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4. Koordynację skupu 'bursztynu prowadzi Przedsię

biorstwo Państwowe "Jubiler" w Sopocie. 

5. Przedsie,biorslwa, spółdzielnie i ,inne jednos tki go
spodarki uspołecz nion e j wymienione w ust. 1 obowiązane 
są informować Przedsiębiorstwo PaństWO We "Jubiler" w 
Sopocie o i l ości skupionego burs zty nu z podaniem rodza
jów i klas raz na kwa rtał 

§ 5. l. Bilansowanie surowca burszty nu z importu oraz 
wydoby teg o i skupionego w kraju powierza się Przedsię

biorstwu Państwowemu "Jubiler" w Sopocie. 

2. Ro zdzia łu bursztynu dokonuje komisja ogólnobran
żowa, będąca o rganem porozlImie nia ogólnobranżowego w 
zakresie wydobycia, skupu, zbytu i prze robu bursztynu or6Z 
ob rotu wyro bami wykonanymi w całośc i lub w czę ści 

z bursztynu, zwana dalej .,komisją 'ogólnobranżową". 

3. PrzedsiębIOrstwo PaJ1stwo we "Jubil e r" w So pocie 
na podstaw ie uchwał komisji ogólnobranżowej o rozd zi a le 
b ursztyn u w yda je jednostkom i osobom, o których mowa 
w § 7 ust. 1, z aśwIadczenia określające ilość przydzie:one
go burszty nu z podaniem rodzajć'w i klas. 

§ 6. Bursztyn klasy I-III może być używany jedynie 
do wytwarza nia dz ie ł sztuki lub wyrobów w oprawie 
z metali s zlachetnych. 

§ 7. l. Obróbka i prze rób bursztynu mogą być doko
nywane przez jednostki gospodarki uspołecznionej oraz 
rzemi e ś l ników i plastyków będących członkami -związków 

twórczych bądż posi a dających uprawnienie do wykonywa
nia zawodu artysty plastyka, zwane dalej "wytwórcami". 

2. W ytwórcy zamierzający prowadzić obróbkę i prze
rób burszty nu zobowiązani są zgłosić zamiar prowadzenia 
t e j działa I oości przed jej rozpoczęciem Przedsiębierstwu 

Pańs'twowemu "Jubiler" w Sopocie. 

3. Wytwórcy obowiąz a ni są: 

1) prowadziĆ ew idencję nabycia z podaniem jego żródła 
oraz ewidencję zużycia bursztynu, 

2) wytwarzać wyroby według zatwierdzony ch wzorów. 

4. Zatwierdzania wzorów wyrobów z bursztynu doko
nują : 

1) Państwowe 

o wyroby 
Przedsiębiorstwa 

j Llbilerskiej do 
"Jubil er", jeżeli chodzi 
wyrobów jubilerskich 
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wykonanych w całości lub w części z bursztynu za
licza się wszystkie wyroby służące do osobistego 
użytku, a stanowiące ozdoby, jak np. naszyjniki, ko l
czyki, klipsy, spinki i bransoletki, 

2) komisje wzornictwa działające przy jednostkach orga
nizacyjnych ustalonych przez Związe k Spółdzie lni Rę

kodzieła Ludowego i Artystycznego "Cepe li a ", j 2Żeli 
chodzi o wyroby pamiątkarskie. 

5. Nie jest wymagane zatwierdzanie wzorów wyrobów 
jednostkowych z bursztynu o cechach unikalnych oraz 
dzieł sztuk i. 

6. Z wyjątkiem wy padków, b których mowa w ust. 5, 
zabronione jest wykonywanie wyrobów z bursztynu we
dług nie zatwierdzonych wzorów. 

7. Państwowe Przedsiębiorstwa "Jubiler" mogą upo
ważnić jednostki organizacyjne Związku Spółdzielni Ręko

dzi e ła Ludowego i Artystycznego "Cepelia" do zatwierdza
nia wzorów wyrobów jubilerskich wytwarzanych przez 
spółdzie lnie zrzeszone w tym związku. 

§ 8. W ytwórcy świadczący usługi dla ludności w za
kresie obróbki i przerobu powie rzonego bursztynu prowa
dzą ewidencję tych usług z podaniem nazwiska i adresu 
osoby zamawiającej . 

§ 9. 1. Wytwórcy posiadający w dniu weJścia VI ży
cie rozporządzenia zapasy bursztynu oraz półfabrykatów 
z bursztynu zgłoszą je we właściwym ter enowo przedsię

biorstwie państwowym "Jubiler" w ciągu 1 m i esiąca od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

2. Wytwórcy prowadzący obróbkę i przerób b urszty
nu w dniu wejścia w życie rozpor~ądzenia, którzy zamie 
rzają nadal prowadzić tę działalność, powinni zgł osić pro
wadzenie tej działalności właściwemu terenowo przedsię
biorstwu państwowemu "Jubiler" w ciągu 1 miesi ąca od 
dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

§ 10. Wyroby wykonane w całości lub w części 

z bursztynu podlegają zbytowi na rzecz jednostek gospo
darki uspołecznionej i nie uspołecznionej, prowadzących 
działalnośĆ handlową w trybie obowiązujących przepisów. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego Usług: E. Sznajder 

OBWIESZCZENIE M INISTRA NAUKI, SZKOLNICTW A WYŻSZEGO I TECHNIKI 

z dnia 15 lutego 1975 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 lutego H161 r. o instytutach naukowo-badawczych. 

1. Na podstaWie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
12 k wie tnia 1973 r. o zmianie prze pisów dotyczących s topni 
naukowyc h i tytułów naukowych oraz orga nizacji inst y tu
t ów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, poz. 89 ) ogłasza 
s i ę w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach nauko
wo-badawczyc h (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129, z 1973 r. 
Nr 12, p oz. 89 ora,z z 1974 r. Nr 50, po z. 320) z uwzględ
n ieniem zmian wynikających z p rzep isów w ydanych p rzed 

dni em ogłoszenia jednolitego teks tu oraz z zastosowaniem 
ciąg łej numeracji artyk ułów, ustępów i punktów. 

