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Rozdzia! 1

Termin wej!cia w "ycie ustaw reformuj#cych 
system nauki

Art. 1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) 
wchodzi w "ycie z dniem 1 pa#dziernika 2010 r.

Art. 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodo-
wym Centrum Bada$ i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616) 
wchodzi w "ycie z dniem 1 pa#dziernika 2010 r.

Art. 3. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodo-
wym Centrum Nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 617) wchodzi 
w "ycie z dniem 1 pa#dziernika 2010 r.

Art. 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytu-
tach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618) wchodzi 
w "ycie z dniem 1 pa#dziernika 2010 r., z wyj%tkiem 
art. 39 ust. 2, który wchodzi w "ycie po up!ywie 12 mie-
si&cy od dnia og!oszenia.

Art. 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619) wchodzi w "y-
cie z dniem 1 pa#dziernika 2010 r., z wyj%tkiem:

1)  art. 45, art. 71 ust. 3 i 4, art. 72 ust. 3 i 5, które 
wchodz% w "ycie z dniem 1 lipca 2010 r.;

2)  art. 5 i art. 78—86, które wchodz% w "ycie z dniem 
1 stycznia 2011 r.

Art. 6. Z dniem wej'cia w "ycie ustawy wymienio-
nej w art. 1 traci moc ustawa z dnia 8 pa#dziernika 
2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 169, poz. 1049), z wyj%tkiem art. 16 i art. 21—31, 
które trac% moc z dniem 31 grudnia 2010 r.

Art. 7. Z dniem wej'cia w "ycie ustawy wymienio-
nej w art. 2 traci moc ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. 
o Narodowym Centrum Bada$ i Rozwoju (Dz. U. 
Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).

Art. 8. Z dniem wej'cia w "ycie ustawy wymienio-
nej w art. 4 traci moc ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. 
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, 
poz. 1323).

Art. 9. Z dniem wej'cia w "ycie ustawy wymienio-
nej w art. 5 traci moc ustawa z dnia 25 kwietnia 1997 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469, 
z pó#n. zm.1)), z wyj%tkiem art. 5 oraz art. 60—67, które 
trac% moc z dniem 31 grudnia 2010 r.

Rozdzia! 2

Zmiany w przepisach obowi#zuj#cych

Art. 10. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o po-
datku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z pó#n. 
zm.2)) w art. 12 w ust. 2:

1) w pkt 3:

a)  wyrazy „placówki naukowe” zast&puje si& wy-
razami „instytuty naukowe i pomocnicze jed-
nostki naukowe”,

b)  po wyrazach „Polskiej Akademii Nauk” dodaje 
si& wyrazy „ , w odniesieniu do gruntów, które 
s% niezb&dne do realizacji zada$, o których mo-
wa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, 
poz. 619)”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) instytuty badawcze;”.

Art. 11. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z pó#n. zm.3)) 
w art. 4 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) instytuty badawcze.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o po-
datkach i op!atach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 
poz. 613) w art. 7 w ust. 2:

1) w pkt 3:

a)  wyrazy „placówki naukowe” zast&puje si& wy-
razami „instytuty naukowe i pomocnicze jed-
nostki naukowe”,

b)  po wyrazach „Polskiej Akademii Nauk” dodaje 
si& wyrazy „ , w odniesieniu do nieruchomo'ci 
lub ich cz&'ci, które s% niezb&dne do realizacji 
zada$, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 
(Dz. U. Nr 96, poz. 619)”;
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USTAWA

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przepisy wprowadzaj#ce ustawy reformuj#ce system nauki

1)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr 49, poz. 484, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 164, 
poz. 1365 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, 
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. 
Nr 56, poz. 458.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, 
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. 
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, 
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, 
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, 
poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz 
z 2010 r. Nr 34, poz. 190.
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2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  instytuty badawcze, z wyj%tkiem przedmiotów 
opodatkowania zaj&tych na dzia!alno'( gospo-
darcz%;”.

Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za-
k!adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89, z pó#n. zm.4)) wprowadza si& nast&puj%ce 
zmiany:

1) art. 8a otrzymuje brzmienie:
„Art. 8a.  Do publicznego zak!adu opieki zdrowot-

nej prowadzonego przez instytut badaw-
czy stosuje si& przepisy niniejszej ustawy, 
z zachowaniem przepisów o instytutach 
badawczych.”;

2) w art. 43e ust. 1 i 2 otrzymuj% brzmienie:
„1.  Szpital mo"e udost&pnia( publicznej uczelni 

medycznej, uczelni publicznej prowadz%cej 
dzia!alno'( dydaktyczn% i badawcz% w dziedzi-
nie nauk medycznych, Polskiej Akademii Nauk, 
instytutowi badawczemu prowadz%cemu  
publiczny zak!ad opieki zdrowotnej lub Cen-
trum Medycznego Kszta!cenia Podyplomowe-
go oddzia! szpitalny, zwany dalej „oddzia!em 
klinicznym”, na potrzeby wykonywania zada$ 
dydaktycznych i badawczych w powi%zaniu 
z udzielaniem 'wiadcze$ zdrowotnych.

 2.  Udost&pnianie oddzia!u klinicznego nast&puje 
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawar-
tej przez kierownika zak!adu opieki zdrowotnej 
(szpitala) odpowiednio z publiczn% uczelni% 
medyczn%, uczelni% publiczn% prowadz%c% 
dzia!alno'( dydaktyczn% i badawcz% w dziedzi-
nie nauk medycznych, Polsk% Akademi% Nauk, 
instytutem badawczym prowadz%cym publicz-
ny zak!ad opieki zdrowotnej lub Centrum Me-
dycznego Kszta!cenia Podyplomowego. Za-
warcie umowy wymaga zgody podmiotu, który 
utworzy! zak!ad opieki zdrowotnej (szpital).”;

3) art. 54a otrzymuje brzmienie:

„Art. 54a.  Do instytutów badawczych b&d%cych 
publicznymi zak!adami opieki zdrowot-
nej w rozumieniu art. 35d stosuje si& 
odpowiednio przepisy art. 54.”;

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

„5) medycznym instytutom badawczym,”.

Art. 14. W ustawie z dnia 28 wrze'nia 1991 r. o la-
sach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z pó#n. zm.5)) 
wprowadza si& nast&puj%ce zmiany:

1) w art. 29 w ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  pracowników le'nych jednostek naukowych, 

instytutów badawczych i do'wiadczalnych, 
w zwi%zku z wykonywaniem bada$ naukowych 
i do'wiadcze$ z zakresu le'nictwa i ochrony 
przyrody;”;

2) w art. 35a w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)  pracownikom le'nych zak!adów do'wiadczal-

nych szkó! wy"szych oraz pracownikom insty-
tutów badawczych statutowo dzia!aj%cych na 
rzecz le'nictwa.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 19 pa#dziernika 1991 r. 
o gospodarowaniu nieruchomo'ciami rolnymi Skarbu 
Pa$stwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z pó#n. 
zm.6)) wprowadza si& nast&puj%ce zmiany:

1) w art. 17b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.  Polska Akademia Nauk, szko!y wy"sze oraz in-

stytuty badawcze wnosz% z tytu!u u"ytkowania 
wieczystego op!aty roczne równe cenie 20 kg 
"yta z hektara przeliczeniowego w rozumieniu 
przepisów o podatku rolnym. Op!aty te wnosi 
si& bez uprzedniego wezwania, na rachunek 
Agencji do dnia 15 lutego ka"dego roku za po-
przedni rok kalendarzowy.”;

2) w art. 24 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2)  Polskiej Akademii Nauk, izbie rolniczej, Krajo-

wej Radzie Izb Rolniczych, publicznej szkole 
wy"szej lub instytutowi badawczemu — na ce-
le s!u"%ce wykonywaniu ich zada$ statuto-
wych;”.

