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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o instytutach badawczych 

oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze 

 

(druk nr 395) 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O INSTYTUTACH BADAWCZYCH (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 371, 1079 i 1311) 

 

Art. 6. 

1. Minister nadzorujący wyposaża instytut w środki niezbędne do prowadzenia działalności 

określonej w akcie o utworzeniu instytutu. 

2. Instytut działa na podstawie statutu, który określa przedmiot i zakres działania instytutu. 

Statut uchwala rada naukowa, a zatwierdza minister nadzorujący. 

3. Pierwszy statut nowo utworzonemu instytutowi oraz statut instytutowi powstałemu w 

wyniku połączenia lub podziału nadaje minister nadzorujący. Pierwszy statut obowiązuje 

do czasu zatwierdzenia przez ministra nadzorującego statutu uchwalonego zgodnie z 

trybem, o którym mowa w ust. 2. 

4. Strukturę organizacyjną instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych organizacji 

związkowych. 

[5. Do czasu powołania dyrektora w tworzonym instytucie minister nadzorujący wyznacza na 

okres nie dłuższy niż 6 miesięcy osobę pełniącą funkcję kierownika instytutu.] 

<5. Do czasu powołania dyrektora w tworzonym instytucie albo w instytucie powstałym 

w wyniku połączenia albo podziału minister nadzorujący wyznacza, na okres nie 

dłuższy niż 6 miesięcy, osobę pełniącą obowiązki dyrektora.> 
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Art. 7. 

1. Instytut może zostać połączony z innym instytutem, podzielony, zreorganizowany, 

przekształcony w instytucję gospodarki budżetowej działającą na podstawie ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) lub 

zlikwidowany, jeżeli minister nadzorujący uzna, że łączenie, podział, reorganizacja, 

przekształcenie lub likwidacja instytutu są uzasadnione merytorycznie, organizacyjnie i 

finansowo, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. 

2. Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutu może nastąpić również na 

wspólny wniosek rady naukowej i dyrektora instytutu po zasięgnięciu opinii zakładowych 

organizacji związkowych złożony ministrowi nadzorującemu. 

3. Rada Ministrów na wniosek ministra nadzorującego, złożony po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia, dokonuje połączenia, 

podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutu. 

[3a. W przypadku reorganizacji państwowego instytutu badawczego polegającej na zmianie 

przedmiotu lub zakresu jego działania minister nadzorujący może odwołać 

dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.] 

<3a. W przypadku reorganizacji instytutu polegającej na zmianie przedmiotu lub 

zakresu jego działania minister nadzorujący może odwołać dotychczasowego 

dyrektora. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.> 

4. Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie niniejszej ustawy. 

5. Do utworzenia instytucji gospodarki budżetowej, poprzez przekształcenie, o którym mowa 

w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

 

Art. 8. 

1. Utworzenie instytutu jest poprzedzone postępowaniem przygotowawczym mającym na 

celu ocenę potrzeby oraz warunków jego utworzenia. 

2. Minister właściwy ze względu na planowaną działalność instytutu powołuje zespół roboczy 

do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. [Zespół roboczy przedstawia 

ministrowi opinię w terminie 3 miesięcy od dnia powołania.] <Zespół roboczy 

przedstawia ministrowi opinię w terminie 2 miesięcy od dnia powołania.> 

3. Połączenie, podział, reorganizację, przekształcenie lub likwidację instytutu poprzedza 

postępowanie przygotowawcze mające na celu ocenę potrzeby oraz warunków jego 

połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1799506&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1799506&full=1
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4. Minister nadzorujący powołuje zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego. [Zespół roboczy przedstawia ministrowi opinię w terminie 3 miesięcy 

od dnia powołania.]  <Zespół roboczy przedstawia ministrowi opinię w terminie 2 

miesięcy od dnia powołania.> 

5. Opinie w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji 

instytutu przedstawiają ministrowi nadzorującemu również rada naukowa oraz dyrektor 

instytutu. 

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb tworzenia, 

łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcenia lub likwidacji instytutów, w tym: 

1)   komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu, 

2)   uregulowanie zobowiązań, 

3)   zabezpieczenie roszczeń pracowniczych, 

4)   zagospodarowanie mienia 

- mając na celu poprawę jakości prowadzonych badań naukowych i wdrożeń oraz 

potencjału naukowego instytutu, a także racjonalne gospodarowanie środkami 

finansowymi oraz majątkiem instytutu. 