? Podany w załączniku ' do nini ejszego obwieszczenia 
jednolity tekst ustawy nie obejmuje n astępujących prze pi
sów: 

l) art. 35, art. 36 i art. 40 usta wy z dn ia 17 lutego 19til r. 
o inst.y tutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 12, 
poz. 60) w brzmieniu: 
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"Art. 35. 1. Instytuty naukowe ! naukowo-badawcze 
istn i ejąc e w dniu wejścia w życie niniej
sZej ustawy poza szkołami wyższymi i 
Polską Akademią Nauk, działające na 
podstawie ustawy I dnia 8 stycznia 
1951 r. o tworzeniu instytutów naukowo
badawczych dla potrzeb gospodarki na
rodowej (Dz. U. " Nr 5, poz. 38) lub na 
podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 grud
nia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o 
pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. 
Nr 45, poz. 205), lub te:! na podstawie 
przepisów szczególnych, stają się insty
tutami w rozumieniu przepisów niniejsze j 
ustawy. 

2. W ciągu roku od dnia wejś ci a w życie 

ustawy ministrowie sprawujący nadzór 
nad instytutami, o których mowa w 
ust. 1, dostosują ich organi zacj ę i zasady 
działania do przep isów ustawy. 

3./ Stosunek pracy pracowników zatrudnio
nych w instytutach, o których mowa w 
w ust. 1, w dniu wejścia w życi e ustawy 
pozostaj e bez zmiany. Stosunek ten może 
być zmieniony lub rozwiązany na zasa
dach i w trybie określonych w niniejszej 
ustawie. 

Art. 36. 1. Osoby,' które w dniu weJscla w życie 
ustawy zajmują w instytucie: 

1) stanowisko dyrektora, nie odpowiada
jąc wymogom art. 9 ust. 3, albo 

2) inne stanowiska wymagające zgodnie 
z ustawą i przepisami wydanymi na 

. podstawie art. 29 obsadzeni a przez 
pracowników naukowo-badawczych, 
nie posiadając tych kwalifikacji 

mogą pełnić funkcje na ty ch stano-
wiskach do dnia 31 grudnia 1965 r. 

A. Stosunek pracy z pracownikami; wymie
n ionymi w ust. 1, może być rozwiązany 
w trybie przewidzianym w niniejszej 
ustawie, z tym żebrak kwalifikacji uwa
ża się za okolicznoś ć, o które j mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 6. 

3. Osoby, które w dniu wejścia w życie 
ustawy zajmują w instytucie stanowiska 
pracovmików nauki, zachowują przysłu
gujące im dotychczas uprawnienia, uzy
skane na mocy obowiązujących przepi
sów, aż do czasu weryfikacji, przeprowa
dzonej zgodnie z art. 16-18, nie dłużej 
jednak, jak do dnia 31 grudnia 1965 r. 
Jednak:!e: 

1) osoby posiada jące stopień naukov\'y 
lub tytuł naukowy docenta albo tytu ł 
naukowy profesora nadz wycza jnego 
Joub zwyczajnego, będące w dniu wej
ś ci a w życie ustawy samodziel nymi 
pracownikami nauki w instytucie, na 
bywają wszystkie upra wnienia oraz 
charakter samodzielnych pracowni
ków nauki bez weryfikacji (art. 16 
ust. 2), 

2) osoby posiadające stopień naukowy 
doktora oraz osoby, ktćrp. uk0l1CZy ły 
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studia wyższe z tytułem magis tra , ma
gistra-inżyniera, lekarza lub z ty tu
łem równorzędnym, będące w dn iu 
wejśc i a w życie ustawy pom ocniczy
mi pracownikami nauki w ins tytucie , 
nabywają wszystkie uprawnienia oraz 
charakter pomocniczy ch pracowni
ków naukowo-badawczych insty tutu 
bez weryfikacji (art. 17 ust. 2)." 

"Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia .", 

2) art. 2 l art. 4 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o zmianie 
usta wy o insty tutach naukowo-badawczych (Dz. U. 
Nr 14, p oz. 100) w brzmieniu: 

"Art. 2. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie usta

wy zajmują w instytucie: 

1) stanowiska samodzielnych pracowni
ków nauki , 

2) stanowiska samodzie lnyc h pracow ni-
ków naukowo-hadawczych, 

stają się samodzie lnymi pracownikami na
ukowo-badawczymi w ro zumieniu niniej
szej ustawy. 

2. Osoby, które w dniu wejśc ia w życie usta 
wy zajmują w instytucie stanow isk a 
adiunkta, starszego asystenta i asystenta , 
nabywają wszelkie up rawnien ia adiunkta, 
star szego asyste nta i asystenta na stano
wiskach dot ychczas za jmowanych. 

3. S tosunek służbowy pracowników miano
wanych, którzy w myśl ustawy powinni 
być zatrudnieni na podstawie umowy o 
pracę, przekształca się z dniem wejścia w 
ż ycie ustawy w stosunek pracy o par ty na 
umowie." 

"Art. 4. Usta wa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia."; 

3) art. 8 i art. 10 ustawy z d nia 12 kwie t nia 1973 r. o zmia 
nie przep isów dot yc zc;cych stopni naukowych i tytu
łów nauk owych oraz organizac ji insty t utów naukov,o
badawczych (Dz. U . Nr 12, p oz. H9) w b rzmieniu : 

"Art. 8. Osoby, które w dniu wejścia w życ ie ustawy 
zajmuj ą w ins tytu tach naukowo-bada wczych 
i placówkach Polskiej Akad emii Nauk s tano
wiska sa modzielnych p racowników naukowo
bada v.'czych, w wypadku gdy: 

l) posiadają tytuł na ukowy profesora zwy
czajnf'go lUD profesora nadzwyczajnego 
obejmują odpowiednio stanowisko profe
sora zwycza jnego lub profesora nadzwy
czaj nego, 

2) n ie posiadają ty t u łu na ukowe~J() profesora 
zwyczajnego lub profesora nad zwycza jne 
go - o bejmu ją stanowisko docenta." 

"Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszeni a."; 

4) art. 2 dekretu z dnia 27 grudn ia 1974 r. o zmianie 
ustawy o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. 
Nr 50, poz. 320) w brzmieniu: 

"Art. 2. Dekret ,vchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1975 r." 

Minis ter Nauk i, Szkolnictwa Wyższego T echniki: 
S. KuliSk i 
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Załącznik do obwieszcze nia Ministra 
. Nauki , Szkolnictwa Wyższego i Te ch

n iki z dnia 15Iut8go1975r.(poz.41l. 

UST A W A 

z dnia 17 lu tego 1961 r . 

o instytutach naukowo-badawczych. 

