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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o instytutach badawczych 

(druk nr 181) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest wzmocnienie nadzoru państwowych instytutów badawczych przez 

ministra nadzorującego.  

Aby osiągnąć ten cel ustawa przyznaje ministrowi nadzorującemu możliwość wyboru 

dyrektora instytutu spośród kandydatów zarekomendowanych przez komisję konkursową. 

Ustawa rozszerza katalog przesłanek odmowy powołania dyrektora państwowego instytutu 

badawczego, o brak rękojmi należytej realizacji zadań instytutu. Zmieniają się też przesłanki 

odwołania dyrektora. 

W przypadku niepowołania dyrektora lub jego odwołania minister zyskuje prawo 

powołania osoby pełniącej obowiązki dyrektora spośród szerszego kręgu osób, niż 

w przypadku innych instytutów badawczych. 

Ustawa wzmacnia reprezentację ministra nadzorującego w komisji konkursowej na 

stanowisko dyrektora instytutu oraz ilość członków rad naukowych powoływanych przez 

ministra. 

Minister nadzorujący zyskuje prawo uchylenia uchwał rad naukowych państwowych 

instytutów badawczych w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu 

instytutu. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 292). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Komisja wprowadziła bardzo obszerne zmiany, 

polegające przede wszystkim na ograniczeniu zakresu ustawy do państwowych instytutów 

badawczych. Ponadto wprowadzono szereg zmian techniczno-legislacyjnych oraz poprawki 

dodające przepisy przejściowe. 

Sejm przyjął ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Edukacji, Nauki 

i Młodzieży wraz z poprawką złożoną w trakcie drugiego czytania dotyczącą odrębności 

instytutów podległych Ministrowi Sprawiedliwości. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przepis art. 7 określa zasady przekształceń organizacyjnych instytutów badawczych. 

Opiniowana ustawa dodaje w art. 7 ust. 3a który stanowi, że w przypadku reorganizacji 

państwowego instytutu badawczego polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego 

działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora.  

Treść omawianego przepisu powinna znaleźć się  w art. 26 ust. 2a, który określa 

przesłanki odwołania dyrektora państwowego instytutu badawczego. 

Propozycja poprawki (w poprawce pominięto treść art. 7 ust. 3a zdanie drugie, gdyż 

znajdzie zastosowanie analogiczny przepis art. 26 ust. 3a): 

w art. 1: 

a) skreśla się pkt 1; 

b) w pkt 5 w lit. a, w ust. 2a dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) reorganizacji państwowego instytutu badawczego polegającej na zmianie 

przedmiotu lub zakresu jego działania.”; 

 

2. Ustawa w art. 24 ust. 4a określa przesłanki odmowy powołania dyrektora 

państwowego instytutu badawczego. W porównaniu z przesłankami odmowy powołania 

dyrektora innych instytutów badawczych dodano brak rękojmi kandydatów należytej 

realizacji zadań instytutu. Wnioskując a contrario  dyrektorzy instytutów badawczych innych 
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niż państwowe instytuty badawcze mogą nie dawać rękojmi należytej realizacji zadań 

instytutu.  

Ponadto porównując treść ust. 4 i 4a należy dojść do wniosku, że w przypadku 

państwowego instytutu badawczego, w odróżnieniu od innych instytutów badawczych, 

odmowa powołania dyrektora nie wymaga uzasadnienia. Ponieważ uzasadnienie ustawy  nie 

porusza tej kwestii nie wiadomo, czy jest to zamierzone działanie ustawodawcy. 

W przypadku zamierzonego działania ustawodawcy przepis nie wymaga poprawek, 

natomiast jeżeli treść przepisu jest jedynie przeoczeniem należy wprowadzić następującą 

poprawkę: 

w art. 1 w pkt 3: 

a)  po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Minister nadzorujący odmawia powołania na dyrektora kandydata 

wskazanego przez komisję konkursową, jeżeli: 

1) konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa; 

2) kandydat nie spełnia kryteriów określonych w ust. 6; 

3) kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji zadań instytutu.”, 

b) w lit. b: 

– w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „ust.4a” dodaje się wyrazy „i 4b”, 

– w ust. 4a w zdaniu wstępnym wyrazy „nie powołuje” zastępuje się wyrazami „odmawia 

powołania”, 

– dodaje się ust. 4b w brzmieniu: 

„4b. Odmowa powołania dyrektora wymaga uzasadnienia.”; 

