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Art. 5. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

realizując politykę państwa w zakresie swojego działania. 
~oordynuje działalność innycn organów administracji 
panstwowej oraz sprawuje nadzór nad podległymi pań

stwowymi jednostkami organizacyjnymi i przedsiębior· 

stwami panstwowymi, dla których jest organem założy
cielskim. 

Art. 6. Minister Nauki i Szkoinictwa Wyższego w 
zakresie swojej wlaściwosci : 

l) współdziała z naczeinymi 
administracji państwo'wej 

Nauk. 

i centralnymi 
oraz Polską 

organami 
Akademiq 

2) współdziała - w zakresie i na zasada.ch okreslonych 
w odrębnych przepisach - z Radą Główną Nauki 
i Szkolnictwa Wy:iszego. Centralną Komisją. Kwalifi
kacyjną do Spraw Kadr Naukowych. związkami zawo-

dowymi. stowarzyszeniami nault.owymi oraz innymi 
organizacjami społecznymi. 

Art. 1. 1. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia. 
okresJi szczegółowy zakres działania Ministra Nauki 
i Szko.lnictwa Wyższego; 

2. Organizację Ministerstwa Nauki Szkolfliclwd 
Wyższego oraz jednostki organizacyjne podporządkowane 
Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego okres·la statut 
nadany przez Radę Ministrów. 

Art. 8. Traci moc ustawa z dnia 29 marca 1972 r. 
o utworzeniu urzędu Ministra Nanki i Szkolnictwa Wyż
&zego (Dz. U. Nr 11. poz. 70 i z 1984 r. Nr 55. poz. 280). 

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 
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USTAW A 

z dnia 25 lipca 1985 r. 

-
o Jednostkach ' badawczo-rozwojowych. 

W celu pogłębienia integracji nauki z praktyką. 

przyspieszenia postępu w nau'ce i techniCe oraz zwiększe· 
nia ich wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy kraju 
stanowi się. co następuje : 

Rozdział l 

PrzepIsy ogólne. 

Art. 1. 1. Jednostkami badawczo-rozwojówymi. w. 
rozumieniu ustawy. są państwowe jednostki organizacyj-

. ne wyodrębnione pod względem prawnym. organizacyj
nym i ekonomiczno-finansowym. tworzone w celu prowa
dzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. 
których wyniki powinny znaleźć zastosowanie w określ 0-

n ych dziedzinach gospodarki narodowej i życia społeci
nego . . 

2. Jednostkami badawczo-rozwojowymi są: 

1) instytuty naukowo-badawcze. 

2) ośrodki blldawczo·rozwo]owe. centralne laboratoria 
i inne jednostki organizacyjne. których podstawo
wym zadaniem jest prow~dzenie działalności. o któ-
lej mowa w ust. 1. . 

J. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadają osobo
wość prawną. 

4. Przepisów ustawy nie . stosuje się ' do instytutów 
naukowych szkól wyższych i placÓwek Polsk.iej Akademii 
Nauk. 

Art. 2 •. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe tworzq 
warunki sprzyjające twórczej pracy. wzrostowi kwalifi
kacji pracowników. kształtowaniu socjalistycznych sto
sunków pracy I zasad wsp6}ż-rciaspołecznego. 

2. Do zadań jednostek badawczo-rozwojowych w 
lzczególności należy: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-roz
wojowych oraz przystosowywanie ich wyników do 
w~rażania w praktyce. . 

2) upowszechnianie wyników badań naukowych I . prac 
rozwojowych. 

3) podejmowanie ~ działalności w zakresie doskondlenia 
. metod prowadzenia badań naukowych i prac badaw
czo-rozwojowych. 

"') prowadzenie działalności uzupełniającej. a w szcze
gólno.ści w ząkresie szkolenia. Informacji naukowej. 
technicznej i ekonomicznej. wynalazczości oraz ochro
ny własności przemysłowej i intelektualnej. 

5) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu ł 

rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki • 
a tal\że propozycji w \ zakresie wykorzystywania w 
kraju osiągnięć światowej nauki . i techniki. 

3. Jednostki badawczo-rozwojowe mogą prowadziĆ 
produkcję aparatury i urządzeń. a także podejmować inn~ 
działalność gospodarczą btldź usługową ' na potrzeby 
kraju i eksportu w zakresie objętym. przedmiotem ich 
działania. ' 

4. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadające upraw
nienia do nadawanijl Itopni naukowych oraz odpowiednie 
warunki materialno-techniczne mogą prowadzić .studia 
podyplomowe. 

Art. 3. Jednostka badawczo-rozwojowa może być 
utworzona. jeżeli: 

1) zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie 
działalnQści. o której mowa wart. 2 ust. 2. 

2) zostanie zapewniona niezbędna. odpowiadająca przed
miotowi i zakresowi jej działania: 
a) liczba pracowńików o odpowiednich kwalifika

cjach. 
b) aparatura badawcza. laboratoryjna, potencjał infor

macyjny oraz sprzęt techniczny i iime . niezbędne 
warunki materialno-techniczne. 

Art. 4. 1. Przedmiot i zakresdzialania jednostki 
badawczo-rozwojowej . . jej nazwę i siedzibę oraz organ 
sprawujący nad nią nadzór określa akt o jej utworzeniu. 

.< 
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, 2. Organ ' tworzący jednostkę badawczo-rozwojową 

wyposaża ią w środki niezbędne do prowadzenia działal
ności określonej w .ak.cie o utworzeniu jednostki. 

3. Szczegółowy przedmiot i zakres dzia./ania jednostki 
badawczo-rozwojowej określa statut n3dany przez organ 
~prawujący nad nią nadzór. 

4. Strukturę organizacyjną jednostki badawczo-roz-. 
wojowej odpowiadająCił jej prz&lmiotowi i zllkresowi 
działania określa regulamin oH,Janir,acyjny ustalony przez 
dyrektora: 

Art. 5 . . t. Jednostka badawczo-ro2wojowa może, w 
drodze umowy, przysh;pować do zrzeszen przedsiębiorstw 
panstwo wych oraz zrzeszać się z innymi jednostkami ba
dawczo-rozwojowymi. 

2. Jednostka badawczo~rozwojowa może przystępo

wać do spółek oraz w drodze umowy z innymi jednostka
mi organizacyjnymi krajowymi i zagranicznymi podejmo
wac wspólne przedsięwzięcia, tworzyć zakł ady ,doświad
czalne bądź inne wspólne komórki organizacyjne. . 

3. Warunki ' tworzenia oraz zasady funkcjonowania 
jednostek o rganizacyjnych wspólnych z podmiotem zagra
niczn ym określają odrębne pl zepisv 

Rozdział 2 

" Tworzenie, łączenie, podział, przekształcanie 

I likwidacja jednollt~k badawczo-rozwojowych, 

Art. 6. 1. Utworzenie jednostki badawczo-rozwojo. 
we j, mającej międzyresortowy lub w.ieloga łęziowy zakres 
działania, następu j e w drodze uchwały 'Rady Ministrów. 

2. Ut'Norzenie jednostki badawczo-rozwojowej innej 
niż .ok r eślona w ust. 1 następuje w uzgodnieniu z Mini
strem - Kierownikiem. Urzędu Postępu Naukowo-Tech· 
nicznego i Wdroieil oraz Ministrem Finansów, w drodze 
zarząd zeni a wła ściwego ministra, kierownika urzędu cen· 
tralnego. Prezesa Narod.owego Banku Polskiego oraz wo
jew.ody działającego w wykonaniu uchwały wojewódzkiej 
rady narodowej. 

3. Utworzenie jednostki badawczo-rozwojowej zrze· 
szenia przedsiębiorstw pailstwowych nast~puje na p.odsta· 
wie , uchwały raąy zrzeszenia oraz 'la zgodą Ministra
Kierownika Urzędu Postępu Naukowo-TechniCznego f 
Wdrożen i ~ inistra Finansów. 

4. Utworzenie wspólnej jedn.ostki badawczo-rozwojo. 
wej przedsięhiorstw państwowych następuje w drodze 
umowy zawartej między zaintetesowanymi przedsiębior
stwami panstwowymi i 7a zgOOl\ Ministra - Kierownika 
Urzędu P.ostc;pu Nauk.owo-Technicznego l Wdrożeń. 

Wspólne jednostki badawczo-rozwojowe tworzy się i re
jestruje jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ' na 
.podstawie przepisów Kodeksu handl.owego. 

Art. 7. l, Jednostki badawczo-rozwojowe mogą być 

lączone, dzielon.e, przekształcane i likwidowane w trybie 
przewidzianym do ich tworzenia. 