Art. 1. 1. Instytu tami naukowo-badawczymi , zwanymi 
d ale j "instytutami", są państwowe jed nostk i o rganizacy jne , 
tworzone dla prowadzenia prac naukowo-badawczych w 
celu rozwoju nauki i działalności gospodarczej, socjalnej, 
kulturalnej, administracyjne j lub innej. 

2. Ustawą objęte są instytuty państwowe działające 

p oza szkołami wyższymi i Polską Akademią Nauk. 

Art. 2. Prace naukowo-badawcze instytutów prowa
d zone są zgodnie z ogólnym kierunkiem i planami usta lo
n ym i w trybie określonym w odrębnych przepisach. 

Art. 3. 1. Do zadań instytutu należy prowadzenie pra c 
naukowo-badawczych, rozwojowych oraz wdrożeń w za
kresie ustalonym w statucie instytutu. 

2. Do zadań instytutu na le ży ponadto prowadzenie 
p rac usługowych o charakterze nć1Ukowo-badawczym lub 
rozwojowym, kształce n ie i doskonalenie kadr s pe cjali
s tów, prowadzenie działalności wydawnicze j oraz wykony 
wanie innych zadań w dziedzinie obj .~te j zakresem działa

nia instytu tu. 

3. W wykonywaniu swoich zadań instytut powinie n 
d zia łać z uwzględnieniem użyteczn ości wyników opraco
wa ń oraz z zapewnieniem ci'lgłości i powiązania wyników 
s woich badań z ich prak tyczną r ealizacją, przy współpracy 
instytutu we wprowadze niu w życie rezu lta tów tych ba
d a ń. 

4. Instytut współdziała w zakresie SWO jeJ działalności 

z innymi instytuc jam i na Llkowymi i badawczymi w kr aju 
i za qranicą. 

Art. 5. 1. Minister , sprawujący nadzór nad ins ty tutem, 
może podporządkować instytut podległemu sob ie organowi 
administracji państwowej, zjednoczeniu, przedsiębiorstw u 

a lbo inne j instytucji państwowej. 

2. Rada Ministrów może poddać instytut nadzorowi 
wojewody, prezydenta miasta wyłączonego z wojewódz
twa, organizucji spółdzielczej lub spo łeczne j . 

3. W przypadkach określon ych w us t. l i 2 nadzór nad 
instytutem wykonywany będzie w zakresie i w sposób, jaki 
usta l ają zasady określ on e w tr ybie art. 4 ust. 7 ; w szcze
gólności zasady te wska'ż ą, który minister będzie wykony
wać uprawnienia zastrzeżone w usl'aw ie dla m inistra spra
wującego nad zór. 

Art. 6. 1. Instytut posi ada osobowość prawną. 

2. Instytu t ma prawo używania pieczęci okrągłej z wi
zerunkiem orła , ust a lonego d la godła Polskiej Rzeczypos po
litej Ludowej, pośrodku i z napisem w otoku, zawierającym 
nazwę instytutu. 

Art. 7. 1. Instytuty mogą być łączone, dzielone lub 
likwidowane w trybie określonym wart. 4 ust. 1, 2 lub 3. 

2. Do instytutów podlegających połączeniu lu b likwi
dacji stosuje się odpowiedni o pr ze p isy o łąc zeni u i likwi
dacji przedsiębiorstw pań st wowych. 

Art. 8. 1. Organami instytutu są dyrek tor rada nau-
kowa. 

A rt. 4. 1. Utworzenie instytutu nas tęp uje w drodze za - 2. W instyt :lcie dzi a łać może ponadto kolegium insty-
rządzenia Prezesa Rady Mipistrów na wniosek właściwe go t u tu. 
m inistra. 

2. vVniosek o utwor zeni e inst y tutu wymaga uigodni e
nia z 1'v1inistrem Nauki, Sz:(olnictwa Wyższeg o i Techniki , 
Se kre tarzem Naukowym Po lskiej Akade mii N au k oraz Mi
n ist.€m Finansów. 

3. Prezes Re dy M ini s trów może upow ażnić w ł aŚCI we
go ministra do tworzenia instytutów w po rozumieniu z Mi 
n istrem Nauki , Szkolnic twa. Wyższe go i Techniki po lIzCJ od 
n ien iu z Sekretarzem N a ukowym Polskie j Akade mii NaLlk 
oraz MinistremFinansów. 

4. Zarząd zeni e o utworzeniu instytutu okr e śli nazwę , 

s i e dzibę, przedmici t i zak res działania instytutu oraz je(J o 
podpol'ządl:o Wil nie crgan izacy jne. 

5. Szczegó ł o wy zakres dZ i ała nia instytutu oraz jeg o 
org a nów ustaja st atut, nadany przez wiaściwego min istr a. 

6 . St ruk tu:ę o r gan:zćlcyjną instytutu LlslJ lil wł a ści wy 

minister albo z je go upoważnienia dyrektor instyt u tu . 

7. Ogólne warunki tworzenia instytut ó w oraz za sady 
orgil nizacj i i dzia!dnia instytutów i wykonywania nad n imi 
n adzoru określi Rada Minis tr ów. 

Art. 9. I. Dyre k to r ins tytutu zarządza całokształtem 

działalnoś ci ins tytutu i rep reze nt uje instytut na zewnątrz . 

2. Właściwy ministe r powoluje i odwołuje dyrektora 
ins tytutu or,'lZ - n a wniosekdyrE.ktora - jego zas tępcó w. 

3. Na d yrektora ins tytutu i jego zastępcę do spra w 
naukowo-badawczyc h może być powołany jed ynie profe
s o r zwyczajny, [lr ofE's or nad zwyczajny, docent. 

Art. 10. 1. Rada nclukowa instytutu je st organem opi 
niod awcz y m i dor adc zy m instytutu w zak res ie zagadnień 
naL!kowo-l>aclilw cz yc h oraz czuwa nad poziomem na uk o
wym d zia}a)r;oś ci i r::s tyt ll tU. 

