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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 17 października 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1321) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest unormowanie kwestii minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu 

do pracowników jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk (zwanej dalej „PAN”), 

a także materii dotyczącej kosztów uzyskiwania przychodów przez pracowników 

wykonujących zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej w niektórych 

podmiotach systemu szkolnictwa wyższego i nauki. 

Dążąc do postulowanego przez środowisko naukowe PAN zrównania statusu 

pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach naukowych PAN z nauczycielami 

akademickimi zatrudnionymi w uczelniach, dodano do ustawy o Polskiej Akademii Nauk 

przepis art. 91a, zgodnie z którym wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 

w jednostce naukowej PAN dla pracownika naukowego nie będzie mogła być niższa niż 50% 

wynagrodzenia profesora, określonego na podstawie przepisów, o których mowa w art. 137 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Ponadto do ustawy o Polskiej Akademii Nauk dodano przepis art. 94 ust. 1a 

wskazujący, że 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. Z uwagi na potrzebę jednolitego 

traktowania pracowników naukowych wykonujących zbliżone zadania przesądzono, 

że wykonywanie obowiązków przez pracownika naukowego Międzynarodowego Instytutu 
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Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, instytutu badawczego i pracownika 

pionu badawczego zatrudnionego w Centrum Łukasiewicz lub w instytucie Sieci Badawczej 

Łukasiewicz również stanowić będzie działalność twórczą o indywidualnym charakterze 

(art. 2–4 noweli). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy (druk sejmowy nr 3667) pochodził z przedłożenia rządowego i był 

przedmiotem prac sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży. Komisja 

po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 

29 sierpnia 2019 r. wniosła o jego uchwalenie bez poprawek. Sejm uchwalił ustawę 

na 86. posiedzeniu w dniu 16 października 2019 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