2. Połączenie , pod zi a ł. przekształcenie lub likwidacja 
jednostki bada wczo-rozw.ojowej może nastąpić, jeż~1i 
jednostka nie wykonuje zadań, dla których została powo
lana, bądź ,'te zadania wyk.onuje nieefekt~lwnie albo gdy 
przemawiają za tym trwałe i wymierne korzyści ekon~

miczne. 

3.' Połączenie, podział, przekształcenie I ub lik widac ję 
Jednostki badawczo-rozw()jowej zarządza organ, który 

----~--------------------------------------------

utworzył tę jednostkę, na wniosek organu sprawująceg4 
nadzól, Ministra - Kierownika Urzędu Postępu Naukow04 
-Technicznego i Wdrożeń lub dyrektora jednostki badaw~ 
czo-rozwojowej. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, okrUJa 
szczegółowe warunki i . tryb łączenia, podziału, przekształ- 

cania i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych. 

Art. , 8. 1. W . celu kompleksowego rozwillzywanla 
problemów nauk.owych i technicznych, Przyspieszenia 
wdrażania wyników prac badawczo·rozwojowych do pralf
tyki y.ospodarczej oraz prow~zenia nowoczesnej produk
cji wyrobów (usług) o istotnym znaczeniu dla goapodarld 
narodowej mogą być tworzone jednostki ocharakterM 
wielofunkCYJnym, zwane dalej "centrami naukowo-pro
dukcyjnymi" . 

2. Utworze nie centru~ naukowo-prod\,lkcyjnego na
stępuje takze w drodze łączenid jednostek badawczo-roz
wojowych z innymi państwowymi jednostkami gospodar
czymi. w szczególności produkcy jn ymi, projektowymi 
i doświadczaln ymi. 

3. Centrum nauk.ow.o-pr.odukcyjne jest szczególnego 
typu wiel.ozakład.ow ym przedsiębi.orstwem państwowym 

. 0 podstawo wym znaczeniu dla gospodarki , narodowej I 
działa zgodnie z przepisami d.otyczącymi' przedsiębi.orstw 

państwowych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 5 I 6. 

4. Jednostki badawcz.o-rozw.ojowe wch.odzące w skład 
centrum naukowo-produkcyjnego mogą prowadzić dzia
łalność jako jednostki samodzielnie Sp.orządzające bUan., 
według zasad .obowiązujących jednostki badawczo-rozw!)
jowe. 

5. Rada Minisfrów, w dr.odze rozporządzenia, określilJ 

1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia centrów nauko
wo-produkcy jnych .oraz organy up~awnione do ich 
tworzenia, 

2) zakres stosowania d.o centrów naukowo-produkcyJ
nych przepisów niniejszej ustawy, z uwzględnieniem 

ich szczególnego charakteru. 

6. Rada Ministrów., w drodze rozporządzenia, może 

dostosować do szczególnego charak.teru centrów nauko
wo-produkcyjnych przepisy ' dotyczące przedsiębiorstw 
pańsl wow ych i o sam.orządzie załogi przedsiębiorstwa 

państwow ego . 

7. Istniejące w dniu 'wejścia . w życie ustawy centra 
naukowo·produkcyjne stają si ę centrami naukow.o-pro. 
dukc y jn ymi -w rozumieniu niniejszej ust tl wy, jeżeli w ter
minie dwunastu miesięcy od dnia jej we'iścia w życie do
stosują swoją organizację do wymagan wynikających z tej 
ustawy; w razie . niedotrzymania tego warunk~, dotych- ' 
czasowe ce ntrum naukow.o-produkcvjne ulega likwidacJI. 

8. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, .określa 

szczegółowe zasad y i try b d.ost.osowania organizacji jed
nostek, o których m.owa w ust. 7. do wymagan wynika
jących z n'inie jszej ustawy o raZ' zasad y i tryl! likwidacji 
jednostek, o których m.owa w ust. , 7 w zdaniu ostatnim. 

Art. 9. 1. 'Jednostka badawczo-r.ozwo jowa P.odlega 
wpisowi do rejestru jednostek badawczo-r.ozwojowych. 
zwanego dalej "rejestrem". 

2. Organem rejestracyinym jest sąd . Wlaściwośćsądu. 
w trybie okre<ilonym w przepisach prawa o ustroju sądów 
powszechnych, ustala Miriister Sprawiedliwości. 

3. Do wniosku o wpis jednostki badćlwczo-rozwojo

wej do rejestru dołącza się: odpis aktu o utworzeniu ' tej 
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Jednostki, jej statUt oraz inne dokumenty, których złoże
nia wymagają przepisy wydane na podstawie niniejszej 
.. lawy. 

.. Organ Iejestracyjny bilda zg.od.ność z pIawem 
treści dokumentów &tanowiących podstaw, dokonania 
:wpisu do rejestru~ 

5. Rejestr jest dostępny dla osób mających w tym 
interes ' prawny,. z wyłączeniem' danych . ob~tych tajem
aicą poństwową lub służbową. 

6. Jednostka badawczo-rozwojowa uzyskuje 9sobo
wość prawną z chwilą wpisania do rejestru. 

7; Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
zasady f ' sposób prowadzeni.a rejestru jednostek badaw
czo·rozwojowych, dane podlegające wpisowi· do tego re
Jestru, wymagania dla wniosku o wpis do rejestru, tryb 
postępowania przy dokonywaniu wpisów,. zmian i skreśleń 
w rejestrze, zasady udostępniania rejestru oraz warunki 
wydawania odpisów wyciągów z tego rejestru. 

Rozdział 3 . 

Zasady gospodarki Jednostek badawczo-rozwojowych. 

Art. 10. t. Jednostka badawczo-rozwojowa gospo
daruje samodzielnie przydzieloną ł nabytą częścią mienia 
ogólnonarodowego oraz prowadzisamodzielnlt gospodar. 
kę w ramacb posiadanycbsrodków. kierując ai*: zasadami 
efektywności. ich wykorzystania. 

2. Organ sprawujący nadzór nad jednostktt badaw
no·rozwojową może pozbawić tę jednostkę składników 
przydzielonego lub nabytego mienia wyłącznie w przy~ 

padku połączenia lub podziału albo przekształcenia prze
Rrowadzanego na zasadach określonych w ninIejszej 
ustawie. 

3. W przypadku likwidacji jednostki blldawao·roz
wojowej. o przeznaczeniu majątku decyduj.e organ spra
wujący nadzór 

, 4. Jednostka badawczo-rozwojowa może zbywać ~rod
ki trwałe.- Przy zbywaniu środków trwałych stosuje si~ 
odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstwpaiistwo
wych. 

5. Podstawą gospodarki jednostki badawczo-rozwo. 
Jowej jest plan rzeczowo·finansowy ustalany przez dy· 
rektora. 

6. Jednostka &adawczo-rmwojowa może korzystaĆ 
~ kredytów na warunkach' określonych w odrębnycb prze
pisach. 

Art. n.' 1. Jednostka badawczo-rozwojowa WYMę
puje w obrocie we własnym imieJl~u ł Da własny rachunek. 

2. Jednostka badawczo-rozwojowa pokrywa koszty 
bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów. 

3. Jednostka badawczo-rozwojowa odpowiada ZCli 
• woje zobowiązania. 

4. Jeanostka badawczo-rozwojowa nie odpowiada za 
7:obowiązania Skarbu Państwa anł innych osób prawnych. 
Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania jednostki 
badawczo- rozwo jowe j. 

5. Jednostka badawczo-rozwojowa może osiągać 
przy~hody z tytułu wdrażania i Upowszf,chniania wyników 
IWO jeJ działalności oraz uczestniczyć w efektach ekono
micznych powstałych z tego tytilłu na zasadach określo
nych w odrębnych przepisach. 

Art. 12. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy 
I dysponuje funduszami przeznaczonymi na: 
l)odlwOrzeni.e iro2:wój własnej bazy materialnej, 
2) badania (prace) własne • 
3) :zachęty matejiałne. 

4) cele socjalne i lIliesźkaniowe. 
5) pokrycie ewentualnych strat. 

2. Nie wykorzystane Vi danym rOKu kalendarzowyln 
środki tunduszów jednostek badawczo-rozwojowych prze
chodzą na rok następny. 

Art. 13. Jednostka badawczo-rozwojowa. w ramacn 
posiadanych możliwości finansowych oraz na pqdstawie 
obowiązujących przepisów o wynagradzaniu, ustafa samo· 
dzielnie wielkość środków na wynagrodzenia. 