Art. 16. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-
ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 54, poz. 654, z pó#n. zm.7)) wprowadza si& nast&pu-
j%ce zmiany:

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

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1315, Nr 167, poz. 1399 
i Nr 175, poz. 1460 i 1462, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 i Nr 245, poz. 1775, z 2007 r. Nr 59, poz. 405, Nr 64, poz. 427 i Nr 181, 
poz. 1286, z 2008 r. Nr 163, poz. 1011 i Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 340, Nr 69, poz. 595, 
Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.

6)  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.

7)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, 
Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, 
poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, 
Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, 
poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, 
Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533, z 2005 r. 
Nr 25, poz. 202, Nr 57, poz. 491, Nr 78, poz. 684, Nr 143, poz. 1199, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1419 i 1420, Nr 179, 
poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, 
poz. 1119, Nr 183, poz. 1353, Nr 217, poz. 1589 i Nr 251, poz. 1847, z 2007 r. Nr 165, poz. 1169, Nr 171, poz. 1208 i Nr 176, 
poz. 1238, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 341, Nr 65, 
poz. 545, Nr 69, poz. 587, Nr 79, poz. 666, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316 
i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 352 i Nr 75, poz. 473.



Dziennik Ustaw Nr 96 — 7985 — Poz. 620

1) w art. 17 w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  dochodów uzyskanych z dzia!alno'ci polegaj%-
cej na wytwarzaniu wyrobów przemys!u elek-
tronicznego, paliwowego, tytoniowego, spiry-
tusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a tak-
"e pozosta!ych wyrobów alkoholowych o za-
warto'ci alkoholu powy"ej 1,5 %, oraz wyro-
bów z metali szlachetnych albo z udzia!em tych 
metali lub dochodów uzyskanych z handlu ty-
mi wyrobami; zwolnieniem obj&te s% jednak 
dochody jednostek naukowych i instytutów 
badawczych, w rozumieniu odr&bnych przepi-
sów, uzyskane z dzia!alno'ci polegaj%cej na 
wytwarzaniu wyrobów przemys!u elektronicz-
nego,”;

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

„2.  Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, 
uwa"a si& wiedz& technologiczn% w postaci 
warto'ci niematerialnych i prawnych, w szcze-
gólno'ci wyniki bada$ i prac rozwojowych, 
która umo"liwia wytwarzanie nowych lub udo-
skonalanie wyrobów lub us!ug i która nie jest 
stosowana na 'wiecie przez okres d!u"szy ni" 
ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezale"-
nej od podatnika jednostki naukowej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 615).”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Pol-
skim Instytucie Spraw Mi&dzynarodowych (Dz. U. 
Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505) 
art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12.  W sprawach nieuregulowanych niniejsz% 
ustaw% do Instytutu stosuje si& odpowied-
nio przepisy dotycz%ce instytutów badaw-
czych. Ministrem w!a'ciwym w rozumieniu 
tych przepisów jest minister w!a'ciwy do 
spraw zagranicznych.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-
jowym Rejestrze S%dowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, 
poz. 1186, z pó#n. zm.8)) wprowadza si& nast&puj%ce 
zmiany:

1) w art. 36 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) instytutów badawczych;”;

2) w art. 38 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  w przypadku instytutu badawczego — mini-
ster nadzoruj%cy instytut;”;

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

„3a)  dotycz%ce pe!nomocników spó!dzielni, przed-
si&biorstw pa$stwowych oraz instytutów ba-
dawczych i zakresu ich pe!nomocnictwa;”.

Art. 19. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.  
o publicznej s!u"bie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, 
z pó#n. zm.9)) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Instytut jest instytutem badawczym w rozumie-
niu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytu-
tach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), nadzo-
rowanym przez ministra w!a'ciwego do spraw 
zdrowia, i jest dofinansowywany w formie dota-
cji z bud"etu pa$stwa, z cz&'ci b&d%cej w dyspo-
zycji ministra w!a'ciwego do spraw zdrowia, 
w zakresie zada$ okre'lonych w ustawie.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wyna-
gradzaniu osób kieruj%cych niektórymi podmiotami 
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z pó#n. zm.10)) 
w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9)  instytutów badawczych lub podmiotów, do któ-
rych stosuje si& odpowiednio przepisy o instytu-
tach badawczych,”.

Art. 21. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi&bior-
czo'ci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r. 
Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505) w art. 4 
w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  wspieranie dzia!alno'ci instytucji otoczenia 
przedsi&biorstw dzia!aj%cych na rzecz wzrostu in-
nowacyjno'ci przedsi&biorstw i gospodarki, ta-
kich jak: instytuty badawcze, centra badawczo- 
-rozwojowe, centra transferu technologii, inkuba-
tory przedsi&biorczo'ci i parki technologiczne;”.

Art. 22. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z pó#n. 
zm.11)) wprowadza si& nast&puj%ce zmiany:

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

„5.  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
oraz Pa$stwowy Instytut Geologiczny s% insty-
tutami badawczymi w rozumieniu ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych (Dz. U. Nr 96, poz. 618).”;

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

„1.  Organy administracji publicznej, instytuty ba-
dawcze, a tak"e zak!ady oraz w!a'ciciele urz%-
dze$ wodnych obowi%zani s% do nieodp!atne-
go przekazywania danych niezb&dnych do pro-
wadzenia katastru wodnego.”.

 9)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, 
z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, 
poz. 1172.

10)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 
i Nr 180, poz. 1759, z 2004 r. Nr 116, poz. 1207, z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

11)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, 
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, 
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 
i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, 
poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253.

8)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. 
Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.
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Art. 23. W ustawie z dnia 30 pa#dziernika 2002 r. 
o podatku le'nym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z pó#n. 
zm.12)) w art. 7 w ust. 2:

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3)  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki  

naukowe Polskiej Akademii Nauk;”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) instytuty badawcze;”.