2. W szcze gó l ności rad a na uko w a wypo wiada siG w 
sprawach kierunków, prowamów i p! d:l ÓW dzia ł al n ości nilU 
k owo- bad 2 wczej ins fytutu , op:ni :lje \V3żniejsze prJce na u
kowo-ila cl:1 wcze, ocenia wyniki ty ch prac i pos tilnawi a 
o uznaniu ich za zak ończone nil 'Z'lsadar h okr eślony ch w 
odrl)b nych przep isŁ1C h. ro zp a trllje spraw ozddnie z działdl
n ości na uko wo-barl 2. wcze j instytutu i wykonuje i nne f u nk 
cje okreś lo ne w st a tucie . 
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3. W skład rady ' naukowej ' ins~ytutu wcho dzą powo
ły wdni I ot: w o lywani przez wlJśc i w€g o min is tr a: 

1) prze w o Jn , CL ący, którym może być jcdynie profe sor 
zw yc zajn y, profesor nadzw y czaj :1 Y, docent ins tytutu 
lub spoza insty tutu, 

2) c zło nkow i e , kt órymi mogą by ć os oby z : jm u jące stano
wiska pi'o fes ora lub docenta w insly tuc ie a lbo po w in~ 

sty tutem, oso by posi addjące t yt uł naukow y profesora 
lub stopiel1 nad,kowy dokto ra habilitowanego, a także 

wyso ~ o kw alifikowani specja liśc i z dziedz iny obJęte j 

zakresem dz i ilł a ni a instytutu. 

4. Sk ła d rady nac.kowej i liczbę członków r acly określ a 

statu t ins tytutu . 

5. PO i1ad~o w posiedzeni a.ch rady naukowej bi or ą 

udział: 

1) dyrek tor insty t l'Eu z g losem stano wiącym, 

2) za s tępcy d yre k.t ora instytutu z ylos,em doradczym, cl: y
ba że zosta li pow cłanina, czlonkGw ra dy .. 

6. Na posie dzen ia rady nauko wej powinni być zapra
szani z glosem d oradcz ym wy bitni spec jaliści i przedstawi
c ie le jed nostek orgdnizacyj.qych, działających w dzi edzi
nach obj ę tych lub z wiązanych z zakresem działania insty 
tutu, oraz pr zedstaw iciel odpowiedniego związku zaWodo
wego. 

7. Szczególne warunki, którym odpowiada ć p owinny 
rady naukowe instytutów uprawnionych do nadawania 
stopni nauk owych, okr eśli Rada M in istrów w drodze r ozp o
rządzenia, przewidzianego wart. 3!,} ust. 1. 

Art. 11. 1. Kolegium instytutu jest organem OpinIO
dawczym i do radczym dy rektora insty tutu, właściwym do 
spraw związa nych z kierowaniem dz i ała ) nością instytutu 
oraz jego gospodarką i administracją. 

6. Jednostka nildr zędna może upoważn I ć dyrektora in
s ty tutu do samodzielnego skLIda nia oświadczeń w szcze
gólnym zakresie. 

Art. 14. 1. Eqzekucja należności p ie'ni ężnych przypa
d ających od inst y tutów następuje w trybie i na zasadach 
obowiązujących w przepisach o egze kucji na' e zności pie
niężnych od prz e dsiębiorstw pa ńs twowych. 

2. ' Do eg ze kucji należności , wynikających z orzs czeń 
pańs twowych k omisji a rbitrażowy ch, stosuje s i ę przepisy 
szcze gólne o pańs t wowym arbitrażu gospoda rczym. 

Art. 15. W instytutach zatrudn ieni są: 

l) pracowni cy nau k owo-badawczy, 

2) dyplomowani pracownicy dokumenta cji na uk owej i do
kumentaliści służby informa.cji nau ko we j, techniczne j 
i ekonomicznej, 

3) bibliotekarze dy plomowani , 

4) pracownicy służby bibliotecznej, 

5) pracownicy inży nieryjni, techni czni i inni równorz( d.n i, 

6) pracownicy administracyjni, 

7) inni pracownicy. 

Art. 16. Pracownikiem naukowo-badawczy m j est oso
ba, która pos iad ) kwa lifikacje określone w nini e jszej us ta 
wie i w przepisa ch na jej podstawie wydany ch i która zo
stala p,owołana na st<i.nowisko profesora zwyczajnego, pro
fesora nadzw yczajne'qo, docenta , adiunkta, starszego asy
stenta lub asystenta. 

Art. 17. 1. Podstawowym obowiązkiem pracownika 
naukowo-badawczego jest twórcza praca badawcZd, wy
konywana zgodnie z planem badań, wewnętrzną orgillliza
cją i podz i ałem czynności oraz reglami nem pracy jednost
ki organizacyjnej , do której pracownik został przydzielony. 

2. Profesorowie zwycza jni, profesorowie nadzwyczajni 

2. Powołani e k ol:gium, jego skład oraz zakres 
działania o krE'ś : a s tatut instytutu. 

tryb. i docenci insty tutu ki erują pracami naukowo-b3.dawczymi 
albo wykonują te prace samodzielnie. 

Art. 12. Zasady finansowania działalności ins tyt u tów 
ustala Rada Ministrów. 

Art., 13. l. Do składania w imi eniu insty tLltl1 oświad

cz eń w za kr esi e jego praw i obowi ązków majątkowych 
wymagane jest współd z i ała n ie dwóch up oważni onych osób. 

2. Osobami upo ważnionymi są: dyrek tor, jego zastęp 
cy oraz pełnomocnicy insty tutu w p rzy p adku ich ustano
wienia. 

3. Insty tut może ustanowić pe lnomocników up ra w ni o
nych do dok onywania c zynności prawnych w jego imie ni u. 
Ustanow ien ie następ u je w sposób przewidziany do sk łada
nia oświa dczeń w za kres ie pra w i o bowiązków ma j ątko
wych. W ins ty tu ta ch, w któr ych nie powo łan o zas tę pcó w 
dy rektora, dyrektor ustanawia i odwol Llj e p ełn om ocnik ów 
samodzielni e . 

4. Pełnomoc n i cy d ziałają łączn ie l ub oddzielnie w gra
ni cach umocowania, us talonych w pełnomocnictwie spo
rządzonym na piśmie. 

5. W sprawach wynika jący ch ze stos,unk u p racy in
stytut d zia ła przez jedną z osób v:y mieniony ch w ust. 2. 

3. Ad iunk ci, s ta rsi asystenci, asystenci wykonują prace 
naukowo-badawcze pod kierownictwem profesorów zwy
czajnych, profesorów nadzwyczajnych i docentów. 

