwo!anie 
z funkcji dyrektora jednostki naukowej.

5. Wypowiedzenia stosunku pracy, o którym mo-
wa w ust. 3, dokonuje dyrektor, a odwo!ania z funkcji, 
o której mowa w ust. 4, Prezes Akademii.

6. Przepisów ust. 3 i 4 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.5));

2)  w organach towarzystw naukowych i zawodo-
wych;

3) w organach wymiaru sprawiedliwo&ci;

4) w instytucjach kultury;

5)  w Kancelarii Akademii, korporacji uczonych i orga-
nach Akademii.

7. Dyrektor instytutu przedstawia do wiadomo&ci 
odpowiedniej rady kuratorów wydzia!u w!a&ciwego ze 
wzgl$du na specjalno&' naukow" instytutu informacj$ 
o pracownikach, o których mowa w ust. 3—6. Infor-
macja ta jest uwzgl$dniana przy ocenie instytutu, 
o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1. 

Art. 95. W jednostkach naukowych i innych jed-
nostkach organizacyjnych Akademii nie mo%e powsta' 
stosunek podleg!o&ci s!u%bowej mi$dzy ma!%onkami 
oraz osobami pozostaj"cymi ze sob" w stosunku po-
krewie#stwa do drugiego stopnia w!"cznie lub powi-
nowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 96. 1. Pracownicy naukowi podlegaj" ocenom 
okresowym, dokonywanym przez rad$ naukow", 
obejmuj"cym wyniki ich pracy, przy czym asystenci 
i adiunkci nie rzadziej ni% raz na 2 lata, a profesorowie 
nie rzadziej ni% raz na 4 lata. Szczegó!owy tryb i cz$-
stotliwo&' dokonywania ocen okre&la rada naukowa 
instytutu w regulaminie zatwierdzonym przez wice-
prezesa Akademii nadzoruj"cego prace wydzia!u.

2. Pracownikom naukowym Akademii przys!uguje 
prawo odwo!ania od oceny ich dzia!alno&ci zawodo-
wej, w szczególno&ci od oceny ich pracy. Odwo!anie 
sk!ada si$ do wiceprezesa Akademii nadzoruj"cego 
prac$ odpowiedniego wydzia!u. Regulamin odwo!a# 
ustala Prezes Akademii.

Art. 97. Pracownicy naukowi oraz pracownicy ba-
dawczo-techniczni maj" prawo do urlopu wypoczyn-
kowego w wymiarze 36 dni w roku kalendarzowym.

Art. 98. 1. Pracownikom Akademii przys!uguje do-
datek za wys!ug$ lat:

1)  pracownikom naukowym — w wysoko&ci 3 % mie-
si$cznego wynagrodzenia zasadniczego po 3 la-
tach pracy, wzrastaj"cy o 1 % w ka%dym nast$p-
nym roku, do 20 % miesi$cznego wynagrodzenia 
zasadniczego po 20 latach pracy;

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, 
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, 
poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, 
poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, 
Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.

5)  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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2)  pozosta!ym pracownikom — w wysoko&ci 5 % 
miesi$cznego wynagrodzenia zasadniczego po 
5 latach pracy, wzrastaj"cy o 1 % w ka%dym na-
st$pnym roku, do 20 % miesi$cznego wynagro-
dzenia zasadniczego po 20 latach pracy.

2. Za wieloletni" prac$ pracownikom Akademii 
przys!uguj" nagrody jubileuszowe w wysoko&ci:

1)  po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie-
si$cznego;

2)  po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie-
si$cznego;

3)  po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie-
si$cznego;

4)  po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie-
si$cznego;

5)  po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie-
si$cznego;

6)  po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie-
si$cznego.

Art. 99. Pracownikowi Akademii przechodz"cemu 
na emerytur$ lub rent$ z tytu!u niezdolno&ci do pracy 
przys!uguje jednorazowa odprawa w wysoko&ci trzy-
miesi$cznego wynagrodzenia obliczonego wed!ug za-
sad obowi"zuj"cych przy ustalaniu ekwiwalentu pie-
ni$%nego za urlop wypoczynkowy.

Art. 100. Pracownik naukowy zatrudniony w pe!-
nym wymiarze czasu pracy po przepracowaniu co naj-
mniej 3 lat w instytucie ma prawo do p!atnego urlopu 
dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczaj"-
cym jednego roku wed!ug zasad i trybu okre&lonych 
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolni-
ctwie wy%szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó(n. 
zm.6)).

Art. 101. 1. Stosunek pracy z mianowanym pra-
cownikiem naukowym mo%e ulec rozwi"zaniu w dro-
dze porozumienia stron w ka%dym czasie.

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  
naukowego, w okresie nie krótszym ni% rok, dwóch 
kolejnych ocen negatywnych, o których mowa 
w art. 96;

4)  podj$cia dodatkowego zatrudnienia lub prowadze-
nia dzia!alno&ci gospodarczej bez uzyskania zgody 
dyrektora, o której mowa w art. 94 ust. 3.