Art. 24. W ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stop-
niach 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) wprowadza si& nast&puj%-
ce zmiany:

1) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Studia doktoranckie okre'lone w niniejszej 

ustawie, zwane dalej „studiami doktorancki-
mi”, mog% prowadzi( placówki naukowe nie-
b&d%ce szko!ami wy"szymi, posiadaj%ce 
uprawnienie do nadawania stopnia naukowe-
go doktora habilitowanego. Przez placówki  
naukowe nieb&d%ce szko!ami wy"szymi rozu-
mie si& instytuty naukowe Polskiej Akademii 
Nauk, instytuty badawcze i mi&dzynarodowe 
instytuty naukowe utworzone na podstawie 
odr&bnych przepisów, dzia!aj%ce na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

2) po art. 41 dodaje si& art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 1.  Uczestnicy studiów doktoranckich 

prowadzonych w instytutach nauko-
wych Polskiej Akademii Nauk, insty-
tutach badawczych lub mi&dzynaro-
dowych instytutach naukowych mog% 
tworzy( samorz%d doktorantów. 

2.  Do samorz%du, o którym mowa 
w ust. 1, stosuje si& odpowiednio 
przepisy dotycz%ce samorz%du dokto-
rantów dzia!aj%cego w uczelniach na 
zasadach okre'lonych w ustawie 
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 
o szkolnictwie wy"szym (Dz. U. 
Nr 164, poz. 1365, z pó#n. zm.13)).”.

Art. 25. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.  
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, 
z pó#n. zm.14)) wprowadza si& nast&puj%ce zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  badania naukowe — badania naukowe i pra-

ce rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);”,

b) w pkt 10 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)  uczelni& lub jednostk& naukow%, o której 

mowa w art. 2 pkt 9 lit. b—e ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania 
nauki,”;

2) w art. 60a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5.  Uczelnie, jednostki naukowe wymienione 

w art. 2 pkt 9 lit. b—e ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz 
centra badawczo-rozwojowe, o których mowa 
w ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych 
formach wspierania dzia!alno'ci innowacyjnej, 
s% zwolnione z obowi%zku, o którym mowa 
w ust. 4.”. 

Art. 26. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo 
o szkolnictwie wy"szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, 
z pó#n. zm.15)) wprowadza si& nast&puj%ce zmiany:

1) art. 97 otrzymuje brzmienie:
„Art. 97.  Zasady i tryb finansowania bada$ nauko-

wych i prac rozwojowych prowadzonych 
w uczelni, zakwalifikowanych do finanso-
wania ze 'rodków przewidzianych  
w bud"ecie pa$stwa na nauk&, okre'la 
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasa-
dach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 615).”;

2) w art. 143 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.  Komisje dyscyplinarne, o których mowa 

w art. 142 ust. 1, rozstrzygaj% samodzielnie 
wszelkie zagadnienia faktyczne oraz prawne 
i nie s% zwi%zane rozstrzygni&ciami innych or-
ganów stosuj%cych prawo, z wyj%tkiem prawo-
mocnego skazuj%cego wyroku s%du oraz opinii 
komisji do spraw etyki w nauce.”;

3) po art. 144 dodaje si& art. 144a w brzmieniu:
„Art. 144a.  W sprawach narusze$ dyscyplinar-

nych, które stanowi% jednocze'nie na-
ruszenie zasad etyki w nauce, w szcze-
gólno'ci okre'lonych w art. 144 ust. 3 
pkt 1—5, komisja dyscyplinarna mo"e 
zwróci( si& o wydanie opinii do komisji 
do spraw etyki w nauce, o której mowa 
w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 
(Dz. U. Nr 96, poz. 619). Opinia komisji 
do spraw etyki w nauce wi%"e komisj&  
dyscyplinarn% w ustaleniu tre'ci naru-
szenia.”;

12)  Zmiany wymienionej ustawy zosta!y og!oszone w Dz. U. 
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, 
Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 245, 
poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458.

13)  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.

14)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, 
poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, 
Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790 
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531.

15)  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.
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4) art. 146 otrzymuje brzmienie:

„Art. 146. 1.  Obwiniony ma prawo do korzystania 
z pomocy wybranego przez siebie 
obro$cy. W przypadku gdy rzecznik 
dyscyplinarny wnosi o orzeczenie ka-
ry, o której mowa w art. 140 ust. 1 
pkt 4, a obwiniony nie ma obro$cy 
z wyboru, przewodnicz%cy sk!adu 
orzekaj%cego wyznacza obro$c& 
z urz&du spo'ród nauczycieli akade-
mickich uczelni.

2.  W przypadku gdy obwiniony uchyla 
si& od uczestnictwa w post&powaniu, 
post&powanie mo"e toczy( si& pod je-
go nieobecno'(.

3.  Od orzeczenia uczelnianej komisji  
dyscyplinarnej do spraw nauczycieli 
akademickich strony mog% si& odwo-
!a( do komisji, o której mowa 
w art. 142 ust. 1 pkt 2, w terminie 
czternastu dni od dnia dor&czenia 
orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

4.  Od prawomocnego orzeczenia komi-
sji dyscyplinarnej, o której mowa 
w art. 142 ust. 1 pkt 2, stronom s!u"y 
odwo!anie do S%du Apelacyjnego 
w Warszawie — S%du Pracy i Ubez-
piecze$ Spo!ecznych. Do odwo!ania 
stosuje si& przepisy Kodeksu post&-
powania cywilnego dotycz%ce apela-
cji. Od orzeczenia s%du apelacyjnego 
nie s!u"y skarga kasacyjna.

5.  Informacj& o prawomocnym orzecze-
niu w sprawach narusze$, o których 
mowa w art. 144 ust. 3 pkt 1—5, komi-
sja dyscyplinarna przekazuje do wia-
domo'ci organu przyznaj%cego 'rodki 
finansowe na nauk&. 

6.  Post&powanie dyscyplinarne zako$-
czone prawomocnym orzeczeniem 
mo"na wznowi(, je"eli:
1)  w zwi%zku z post&powaniem do-

puszczono si& ra"%cego naruszenia 
prawa, a istnieje uzasadniona pod-
stawa do przyj&cia, "e mog!o to 
mie( wp!yw na tre'( orzeczenia;

2)  po wydaniu orzeczenia ujawniono 
nowe fakty lub dowody nieznane 
w chwili jego wydania, wskazuj%ce 
na to, "e obwiniony jest niewinny, 
skazano go za pope!nienie innego 
czynu lub komisja bezpodstawnie 
umorzy!a post&powanie;

3)  w trakcie post&powania naruszono 
przepisy, przez co uniemo"liwiono 
lub w powa"nym stopniu utrudnio-
no obwinionemu korzystanie z pra-
wa do obrony, albo sk!ad komisji 
nie odpowiada! warunkom okre'-
lonym w art. 142, albo zasiada!a 
w niej osoba podlegaj%ca wy!%cze-
niu.

7.  Wznowienie nie mo"e nast%pi( z przy-
czyny wymienionej w ust. 6 pkt 1, je-
"eli by!a ona przedmiotem rozpozna-
nia przez s%d apelacyjny w trybie 
okre'lonym w ust. 4.

8.  Wznowienie post&powania dyscypli-
narnego na niekorzy'( obwinionego 
nie jest dopuszczalne po jego 'mierci 
albo po up!ywie trzech lat od pope!-
nienia czynu b&d%cego podstaw% 
orzeczenia, a gdy czyn stanowi! prze-
st&pstwo — po up!ywie okresu prze-
dawnienia 'cigania tego przest&pstwa 
lub w razie wykonania kary i jej zatar-
cia.