ArL 14. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa może 
prowadzić działalność w zakresie handlu zagranicznego 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

2. Jednostka badawczo·rozwoj.owa dysponuje wpły

wami dewizowymi uzyskanymi w wyniku prowadzonej 
:współpracy z zagranicą. 

Art. 15. Rada :Ministrn. w drodze rozporządzenia. 
określa szczegółowe ,zasady g:>spodarki finansowej jed
nostek badawczo·rozwojowych. 

Art.' ·16. t. W przypadkach uzasadnionych przedmio
tem I charakterem działalności oraz tematyką prac ba .. 
da.wczycb jednostki badawczo-rozwojowe mogą prowa
dzU: goapodarkę finansow, n. zasadach przewidzianych 
w prawie budżetow~ 

2. JednostkI badawczo-rozwojowe. o których mowa 
" ust. 1, określa, na wniosek organu sprawującego nadzÓr. 
Minister - KleroWRik Urzędu Post*:pu Naukowo-Technic~
nego l Wdrożeń w porozumieniu a Mini5trem Finansów. 

:t Do jednostek badawc::&O-rozwoJowych. o których ' 
mowa w ust. 1·. nie Itosuje się pnepisów art. 5 ust. 1 oras 
art. 10-15. . 

R.ozdział " 

Organy Jednostki badawczo:~ozwojowel. 

Art. 17~ Orgenam1 Jednostki badawczo·rozwojowej ~i 

't) dyrektor. 
2) rada naukowa, 
3) zebranfe ogólne pracowników. 
4) rada zalogi. 

Art. 11. 1. Dyrektor kieruje jednostkq badawczo
..,O'twojoWłl. a w szczególności: 

l) ustala plany działalności jednostki badawczo-rozwo.
jowej. 

2) realizuje politykę kadrową. współdziałając w tym 
zakresie z orgallizacją paJtyjną i stronnictwami poli
tycznymi działającymi w jednostce badawczo-rozwo
jowej • 

3} zarządu mieniem i odpowiada za . wyniki działalnośd 
jednostki badawczo-rozwojowej. 

4) lepreżentuje jednostkę badawczo-rozwojową. 

5} podejmule decyzje we wszystkich sprawach dotyczą
cych jednostki badawczo-rozwojowej. z wyjątkiem 
należących do zakresu działania innych organ·ów tej 
jednostki. 
2. Dyrektora jednostki biHlawczo-rozwojbwe'j powo

łuje organ sprawujący nadzór Jlad tą jednostką, pąza· 
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Ilęgnięciu opinll r~dy nauk,ąwej 1 rady załogi. Dyrektor 
jest powoływany na okres S lat lub na CZaS nie ~ki"eś
lony. W razie.' powołanla na funkcję C3yrektora 9so15y nie 
będącej pracownIkiem jednostki badawczo-rozwojowej, 
powołanie na tę funkcję powoduj. równocześnIe nawią
zanie ,stosunku pracy w jednostce badawczo-rozwojowej. 

3. Funkcję dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej 
moźe pełnić osoba: 

l) posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy albo 
wyr6żniająca sle zasobem wiedzy i twórczym dorob
kiem w dziedzinie objętej żakresem działania Jed
nostki .badawczo-rozwojowej, 

2) posiadająca predyspozycje do organizowania pracy 
naukowej. 

3) reprezentująca wysoki poziom 'ttyczny oraz w pełni 
akceptująca konstytucyjne zasady ustrojowe Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

4. Wyłonienie kandydata na funkcję dyrektora jed
nostki badawczo-rozwojowej m'qźe nastąpić w drodze 
konkursu zarządzanego przez / organ sprawujący nadż6r. 

5. Postępowanie konkursowe na funkcję dyrektora 
przeprowadza komisja konkursowa powołana przez organ 
sprawujący nadz6r. 

6. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli: 
organu sprawującego nadz6r. rady naukowej. rady załogt 
oraz związku zawodowego. partit I stronnictw politycz
nych działających w jednostce badawczo-rozwojowej. ' 
Stattlt ,~dnostki badawczo-rozwo1owej może przewidywać 
udział ' przedstawicieli 'stowarzyszeń naukowych I społecz
no-zawopow ych oraz innych jednostek organizacyjnych 
w składzie komisji konkursowej. a zwłaszcza przedstawi
cieli instytucji naukowych oraz ' banku finansującego 
dzialalnośćjeonostki badawczo-rozwojowej. 

7, Minister - ,Kierownik Urzędu Postępu Naukowo
-Technicznego i Wdrożeń określa szczegółowe zasady 
jlOst.pppwania konk ursowego. ' 

Ąrl. 19. Dyrektora jednostki badawczo·rozwójoweJ 
odwołuje organ sprawujący nadzór nad , tą jednostką po 
zasięqnięciu epinii rady nallkowe~ i rady załogi. 

Art. 20. 1. Ząstępców dyrek'tora i głównego księgo
wego oraz kierowtlików komórek , o.rganizacyjnych jed
nostk i badawczo-rozwojowej powołuje t odwołuje dyrek
tor po zasięgnięciu opinii rady naukowej i rady załogi. 

2. Zastępcy dyrektora oraz kierownicy komórek 
organizacy in ych są powoływani na ok resy pięcioletnie 
lub na (:zas nie określony . ... 

3, Zastępcą dyrektora do spraw naukowych może 
być osoba posiarlająca tytuł naukowy lub stopień nauko
wy dokt.ora habi litowanego,' , 

4., Do zastępców dyrektora stosuje się odpowiednio 
przepis art. 18 ust 3 pkt ' 3, 

5. Statut jednostki badawczo-rozwojowej może prze
widywać: 

'l) stanowisko sekretarza naukowego jednostki bildaw
czo-rozwojowej. do którego przepisy ust: l, 2 i 4 
stosuje się odpowiednio. 

2) powołanie kolegium lub innych organów opinloCilw
czo-doradczych dyrektora: członków tych organów 
powołuje t odwołuje dyrektor. ", 

6, Dyrektor jednostki badawczo"rozwbjowej może 
ustallilwiat pełnomocników do realizacji okręślonych za
dań i ustalać zakres i czas .ich umocowania. 

Art. 21, l. Dyrektąr wstrzymuje wyknnanie uchwa .. 
11, ,{ody zołogl~ jeżell Jest ,ona niezgodna z pHlwem. 
O wstrzymaniu wykonanią uchwały dyrektor w terminie 
3 dni zawiadamia radę załogi. Decyzja dyrektora jednostkJ 
badawczo· rozwojowej o wstrzymaniu wykonania uchwały 
rady zalogl powinna by~ wydana na piśmie oraz zawiera~ 
uzasadnienie prawne l faktyczne. 

1. W razie zaistnienia sporu pomięrlzydyrektorem 
• rad" załogi w przypadku. o którym mowa w ust. 1. 
spór rozstrzyga organ sprawujący nadzór w terminie nie' , 
przekraczającym 14 dni od dnia przekazania wniosku 
O rozpatrzenie sprawy. 

Ań. 22. l. Rada naukowa jest organem lDIC]U}ąCym, 
opiniodawczym I doradCZY&!. jednostki badawczo-rozwo
Jowej w zakresie działalności naukowej I pluwadzenia 

' prac badawczo· rozwojowych oraz w sprawach rozwoJu 
kadry naukowej i badawczo· technicznej_ 

~. W szczególności do' zadań rady naukowej naleivl 

' l) kształtowanie - w ramach zadań statutowych jed
nostki bada wczo·rozwo jowe j perspek t y wiczn ych 
kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdro
żeniowej. 

2) opiniowanie projektów planów działalności jednostki 
badawczą-rozwojowej oraz ważniejszych prac nauko
wych, rozwojowych I wdrożeniowych oraz oceniania 
wyników tych prac. 

3) rozpatrywanie , s'Prawozdań z działalności naukowej. 
rozwojowej i wdrożeniowej ·oraz patentowtlj i licen-
cyjnej. ' 

4) opiniowanie projektu statutu jedl10StkJ badawczo
-rozwojowej oraz projekt6w jego zmian, 

5) 9piniowanie wniosków o przyznanie ' stypendiów 
miukowych. 

6) opmlOwanie kwalifikacji osób na stanowiska pracow
ników naukowych i badawczo:technicznych. a takze 
-- na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwojo
wej - dokonywanie okresowej oceny dorobku nau
kowego i technicznego tych pracownik6w. 