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 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
piecze# Spo!ecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, 
poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224), je%eli nie 
ma mo%liwo&ci zatrudnienia pracownika na innym 
stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia 
i kwalifikacji zawodowych, albo gdy pracownik od-
mawia przej&cia do innej 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.7)) stwierdzonego prawomocnym 
wyrokiem s"du,

b)  stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem ko-
misji dyscyplinarnej na podstawie orzeczenia 
komisji do spraw etyki w nauce:
—  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,

—  naruszenia w inny sposobu cudzych praw au-
torskich lub praw pokrewnych,

—  fa!szowania bada# lub wyników bada#  
naukowych,

— innego oszustwa naukowego;

4)  skazania prawomocnym wyrokiem za przest$p-
stwo umy&lne.6)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 

z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, 
poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, 
Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, 
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz 
z 2010 r. Nr 57, poz. 359 i Nr 75, poz. 471.

7)  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.
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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. 102. 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.

2. Stosunek pracy mianowanego pracownika  
naukowego zatrudnionego na stanowisku profesora 
zwyczajnego lub 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  
naukowego pe!ni"cego funkcj$ dyrektora z ko#cem 
roku, 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. 103. Organem w!a&ciwym do rozwi"zania sto-
sunku pracy z mianowanym pracownikiem naukowym 
jest Prezes Akademii.

Art. 104. Zasady wynagradzania pracowników  
instytutów okre&la si$ w zak!adowych uk!adach zbio-
rowych pracy albo w zak!adowych regulaminach wy-
nagradzania.

Art. 105. Minister w!a&ciwy do spraw nauki w po-
rozumieniu z ministrem w!a&ciwym do spraw pracy 
okre&li, w drodze rozporz"dzenia, warunki wynagra-
dzania pracowników pomocniczych jednostek nauko-
wych i innych jednostek organizacyjnych Akademii 
oraz tryb przyznawania innych &wiadcze# zwi"zanych 
z wykonywan" prac", uwzgl$dniaj"c kwalifikacje po-
szczególnych osób, pe!nione funkcje oraz zakres reali-
zowanych obowi"zków.

Art. 106. W sprawach nieuregulowanych przepisa-
mi ustawy do pracowników instytutów, pomocniczych 
jednostek naukowych i innych jednostek organizacyj-
nych Akademii stosuje si$ przepisy Kodeksu pracy.

Rozdzia! 9

Odpowiedzialno"# dyscyplinarna pracowników 
naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych 

w jednostkach naukowych Akademii

Art. 107. Pracownicy naukowi i badawczo-tech-
niczni zatrudnieni w jednostkach naukowych Akade-
mii ponosz" odpowiedzialno&' dyscyplinarn" za ra%"-
ce naruszenie obowi"zków lub uchybienie godno&ci 
pracownika nauki.

Art. 108. 1. Karami dyscyplinarnymi 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. 109. 1. Kar$ upomnienia za przewinienia  
dyscyplinarne mniejszej wagi nak!ada dyrektor po 
uprzednim wys!uchaniu pracownika naukowego lub 
badawczo-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. 110. 1. W sprawach dyscyplinarnych pracow-
ników naukowych lub badawczo-technicznych orzeka-
j":

1)  w pierwszej instancji — komisja dyscyplinarna 
w jednostce naukowej w sk!adzie trzech cz!on-
ków;

2)  w drugiej instancji — komisja dyscyplinarna do 
spraw pracowników naukowych i badawczo-tech-
nicznych jednostek naukowych przy Prezesie Aka-
demii 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 na kierunku pra-
wo.

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

Art. 111. 1. Komisja dyscyplinarna, o której mowa 
w art. 110 ust. 1 pkt 1, pochodzi z wyboru. Tryb wybo-
ru cz!onków komisji okre&la statut jednostki naukowej 
Akademii.

2. Komisj$ dyscyplinarn", o której mowa w art. 110 
ust. 1 pkt 2, powo!uje Prezes Akademii.
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3. Komisje dyscyplinarne, o których mowa 
w art. 110 ust. 1, s" niezawis!e w zakresie orzekania.

4. Komisje dyscyplinarne, o których mowa 
w art. 110 ust. 1, rozstrzygaj" samodzielnie wszelkie 
zagadnienia 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 art. 39.

5. W sprawach narusze# dyscyplinarnych, które 
stanowi" jednocze&nie naruszenie zasad etyki  
w nauce, w szczególno&ci okre&lonych w art. 112 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. Opinia komisji do spraw etyki 
w nauce wi"%e komisj$ dyscyplinarn" 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. 110 ust. 1 pkt 1, trwa 4 lata.

8. Kadencja komisji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 110 ust. 1 pkt 2, trwa 4 lata i odpowiada kadencji 
organów Akademii.