9.  Wniosek o wznowienie post&powania 
dyscyplinarnego mog% sk!ada(, w ter-
minie trzydziestu dni od dnia powzi&-
cia wiadomo'ci o przyczynie uzasad-
niaj%cej wznowienie: obwiniony, 
obro$ca, rzecznik dyscyplinarny, a po 
'mierci obwinionego lub gdy zacho-
dz% uzasadnione w%tpliwo'ci co do 
jego poczytalno'ci — tak"e jego ma!-
"onek, krewny w linii prostej, brat lub 
siostra.”.

Art. 27. W ustawie z dnia 18 pa#dziernika 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez-
piecze$stwa pa$stwa z lat 1944—1990 oraz tre'ci tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z pó#n. 
zm.16)) w art. 4:

1) w pkt 44 lit. b i c otrzymuj% brzmienie:
„b)  osoba zajmuj%ca w publicznej szkole wy"szej, 

w Polskiej Akademii Nauk lub w instytutach 
badawczych stanowisko kierownika lub za-
st&pcy kierownika podstawowej jednostki or-
ganizacyjnej, w szczególno'ci dziekana albo 
prodziekana wydzia!u,

 c)  osoba zajmuj%ca w publicznej szkole wy"szej, 
w Polskiej Akademii Nauk lub w instytutach ba-
dawczych stanowisko dyrektora instytutu,  
wicedyrektora instytutu, kanclerza, kwestora, 
prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego;”;

2)  pkt 54 dodany przez art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 
15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Bada$ 
i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789 oraz z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241) otrzymuje brzmienie:
„54)  dyrektor i zast&pcy dyrektora Narodowego 

Centrum Bada$ i Rozwoju;”;

3)  pkt 54 dodany przez art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 
24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o s!u"bie woj-
skowej "o!nierzy zawodowych oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) 
oznacza si& jako pkt 55;

4) dodaje si& pkt 56 w brzmieniu:
„56)  dyrektor i zast&pcy dyrektora Narodowego 

Centrum Nauki.”.

16)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta!y 
og!oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, 
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, 
poz. 1242, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 79, 
poz. 522.
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Art. 28. W ustawie z dnia 30 maja 2008 r. o niektó-
rych formach wspierania dzia!alno'ci innowacyjnej 
(Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473) 
wprowadza si& nast&puj%ce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)  badania — badania naukowe w rozumieniu 

art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 
poz. 615);”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5)  jednostka naukowa — jednostk& naukow% 

w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a—e ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finan-
sowania nauki;”,

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10)  prace rozwojowe — prace rozwojowe w ro-

zumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowa-
nia nauki;”;

2) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.  Przedsi&biorca nieb&d%cy instytutem ba-

dawczym w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
(Dz. U. Nr 96, poz. 618), prowadz%cy badania 
lub prace rozwojowe, mo"e uzyska( status 
centrum badawczo-rozwojowego, z zastrze-
"eniem ust. 2.”,

b) w ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)  w przypadku spó!ki handlowej powsta!ej 

w wyniku komercjalizacji lub prywatyzacji 
instytutu badawczego — informacj& o wy-
soko'ci ulg podatkowych przys!uguj%cych 
temu instytutowi badawczemu w ostatnim 
roku obrotowym jego dzia!alno'ci.”,

c) dodaje si& ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7.  Spó!ka handlowa powsta!a w wyniku komer-

cjalizacji lub prywatyzacji instytutu badaw-
czego otrzymuje status centrum badawczo- 
-rozwojowego na okres do dnia rozpatrzenia 
jej wniosku o nadanie tego statusu, bez ko-
nieczno'ci zachowania warunków okre'lo-
nych w ust. 2.

 8.  Przepis ust. 7 stosuje si& pod warunkiem z!o-
"enia przez spó!k& wniosku w terminie 
15 miesi&cy od dnia przekszta!cenia. W przy-
padku gdy wniosek nie zostanie uwzgl&dnio-
ny, spó!ka jest obowi%zana do zap!aty podat-
ków i op!at nale"nych za okres zwolnienia 
w terminie miesi%ca od dnia uprawomocnie-
nia si& decyzji w sprawie wniosku.”;

3) w art. 35 uchyla si& ust. 1 i 2.

Art. 29. W ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 
z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641) w art. 26 
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Dokumentacja medyczna mo"e by( udost&pnio-
na tak"e szkole wy"szej lub instytutowi badaw-
czemu do wykorzystania w celach naukowych, 
bez ujawniania nazwiska i innych danych umo"li-
wiaj%cych identyfikacj& osoby, której dokumenta-
cja dotyczy.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146) w art. 9 pkt 14 otrzymuje 
brzmienie:

„14)  inne pa$stwowe lub samorz%dowe osoby praw-
ne utworzone na podstawie odr&bnych ustaw 
w celu wykonywania zada$ publicznych, z wy!%-
czeniem przedsi&biorstw, instytutów badaw-
czych, banków i spó!ek prawa handlowego.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. — 
Przepisy wprowadzaj%ce ustaw& o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) 
w art. 92 w ust. 1 uchyla si& pkt 2. 

Rozdzia! 3

Przepisy dostosowuj#ce i przej!ciowe do ustawy 
o zasadach finansowania nauki

Art. 32. 1. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 12 ust. 5, art. 13 ust. 2 i 3, art. 14 ust. 5, 
art. 14a ust. 2, art. 15 ust. 5 i 6, art. 16 ust. 3, art. 20 
i art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. 
o zasadach finansowania nauki, zachowuj% moc do 
dnia wej'cia w "ycie przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 20 ust. 6, art. 22 ust. 5, art. 23 
ust. 2 i 3, art. 25 ust. 7, art. 26 ust. 3, art. 28 ust. 6, 
art. 29 ust. 5, art. 33 ust. 4 i art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
nie d!u"ej jednak ni" przez okres 12 miesi&cy od dnia 
jej wej'cia w "ycie.

2. Do czasu przyznania jednostkom naukowym ka-
tegorii na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki jednostki naukowe 
posiadaj%ce kategori& przyznan% na podstawie usta-
wy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finanso-
wania nauki otrzymuj% nast&puj%ce kategorie:

1) A — jednostki naukowe posiadaj%ce kategori& 1;

2)  B — jednostki naukowe posiadaj%ce kategori& 2 
lub 3;

3)  C — jednostki naukowe posiadaj%ce kategori& 4 
lub 5.

3. Jednostki naukowe, o których mowa w ust. 5, 
zostan% ocenione przez Komitet Ewaluacji Jednostek 
Naukowych w terminie nie d!u"szym ni" 24 miesi%ce 
od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki. Na podstawie 
tej oceny przyznana zostanie kategoria A+, A, B lub C.