1) występowanie z wnioskami o nadanie tytuł6w nauko
wych 'ora'z w zakresie " posiadanych uprawnień prze
prowadzanie przewodów doktorskich t habilitacyj
nych. 

8) opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora jed~ 

nostki badawczo-rozwojowej i lego zastępców oraz 
występowanie z wnioskami o odwołanieos6b pełnią
cych te funkcje. 
3. Szczeg6ł6we warunki. jakim powinny odpowi.adać 

rady naukowe jednostek badawczo-rozwojowych upraw
nionych d'o nadawania stopni naukowych. określają od- ' 
rębne przepisy. 

, Art. 23. 1. W skład rady naukowej mogą być po
woływą!le: 

1) spośród pr acowników jednostki badawczo-rozwojo
wej - osoby posiadające tytuł naukowy lub stopień 
naukowy oraz osoby zatrudnione na stanowisku pro-
fesora lub docenta. ' 

2) spoza pracowników jednostki badawczo-rozwojo
wej - osohy posiadające t y tuł ' naukowy lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego. a także inne osoby 
wyróżniająCe się zasobem wiedzy i praktycznym do
robkiem Ż dl!edziny objętej zakresem działania Jed-

, nostkl badawćżo-rozwójowej_ 
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2. Członków rady naukowej, w liczbie określonej 
w statucie Jednostki , badawczo-rozwojoweJ, powołuje 
Of!JIlD Iprawujllcy nadzór na wniosek dyrektora jednOltki 
badawczo-rozwojowej Da okres 5 lat. W Izaególnie uza
sadnionych przyPadkach członek rady ńaukowej może 
być odwołany przed upływem okresu, na który zOltał 
powołany. 

3. Zasady I tryb działania rady naukowej okrełl. 
regulamin przy'jętywiększością 2/3 głosów członków rady 
naukowej. Liczba członków rady naukowej nie posiada
jących stopnia lub, tytułu naukowego nie może przekro· 
czyć 25% ogólnej liczby członków rady. 

Art. 24. t. Rada naukowa wybiera w głosowaniu 
lajnymprzewodniczącego t Jego 'Ulstępców. . 

2. Przewodniczącym rady naukowej moze być OIoba 
posi~dająca tytuł naukowy profesora lub stopień nauko
wy doktora habilitowanego. 

. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zastęp
cówprzewodntczącego rady. 

4. Funkcjapnewodni~zącego rady naukowej ate 
może być łączona z ' funkcjll dyrektora jednostki badaw
c20.r~zwojowel lub jego ~astępcy. 

Art. 25. t. WposiedżeniU rady . naukowej Mor, 
. udział: 

l) dyrektor Jednostki/ bada~czo-rozwojoweJ orazJegca 
zastępcy, " 

2} prZedstawiciele: 
a) rady , załogi, 

b} partii ł 'stronnictw politycmych, 
c) związku zawodowego, 
dl' stowarzyszeń naukowych I Ipołeczno-ZIlwodowyc:1l. 
2. Liczbę przedstawicieli, o których mowa w ut. 1 

pkt 2, określa regulamin rady naukowej. 
3. Na posledzęnia rady naukowej mag, byĆ apra

szani specjaliści ruaz przedstawiciele jednostek organiza
cyjnych współdziałających :I jednostką bada\V.czo-roswOo 

, JOWil. 

Art. 26. t. Do kompetencji ubrania ogólnego JIla-
cowników należy: 

l) wybieranie na okres 3 lat rady załogi, 

2) uchwalanie statutu rady załogi, . 

3) dokonywanie rocznej oceny działalności rady ułogi. 
2. Uchwały zebrania ogólnego pracowników aapada

ją zwykłą większością głosów, a do łCb ważnośct jest 
wymagana obecność co najmniej połowy Uczby pracow
ników jednoStld badawczo-rozwojowej. 

3. Zebranie ogólne pracowników zwołuje rada. zało
gi CQ najmniej raz w roku; obowiązana jest ponadto 

' zwołać takie zebranie na wniosek , dyrektora lub rady 
naukowej. a także)ednej piątej liczby pracowników. 

Art .. 27. 1. Czynne prawo wyborcze .do rady załogi 
przysługuje każdemu pracownikowi jednostki badawczo
-rozwojowej. 

2. Bierne prawo wyborcze do rady załogi przysługuje 
pracownikowi jednostki badawczo-rozwojowej, który pra
cuje w tej jednostce co najmniej 3 lata. Wymagania ta 
nie dotyczą ,praeowników w jednostkach nowotw'orzo· 
Dych. " 

3. Szczegółowe zasady i tryb wyboru członków rady 
ułogi oraz zasady utraty mandatu bądź odwołania człon
ka rady okr~la statut ' rady załogi. 

Poz. 170 

Art. 2.8. 1. Do· kompetenc.jl rady załogi należy' \. 

l) podejmowanie uchwał w sprawach , zasad wykorzy .. 
Itaniafwidu;;zów na cele socjalne ł mieszkaniowe, 

2) opiniowanie projektu statutu jednostki badawcze-roz
wojowej oraz projektów jego zmian, , 

3) opiniowanie wniosków w spr-awie łączenia, podziału. 

przekształcenia i likwidacji ' jednostki badawczo-roz
wojowej, 

.c} wyrażanie opinii w sprawach: 
.) planów ~ocznych jednostki badawczo-rozwojowej, 
h) sprawozdail rocznych dyrektora z działalności 

jednostk1 badawczo-rozwojowej oraz jej bilansów, 
c) k~dydat6w na funkcje dyrektora jednostki ba

dawczo-rozwojowej I jego zastępców, 
'ł innych, dotyczących działalności jednostki ba

dawczo-rozwoJowej. z wyiącz€niem spraw należ/l
cych do kompetencji rady nau.kowej, 

5) opiniowanie wniosków dyrektora dotyczących: 
.) przystllPienia jednostki badawczo.rozwojowej do 

zrzeszenia, 
b) przystIlpienia jednostki badawczo-rozwojowej do 

spółki, 

c) wsp6lnych przedsięwzięć I tworzenia wspólnych 
jednoltek. 

2. Uchwały, () których mowa w ust. 1 pkt 1, maj4 
jIa dyrektor. ' charakter wiążący: 

3. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej udosŁęp· 
aia radzie załogi , piezbędne informacje dotyczące działal
aości jednostkibadawczo-rozwoj.owej wraz z. odpowied· 
nill dokumentacjll oraz stwarza warunki materialne i orga· 
aiucyjne do Jej działalności. 

-.c. Rada ułogi współpracuje ze związkami. zawodo
wymi, organizacjami politycznymi 1 młodzieżowymi orali 

innymi organizacjami społeczno-zawodowymi, działaj/lcy

mi w jednostce badawczo-rozwojowej. 

Art. 29. 1. Rozwillzanie atosunku pracy z członkiem 
rady załogi wczasie trwania kadencji oraz w ciągu roku 

/ po ,Jej upływie wymaga zgody tej rady, z wyjątkiem: 
l) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. 
2) zwolnieni. z pracy na podstawie orzeczenia komisji 

dyscyplłnarnej. .' 

2. Członkowi rady zał~ nie można bez zgody radl 
ułogi zmienić warunków pracy r płacy na jego nieko
rzyść w czasie określonym , w ust. 1. 

3. Działalność w radzie załogi ma , ~harakter spo
łeczny. 

" ... Członek rady załogi zachowuje prawo do wyna
grodzenia za czas niewykónywania pracy z powodu peł<l 

- nienia swoich zadań w godzinach pracy. 

Rozdział i 

Nadzór Bad dzłałaInośr.lą Jednostki badawczo-rozwojowej. 

Art. 30. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa podlega 
nadzdrowi sprawowanemu przez organ określony w akcie 
o jej utworzeniu. 

2. Organ sprawujący nadzór dokonuje kontroli i· oce~ 
ny działalności jednostki bada'Yczo-rozwojowej OJaz pra. 
cy dyrektora. 

3. Organ sprawujący nadz-ór w razie stwierdzenia, 
t. decyzja dyrektora jednostki badawczo-roiwojowel jatt 
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Iprzecwa z prawem; wstrzymuje Jej wykonanie ora /.: zo~ 
bowiązuje dyrektora do jej zmiany lub cofnięda. 

4. Decyzja organu sprawującego nadzór, o k tórej 
mowa w USt.3i maże być zaskarżol!a do sądu admini stra
cyjnego na zasadach 1 w trybie przewidzianym w Ko
deksie p~stępowania administracyjnego. 