Art. 18. 1. Na stdnowisko profesora nadzwyczajnego 
lub profesora zwyczajnego może być powolana osoba po
siadająca tytuł na ukowy profesora nadzwycza jnego lub 
profesora zwyczajnego. 

2. Na stanQwisko docenta może być powołana osoba, 
która odpowiada jednemu z następujących warunków: 

1) posiada stopi e l'! naukowy doktora habilitowanego, 

2) posiada stopi eń naukowy doktora, a ponadto wykazała 
się dorobkiem naukowo-badawczym z dziedziny badań 
o bj ętych zakresem działania instytutu lub z dziedziny 
p ok re wnej , potw i erdzającym jej kwalif ikacje do sa
m odzielnej pr acy naukowo-badawczej , 

3) na stanowisko docenta może być także powolana oso
ba nie posi a d a jąc a stopnia naukowego doktora i stażu 
pracy na sta nowisku praco w nika naukowo-badawcze
go lub nauczy cie ld aka demickiego, lecz wykazująca się 
wybitnymi, za stosowanymi w praktyce osiągnięciami 

w pracy naukowej l ub zawodowej, niezbędnymi do 
pełnienia fu nk cji docenta. 
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3. Posiada nie kwalifikacji, o których .mowa w ust. 2 
pkt 2 i 3, stwierdza Centralna Komisja Kwalifikacyjna do 
Spraw Kadr Naukowych. 

Art. 19. Na stanowisko asystenta, starszego asystenta 
lu b adiunkta mogą być powołane osoby: 

1) które uzy·skały stopień naukowy doktora lub 

2) które ukończyły studia wyższe i wykazały się zdol
nościami i przydatnością do prac naukowo·badawczych 
w instytucie oraz posiadają określony w rozporządze
niu przewidzia·nym wart. 39 staż pracy zawodowej. 

Art. 20. Rada Ministrów może określić w rozporządze
ni u przewidzianym wart. 39 szczególnie uzasadnione przy
padki, w których na stanowisko pracownika naukowo-ba
da wczego może być powołana osoba nie odpowiadająca 
warunkom określonym wart. 18 i 19. 

Art. 21. 1. Profesorów zwyczajnych, profesorów nad
zwyczajnych i docentów zatrudnia się w instytucie w dro-
dze mianowania. . 

2. Adiunk t, który uzyskał stopień doktora, może być 
zatrudniony albo w drodze mianowania, albo na podstawie 
umowy o pracę. 

3. BibliotekMze dyplomowani i dyplomowani pracow
nicy dokumentacji naukowej mogą być zatrudnieni w dro
dze mianowania lub na podstawie umowy o pracę. 

4. Wszystkich innych praco wników zatrudnia się w 
ins tytucie na podstawie umowy o pracę. 

5. Pracownicy naukowo-badawczy za trudnieni w innej 
instytucji na pods tawie mianowania mogą być zatrudnieni 
dod atkowo w instytu·cie tylko na podstawie umowy o 
pracę· 

Art. 22. 1. Na stanowisko profesora zwyczajnego, 
profesora nadzwyczajnego i docenta powołuje i odwołuje 

właśc iwy minister na wniosek dyrek tora instytutu zaopi
ni owany przez radę naukową instytutu. 

2. Adiunktów, starszych asystentów i asystentów po
wołuje dyrektor instytutu . Powołanie nastę puje po stwier
dze niu przez r adę naukową insty tutu, że ubiegając y się 

kandy da t odpo wldda warunkom olueślonym wart. 19. 

3. Adiunkta ze stopniem doktora w drodze mianowa
nia powołuje właściwy minister na wniosek dyrektora in
stytutu. 

Art. 23. 1. Pracownik naukowo-badawczy mianowany 
w instytucie może być prze niesiony na odpow ie dnie stano
w isko do pracy w zakresie tej same j spec j a lności nauko
wej do innego instytutu, innej jednostki o rganizacyj ne j 
wymagającej zat rudnienia pracowników nau k owo-bada w
czych (ar t. 42), Polskiej Akademii Nauk albo szkoły wyż
szej . 

2. Przenies ienie następuje na prośbę lu b za zgodą za
interesowanego. W wyjątkowych przypadkach w ra zie ko
ni eczności zapewnienia należytej obsady stanowisk pra 
cowników naukowo-badawczych, zniesien ia lu b przekształ
cenia instytutu albo też przeprov,a dzenia w instytucie in
n ych istotnych zmian orga n izacyjn ych lu b j e ś l i wymag a 
t ego kształcenie kadr w s zkoln ictwie wyższym, możn a prze
nieść pracownika nauk owo-bada 'Ncze go, który nie wyraził 
na to zgody. 

Poz. 41 

3: Przeniesie nia dok o nuje organ właściwy do miano
wania w nowym m iejscu pr acy w poroz umi e niu z orga
n em właściwym do mia no wania w do tyc hczas o wym miej
scu pracy zainteresowaneg o. Przed wydani e m decyzji na
leży zasięgnąć opinii odpowitdn ic h rad nauk o wych. 

4. Pracownikowi naukowo-badawcze mu w razie prze
niesienia w trybie wymienio nym w ust. 2 przysługują 

świadczenia na zasadach określonych odrębnymi przepi
sami. 

Art. 24. 1. Pracownik naukowo-badawczy mianowany 
w instytucie może być zobowiązany w zakresie swojej 
specjalności naukowej i w ra mach ogólnego wymiaru za
jęć obowiązkowych 60 pracy w innym instytucie nauko
wo-badawczym lub p lacówce naukowej Po lski e j Akademii 
Nauk, lub w szkole wyższej. 

2. Decyzje na podstawie ust. 1 wydaje minister spra
wujący nadzór nad instytutem; w przypadku gdy pracow
nik ma być zobowiązany do pracy w instytucji nie podle- . 
gającej temu ministrowi, decyzja, o której mowa w ust. l, 
zostaje podjęta w porozu mieniu z zainteresowanym mini
strem lu b Sekretarze'm Naukowym Polskie j Akademii 
Nauk. 

Art. 25. 1. Stosunek pr acy z m ia nowany m pracowni
kiem na ukowo-badawczym, który ukończy! 65 lat życia, 

może być rozwiązany na prośbę pracow nika z zachowa
niem praw emerytalny ch. 