 

Art. 24. 

1. Dyrektor: 

1)   ustala plany działalności instytutu; 

2)   realizuje politykę kadrową; 

3)   zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego 

zadań statutowych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16 ust. 4; 

4)   odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu; 

5)   reprezentuje instytut; 

6)   podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw 

należących do zakresu działania rady naukowej. 

1a. Dyrektor, po zaopiniowaniu przez radę naukową, ustala regulamin zarządzania prawami 

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa w 

szczególności: 

1)   prawa i obowiązki instytutu, pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony i 

korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej; 
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2)   zasady wynagradzania twórców; 

3)   zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji między twórcą będącym 

pracownikiem instytutu a tym instytutem; 

4)   zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych 

oraz know-how związanego z tymi wynikami; 

5)   zasady korzystania z majątku instytutu wykorzystywanego do komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług naukowo-

badawczych. 

[2. Minister nadzorujący powołuje dyrektora na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii rady 

naukowej. Kandydata na dyrektora przedstawia ministrowi nadzorującemu komisja 

konkursowa w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6.] 

<2. Minister nadzorujący powołuje i odwołuje dyrektora.> 

[2a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący powołuje 

dyrektora na okres 4 lat spośród kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową 

w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 6. Komisja 

konkursowa przedstawia ministrowi nadzorującemu kandydatów spełniających wymagania 

konkursowe wraz z informacją o wynikach uzyskanych przez kandydatów w konkursie 

(wyniki konkursu).] 

3. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu dyrektora określa także wysokość jego 

wynagrodzenia. 

[4. Minister nadzorujący odmawia powołania na dyrektora kandydata wskazanego przez 

komisję konkursową, jeżeli konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa lub 

kandydat nie spełnia kryteriów określonych w ust. 6. Odmowa powołania wymaga 

uzasadnienia. 

4a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący nie powołuje 

dyrektora, jeżeli: 

1)   konkurs został przeprowadzony z naruszeniem prawa; 

2)   żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie spełnia wymagań 

konkursowych, o których mowa w ust. 2a; 

3)   żaden z kandydatów przedstawionych przez komisję konkursową nie daje rękojmi 

należytej realizacji zadań instytutu. 
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5. W przypadku niepowołania dyrektora rada naukowa zarządza ponowne przeprowadzenie 

konkursu. Do czasu powołania nowego dyrektora minister nadzorujący powołuje do 

pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców. 

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 w ust. 6 pkt 

1-3 i 5. 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.] 

6. Dyrektorem może być osoba, która: 

1)   posiada co najmniej stopień naukowy doktora; 

2)   korzysta z pełni praw publicznych; 

3)   posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; 

[4)   posiada znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu 

umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych;] 

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe. 

[7. Funkcję dyrektora można pełnić nie dłużej niż przez dwa następujące po sobie okresy, o 

których mowa w ust. 2 albo 2a, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Minister nadzorujący instytut, na wniosek rady naukowej, może wyrazić zgodę na 

przystąpienie do konkursu na okres kolejnych 4 lat osobie, która pełniła funkcję dyrektora 

przez dwa następujące po sobie okresy.] 

 

[Art. 25. 

1. Rada naukowa co najmniej na 3 miesiące przed upływem okresu, o którym mowa w art. 24 

ust. 2 albo 2a, lub w terminie 30 dni od dnia, w którym zaistniała konieczność powołania 

dyrektora, zarządza konkurs. 

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez radę naukową. W skład 

komisji konkursowej wchodzą dwie osoby wskazane przez radę naukową, zatrudnione w 

instytucie, jedna osoba wskazana przez Komitet oraz jeden przedstawiciel ministra 

właściwego do spraw nauki i jeden przedstawiciel ministra nadzorującego. 
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2a. W przypadku państwowego instytutu badawczego w skład komisji konkursowej wchodzi 

jedna osoba wskazana przez radę naukową, zatrudniona w instytucie, jedna osoba 

wskazana przez Komitet, jeden przedstawiciel ministra właściwego do spraw nauki oraz 

dwóch przedstawicieli ministra nadzorującego. 

3. Ogłoszenie o konkursie instytut publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu 

ogólnopolskim oraz na stronie internetowej instytutu. 

4. Komisja konkursowa: 

1)   sprawdza spełnienie wymagań konkursowych przez kandydatów; 

2)   udostępnia kandydatom spełniającym wymagania konkursowe informacje o instytucie, 

w zakresie umożliwiającym równe szanse w konkursie wszystkim kandydatom, z 

wyłączeniem informacji prawnie chronionych; 

3)   podejmuje uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydata na 

dyrektora. 