Art. 31. 1. Organ sprawujący nadzór może nałdyc 
na jednostkę badawczo-rozwojową obowiązek wprowadze

-ni a do jej planu zadania. lub wyznaczyć jej z.adanie puza 
'planem, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrz ,~by 
obrony kraju, w przypadku kięski żywiołowej bąd i w 
celu wykonania zoh9wiązań międzYD<\rodowych lub je
żeli to ' zadanie jest objęte narodowym plahem, społeczno
-gospodarczym ·albo centralnym planem rocznym. 

2. W przypadkach. o których mowa w ust. 1, organ 
sprawujący nadzór zapewnia' jednostce badawczo-roz \" o
jowej środki do wykonania zadania, chyba że ' wykona lie 
zadania następuje odpłatnie na podstawie umowY. 

3. W razie doznania szkody przez jedn ostkę badaw
czo-rozwojową z powodu wykonania zadania nalożonego 

przez organ sprawujący nadzór, organ ten jest obow lą

zany do jej naprawienia. 

Rozdział '6 

Pracownicy jednostki badawczo-rolwojoweJ. 

Art. 32. Jednostka badawczo-rozwojowa może zatruri-
niać: 

,1), pracowników naukowych, 
2) pracowników badawczo-technicznych, 

3) pracowników inźynieryjno-technicznych, 
.4) pracowriików ' administ~acyjno-ekonomicznych, 

5) pracowników bibliotecznych ' i pracowników, dok u
mentacji naukowej. 

6) pracowników służby zdrowia, 
. 7) .pracowników na stanowiskach robotniczych, 

8) pracowników. obsługi i innych. 

Art. 33. 1. Pracowników naukowych l ' badawczo
. -technicznych mogą zatrudniać jednostki organizacyjne, 
nie będące jednostkami badawczo-rozwojowymi, prowa
dzące IU,b koordynujące prace . naukowe; 

2. Jednostki, o któr.ych mowa w ust. t, ustala Mi
. n.iste~ Nauki l Szko~nictwa Wyższego w porozumieniu 
z. Ministrem - Kierownikiem Urzędu PostęllUNaukowo
• T,echnicznego i W drozeń. 

3. Do pracownikÓw naukowych . badawczo-technicz
nychzatrudnionych w jednos,tkach. o których " mowa w 
ust. ~, stosuje się odpowiednio przepisy art. 34---49, 
55~61, 69. 70 iarL 72~75. 

4. W jednostkach organizacyjnych. o których mowa 
w usL 1, może być powolana rada n'aukowa. 

Rozdzi'al 7 

Pracownicy naukowI. 

Art. 34. 1. Pracownikiem naukowym może być osoha 
o wymaganych u~tawą kwalifika~jach naukOWYCh i wy

. sokim poz~omie etycznym oraz w pełni akceptująca kon

. stytllcyjne zasady us~rojowe Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

2. Podstawowym obowiąz.kiem pracownika naukowe
go jest realizacja celów i zadań jednostki badawczo-roz-

wojowej, a w szczególności prowadzenie działalnoścł 

naukowej j rozwojowej, . zapewniającej stały rozwój 
nauki i techniki. 

Art. 35~ 1. Pracownikiem naukowym jest osoba . za
trudniona na stanow isku: 

l) 

2) 
3) 

profesora, , . 
docenta, ~. 

adiunk,ta. 
4) starszego asystenta, 
5) ,asystenta, 
6) asystenta ~slażysty. 

( 

2. $tatut jednostki badawczo-rozwojowej mo~e prz .. ·. 
widywać również tworzenie stanowisk profesorów kon· 
traktowych i docentów kontraktowych. 

,3. Osoby zajmujące stanowisko profesora kontrakto--. 
wego i docenta kontraktowego nie mogą pełnić , funkcji 
zastępcy dyrektora do spraw naukowych oraz sekretarza 
naukowego jednostki badawczo-rozwojowej. 

4. Na stanowisku docenta można zatrudnić osobę po
siadającą stopien naukowy doktora habiIit9wanego lub 
osobę posiadającą stopień- naukowy doktora i odpowiedni 
dorobek technologiczny. konstrukcyjny bądź wynalazczY; 
potwierdzony przez Centralną ' Komisję Kwalifikacyjn~ 
do Spraw Kudr Naukowych. 

5. Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo
-Technicznego I Wdroien wużgodnieniu z Ministrem 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz po . zasięgI'lięciuopinil 
Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Sp;aw Kadr Nau- I 
kowych określa · dyscypliny. w których na stanowisku 
docenta można zatrudnić osobę posiadającą stopień nau
kowy doktora w odpowiedniej dziedzini~ nauki i wy· 
bitny dorobek praktyczny. .. . 

6. Na stanowisku pr.ofesora kontraktowego lub do
centa "kontraktowego, za zgodą rady naukowej, ~lOżn. · 
zatrudnić osobę bez stopnia luh tytułu nau.kó·wego; posia
dającą udokumentowany wybitny i twórczy dorobek prak • 
tyczny lub naukowy. 

7. Tryb postępowanła kwalifikacyjnego poprzedzaj~;' 
ce,go zatrudnienie w przypadkach. o których mowa w, .. ' 
ust. 6, określa Minister - Kierownik Urzędu Postępq 
Naukowo-Technicznego i Wdrożeń vi uzgodnieniu z Mi .. 
nistrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz po zasięgnlę · 

, ciu opinii Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej doSpraYi' 
Kadr Naukowych. \ . 

Art. 36. 1. Pracownikami naukowymi są bibliote'ka
rze dyplomowani oraz dyploinow~ni pracownicydoku~ 
mentacji naukowej. 

2. Dyplomowani bibliotekarze i dyPlomowanI pracow~ 
nicy dokumentacji .naukowej są zatrudniant .. od'poWie<fnló . 
na stanowiskach: 'c . 

l) starszego kL\stbsza dyplomowanego lub starszelJo dól 
kumentalisty dyplomowanego, ' .' '. 

2). kustosza dyplomowanego ' lub dokumentalisty dypl~ 
. mowanego; 

3) . adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentac11 ' 
naukowej, 

4)a,s.ystenta bibliotecznego lub asystenta dok4mentacjl 
naukowej. , 

Art. 31. 1. Stosunek pracy z pracownikiem nauko-
wym nawiązuje się na podst~wie mianowania albo przea 
zawarcie umowy o pracę. 

2. Pracownika naukowego. zatrudnionego na stano-_ 
wisku profesora docenta, . mianuje się na czas nie 
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określonYi mianowania dokonuje organ sprawujący nad
tór, na wniosek dyrektora jednostki badawczo-rozwo
jowej. 

3. Stosunek pracy z innymi pracownikami naukowymi 
niż określeni w ust. '2 nawiązuje się przez żawarcie umo
wy o pracę. 

4. Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem nauko
wym, dla którego jednostka badawczo-rozwojowa je~t do
datkowym miejscem pracy, następuje na podstawie umo-
wy o pracę< • 

5. Pracownicy naukowi podlegaj~ okresowym oce' 
nom dorobku naukowego i technicznego, dokonywanym 
przez radę naukową, zgodnie l zasadami i trybem okre
ślonym przez MInistra - Kierownika Urzędu Postępu 
Nauk,ow?-Technicznego i Wdrożeń. 

6. Odwołanie pracownika naukowego z powierzonej 
mu funkcji w jednostce ł;ladawczo-rozwojowej nie powo-
duje rozwiązania stosunku placy. ' 

Art., 38. 1. Do obowiązków pracownika naukowego 
należy realizacja zadań statutowych jednostki badawczo
-!Oz:wojowej, w szczególności pop;zez: 
,1) ,twórczą działąlność naukową polegającą , na rozwią

zywaniu problemów naukowych na, użytek praktyki 
społecznej i gospodarczej, 

2) wprowadzanie do praktyki wyników badań nauko
wych, ' 

.3) , podnoszenie swoich kwalifikacji. 
. 4) ,upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez 

publikacje oraz akt}i"wny udział w życiu naukowym, 
, 5)' kształcenie kadry, naukowej, 
6). udział w 'pracach organizacyjnych jednostki badaw

czo-rozwojowej związanej z pracami naukowymi ' orć!l. 
działalnością dydaktyczną lub aftystyc'zną, a w jed
nostce badawczo-rozwoj~wej nadzorowanej przez Mi-

, nistra Zdrowia i Opieki Społecznej'-także udział w 
dzl~łaIIlościlecznkzej ; pro{ilaktycznej i diagnostyc~- ' 
nej oraz innej działalności usługowej nć! rzecz spo-
le~znego systemu ochrony idrowia. ' ' 

, ' 2. Przepisu ' ust. ' f ' pkt 5 nie stosuje się do pracow, 
nfków zatrudnionych na stanowisku starszego asystenta, 
asystenta I asystenta-stażysty.' , 

, :3. Minister Zdrowia i Opieki - Społecznej określa 

ć.harakter oraz zakres diialalności leczniczej, profilaktycz
nej i diagnostycznej ' oraz innej działa.lności usługowej, 
o której mowa w ust. ,l pkt 6, 'prowadzonej w jednostce 
badawczo-rozwojowej na potrzeby społecznego systemu 
ochrony zdrowia, oraz zasady wynagradutnia za tę dzia
łalność . . 