Art. 33. W terminie 12 miesi&cy od dnia wej'cia 
w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki Krajowy Program Bada$ Nauko-
wych i Prac Rozwojowych, ustanowiony na podstawie 
ustawy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finan-
sowania nauki, zostanie przez ministra w!a'ciwego do 
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spraw nauki poddany ewaluacji w celu dostosowania 
do wymaga$ Krajowego Programu Bada$ okre'lo-
nych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki. Po dokonaniu ewaluacji Krajowy 
Program Bada$ zostanie przed!o"ony Radzie Mini-
strów zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Art. 34. 1. Do finansowania i rozliczania zada$, na 
które zosta!y przyznane 'rodki finansowe przed dniem 
wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o za-
sadach finansowania nauki, stosuje si& przepisy  
dotychczasowe. 

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zadania Rady Nauki 
dzia!aj%cej na podstawie ustawy z dnia 8 pa#dziernika 
2004 r. o zasadach finansowania nauki w zakresie 
finansowania i rozliczania zada$ przejmuj% powo!ane 
przez ministra w!a'ciwego do spraw nauki zespo!y, 
o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki.

Art. 35. 1. Przy rozpatrywaniu i kwalifikowaniu 
wniosków dotycz%cych przyznania 'rodków finanso-
wych na nauk& nierozpatrzonych przed dniem wej'cia 
w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki stosuje si& przepisy dotychczaso-
we. 

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zadania Rady Nauki 
w zakresie rozpatrywania i kwalifikowania wniosków 
przejmuj% powo!ane przez ministra w!a'ciwego do 
spraw nauki zespo!y, o których mowa w art. 52 ust. 1 
pkt 1 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki. W przypadkach, 
w których wnioski zosta!y poddane ocenie na zasa-
dach dotychczasowych, oceny nie powtarza si&.

3. Do wniosków o przyznanie 'rodków finanso-
wych na dzia!alno'( statutow% z!o"onych i nierozpa-
trzonych przed dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
stosuje si& przepisy ustawy, o której mowa w art. 1.

Art. 36. Do czasu przekazania zada$ do realizacji 
Narodowemu Centrum Bada$ i Rozwoju, o których 
mowa w art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o zasadach finansowania nauki, zadania te realizuje 
i finansuje minister w!a'ciwy do spraw nauki, nie d!u-
"ej jednak ni" przez okres 6 miesi&cy od dnia wej'cia 
w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki. 

Art. 37. Przepisu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o zasadach finansowania nauki nie stosuje 
si& w roku bud"etowym, w którym zostanie utworzo-
ne Narodowe Centrum Nauki. 

Art. 38. 1. W terminie 2 miesi&cy od dnia wej'cia 
w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 
finansowania nauki, jednostki naukowe posiadaj%ce 
kategori& 1 lub 2, otrzyman% na podstawie oceny pa-
rametrycznej, przeprowadzonej zgodnie z ustaw% 
z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki, oraz 'rodowiska spo!eczno-gospodarcze 
o uznanym dorobku w zakresie innowacyjno'ci zg!o-
sz% kandydatów do pierwszego sk!adu Komitetu Ewa-
luacji Jednostek Naukowych. 

2. Z dniem 1 stycznia 2011 r. minister w!a'ciwy do 
spraw nauki powo!a na okres 2 lat dziesi&ciu cz!onków 
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych spo'ród 
kandydatów zg!oszonych przez 'rodowisko naukowe 
i pi&ciu cz!onków Komitetu spo'ród kandydatów zg!o-
szonych przez 'rodowiska spo!eczno-gospodarcze. 
Pozosta!ych cz!onków Komitetu powo!uje si& na okres 
4 lat.

Rozdzia! 4

Przepisy dostosowuj#ce i przej!ciowe do ustawy 
o Narodowym Centrum Bada$ i Rozwoju

Art. 39. 1. Dyrektor Narodowego Centrum Bada$ 
i Rozwoju i zast&pcy Dyrektora powo!ani na podsta-
wie ustawy wymienionej w art. 7 niniejszej ustawy 
pe!ni% obowi%zki do dnia powo!ania Dyrektora na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Bada$ i Rozwoju.

2. Minister w!a'ciwy do spraw nauki og!asza kon-
kurs na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum 
Bada$ i Rozwoju w terminie 6 miesi&cy od dnia wej-
'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Naro-
dowym Centrum Bada$ i Rozwoju.

Art. 40. 1. Minister w!a'ciwy do spraw nauki po-
wo!uje Rad& Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju 
w terminie 2 miesi&cy od dnia wej'cia w "ycie ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Ba-
da$ i Rozwoju.

2. Rada Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju 
powo!ana na podstawie ustawy wymienionej w art. 7 
niniejszej ustawy ulega rozwi%zaniu z dniem powo!a-
nia Rady Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju, 
o której mowa w ust. 1.

3. Rada Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju 
pierwszej kadencji jest powo!ywana na 2 lata. Prze-
wodnicz%cemu i wskazanym przez niego czternastu 
cz!onkom Rady Narodowego Centrum Bada$ i Roz-
woju, minister w!a'ciwy do spraw nauki przed!u"a ka-
dencj& o 2 lata.

4. Powo!anie pozosta!ych pi&tnastu cz!onków Ra-
dy Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju na cztero-
letni% kadencj& dokonuje si& zgodnie z art. 12 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Ba-
da$ i Rozwoju. 

Art. 41. Pracownicy Biura Narodowego Centrum 
Bada$ i Rozwoju powo!anego na podstawie ustawy, 
o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, z dniem wej-
'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Naro-
dowym Centrum Bada$ i Rozwoju, staj% si& pracowni-
kami Biura Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju 
w rozumieniu tej ustawy. Do pracowników Biura Na-
rodowego Centrum Bada$ i Rozwoju stosuje si& prze-
pisy art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 42. Z dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada$ 
i Rozwoju maj%tek Narodowego Centrum Bada$ i Roz-
woju utworzonego na podstawie przepisów ustawy, 
o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, staje si& ma-
j%tkiem Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju w ro-
zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodo-
wym Centrum Bada$ i Rozwoju.
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Art. 43. 1. W terminie 15 dni od dnia wej'cia w "y-
cie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym 
Centrum Bada$ i Rozwoju, Dyrektor Narodowego 
Centrum Bada$ i Rozwoju opracowuje i przedstawia 
ministrowi w!a'ciwemu do spraw nauki do zatwier-
dzenia projekt planu finansowego Narodowego Cen-
trum Bada$ i Rozwoju, pozytywnie zaopiniowany 
przez Rad& Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju. 

2. Podstaw& gospodarki finansowej Narodowego 
Centrum Bada$ i Rozwoju, w okresie od dnia wej'cia 
w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodo-
wym Centrum Bada$ i Rozwoju do dnia zatwierdzenia 
przez ministra w!a'ciwego do spraw nauki planu 
finansowego Narodowego Centrum Bada$ i Rozwoju, 
stanowi plan finansowy Narodowego Centrum Bada$ 
i Rozwoju utworzonego na podstawie przepisów usta-
wy, o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy.

Art. 44. Realizacj& zada$ Narodowego Centrum 
Bada$ i Rozwoju utworzonego na podstawie ustawy, 
o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy, rozpocz&t% 
przed dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Narodowym Centrum Bada$ i Rozwoju, 
kontynuuje si& na zasadach dotychczasowych.