4)  podejmuje uchwałę o przedstawieniu ministrowi nadzorującemu kandydatów na 

dyrektora wraz z wynikami konkursu - w przypadku państwowego instytutu 

badawczego. 

5. Od uchwały komisji konkursowej, o której mowa w ust. 4 pkt 3, kandydatowi przysługuje 

odwołanie do ministra nadzorującego w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb 

przeprowadzania konkursu oraz sposób udostępniania kandydatom informacji o konkursie 

i wynikach konkursu, mając na uwadze przejrzystość i rzetelność procedury konkursowej.] 

 

Art. 26. 

[1. Minister nadzorujący odwołuje dyrektora w przypadku: 

1)   niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 6 pkt 2 i 5; 

2)   złożenia przez niego rezygnacji; 

3)   utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej 

co najmniej 6 miesięcy; 

4)   niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 35 ust. 3. 

2. Minister nadzorujący może odwołać dyrektora w przypadku działania niezgodnego z 

zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności w czasie zajmowania stanowiska. 

2a. Minister nadzorujący może odwołać dyrektora państwowego instytutu badawczego w 

przypadku: 
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1)   działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności; 

2)   nieprawidłowego wykonywania przez instytut określonych w jego statucie zadań, o 

których mowa w art. 2, lub zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2.] 

[3. W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister sprawujący nadzór nad instytutem 

wyznacza spośród jego zastępców osobę pełniącą funkcję kierownika instytutu na czas nie 

dłuższy niż 6 miesięcy.] 

<3. W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister nadzorujący wyznacza do 

pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo inną osobę 

spełniającą warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1–3 i 5 na okres nie dłuższy niż 6 

miesięcy.> 

[3a. W przypadku odwołania dyrektora państwowego instytutu badawczego minister 

nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków dyrektora jednego z jego zastępców albo 

innego pracownika instytutu spełniającego warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1-3 i 5 

na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 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.] 

 

Art. 27. 

[1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor.] 

<1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący.> 

[1a. W przypadku państwowego instytutu badawczego minister nadzorujący: 

1)   na wniosek dyrektora powołuje zastępców dyrektora; 

2)   odwołuje zastępców dyrektora.] 

[1b. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora państwowego instytutu 

badawczego określa także wysokość jego wynagrodzenia.] 

<1b. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora określa także 

wysokość jego wynagrodzenia.> 

2. Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub 

stopień naukowy doktora habilitowanego. 

3. Statut instytutu może przewidywać: 

1)   funkcję sekretarza naukowego; 
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2)   powołanie kolegium lub innych organów opiniodawczo-doradczych dyrektora, 

określając ich liczbę. 

4. Członków organów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor. 

5. Sekretarzem naukowym może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy 

doktora habilitowanego. 

 

Art. 28. 

1. Dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy nie mogą obejmować ani nabywać akcji lub 

udziałów spółek, w których akcje lub udziały ma instytut. 

2. Dyrektor, jego zastępcy oraz główny księgowy nie mogą pozostawać ze spółkami 

określonymi w ust. 1 w stosunku pracy oraz świadczyć na innej podstawie usług lub pracy 

na rzecz tych spółek. Zakaz ten nie dotyczy zasiadania w radach nadzorczych lub 

komisjach rewizyjnych takich spółek. 

3. Dyrektora, jego zastępców oraz głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy 

obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony w odrębnej 

umowie. 

4. Do zakazu, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 101
1
, 101

3
 i 101

4
 Kodeksu 

pracy. 

[5. Umowę z dyrektorem instytutu, o której mowa w ust. 3, zawiera minister nadzorujący.] 

<5. Umowę, o której mowa w ust. 3, z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera 

minister nadzorujący.> 

[5a. W przypadku państwowego instytutu badawczego umowę, o której mowa w ust. 3, z 

dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera minister nadzorujący.] 

 

Art. 29. 

1. Rada naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym 

instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej 

i badawczo-technicznej. 