_ Art,. 39. Mianowany pracownik naukowy podejmu
ląey po .raz pierwszy pracę na stanowisku docenta lub 
profesora składa ślubowanie według następującej roty: 

, .. :', ',.". . : . . 

"w pełni świadom swoich obowiązków ślubuję uroczyście 
aktywnie. uczestniczyć w dZiałalności naukowo-badawczej, 
rozwojo:wej, organizacyjnej i popularyzatorskiej jednostki 
llada:wczo,rozwojowej. systematycznie podnosić własne 
kwalifikacje naukowe i zawodowe, a w swoim postąpo
waniu kierowilć się dobrem P3rlstwa i zasadami konsty
tucyjnyfui Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz strzec 
godności pracownika naukowego." ' 

Art. 40. 1. Stosunek pracy z mianowanym pracow
nikiem : naukowym ulega ' rozwiążaniu z zachow~niem , ' 
:i-miesięcznego okresu wypowiedzenia na wniosek pra
cownika,a ponadto w przypadkach: 

1) trwałej niezdolności do placy naukowej, spowodo
wanej chorobą i stwierdzonej orzeczeniem komisji 
lekarskiej do spraw inwalidztwa ' i zatrudnienia, 

2) uzyskania prawa do emerytury w myśl ' przepisów 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ' ich ' 
rodzin. ,z wyjątkiem przypadku określonego w ust. 2 
pkt 2, 

3) niewywiązywania się z podstawowych ob.owiązków 
służbowych. stwierdzonego w trybie określonym Vi 
przepisie art. 37 ust. 5. 

4) likwidacji. jednostki badawczo-rozwojowej. 

2. Stosunek pr~cy z miarwwanYlll pracownikiem nau
kowym ulega rozwiązaniu bez ' wypowiedżenia: 

1) w razie niezdolności do pracyspqwodcwanej chorobą, 
jeżeli , okres tej cha roby przekracza rok; w 'szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, po stwierdzeniu ' przez 
komisję lekarską poprawy stanu zdrowia i możliwości 
powrotu do pracy, okres nieobecncśd w prac:yspo
wodowanej chorobą może być przedłużony ponad 
rok, nie dłużej jednak niż do dwóch lat. 

2) z końcem roku kalendarzowego" w któiyntpr~cown~k ' 
kończy 70 rok życia, , 

3) w razie razącego niewywiązywania się pracownika 
z podstawowych obowiązków pracowńika riaukowego, 
stwierdzonego w trybie określonym ' w przepisie 
art. 37 ust. 5; rozwiązanie z tego powodu stosunku 
pracy z pracownikiem naukowym zajmującym stano- , 
wisko profesora wymaga zgody Prezesa Rady Mini-
stróW. " ',, , 

3. Stosunek pracy z rnianowanym , pr,a~ownikiem 

naukowym może ulec rozwiązaniu w każdym c'lasie ... 
zgodą ' stron. 

Art. 41. Stosunek pracy mianowanego pracownika 
naukoweg,() wyg,aCja z m~y prawa ' w razie: 

l) ukarania w trybie dyscyplinarnym karą zwolnienia 
z praty" 

2) skazania .na karę pozba.wienia praw publiczn.ych a,lbo 
prawa wyko~ywania zaw()du, 

3) pozbawienia , tytułu naukowego, 
4) skazania na karę pożbawienia wo!nościpo upły

wie miesiąca od dnia skazania, 
5) porzucenia pracy, 
6) odmowy złożenia ~Iubowania. 

Art. 42." Mianowani pracownicy naukowi ponoszą od .. 
powiedzialność dyscyplinarną za rażące naruszenie swych ' 
obowiązków lub uchybienie godności pracownika ' nauki. 

Art. 43. 1. W sprawach dyscyplinarnych mianowa
nych pracowników naukowych orzekają: 
' 1) w pierwszej instancji - komisje dyscyplinarrie po

" wolywa.ne przez 'organy sprawujące, nadzór, 

2) w drugiej instancji _ . wyższa komisja dyscyplinarna 
powoływana przez Ministra- Kierowriika Urzędu 
Postępu Naukowo-Technicznego i Wdr_ożeń. ' 

2. Człon~ów komisji .dyscyplinarnych, w tym prze
wodniczącego i zastępców przewodniczącego, powołuje sili 
na okres 4 lat. " 

3. Komisje dyscyplinarne działają w zespołach trzy-
os6bowych. ' , 

4. RadaMinistró~, w drodze rozporządzenia, ok~eśla 
szczegółowe ' zasady powoływnnia i organizacji komisji 
dyscyplinarnych, zasady wyznaczania składów orzekają
cych, . rzeczników dyscyplinarnych, tryb_ postępowania 

_ .... 



Dziennik Ustaw Nr 36 - 45-4 - Poz. 111 --_ .. _._----,---------.,....---_.-:...~--------_.....:.-_-"----_::....: 

dyscyplinarnego. wykonywanil1 kar " dyscyplinarnych ora& 
ich darowania I zatarcia. 

, ArL 44. W spułwach nie uregulowanych w niniejszej 
~stawie dOpfilcowników . naukowych stosuje się odpo
wiednio przepisy dotyczące pracowników naukowo-dy
daktycznych w szkołach wyższych. 

Rozdział ' 8 

Pn<:ownky badawczo-tec:hnlnoł_ 

Art. 45... Podstawowym obowiązkiem pracownik.a ba
aawczo-tel:hniczne,go jest realizacja. celÓw L zadań jed. 
nostki badawczo-rozwojowej. ił w szczególności aktywne 
współdziałanie w rozwiąz.ywaniu problemów naukowo
-technicznych, pco.wadzenie prac 'ZIDierzających do ich. 
praktycznych zilstosowańoraz u~zestniczenie w ich wdra-
żaniu i upowszechnianiu. . 

Art. 46. ł. Pracownikiem. badawczo-technicznym jest 
osoba załrudnionana stanowisk.u ' 
l) głównego specjalisty badawczo-techniczrieg~ 

2) starszego specjalisty baąawczo-technicznego, 
3} spec!alisty badawczo technicznego. 
, 2.' ~a stanowisku głównego specjalisty badawczo

-technicznego morna zatrudnić osobę posiadającą stopień 
naukowy doktora lub specjaliz~cję zawodową ' II stopnia 
albo posiadającą ,uprawnienia określone ustawą o rzecz
nikach 'patentowych. 

3. Na stańowisku starszego specjalisty badawczo 
-technicznego można zatrudnIć osobę. która posiada: 

l} specjalizację zawodową I stopnia - w zawodach: 
w których specjalizacja została wprowadzona odręb

_ nymi przepisami. lub. 
2) dyplom ukończenia szkoły wyższej I odpowiednio 

udokumentowany znaczny dorobek ' badawczy lub pro
jektowy. patentowy, osiągnięcia organizacyjne, eko
nomiczne, artystyczne bądż'równorzędne ~ w zawo
dach; w których specjal~dcja nie została wprowa
dzona. oraz co najmniej S-letni staż pracy w danej 
specjalności; 

4, Na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego 
można zatrudnić osobę. która posiada: 

1) dyplom ukończenia szkoły wyższej I odpowiednio 
udokumentowany dorobek badawczy lub projektowy, 
konstrukcyjny, technologiczny, patentowy. OSiągnię

cia organizacyjne. ekonomiczne. artystyczne bąd:t 

równorzędne o:az 
2) S-letni staż pracy w danej specjalności. 

Art. 47.' Do obowiązków pracownika badawczo-tech
nicznego należy reali,zacja zdcfdn śtatutowych jednostld 
badawczo· rozwojowej. w szczeC;Jółnościpoprze:z: 

1) WSP9łuczestniczenie w .. rozwiązywaniu problemów 
naukowych realizowanych przez jednostkę badawczo
-rozwojową. 