 

3. Na podstawie art. 24 ust. 5a w przypadku niepowołania dyrektora państwowego 

instytutu badawczego rada naukowa ponownie zarządza przeprowadzenie konkursu. Do czasu 

powołania nowego dyrektora minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków 

dyrektora jednego z jego zastępców albo innego pracownika instytutu spełniającego warunki 

określone ustawie warunki. Minister nadzorujący może zmienić decyzję o wyznaczeniu 

osoby do pełnienia obowiązków dyrektora. 
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Wyraz „decyzja” jest charakterystyczny dla postępowania administracyjnego które nie 

znajduje zastosowania w tym przypadku. Należy użyć terminologii adekwatnej do czynności 

ministra.  

Ponadto zwrot „zmiana decyzji” oznacza zmianę ze skutkiem ex tunc, tzn. od chwili 

wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora, a wydaje się że celem przepisu jest skutek 

ex nunc, tzn. zastąpienie jednej osoby przez inną z zachowaniem ważności wszystkich 

czynności podjętych przez osobę pierwotnie wyznaczoną.  

Uwaga odnosi się odpowiednio do art. 26 ust. 3a 

Propozycja poprawki: 

w art. 1: 

a) w pkt 3 w lit. c, w ust. 5a zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia 

obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu drugim wyznaczyć inną osobę 

spośród  zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki 

określone w ust. 6 pkt 1–3 i 5.”, 

b) w pkt 5 w lit. b, w ust. 3a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Minister nadzorujący może w miejsce osoby wyznaczonej do pełnienia 

obowiązków dyrektora w trybie określonym w zdaniu pierwszym wyznaczyć inną 

osobę spośród  zastępców dyrektora i innych pracowników spełniających warunki 

określone w art. 24 ust. 6 pkt 1–3 i 5.”; 

 

4 W art. 25 w ust. 4 wyliczenie jest uzupełnione o pkt 4, zgodnie z którym w przypadku 

państwowego instytutu badawczego komisja konkursowa podejmuje uchwałę 

o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydatów na dyrektora wraz z wynikami 

konkursu. Obok tego punktu nadal będzie obowiązywał pkt 3 nakazujący aby komisja 

konkursowa podjęła  uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu jednego kandydata 

na dyrektora. Należy podkreślić, że literalna wykładnia pkt 3 nakazuje odnosić go do każdego 

instytutu badawczego, a więc również do państwowych instytutów badawczych. Wobec tego 

w ramach jednego przepisu tj. art. 25 ust. 4 dochodzi do sprzeczności pomiędzy punktami 3 i 

4. Aby uniknąć tej sprzeczności już na etapie wykładni językowej należy zastosować 
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konstrukcję przepisu analogiczną do dodawanego do ustawy art. art. 29 ust. 2 pkt 3, 

polegającą na połączeniu pkt 3 i 4. 

Uwaga odnosi się odpowiednio do art. 29 ust. 2 pkt 4a. 

Propozycja poprawki (skreślenie ust. 6 w art. 29 jest konsekwencją połączenia pkt 4 i 4a 

w ust. 2): 

w art. 1: 

a) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) podejmuje uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydata na 

dyrektora, a w przypadku państwowego instytutu badawczego – kandydatów 

na dyrektora wraz z wynikami konkursu.”;”, 

b)  pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) w art. 29a w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

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

dyrektora, a w przypadku państwowego instytutu badawczego – o odwołanie 

dyrektora; 

4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza 

naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych 

w regulaminie organizacyjnym, a w przypadku państwowego instytutu badawczego 

– na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowego 

oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie 

organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych;”,”; 

 

5. Na podstawie art. 28 ust. 5a w przypadku państwowego instytutu badawczego umowę 

o zakazie konkurencji z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera minister nadzorujący. 

Minister nie ma zdolności prawnej wobec tego nie może być stroną umowy. Wydaje się, 

ze celem przepisu było przyznanie ministrowi wyłącznej kompetencji do reprezentowania 

państwowego instytutu badawczego w umowach o zakazie konkurencji z dyrektorem oraz 

jego zastępcami. 
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Ten sam błąd znajduje się w art. 28 ust. 5, którego nie można poprawić ze względu na 

związanie Senatu materią ustawy przekazaną przez Sejm. Dlatego niniejszą uwagę należy 

traktować, jako  wniosek de lege ferenda. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