2. Stosunek pracy ro zw i ązuje się z mianowanym pra
cownikiem . naukowo-ba,dawczym, któ ry ukończy! 70 lat 
życia. 

3. W przypadkach okreś lonych w ust. 1 i 2 rozwiąza
nie stosunku pracy następuje po 3-mies i ęcznym wypowie
dzeniu. 

4. Na wniosek rady na ukowe j insty tutu ?ogłoszony za 
zgodą profesora zwycza jnego , profeso ra nadzwyczajnego 
lub docenta, zaopiniowany przez dyrektora instytutu, mi
nister może przedłuż a ć czas trwan ia stosunku pracy z pro
feso re m zw y czajnym, profesore m n adzwy czaj ny m lub do
cen tem, który ukoń czył 70 lat życia, n a da lSZe okresy trzy
le tnie. W razie nie przedłużenia stosunku pracy na dalszy 
okres trzyletni stosune k p ra cy ulega rozwiązaniu . 

Art. 26. 1. S tosunek pracy z m ianowany mi pracowni
k ami naukowo-badawczymi podlega rozwiązaniu: 

1) na prośbę pracowni ka , zgłoszoną nie póż niej niż na 
trzy mie s i ące przed termi nem rozwiązania, 

2) w r azie choroby . pracown ika . powodującej trwałą nie
zdolno ść do pracy naukowo-badawczej , stwierdzo ną 

orzeczeniem wł a ściw ych organó w określonych przez 
M inistra Zdrow ia i Opieki Spo łe czn e j w porozumieniu 
z Ministrem Pracy, Pł ac i Spraw Socjaln ych; zwoln ie
nie nas tępuje po upływie trzech miesięcy oel daty wy
dan ia prawom ocne go orzec zen ia . S k ierowa nie pracow
nika na badanie może n astąp ić z inicj a tywy pracowni
ka albo z urzędu przez organ wła śc i wy do mianowa
n ia. N ieuspruwiedliwie n ie niezgł o szenia s ię pracowni
ka sk ie rowanego z urzęd u na bad a nie upoważnia organ 
wlilściwy do m ia now a n ia do rozwiązania z nim stosun
ku pracy. Jeże li sk ie r owa nie z urzęd u na bad a nie mia
łoby m !ejsce w ok resie czasowe j n iezdo ln ośc i do pra
cy z po wodu choroby, nie może ono nastąpić wcześ

n iej n i ż po upływie okreSll oopowia.dającego okresowi 
11prawniającemu do pobierania zasiłku, 
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3) w przypadkach likwidacji lub podziału instytutu · albo 
połączenia z innym instytutem; rozwiązanie stosunku 
pracy następuje po 3-miesięcznym wypowiedzeniu, 

4) w przypadkach wyjątkowych, gdy działalność nauko
wo-badawcza pracownika pozostaje w rażącej sprzecz
ności z zadaniami instytutu lub obowiązkami pracowni
ka naukowo-badawczego: 

2. Organ właściwy do mianowania może zwolnić z zaj
mowanego stanowiska pracownika naukowo-badawczego, 
który nie zastosował się do decyzji o przeniesieniu na in
ne stanowisko, w przypadku określonym wart. 23 ust. 2. 

3. Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem nau
kowo-badawczym może ulec r.ozwiązaniu: 

1) w razie niezd.olności pracownika do pracy z powodu 
choroby trwającej dłużej niż jeden rok, 

2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika 
z innych przyczyn niż określone w pkt 1, trwającej 

dłuże j niż 1 miesiąc. 

4. Rozwiązanie stosunku pracy nie może nastąpić w 
razie nieobecności mianowanego pracownika naukowo-ba
dawczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem łub 
odosobnienia ze względu na chorobę zakażną, w okresie 
p obierania z tego tytułu zasiłku. 

Art. 27. Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem 
naukowo-badawczym roi'wiązu je się z mocy prawa w razie: 

1) prawomocnego ukąrania w trybie dyscyplinarnym ka
rą dyscyplinarnego zwolnienia ze służby lub wydalenia 
ze służby, 

2) pozbawienia tytułu n aukowego, 

3) pozbawienia praw publicznych. 

Art. 28. 1. Stosunek pracy z mianowanym pracowni
kiem na ukowo-ba da wczym wygasa z upływem 3 miesięcy 
nieobecności praco wnika w pracy z powodu tymczasowego 
aresztowa nia, chyba że stosunek pracy został rozwiązany 
wcześnie j na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4. 

2. Instytut naukowo-badawczy, pomimo wygaśnięcia 

stosunku pracy z powodu tymczasowego aresztowania, jest 
obo wiązany ponownie zatrudnić pracownika naukowo-ba
dawczego w drodze mianowa,nia, jeżeli postępowanie kar
ne zostalo umorzone lub gdy zapadł wyrok uniewinniają
cy, a pracownik zgłosi ł swój powrót do pracy w ciągu 
7 dni od uprawomocnienia soię orzeczenia. Przepisy art. 48 
Kodeksu pracy stosuje s i ę odpowiednio. 

3. Przepisów ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy 
postępowanie karne umorzono z powodu przedawnienia 
lub amnestii, la także . w razie warunkowego umorzenia po
stępowania. 

Art. 29. 1. Jeżeli pracownik / naukowo-badawczy uwa
ża, że wypowi edzenie umowy o pracę zawartej na czas nie 
określony jest nie uzasadnione, nloże w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia wypowiedzenia wnieść odwołanie do kie
rownika jed nostki nadrzędne j naq instytutem, w którym 
jest zatrudniony. 

2. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pra
cę jest nie uzasadn ione, kierownik jednostki nadrzędne j, do 
którego wnies iono odwołanie, uznaje je za bezsku teczne, 
a jeżeli umowa o pracę uległa już rozwiązaniu, przywraca 
pracownika do pracy na poprzednich warunkach. 

Art. 30. 1. Czas pracy pracowników naukp wo-badaw
czych wynosi 42 godziny na tydzień. 

2. RCrzkład czasu pracy pracowników naukowo-bada w
czych w tygodniu i w poszczególnych jego dniach ustala 
właściwy minister po porozum ie niu z zarządem głównym 
odpowiedniego związku zawodowego. 

3. Jeże li wymagają tego potrzeby instytutu, pracow
nicy naukowo-,badawczy mogą być zatrudnieni poza usta
lonymi godzinami pracy, a w przypadkach szczególnych 
także w nocy oraz w niedziele święta bez prawa do 09-
dzielnego wynagrodzenia. 