2) przystosowywanie rezultatów badań do potrzeb prak
tyki. 

3) - prowadzenie prac w dziedzinieproje~tów. 'konstruk
cji, technologii, organizacji, metod leczniczych i 
pdział. we , )VprowadZfłniu ich- do praktyki, 

4) prowadzenie prac doświadczalnych. 
5} prowedzenie . prac związanych 'z ochroną własności 

przemysłowej, praw autorskich iwynalazczośct. , 

61 uczestniczenie w pracach organizacyjnych &Wiąz.
. nych z działalnością, o której. mowa w pkt 1-4. 

Art. 48. Nawiązanie stosunku pracy z prac.ownikielD 
badawczo-technicznym następuje na pedstawł. umowy 
o pracę. 

Art. 49_ Rada Ministrów. w, drodze rozporządzenie. 
ouesl.atryb postępowania kWdlilikacyj9-egl> poprzedza" 
jącego zatrudnienie ną stanowiskacb baddwczo-technicz
nych. a także zasady przyznawania oraz wysoiość do
datków kwaHfikacy lnych dla tycb pracowników. 

Rozdział 9' 

Pr acown Icy lnż yulety jlJo-technlrznf. 

Art. 50. 1. Pracowników , inżyn-ieryjno-technicznycb 
zatrudnia się na podstawie umowy o pracę. .- . 

2. Do obowiązków ptacown4ków inżynieryjno-te€R-
niemych na1ezy w szczególności: - . 

l} wykonywanie zadań- z~iązanych z obsłu!M ' prac wy
nikającyCh z dZiałalności jednostki badaWCZo-rozwo
jowej, 

2) prowadzenie prac dQświadczalnych i . la b onłtory jn y, dl 
realizowanych przez jednostkę badawczo-roz.wojową, 

3} wykonywani~zadańzwiązć:łnych z remontami i kon
serwacją aparatury naukowo-badawczej i inn}"ch UfZ4,

dzeń techniczńych będących w posiadaniu jednostki 
. badawczo-rozwojowej. -

Art. 51. Kwalifi~acje pr'acowników inżynieryjno.-łech
nicznych niezbędne 'do zajmowania poszczególnych sta
nowisk pracy określają przepisy o wynagradzaniu. 

Rozdział 10 

. Pracownicy a~młlJJstracyjno-ekonomlcinL 

Art. 52 •. 1. Pracowników administracyjno-ekonomicz
_ n ych zatrudnia się na podstawię ,umowy o prac.ę. " 

2. Do obowiązków . pra60wników administracyjno-eko-
nomicznych w szczególności należy: _ 

l} adqlinistrowanie majątkiem jednostki badawczo-roz.. 
wojowej, . " , . 

2) rozwiązywanie problemów ekonomicznych jednostki 
badawczo-rozwojowej oraz prowadzenie spraw zWi,,
zanych z kształtowaniem stosunków 'prawnych z inny-
mi podmiotami. ' 

3) wykonywanie prac związanych z planowaniem. "finan
sowaniem i· sprawozdawczością w zakresie dzlalal
ności jednostki badawczo-rozwojowej, 

") obsługa administracyjna i socjahia pracowników jed
nostki badawczo-rozwojowe}. 

. Art. 53. Kwalifikacje .. pracowników administracy~o
-ekonomicznych określają przepisy o wynagraduniu. 

Rozdział H 

. ,Pozostali pracownicy. 

Art. 54. L Pracowników, o których mowa w prze
pisie art. 32 pkt 5-8, zatrudnia się na podstawie ' umowy 
o pracę. ' 

. 2. -Do obowiązkówpniCowników. o których oiowa w 
ust . . 1, należy : wykonywaR~ zadań ustalonych odrębnymł 
przepisami al1:>o wynikających z · ich specjatnościzawodo.. 
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wych lub określonych w regulaminie organizacyjnym jed-
nostki badawczo-rozwojowej. 

3_ Kwalifikacje pracowników, o których mowa w 
ust. I. określają odrębne przepisy lub przepisy o wyna
$l r adzani u. 

Rozdział 12' 

Uprawnienia pracowników jednostki 
badawczo-rozwojowej. 

Art. 55. 1. Zasady wynagradzania pracowników jed
lIostki badawczo-rozwojowej, a ' także wymagane zgodnie 
z przepisami art. 51, 53 i 54 ·ust. 3 kwalifikacje prac0wni
ków. o których mowa w tych przepisach, . określa, w dro
die rozporządzenia, Rada Ministrów. , 

2. Pracownikom jednostki badawczo-rozwojowej przy-
• ługuje dodatek za wysługę !at : 
l} dla pracowników naukowych i badawczo-technicz

nych - w wysokości 30/e miesięcznego wynagro
dzenia zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastający 
o lO/Q w każdym następnym roku do 20% po 20 latach 
pracy. 

2) dla pozostałych pracowników jednostki badawczo
rozwojowej - w wysokości 5% miesięcznego wyna
grodzenia 'zasadniczego po 5 latach pracy, wzrasta
jący o 1% w każdym następnym roku do 200/. po 
20 latach pracy . 
3. Minister - Kierownik Urzędu Postępu Naukowo- ' 

-Technicznego i Wct'rożeń w porozumieniu z Ministrem 
Fracy, Płac i Spraw Socjalnych określa zasady zaliczania 
okresów pracy uprawniających do dodatków, o których 
mowa w ust. 2. 

4. Za wieloletnią pracę w jednostce bad,awczo-rozwo
Jowej pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe w 
wysokości: 

l) po 20 latach pracy 75°/. wynagrodzenia lnie-
sięcznego, 

2) po 25 Jatach pracy 100°/, wynagrodzenia mie-
sięcznego, 

3) po 30 latach pracy 150% wynagrodzenia mie-
sięcznego. 

-4) po 35 latach pracy 2000/, wynagrodzenia mie-
sięcznego, 

6) po 40 lotach pracy 300% wynilgrodzenia mi e-
sięcznego, 

5. ; Przepis ust. :1 wchodzi w życie I dniem l stycznia 
1987 r. Do. tego czasu uprawnieni pracownicy otrzymulł\ 
lIagrady jubileuszowe według zasad ' dotychczasowych. 

Art , 56. 1. Czas pracy pracowników jednostki ba
dawczo-rozwojowej, z wyjątkiem pracowników zatrudnia
lIych na stanowiskach robotniczych" pracowników obsługi: 
kierowców oraz pracowników zatrudnionych przy pilno
'Waniu, wynosi 40 godzin tygodniowo; chyba ż.przepisy 
azczególne przewidują innł\ normę czasu pracy. 

2. Do czasu pracy pracowników jedno*t.k badawczo
.rozwojowych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 
I Opieki Społecznej. o których mowa wart. 38 Ult. 3. 
•. tosuje się odpowiednio ' przepisy o czasie pracypracow
ników zakładów społecznej służby zdrowia. 

3. Rozkład czasu pracy okre~laregulamin pracy. 
4. Jeżeli wymagają tego potrzeby 'jednostki badaw

. no-rozwojowe j, pracownicy mogą być zatrudniani poza 
gadzinami pracy, a w szczególnych przypadkach - także 

w nocy oraz w dni wolne od pracy, na zasadach określa
nyd w Kodeksie pracy. 

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do kobiet w ciąży 
araż osób opiekujących się dZi ećmi w wieku do 8 lat.: 

Art. 57. Pracownicy jednostki badawczo . roz \'"oj~weJ 
mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie za Z~l ()dą dy· 
rektora tej jednostki. . 

Art. 58. Pracownikom jednostki padawczo-rozwojo
wej pracującym w warunkach uciążliwych lub szk"d li
wych dla zdrowia przysługują z tego . tytułu . dodatki 
określone w odrębn ych przepisach. 

Art. 59. Do pracowników jednostki badawczo-ro,zwo' 
jowej w zakresie upra "l!.nienia do korzystania z ulg w 
opłatach za ' przejazdy ko le ją oraz jednorazowej odprawy 
przy przechodzeniu na emeryturę lub re9tę s~osuje siq 
odpowiednio przepisy dotyczqce pracowników szk,ół wyż-o 

szych . 
Art. 60. Do pracowników naukowych jednostki ba

dawczo-rozwojowej w zakresie wynagrodzenia' za czas 
choroby lub Innej usprawiedliwionej nieobecnooici w 
pracy;" wymiaru urlopu wypoczynkowego, prawa do bez
płatnego ' lub płatnego urlopu. dla celów naukowych, arty
stycznych lub kształcenia zawodowego, a także urlopu 
dla poratowania zdrowia, prawa do dodatkowe j po-

, wierzchni mieszkalnej, dodatków do emerytury lub renty 
oraz przenoszenia pracowników naukowych mianowanych 
i jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie - stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników nauko
wo-dydaktycznych w szkołach wyższych. 