2. Do zadań rady naukowej należy: 

1)   uchwalanie statutu; 

[2)   przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1571887:part=a101%281%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1571887:part=a101%283%29&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1571887:part=a101%284%29&full=1
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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;] 

<4) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw 

naukowych, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych 

wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie 

badań naukowych;> 

[4a)  opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, 

sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w 

regulaminie organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych - w 

przypadku państwowego instytutu badawczego;] 

5)   opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań dyrektora z 

wykonania zadań; 

6)   zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i 

wdrożeniowej; 

7)   opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub 

reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi osobami prawnymi; 

8)   opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 

9)   opiniowanie rocznego planu finansowego; 

10)  opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 

11)  opiniowanie podziału zysku instytutu; 

12)  opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-

technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego 

tych pracowników; 

13)  opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych; 

14)  przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie 

tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 

15)  wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego; 
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16)  opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i 

doktoranckich; 

17)  opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań 

naukowych i prac rozwojowych; 

18)  przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po 

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1, z 

uwzględnieniem art. 21 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64); 

19)  podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając 

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji; 

20)  występowanie do ministra właściwego, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z wnioskiem o włączenie 

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu 

innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 pkt 2. 

3. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 12 i 13, mają członkowie rady 

naukowej posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy. 

4. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 14, mają członkowie rady naukowej 

posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. 

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności instytutu. 

[6.  Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 4a, 5, 7, 9-13, w terminie 

nie dłuższym niż 30 dni.] 

<6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9–13, w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni.> 

 

Art. 30. 

1. W skład rady naukowej instytutu wchodzi nie mniej niż dwanaście i nie więcej niż 

czterdzieści osób. Statut instytutu określa liczbę tych osób oraz proporcje udziału osób 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1490750:part=a21&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1490750:part=a25u2&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1490750:part=a2p14&full=1
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posiadających stopień naukowy doktora oraz stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

tytuł naukowy, wchodzących w skład rady naukowej i będących pracownikami instytutu. 

[2. W skład rady naukowej, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą: 

1)   pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu w liczbie stanowiącej co najmniej 

50% składu rady; 

2)   osoby spoza instytutu w liczbie stanowiącej od 30% do 50% składu rady.] 

<2. W skład rady naukowej, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą: 

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią co najmniej 

40% składu rady; 

2) osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią co najmniej 50% składu 

rady.> 

[2a. W skład rady naukowej państwowego instytutu badawczego, w liczbie określonej w 

statucie instytutu, wchodzą: 

1)   pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią 50% składu 

rady; 

2)   osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią 50% składu rady.] 

3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, 

zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w instytucie nie krócej niż rok od dnia 

rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady w liczbie 

określonej w statucie instytutu. 

4. Do rady naukowej wchodzą osoby spoza instytutu posiadające co najmniej stopień 

naukowy doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze 

gospodarczej objętej działalnością instytutu, które powołuje minister nadzorujący, w tym 

spośród kandydatów przedstawionych przez dyrektora. 

5. W skład rady naukowej wchodzi dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz 

pozostali zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania określone w 

ust. 3, z prawem głosu w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 12-14. Osoby te 

nie są zaliczane do liczby osób określonej w ust. 1. 

6. Członków rady naukowej nieposiadających stopnia doktora habilitowanego lub tytułu 

naukowego oraz przedstawicieli pracowników badawczo-technicznych wybierają w 

głosowaniu tajnym pracownicy instytutu na okres 4 lat. 

7. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 3 przekracza liczbę 

należnych im miejsc w radzie, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust. 6. 
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8. Tryb wyborów reguluje regulamin wyborów ustanowiony przez dyrektora instytutu po 

zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

9. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

10. Członkowie rady naukowej zatrudnieni poza instytutem są obowiązani do nieujawniania 

uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę instytutu w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

11. Statut instytutu może przewidywać możliwość udziału w posiedzeniach rady naukowej za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, oraz możliwość głosowania za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia zachowanie 

tajności głosowania. 

 

Art. 31. 

[1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego 

i jego zastępców. W przypadku państwowego instytutu badawczego przewodniczącego 

rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra 

nadzorującego. 

2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień 

naukowy doktora habilitowanego. 

3. Funkcja przewodniczącego rady naukowej i jego zastępcy nie może być łączona ze 

stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.] 

<1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym 

przewodniczącego i jego zastępców. Przewodniczącego rady naukowej wybiera się 

spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego. 

2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień 

naukowy doktora. 

3. Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze 

stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego.> 

4. W posiedzeniu rady naukowej biorą udział dyrektor, przedstawiciel zakładowych 

organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego rady 

naukowej. 
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Art. 35a. 