4. Za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego 

poza ustalonym czasem pracy pracownikowi przysługuje 

czas wolny w tym samym wymiarze, a za pracę w niedzie
lę lub święto inny dzień wolny od pracy. 

5. Kobiety w ciąży zatrudnionej na sta nowisku pra
cownika naukowo-bada wczego nie wolno zatrudniać poza 
ustalonymi godzinami pracy ani w porze nocnej , a kobiety 
opiekującej się dzieckiem w wieku do jednego roku nie 
wolno bez jej zgod y zatrudniać poza ustalonymi godzina
mi pracy oraz w porze nocnej. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, pracow
nikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych i in
nych samodzielnych stanowiskach określonych przez właś 

ciwego ministra przysługuje dzień wolny od pracy za pracę 
w niedzielę lub święto. 

7. Przepis ust. 6 nie dotyczy dyrektora instytutu i jego 
zastępców. 

Art. 31. Pracownik naukowo-badawczy powołany na 
funkcję kierowniczą w instytucie może być odwolany z te
go stanowiska przez organ, który go powołał; odwołanie 

·to nie powoduje rozwiązania jego stosunku pracy jako pra
cownika naukowo-badawczego. 

Art. 32. 1. Pracownik naukowo-badawczy instytutu 
może ' poza swoimi zajęciami w instytucie wykonywać inne 
stale zajęcia zarobkowe na zasadach, jakie zosta ną okreś
lone w rozporządzeniu przew idzi anym wart. 39. 

2. Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny lub do
cent może uzyskać, na zasadach określonych w rOzpo r zą 

dzeniu przewidz ia nym wart. 39, zwolnienie od zajęć w in
stytucie na czas oznaczony cna prowadzenia pracy nauko
wej lub dydaktyczne j. Zwolnienia nie przekraczającego 

3 miesięcy w roku udziela d yrektor instytutu, a na czas 
dłuższy - właściwy minister na wni osek lub po zasięgnię-
ciu opinii dy-rektora instytutu. . 

Art. 33. 1. Na stanowisko bibliotekarza dyplomowa
nego m~że być powołana osoba, . k tór a pos iada tytuł ma
gistra, magistra-inżyniera, lekarza lub tytuł równorzędny, 

odpowiedni staż pracy bibliotecznej, złożyła egzamin bi 
bliotekarski lub została zwolniona od tego egzaminu w 
przepisanym trybie. 

2. Bibliotekarzami dyplomowanymi są : 

- starszy kustosz dyplomowany, 

- kustosz dypl omowany, 
adiunkt biblioteczny, 

- asystent biblioteczny. 

Art. 34. 1. Na stanowisko dyplomow~nego prac ow
nika dokumentacji naukowe j może być powołana osoba, 
która posiada tytuł magistra , magi s tr a-inżyniera, lekarza 
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lub ' tytuł równ orzędny, odpowiedni staż pracy dokumen
tacy jne j, zło ży ła egzamin lub została zwolniona od tego 
egzaminu w przepisanym trybie. 

2. Dyplomowanymi pracownikami dokumentacji nau
kowej są : 

- starszy dok umentalista dyplomowany, 

- dokumentalista dyplomowany, 

adiunkt dok umentacji naukowe j, 

asystent dokumentacji naukowej. 

Art. 35. 1. Praco wnik naukowo-badawczy instytutu 
_ otrzymuje uposaże ni e na zasadach, które określa Rada Mi

nistrów w dr odze rozporządzenia. 

2. Pracownikowi naukowo-badawczemu przysługuje 

prawo do ur lopu wypoczynkowego w wymiarze 6 tygodni 
w ciągu roku. 

3. Pracownikowi n;l ukowo-badawczemu instytutu moż
na ud z i elić płutnego urlopu w ce lach związanych z podno
szeniem jego k waltflkacj:, a w uzasadnionych przypadkach 
przyznać s l y P t:' ndi um. 

4. MW.nowanemu pri;lcownikowi nauk owo-badi;lwcze
mu przysługUje w czasie trwanii;l stosunku pri;lcy zasiłek 

z ubezp leczenli:l społeczneg-o w okresi e czasowej niezdol
ności uo pracy z pow od u ch oro by przez okres do roku. 

5. Pracow niko wi nau kowo-badawczem u przysługuje 

prawo do korzystania z 50"/0 ulgi taryfowej przy prze
jazdac h kole jam i. 

6. Prawo, o którym mowa w ust. 5, przysługuje rów
ni eż maiżonce pracownika, a małżonkowI pracownicy, je
żeii jest 011 ni ezdolny do prac y i pozostaje na całkowitym 

u trzyma ni u żo n y. 

Art. 36. Przepisy art. 21 ust. 5, art. 29, 30, 35 oraz 38 
mają odpowled ru o zastosowanie do d ypiomowanych pra
cowników dokumentacji naukowej i bib lio tekarzy dyplo
mowan ych, a w prz ypadkach zawiązania stos unku pracy w 
drodze mianowanJa ponadto art. 22 ust. 3, art. 23, 25, 26, 27, 
2Cl, 31 i 37. 

Art. 37. 1. Pracownik naukowo-badawczy instytutu 
podlega odpowiedzii;llności dyscyp linarnej za narusze nie 
swych obOWi ą zkó w i uchybienIe godności pracownika nau
kowo-badi;lwczego. Przepis ten nie dot yczy pracowników 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę . 

2. Karami dyscy plinarnymi są: 

1) upomnienie , 

2) na gana , 

3) nagana z pozbawie niem na cza s od jed nego roku do 
trzech la t prawa za jmowania k ie rowniczego stanowi
s ka w insI y tucie, 

4) d yscypltnarne zwo lnienie ze służby , 

5) wydaleme ze służby. 

Art. 31l. W zakresie sp raw nie uno rmowanych p rze
p isami niniej sze j ustawy do pracowników naukowo-badaw
c zyc h ma ją za s tosowanie prlepisy Kodeksu pracy, z wy
j ą tkiem sporów dotyczących r ozw l ąulll i a stosunku prac y 
z mianowanY,mi pracownikami nd uko wo-badiJwczyrni, któ
re będą rozs trzyga ne w tr ybie przewidZianym w KodekSie 
postępo wania administracy jnego. 

Poz. 41 

Art. 39. 1. Rada Ministrów wyda w dr odze r ozporzą
dzenia przepisy wykóna wcze do art. 10 i 15-37 usta wy. 