Art. 45. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 1 ust. 4, art. 4 ust. 5 i art. 5 ust. 3 ustawy wy-
mienionej w art. 7 niniejszej ustawy zachowuj% moc 
do dnia wej'cia w "ycie przepisów wykonawczych wy-
danych na podstawie art. 1 ust. 5, art. 33 ust. 2 i art. 45 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Cen-
trum Bada$ i Rozwoju, nie d!u"ej jednak ni" przez 
12 miesi&cy od dnia jej wej'cia w "ycie.

Rozdzia! 5

Przepisy dostosowuj#ce i przej!ciowe do ustawy 
o Narodowym Centrum Nauki

Art. 46. 1. Minister w!a'ciwy do spraw nauki po-
wo!uje, w terminie nie d!u"szym ni" 14 dni od dnia 
wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Na-
rodowym Centrum Nauki, bez zachowania trybu okre'-
lonego w art. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Na-
rodowym Centrum Nauki, na okres nie d!u"szy ni" 
6 miesi&cy, Pe!nomocnika do spraw utworzenia Naro-
dowego Centrum Nauki i ustala jego wynagrodzenie. 

2. Pe!nomocnik kieruje prac% Narodowego Cen-
trum Nauki do czasu powo!ania Dyrektora Narodowe-
go Centrum Nauki. Do Pe!nomocnika stosuje si& prze-
pisy art. 11 ust. 1—3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Nauki.

3. Pe!nomocnik, w porozumieniu z ministrem 
w!a'ciwym do spraw nauki, przygotowuje i przedsta-
wia ministrowi w!a'ciwemu do spraw nauki do za-
twierdzenia plan finansowy Narodowego Centrum 
Nauki na okres od dnia jego utworzenia do ko$ca roku 
obrotowego.

Art. 47. 1. Minister w!a'ciwy do spraw nauki po-
wo!uje cz!onków pierwszej kadencji Rady Narodowe-
go Centrum Nauki na okres 2 lat spo'ród co najmniej 
dwudziestu czterech kandydatów wskazanych przez 
Zespó! Identyfikuj%cy Cz!onków Rady w trybie art. 14 

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Cen-
trum Nauki, w terminie nie d!u"szym ni" 3 miesi%ce od 
dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Narodowym Centrum Nauki.

2. W terminie 2 miesi&cy od dnia wej'cia w "ycie 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Cen-
trum Nauki jednostki naukowe posiadaj%ce katego-
ri& 1, otrzyman% na podstawie oceny parametrycznej 
przeprowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie ustawy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasa-
dach finansowania nauki i organizacje reprezentuj%ce 
'rodowisko naukowe zg!osz% do Zespo!u Identyfikuj%-
cego Cz!onków Rady kandydatów do pierwszej Rady 
Narodowego Centrum Nauki.

3. Minister w!a'ciwy do spraw nauki, przed up!y-
wem pierwszej kadencji Rady Narodowego Centrum 
Nauki, po zasi&gni&ciu opinii jej Przewodnicz%cego, 
przed!u"y okres powo!ania dwunastu cz!onków Rady 
Narodowego Centrum Nauki na kolejne 2 lata.

Art. 48. 1. Minister w!a'ciwy do spraw nauki prze-
ka"e Narodowemu Centrum Nauki umowy dotycz%ce 
projektów badawczych zawarte: 

1)  od dnia 1 stycznia 2010 r. — w terminie 6 miesi&cy 
od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

2)  w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 
31 grudnia 2009 r. — w terminie 9 miesi&cy od 
dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;

3)  w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 
31 grudnia 2008 r. — w terminie 12 miesi&cy od 
dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.

2. Minister w!a'ciwy do spraw nauki, w terminie 
6 miesi&cy od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki 
przeka"e do realizacji Narodowemu Centrum Nauki 
zadania dotycz%ce wspó!pracy mi&dzynarodowej rea-
lizowanej w formie projektów mi&dzynarodowych 
niewspó!finansowanych. 

3. Z dniem przekazania Narodowemu Centrum  
Nauki umów, o których mowa w ust. 1, Narodowe 
Centrum Nauki staje si& ich stron%. Do finansowania 
i rozliczania tych umów stosuje si& przepisy art. 34  
niniejszej ustawy.

4. Post&powania dotycz%ce projektów badawczych 
wszcz&te i niezako$czone decyzj% ministra w!a'ciwe-
go do spraw nauki do dnia wej'cia w "ycie ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum  
Nauki, tocz% si& przed ministrem w!a'ciwym do spraw 
nauki na zasadach okre'lonych w art. 35 niniejszej 
ustawy. Umowy o realizacj& i finansowanie projektów 
badawczych zawiera Dyrektor Narodowego Centrum 
Nauki. 

5. Do czasu przekazania umów i projektów mi&-
dzynarodowych niewspó!finansowanych, o których 
mowa w ust. 1 i 2, do Narodowego Centrum Nauki za-
dania te realizuje i finansuje minister w!a'ciwy do 
spraw nauki. 
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Rozdzia! 6

Przepisy dostosowuj#ce i przej!ciowe do ustawy 
o instytutach badawczych

Art. 49. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe dzia!a-
j%ce na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych, które uzyska!y ka-
tegori& 1, 2, 3, 4 lub 5 na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki, staj% si& instytutami badawczymi w rozumieniu 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych. Do jednostek tych stosuje si& przepisy art. 32 
ust. 2.

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, które uzy-
ska!y kategori& 2, 3 lub 4 na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finan-
sowania nauki, podlegaj% audytowi, o którym mowa 
w art. 36 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytu-
tach badawczych. Audyt dokonywany jest w terminie 
18 miesi&cy od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

3. Jednostki, o których mowa w ust. 1, które uzy-
ska!y kategori& 5 na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki, s% w!%czane do instytutów badawczych, prze-
kszta!cane w instytucje gospodarki bud"etowej, likwi-
dowane b%d# podlegaj% komercjalizacji, w trybie i na 
zasadach okre'lonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych w terminie 18 mie-
si&cy od dnia wej'cia w "ycie tej ustawy.

Art. 50. Pa$stwowe instytuty badawcze dzia!aj%ce 
na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednost-
kach badawczo-rozwojowych staj% si& pa$stwowymi 
instytutami badawczymi w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

Art. 51. Rada G!ówna Jednostek Badawczo-Roz-
wojowych staje si& Rad% G!ówn% Instytutów Badaw-
czych. Kadencja nowej Rady G!ównej Instytutów Ba-
dawczych trwa do ko$ca kadencji Rady G!ównej Jed-
nostek Badawczo-Rozwojowych.

Art. 52. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej, 
powo!any na to stanowisko przed dniem wej'cia w "y-
cie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach ba-
dawczych, pe!ni t& funkcj& do ko$ca okresu, na który 
by! powo!any.