9. Obs!ug$ komisji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 110 ust. 1 pkt 2, zapewniaj" komórki organiza-
cyjne Kancelarii Akademii.

Art. 112. 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 od-
powiednio przez dyrektora lub Prezesa Akademii wia-
domo&ci o pope!nieniu czynu uzasadniaj"cego na!o-
%enie kary oraz po up!ywie 5 lat od pope!nienia tego 
czynu. Je%eli czyn stanowi przest$pstwo, okres ten nie 
mo%e by' krótszy od okresu przedawnienia &cigania 
tego przest$pstwa, z zastrze%eniem 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 jednostce naukowej, 
korzy&ci maj"tkowej lub osobistej albo jej obietni-
cy;

6)  powo!ywaniu si$ na wp!ywy w jednostce nauko-
wej, instytucji pa#stwowej lub samorz"dowej albo 
wywo!ywaniu przekonania innej osoby lub utwier-
dzaniu jej w przekonaniu o istnieniu takich wp!y-
wów i podj$ciu si$ po&rednictwa w za!atwieniu 
sprawy w zamian za korzy&' maj"tkow" lub osobi-
st" albo jej obietnic$;

7)  udzieleniu albo obiecywaniu udzielenia korzy&ci 
maj"tkowej lub osobistej w zamian za po&redni-
ctwo w za!atwieniu sprawy w jednostce naukowej, 
polegaj"ce na wywarciu wp!ywu na decyzj$, dzia-
!anie lub zaniechanie osoby pe!ni"cej funkcj$ lub 
zajmuj"cej stanowisko w jednostce naukowej, 
w zwi"zku z pe!nieniem tej funkcji lub zajmowa-
niem 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. 108 ust. 1 
ulegaj" zatarciu, a odpis orzeczenia o ukaraniu, do!"-
czony do akt osobowych pracownika naukowego lub 
badawczo-technicznego, podlega usuni$ciu po up!y-
wie 3 lat, a w przypadku kary okre&lonej w art. 108 
ust. 1 pkt 3 po up!ywie 5 lat od dnia dor$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. 113. 1. Rzecznika dyscyplinarnego w instytu-
cie powo!uje rada naukowa instytutu spo&ród pracow-
ników naukowych tego instytutu, a w pomocniczej 
jednostce naukowej dyrektor spo&ród pracowników 
naukowych tej jednostki.

2. Rzecznika dyscyplinarnego i jego zast$pców 
przy komisji, o której mowa w art. 110 ust. 1 pkt 2, po-
wo!uje Prezes Akademii spo&ród pracowników nauko-
wych posiadaj"cych co najmniej stopie# naukowy 
doktora habilitowanego.

3. 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.

4. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powo!ywa-
nego przez rad$ naukow" instytutu lub dyrektora po-
mocniczej jednostki naukowej trwa 4 lata.

5. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego powo!ywa-
nego przez Prezesa Akademii trwa 4 lata i odpowiada 
kadencji organów Akademii.
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6. Organ, który powo!a! rzecznika dyscyplinarnego 
i jego zast$pców mo%e ich odwo!a' przed up!ywem 
kadencji w przypadku z!o%enia rezygnacji lub z innego 
uzasadnionego powodu.

Art. 114. 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 pierw-
szej instancji strony mog" si$ odwo!a' do komisji, 
o której mowa w art. 110 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. 110 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 kasacja.

5. O prawomocnym orzeczeniu w sprawach naru-
sze#, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1—4, komi-
sja 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. 110, 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$pstwo — po up!ywie okresu przedawnienia 
&cigania tego przest$pstwa lub w razie wykonania ka-
ry 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. 115. 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.

Art. 116. 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-technicz-
nego, pocz"wszy od pierwszego dnia miesi"ca kalen-
darzowego nast$puj"cego po miesi"cu, w którym na-
st"pi!o zawieszenie. W okresie zawieszenia w pe!nie-
niu obowi"zków nie przys!uguj" dodatki do wynagro-
dzenia oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe.

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. 117. Minister w!a&ciwy do spraw nauki okre&-
li, w drodze rozporz"dzenia, szczegó!owy tryb post$-
powania wyja&niaj"cego i post$powania dyscyplinar-
nego, przebieg post$powania wyja&niaj"cego i dyscy-
plinarnego, sposób i warunki wzywania i przes!uchi-
wania obwinionego, &wiadków i bieg!ych oraz prze-
prowadzania innych dowodów, a tak%e sposób wyko-
nywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia, z zachowa-
niem przejrzysto&ci tych post$powa# oraz zapewnie-
niem bezstronno&ci osób przeprowadzaj"cych te po-
st$powania.

Art. 118. Do post$powania dyscyplinarnego wo-
bec pracowników naukowych i badawczo-technicz-
nych w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosu-
je si$ przepisy Kodeksu post$powania karnego, z wy-
!"czeniem art. 82.
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Przepis ko$cowy

Art. 119. 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