2. W szczególności prze pisy wydane na podstawie 
ust. 1 ustalą: 

1) kategorie stanowisk pracowników naukowo-badaw
czych, ich pods ta wowe obowiązki , warunki i tryb ich 
powoływania i awansowania, zasady i sposób o kreś l a

nia i zaliczania stażu pracy i wykony wa nia zajęć za
robko wy ch poza zaj ęciami w instyt ucie , warunki' i 
tryb obniża nia czas u pracy oraz ud zie lania pł atnych 

urlopów i stypendiów dla celów podnoszenia k wa liii
kacj i, 

2) zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników 
określonych wart. 15 pk t 2-7, 

3) organy dyscyplinarne i ich organizację , tryb postępo 

wania dyscyplinarnego oraz zasady i tryb wykonywa
nia kar dyscyplinarnych i ich darowania i za tarCia, 

4) staż pracy wymagany do powo łani a na stanO Wiska 
pracowników naukowo-badawczych osób, o któr ych 
mowa wart. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz wart. 19 pkt 2, 
a także wypadki, w których na stanowis ka te można 
powołać osoby nie odpowiada j ące warunkom okreś l o

nym wart. 18 i 19. 

3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zosta
ną ustalone ponadto: 

1) postanowienia szczególne dotycząc e dodatkowego za
trudnienia w inst y tucie na podstawie umowy o 'pracę 
pracowników nauk owo-badawczych zatrudnionych na 
stanowiskach takich pracowników w innym instytucie, 
Polskiej Akademii Nauk i szko lnictwie wyższym lub 
na stanowiskach nauczycieli akademickich w tym 
szkolnictwie, 

2) postanowiema szczególne do tyczące warunków, jakim 
powinnI odpowiadać kandydaci na bibliotekarzy dyplo
mowa nych i dyplomowan yc h pracowników dokumen
tacji naukowej, oraz warunków zatrudniania w insty
tutach naukowo-badawczych bibliotekarzy dyplomo
wanych, dyplomowanych pracowników dokumentacji 
nauko wej i dokum en ta listów sł użby informacji nauko
wej, technicznej i ekonomicznej , 

Art. 40. Instytutowi lub państwowej jednostce organi
zacy jnej określonej wart. 42 ust. 1 mogą być przyznane 
u pra wnienia do nadawania stopni na ukowych w trybie 
i na warunkach okreś lo nych w przepis ach o stopniach nau
kowych i tytułach na uk o wych. 

Art. 41. Pracownik na uko wo-badawczy instytutu lub 
jednos tki organizacyjnej, określon e j wart. 42 us t. 1, może 
uz yskać ty tuł na ukowy pro fesora nadzwyczajnego lub pro
fesora zwyczajnego zg od nie z przep :sami o s to ;)lliach nau
k owych i tytu łach naukowych. 

Art. 42. 1. Min iste r Nauki, Szko lnictwa Wyższego 

i Techniki ustala rod za je państwowych, sp ołecznych i spół
dzielczych jednostek organizacy jn yc h nie będących insty
t utami, a- prowadzących lub koord yn ujących prace na uko
w o-badawcze w rozumi e niu art. 3, w których mogą być za
trudnieni prac ownicy nau kowo-badawczy. 

2. Do pracowników naukuwo-badawczych zatrudnio
n ych w jednostkac h organizacy jn ych, o których mowa w 
li St. I, s tosu je s ię od pow.iednio przepisy art. 16-20 oraz 
art. 21-32, art. 35, art. 37-38 Post;\nowienia szczególne 
w tym przedmiocie określ i Rada Ministrów w drodze roz
p o rząd z enia , o którym mowa wart. 39. 
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3. W jednostk ach orgclniz tl cyjnych, o kt.órych rnLiwa w 
ust. l, może być powolana rada nau kow a przez wi asc iwe
go ministra, 

4, Do rad naukowych w jednostkach, o których m ow a 
W ust. l, stosuje s i ę odpowi ednio prze p isy a r t. 10. 

Art. 44. Na wni osek organ izacji spo ł ecznej lub spól
d LJl' lc ze j Rilda MIn istró w m oże rozciąg n ąć przepisy niniej
sze j llstoWy na ins tyt.u ty nauk o wo-badawcze prowadzone 
p rzez tę org a n l ldc j ę. 

Art. 43. 1. Rada Mi nistrów może okre śl i ć zas ild y do
tyczące organizacji i działalnoś c i woj skowych instytut ów 
n aukowo-badawcz ych pod l egłych Ministr ow i Obrony N a ro
dowej w sposób odmienny od prze pisów ninie jszej ustawy, 
o ile uzasadnia to charakte r tych ins tytut.ów. 

2. Pr awa i obowiązki oraz stosunki służbowe oficerów 
w czynnej służbie wojskowej, będących pracown ikami n a u
k owo-ba dawc zymi w instytutach na ukowo-badawczych i 
jednostkach organizacyjnych wymienionych wart. 42 
ust. l, podl egl ycb Min istro wi Obrony N arodowej, określ aj ą 

przepis y o służ bie wojskowe j oficerów Sil Zbrojnych. 

3. Warunk iem powołania oficera na stanowisko pra
cown ika na ukowo-bud awczego jest posiadanie kwalifika cji 
określonych w nini ejszej ustuwie. Kwalifikacje, o któr ych 
mowa wart. 18 ust. 2 pk t 2 i 3, w zukres ie n auk wojsk o
wych stwierdza Rada Wyższego Szkolnictwa ·Wojskowe go. 

Art. 45. Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje 
się odpowiednio do: 

1) przewodn i czących kom isji i k omitetów sprawujących 
funkcje naczelnych organów administracji państw o wej, 

2) kierowni k ów urzędów centralnych. 

Art. 46, W sprawach przekazanych w ustawie do prze
p isów wykona wczych obow i ązują do czasu ich wydani a 
przep isy doty chczasowe. jeże li nie są sprzeczne z postano
wi eniami usta wy. 

Art. 47. Traci moc: 

1) ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o tworze niu inst y lu
tów nauk o wo-bada wczych d la po tr ze b gospod arki na
rodowej (Dz. U. Nr 5, poz. 38). 

2) ustawa z dnia 3 czer w ca 1947 r. o utw orze nIU Pl) SK Ie 
go Ins ty tutu Spraw rvl iędzynar odow y ch (Dz. U. Nr 43, 
poz. 227) . 
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