Art. 53. 1. Rada naukowa jednostki badawczo-roz-
wojowej zaliczonej do kategorii 1 na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki, która na podstawie art. 49 ust. 1 
niniejszej ustawy sta!a si& instytutem badawczym, 
dzia!a w dotychczasowym sk!adzie, jednak nie d!u"ej 
ni" 9 miesi&cy od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

2. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej 
zaliczonej do kategorii 2, 3 lub 4 na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach 
finansowania nauki, która na podstawie art. 49 ust. 2 
niniejszej ustawy sta!a si& instytutem badawczym, 
dzia!a w dotychczasowym sk!adzie, jednak nie d!u"ej 
ni" 24 miesi%ce od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.

3. Rada naukowa jednostki badawczo-rozwojowej 
zaliczonej do kategorii 5 na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 8 pa#dziernika 2004 r. o zasadach finanso-
wania nauki, dzia!a w dotychczasowym sk!adzie, jed-
nak nie d!u"ej ni" 18 miesi&cy od dnia wej'cia w "ycie 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych.

Art. 54. Instytuty badawcze dostosuj% swoje statu-
ty i regulaminy organizacyjne do postanowie$ ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych 
w terminie 6 miesi&cy od dnia jej wej'cia w "ycie.

Art. 55. 1. Do stosunków pracy nawi%zanych przed 
dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych stosuje si& przepisy 
tej ustawy.

2. Osoby zatrudnione w dniu wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych na podstawie mianowania na stanowisku profe-
sora staj% si& pracownikami zatrudnionymi na podsta-
wie mianowania na stanowisku profesora zwyczajne-
go. 

3. Osoby zatrudnione w dniu wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych na podstawie umowy o prac& na stanowisku 
profesora staj% si& pracownikami zatrudnionymi na 
podstawie umowy o prac& na stanowisku profesora 
nadzwyczajnego.

4. Osoby zatrudnione w dniu wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych na stanowisku docenta, które posiadaj% stopie$ 
naukowy doktora habilitowanego staj% si& pracowni-
kami zatrudnionymi na stanowisku profesora nadzwy-
czajnego.

5. Osoby zatrudnione w dniu wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych na stanowisku docenta, które posiadaj% stopie$ 
naukowy doktora, mog% zosta( zatrudnione na stano-
wisku profesora nadzwyczajnego, pod warunkiem 
uzyskania pozytywnej oceny dorobku i osi%gni&(  
naukowych, dokonanej przez rad& naukow%. W pozo-
sta!ych przypadkach staj% si& pracownikami zatrud-
nionymi na stanowisku adiunkta.

Art. 56. Do spraw dyscyplinarnych wszcz&tych 
i niezako$czonych przed dniem wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych stosuje si& przepisy dotychczasowe. 

Art. 57. Instytuty badawcze dostosuj% struktur& 
podleg!o'ci s!u"bowej pracowników do postanowie$ 
art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o insty-
tutach badawczych w ci%gu 12 miesi&cy od dnia wej-
'cia w "ycie ustawy. 

Art. 58. Instytuty badawcze w ci%gu 12 miesi&cy 
od dnia wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych dostosuj% zasady 
wynagradzania do postanowie$ art. 63 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 

Art. 59. Studia doktoranckie prowadzone przez  
instytut naukowo-badawczy staj% si& studiami dokto-
ranckimi instytutu badawczego.
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Art. 60. 1. Spó!ka handlowa powsta!a w wyniku 
komercjalizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo- 
-rozwojowej otrzymuje status centrum badawczo-roz-
wojowego na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku 
o nadanie tego statusu, bez konieczno'ci zachowania 
warunków okre'lonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 
30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania dzia-
!alno'ci innowacyjnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si& pod warunkiem z!o"e-
nia przez spó!k& wniosku w terminie 15 miesi&cy od 
dnia przekszta!cenia. W przypadku gdy wniosek nie 
zostanie uwzgl&dniony, spó!ka jest obowi%zana do za-
p!aty podatków i op!at nale"nych za okres zwolnienia 
w terminie miesi%ca od dnia uprawomocnienia si& de-
cyzji w sprawie wniosku.

Art. 61. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 11, art. 21 ust. 4, art. 40 ust. 4, art. 72 ustawy, 
o której mowa w art. 8 niniejszej ustawy, zachowuj% 
moc do czasu wej'cia w "ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 8 ust. 6, art. 9 
ust. 5, art. 10, art. 25 ust. 6 i art. 61 ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, jednak 
nie d!u"ej ni" przez 12 miesi&cy.

Rozdzia! 7

Przepisy dostosowuj#ce i przej!ciowe do ustawy 
o Polskiej Akademii Nauk

Art. 62. Polska Akademia Nauk dzia!aj%ca na pod-
stawie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej 
Akademii Nauk staje si& Polsk% Akademi% Nauk w ro-
zumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk.

Art. 63. 1. Kadencja organów Polskiej Akademii 
Nauk i jej placówek naukowych oraz innych jednostek 
organizacyjnych wygasa z up!ywem terminów okre'-
lonych w dotychczasowych przepisach, z zastrze"e-
niem ust. 2.

2. Organy instytutów Akademii, których kadencja 
ko$czy si& przed 30 czerwca 2011 r. wy!aniane s% na 
podstawie dotychczasowych przepisów.

Art. 64. Dotychczasowi cz!onkowie rzeczywi'ci, za-
graniczni i korespondenci staj% si& cz!onkami Polskiej 
Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Art. 65. 1. Wybory cz!onków Polskiej Akademii  
Nauk w kadencji 2007—2010 przeprowadza si& na 
podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Wybory Prezesa i wiceprezesów Polskiej Akade-
mii Nauk na kadencj& 2011—2014 przeprowadza si& 
na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Prezydium Akademii na kadencj& 2011—2014 
zostanie wy!onione nie pó#niej ni" do 30 czerwca 
2011 r.

4. Do czasu wy!onienia nowego sk!adu Prezydium 
Akademii, ale nie pó#niej ni" do 30 czerwca 2011 r., 
Prezydium dzia!a w dotychczasowym sk!adzie. 

Art. 66. Pierwszy Kanclerz Polskiej Akademii Nauk 
jest wybierany nie pó#niej ni" w ci%gu 3 miesi&cy od 
rozpocz&cia kadencji organów Polskiej Akademii Nauk 
w latach 2011—2014.

Art. 67. Pierwsze rady kuratorów zostan% wy!onio-
ne nie pó#niej ni" w ci%gu 3 miesi&cy od rozpocz&cia 
kadencji organów Polskiej Akademii Nauk w latach 
2011—2014.

Art. 68. Pierwsza kadencja komisji do spraw etyki 
w nauce ko$czy si& wraz z up!ywem kadencji organów 
Akademii przypadaj%cej na lata 2011—2014.

Art. 69. 1. Polska Akademia Nauk, instytuty nauko-
we Polskiej Akademii Nauk, pomocnicze placówki  
naukowe oraz inne jednostki organizacyjne Polskiej 
Akademii Nauk dostosuj% swoje statuty i regulaminy 
organizacyjne do postanowie$ ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk w terminie 
6 miesi&cy od dnia jej wej'cia w "ycie.

