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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 października 2019 r.  

 

o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1321) 

 

 

U S T A W A  z dnia  30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1183 i 1655) 

<Art. 91a. 

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w jednostce naukowej Akademii 

dla pracownika naukowego nie może być niższa niż 50% wynagrodzenia określonego 

w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z tym że dla: 

1) profesora – wynosi nie mniej niż 100%, 

2) profesora instytutu – wynosi nie mniej niż 83%, 

3) adiunkta – wynosi nie mniej niż 73% 

– tego wynagrodzenia.> 

Art. 94. 

1. Do podstawowych obowiązków pracowników naukowych należy wykonywanie zadań 

statutowych jednostek naukowych, w szczególności prowadzenie badań naukowych i prac 

rozwojowych, ogłaszanie i upowszechnianie ich wyników oraz udział w realizacji 

podjętych przez jednostkę zadań w zakresie kształcenia. 

<1a. Wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o 

indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).> 

2. Pracownicy naukowi mogą prowadzić w zatrudniającej ich jednostce naukowej badania 

podjęte z własnej inicjatywy za zgodą dyrektora. W tym przypadku korzystanie przez 

pracownika z warsztatu badawczego jednostki naukowej nie może kolidować z 

programem badań naukowych, porządkiem wewnętrznym i możliwościami materialnymi 

jednostki naukowej. 
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3. Podjęcie przez pracownika naukowego dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku 

pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej bez uzyskania wcześniejszej zgody 

dyrektora jednostki naukowej stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za 

wypowiedzeniem w jednostce naukowej stanowiącej podstawowe miejsce pracy. 

4. Osoby pełniące funkcję dyrektora jednostki naukowej mogą podejmować dodatkowe 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy lub prowadzić działalność gospodarczą za zgodą 

Prezesa Akademii. Wykonywanie przez dyrektora zatrudnienia w ramach stosunku pracy 

lub prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody Prezesa Akademii powoduje 

odwołanie z funkcji dyrektora jednostki naukowej. 

5. Wypowiedzenia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, dokonuje dyrektor, a odwołania 

z funkcji, o której mowa w ust. 4, Prezes Akademii. 

6. Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników naukowych podejmujących 

zatrudnienie w ramach stosunku pracy: 

1)   w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4a ustawy z dnia 16 

września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915); 

2)    (uchylony); 

3)    (uchylony); 

4)   w instytucjach kultury; 

5)   w Kancelarii Akademii, korporacji uczonych i organach Akademii. 

7. Dyrektor instytutu przedstawia do wiadomości odpowiedniej rady kuratorów wydziału 

właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu informację o pracownikach, o 

których mowa w ust. 3-6. Informacja ta jest uwzględniana przy ocenie instytutu, o której 

mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1. 

 

 

U S T A W A  z dnia 26 czerwca 1997 r. o Międzynarodowym Instytucie Biologii 

Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (Dz. U. poz. 674) 

 

Art. 14. 

1. Na stanowisku profesora można zatrudnić osobę mającą co najmniej stopień naukowy 

doktora. 

2. Na stanowisku badacza można zatrudnić osobę, która posiada stopień naukowy doktora. 
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3. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osobę, która posiada co najmniej tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny tytuł zawodowy. 

4. Kandydatów na stanowiska, o których mowa w ust. 1-3, wyłania się w drodze konkursu. 

<5. Wykonywanie obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowiskach, o których 

mowa w art. 13 pkt 1–3, stanowi działalność twórczą o indywidualnym charakterze, 

o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).> 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1350) 

Art. 44. 

1. Stosunek pracy z pracownikami naukowymi nawiązuje się na podstawie umowy o pracę, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony na stanowisku profesora lub profesora 

instytutu z pracownikiem naukowym posiadającym tytuł profesora może nastąpić na 

podstawie mianowania. Mianowania dokonuje dyrektor. Osobę pełniącą funkcję dyrektora 

na stanowisko profesora mianuje minister nadzorujący instytut. 

3. Pracownicy naukowi podlegają okresowym ocenom dorobku naukowego i technicznego, 

dokonywanym przez radę naukową. Rada naukowa, dokonując oceny, uwzględnia w 

szczególności liczbę i jakość patentów, wdrożeń, publikacji naukowych oraz 

prowadzonych i planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych. 

4. Pracownicy naukowi podlegają ocenom okresowym nie rzadziej niż raz na 4 lata. Tryb 

oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez dyrektora. 

5. Do obowiązków pracownika naukowego należy realizacja zadań statutowych instytutu, w 

szczególności poprzez: 

1)   twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych; 

2)   wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych; 

3)   podnoszenie swoich kwalifikacji; 

4)   upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w 

życiu naukowym; 

5)   kształcenie kadry naukowej; 
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6)   udział w pracach organizacyjnych instytutu związanych z prowadzonymi badaniami 

naukowymi lub pracami rozwojowymi oraz działalnością dydaktyczną lub 

artystyczną, a w instytucie nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Ministra Obrony 

Narodowej - także udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ten instytut. 

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

5. 

<7. Wykonywanie obowiązków pracownika naukowego stanowi działalność twórczą o 

indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534)  

 

<Art. 56a. 

Wykonywanie obowiązków pracownika pionu badawczego stanowi działalność twórczą 

o indywidualnym charakterze, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).> 

 

 