[1. Przewodniczący rady naukowej państwowego instytutu badawczego przekazuje ministrowi 

nadzorującemu uchwały rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5-11 i 17-

19, w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.] 

<1. Przewodniczący rady naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały 

rady w sprawach, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5–11 i 17–19, w terminie 7 dni 

od dnia ich podjęcia.> 

2. Minister nadzorujący może uchylić w całości albo w części uchwałę, o której mowa w ust. 

1, w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa lub statutem instytutu. 

[Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 90 dni od 

dnia otrzymania uchwały, o której mowa w ust. 1.] <Uchylenie uchwały następuje w 

drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.> 

3. Minister nadzorujący, wszczynając postępowanie, o którym mowa w ust. 2, może 

wstrzymać wykonanie uchwały. 

 

Art. 36. 

1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu. 

2. Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny: 

1)   działalności finansowej instytutu; 

2)   organizacji i jakości pracy instytutu; 

3)   jakości zarządzania instytutem. 

3. (uchylony). 

4. [Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w 

art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26.] <Na podstawie wyników kontroli minister 

nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1 lub art. 9 ust. 2.> 

Minister nadzorujący może także zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności 

naprawczych lub usprawniających działalność instytutu. 

5. (uchylony). 

6. (uchylony). 

Art. 46. 

1. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego wygasa z mocy prawa w przypadku: 

1)   stwierdzenia, że mianowanie nastąpiło na podstawie fałszywych lub nieważnych 

dokumentów; 
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2)   prawomocnego orzeczenia przez sąd utraty praw publicznych; 

3)   prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego 

stanowiska, w przypadku gdy orzeczenie to dotyczy wykonywania obowiązków 

pracownika naukowego; 

4)   upływu trzymiesięcznego okresu nieobecności w pracy z powodu tymczasowego 

aresztowania; 

5)   odbywania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności; 

6)   upływu okresu mianowania; 

7)   śmierci pracownika naukowego. 

2. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego zatrudnionego na stanowisku 

profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego wygasa z końcem roku, w którym 

ukończył on 70. rok życia. 

3. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor. 

[4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora, z 

końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się - na czas pozostały do 

zakończenia pełnienia tej funkcji - w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.] 

<4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora, 

z końcem roku, w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się w stosunek 

pracy na podstawie umowy o pracę.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. – PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1131 i 1991) 

 

Art. 163. 

1. Państwową służbę geologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy. 

2. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy może powierzyć 

wykonanie niektórych zadań określonych w art. 162 jednostkom organizacyjnym 

utworzonym na podstawie odrębnych przepisów, a także przedsiębiorcom w rozumieniu 

art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - jeżeli 

przedmiot ich działania obejmuje prowadzenie prac geologicznych. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1708900:part=a4:ver=0&full=1
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3. Nadzór nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej sprawuje minister 

właściwy do spraw środowiska, działający przy pomocy Głównego Geologa Kraju. 

4. Plan prac państwowej służby geologicznej dotyczących realizacji zadań, o których mowa w 

art. 162 ust. 1, na rok następny Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut 

Badawczy corocznie w terminie do dnia 31 maja przekazuje ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska do akceptacji. 

5. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy corocznie w terminie do 

dnia 15 lutego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie z 

wykonanych zadań, o których mowa w ust. 4, według stanu na dzień 31 grudnia. 

6. Statut Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi 

Badawczemu nadaje minister właściwy do spraw środowiska. 

7. W skład rady naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego, w liczbie i proporcji określonej w statucie, wchodzą: 

1)   pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Państwowego Instytutu Geologicznego - 

Państwowego Instytutu Badawczego, w liczbie stanowiącej od 30% do 50% składu 

rady; 

2)   osoby niebędące pracownikami Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego 

Instytutu Badawczego, które stanowią co najmniej 50% składu rady. 

[8. Konkurs na dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu 

Badawczego przeprowadza komisja konkursowa w składzie: jedna osoba wskazana przez 

radę naukową, zatrudniona w instytucie, jeden przedstawiciel ministra właściwego do 

spraw nauki, jedna osoba wskazana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych 

działający na podstawie przepisów o zasadach finansowania nauki oraz czterech 

przedstawicieli ministra nadzorującego.] 

9. W zakresie uregulowanym w ust. 6-8 do Państwowego Instytutu Geologicznego - 

Państwowego Instytutu Badawczego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 

2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311). 
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