2. Do czasu ustanowienia nowego statutu lub in-
nych wewn&trznych przepisów, o których mowa 
w ust. 1, obowi%zuj% dotychczasowe postanowienia 
ze zmianami wynikaj%cymi z ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Art. 70. 1. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dy-
rektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii  
Nauk, w terminie 3 lat od dnia wej'cia w "ycie ustawy, 
ustal% zasób nieruchomo'ci Polskiej Akademii Nauk 
i instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk nie-
zb&dnych do realizacji zada$ okre'lonych w art. 2 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 
Nauk, oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy, 
o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

2. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy 
instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, naj-
pó#niej w terminie 5 lat od dnia wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii  
Nauk, sporz%dz% i podadz% do wiadomo'ci Prezesa 
Rady Ministrów, ministra w!a'ciwego do spraw nauki 
i ministra w!a'ciwego do spraw Skarbu Pa$stwa wy-
kazy nieruchomo'ci przeznaczonych do odp!atnego 
zbycia albo zrzekn% si& na rzecz Skarbu Pa$stwa lub 
gminy nieruchomo'ci, które zosta!y uznane za zb&dne 
do realizacji zada$ Polskiej Akademii Nauk okre'lo-
nych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  
o Polskiej Akademii Nauk oraz przeznaczonych na re-
zerw&, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

Art. 71. 1. Jednostki organizacyjne Polskiej Akade-
mii Nauk nieposiadaj%ce osobowo'ci prawnej utwo-
rzone na podstawie ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. 
o Polskiej Akademii Nauk z dniem wej'cia w "ycie 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 
Nauk mog% dzia!a( w ramach Polskiej Akademii Nauk 
na zasadach okre'lonych w statucie Polskiej Akademii 
Nauk, z zastrze"eniem ust. 2—4.

2. Pomocnicze placówki naukowe staj% si& pomoc-
niczymi jednostkami naukowymi w rozumieniu usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii  
Nauk.

3. Placówki naukowe nieposiadaj%ce osobowo'ci 
prawnej mog% ulec przekszta!ceniu. Do przekszta!ce$ 
stosuje si& odpowiednio przepisy art. 61—67 ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.
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4. Do czasu przekszta!cenia, placówki naukowe, 
o których mowa w ust. 3, dzia!aj% w strukturze Polskiej 
Akademii Nauk i posiadaj% status pomocniczych jed-
nostek naukowych w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

5. Do pracowników placówek, o których mowa 
w ust. 4, stosuje si& przepisy dotycz%ce pracowników 
pomocniczych jednostek naukowych.

Art. 72. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. Polska Akade-
mia Nauk wst&puje we wszelkie przewidziane w prze-
pisach prawa podatkowego prawa i obowi%zki ka"dej 
z jednostek, o których mowa w art. 71 ust. 1 niniejszej 
ustawy.

2. W przypadku likwidacji jednostek, o których mo-
wa w art. 71 ust. 1 niniejszej ustawy, z zastrze"eniem 
ust. 3, w 2010 r. przepisy ust. 1 stosuje si& odpowied-
nio.

3. W przypadku po!%czenia jednostki naukowej 
nieposiadaj%cej osobowo'ci prawnej z instytutem  
naukowym Polskiej Akademii Nauk lub jej przekszta!-
cenia w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk 
wst&puj% one we wszelkie przewidziane w przepisach 
prawa podatkowego prawa i obowi%zki jednostek, 
o których mowa w ust. 1.

Art. 73. Polska Akademia Nauk i instytuty nauko-
we Polskiej Akademii Nauk zachowuj% udzia!y i akcje, 
obj&te lub nabyte przed dniem wej'cia w "ycie ustawy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, 
w spó!kach zarejestrowanych do tego dnia.

Art. 74. Do stosunków pracy nawi%zanych przed 
dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk stosuje si& przepisy 
tej ustawy, z zastrze"eniem "e:
1)  dotychczasowi profesorowie uzyskuj% stanowisko 

profesora zwyczajnego;
2)  dotychczasowi docenci uzyskuj% stanowisko pro-

fesora nadzwyczajnego.

Art. 75. Do maksymalnego okresu zatrudnienia na 
stanowiskach asystenta lub adiunkta osób, z którymi 
nawi%zano stosunek pracy na tych stanowiskach przed 
dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, stosuje si& przepisy 
dotychczasowe.

Art. 76. 1. Stosunki pracy osób, o których mowa 
w art. 95 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk, powsta!e przed dniem wej'cia w "y-
cie tej ustawy ulegaj% przekszta!ceniu lub rozwi%zaniu 
za wypowiedzeniem w okresie 12 miesi&cy od dnia 
wej'cia w "ycie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o Polskiej Akademii Nauk, z zastrze"eniem ust. 2.

2. Stosunki pracy osób podlegaj%cych ochronie 
szczególnej, wynikaj%cej z odr&bnych przepisów, ule-
gaj% przekszta!ceniu lub rozwi%zaniu za wypowiedze-
niem po zako$czeniu tego okresu.

Art. 77. )wiadczenia przys!uguj%ce pracownikom 
naukowym za okres usprawiedliwionej nieobecno'ci 
w pracy, niezdolno'ci do pracy wskutek choroby lub 
odosobnienia spowodowanego chorob% zaka#n%, roz-
pocz&ty przed dniem wej'cia w "ycie ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, s% rozli-
czane do czasu ich zako$czenia zgodnie z przepisami 
dotychczas obowi%zuj%cymi.

Art. 78. Do spraw dyscyplinarnych wszcz&tych 
i niezako$czonych przed dniem wej'cia w "ycie usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk 
stosuje si& przepisy dotychczasowe.

Art. 79. 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. Prezes Rady 
Ministrów sprawuje nadzór nad Polsk% Akademi%  
Nauk w zakresie zgodno'ci dzia!ania jej organów 
z przepisami ustawowymi i statutem Polskiej Akade-
mii Nauk, w tym w zakresie gospodarki finansowej.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. do gospodarki finan-
sowej prowadzonej przez Polsk% Akademi& Nauk,  
instytuty, pomocnicze jednostki naukowe i inne jed-
nostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk stosuje 
si& przepisy dotychczasowe.

Art. 80. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 12 ust. 3, art. 43, art. 47 ust. 5, art. 67 oraz 
art. 86 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 9 niniejszej 
ustawy, zachowuj% moc do czasu wej'cia w "ycie 
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 
art. 12 ust. 3, art. 49 ust. 5, art. 69, art. 86 i art. 105 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii 
Nauk, jednak nie d!u"ej ni" przez 12 miesi&cy od dnia 
wej'cia w "ycie tej ustawy.

Rozdzia! 8

Przepis ko$cowy

Art. 81. Ustawa wchodzi w "ycie z dniem 1 pa#-
dziernika 2010 r., z wyj%tkiem:

1)  art. 5 pkt 1, który wchodzi w "ycie z dniem 1 lipca 
2010 r.;

2)  art. 10 pkt 1 lit. b oraz art. 12 pkt 1 lit. b, które wcho-
dz% w "ycie z dniem 1 stycznia 2011 r.

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