Art. 61. 1. Do pracowników badawczo-technicznych 
zatrudnionych na stanowisku głównego specjalisty badaw

' czo-technicznego lub starszego specjalisty badawczo-tech
/ nicznego" w zakresie wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pracowników 

• naukowo-dydaktycznych w szkołach wyższych. ' 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ 

spra wujący nadzór nad jednostką badawcza-rozwojową, 
na wniosek dyrektora tej jednostki, może przyznać . pra
cownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego lub
starszego specjalisty badawczo-technicznego uprawnienie 
do d,odatkowej powierzchn i mieszkalnej wolnej ad opłat 
za dadatkową powierzchnię mieszkalną. Pracownik ' zacho
wuje to prawo iównież po przejściu na emeryturę lubt 
rentę· 

Rozdział 13 

Zmiany w przepisach obowiązujących, . 
przepisy , szczególne. przejściowe I koilcowe-. 

Art. 62. W ustawie z dnia 26 I~tego 1982 r. o statucie 
Narodowego Banku Polskiego (Dz. U. Nr 7, poz, ~7) w 
art. 18 wprowadza ' się' następujące zmiany: 

J) dotychcztlsOWIl tr~ść . art. 18 oznacza się jako ust. I, 
2) doda je się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Narodowy Bank Polski może !lprawowo-ć h,mkcje 
organu nad'zoruJllcego, w rozumieniu ustawy o 
jednostkach badawczo-rozwojowych, w stosunku 
do jednostek związanych z działalnośclll wlasni\ 
banku." ~' , 

Art. 63. 1. Instytuty naukowo-badawcze ' oraz inne 
jednostki b:idawczo-rozwo19we nie będące instytutami 
naukowo-badawczymi, w tym ośrodki badawczo-rozwojo
we i centra lne laroratN ia, działające w dniu ' we jścia 'VI 

tycili ustaw y, stają li i lt jednostkami badawczo-rozwojo-

• 
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wymi w rozumIeriiu niniejszej ustawy z chwilą dokonania 
wpisu do rejestru, o k~órym mowa wart. 9 ust.. 1. 
Do tego czasu działają na podstawie dot yCilczasow ych 
przepisów. Wniosek o rejestrację powinien być złożony 

nie· później niż w terminie 3 miesięcy od ch wili wejscict 
w życie ustilWy. 

2. W przypadku prawomocnego orzeczenia sądu o od
mowie rejestracji lub ~dy w odrębnym postępowaniu zo
stanie stwierdzone, że instytut naukowohadawczy bąd ź 

inna jednostka bada.wczo-rolZw()jo.wa nie spełni.a warun
ków określonych w ustawie lub nie mOLe skutecl!ni~ wy
konyw a ć zadań statutowych, organ sprdwiljący nad2ór 
wdrozy postępowanie zmie rza jące do jej likwid iI.C ji jako 
Jednostki naukowo- hadawczej. 

Alt. 64.. I. Zak ł':ldy do~wiadczalne ~dące paristwo-
-. wy mi przedsiębiorstwami gospodarki rolnej przekszlaka 
się z dniem \ lipca 1986 r. w za kłady doświadczalne jed
n ostek badawcze rozwojowych wskazanych przez organy 
zal.ożycielskie tych zakładów , zwane· dalej "zi1klad3mi 
doświadcza In ymi". 

2. ""łączone do jednostek bad.awczo-rozwojowych za
kłady doświadczal ne stają się zakładami tych jednostek, 
samodzielnie sporządzającymi bilans. 

3 Organy za ło ż y cielskie , o których mowa w ust. l, 
określ a ją zas 'ldy i t. ryb włączenia zakladów doświadczal
n yc h do jed nostek bad<lwczo-rozwojowych. 

4. De zakładów doświackz,;!nych ·stosuje się przepisy 
o gosp.od ilrce fin ilnsowej pap_stwowych przedsiębiorst w 
g ospodarki rolnej. Rada Ministrów. w drodze rozporzą

dzenia, może dostosować te przepisy do specyłiki zakła

dów doświadcz·aJnych. 

5. Do pracownik ów zakładów doświadczalnych stc
suje się :orzepisy układu zbiorowego pracy dla państwo
wych przedsi ębiorstw roln ych lub o · zakładowym syste
mie w ynagradzania. z tym że organ 5prawujący nadzór 
nad jednostką badawczo-rozwojową, w której skład wcho
dzi zakład doświadc.zalny. może na pracowników nauko· 
Vfych i badawczo-technicznych takiego zakładu rozciągnąć 
w całości bądź w części przepisy niniejszej ustawy do
tyczące tych pracowników. 

6. "V zakładzie doświadczalnym może działać rada 
załogi z ilkładu poświadczaJnego. Szczegółowe zasady 
l tryb działania oraz zakres k Dmpett:!ncji tej rady okresl;s 
Itatut rady załogi jednostki badawczo-rozwojowej. 

7. ' [;0 rady za łogi zakładu doświ Jdczalnego stosuje 
lię odpowiednio orzepisy dotyczące rady załogi jednostki 
badawczo-rozwojcvvej. 

Art. 65-. Przepisy art. 64 ust. . 2 i 4-1 stosuje się 
fakzeodpEJwTednio do tworzonych po dniu wejscia w 
życie ustawy zakładów doświadczalnych gospodarki rol
nej, wchodzących . w skład jednostek badawczo-rozwojo
wych. 

Art. '66. 1. VI jednostkach bada:wczo-rozwojowych, 
o których mowa wart. 63 ust. l, w terminie nie dłuższym 
niż 3 miesiące od dnia wejścia w życie usta'wy, dyreKto
rzy tych jednostek przeprowiJdzą zebrania ogólne pra
cownikó.w w celu a0konania wyb.oru rad załogi, zgoC:,.,ie 
z. przepisami niniejs.zej ustawy. 

2. Do .cZd9t1 ukonstytuo·w<lnićt si ę., rl.łdy z-ałogi jej 
kompetencje należą do dyrektora jednostki badawczo· 

. -ro~ojowej. 

Art. 67. Rady naukowe Instytutów naukowo-bad&w
czych i innych jednostek badawczo-rozwojowych. o któ
rych mowa wart. oJ ust. 1, istniejącQ w dniu wejścia 

• 

W zycie> ustawy działają do końca kadencjf, na którą zo
stały powołane . po dostosowaniu swoIch składów t dzia
łaln ości do wymagań określonych w niniejszej ustawie.. 

Alt. 68.. DocJiasu powołania dyrektora w nowo tWOoi 
rzonych jdnvstkach .badawczo-rozwojowych organ :'pT/1. 
WLljąCy nadzór wyznacza na okres nie dłuzszy mż (j mi.- · 
sięcy osobę pełniącą funkcję kierownika jednostki b3." 
dawczo-rozwojowej . 

Arf. 69. I. O!'iohy, klare ńie spełniają warunku, o któ
rym m::l Wcl w przepisie art. J~ u:;t. 4. a posiadają stop~ t:ń 

nauKo wy dokto ra i z il jmują w dniu wejścia w zycie usta
wy stancwis.ko docenta. za~h0wują to stanowisko. 

2. Osoby, o których mowa w ust: 1, pełniące w dn~u 
wej~cia w życie ustawy funkcję za~tę.pcy dyrektora dQ 
spraw na ukowyc h, a nie spe !nLJjace wil runków określo

n yc h w przepi sie art. 20 ust. 3. mogą pełnić' tę lunkcj, 
przez okres nie dłu7.szy niż 5 lat. 

Alt. 10.. L Osoby, które n.ie posiadają stopnia nauko
wego. doktora, a zajmują w dniu wejścia w życie ustowy 
stdłlowisko dOG:.enlit lub auiunkta, zachowują to stdf.o
wisko na okres nie dluzszy niz 5 lilt. 

. 2. Osoby ok r eślone w ust. 1, które w dniu wejścia 

w życie ustawy ukończyły : mężczyżni 50 lat i kobiety 
45 lat, zachowują to stan o-wisko. 

. AIL 71. 1. Stosunek sluzbowy, wynika.jące z niego 
- pra-\va i obowiązk i oraz odpowiedzialn0śC dyscyplinarn4 
żołnierzy w czynnej sl llzbie wojskowej craz funkcjona
riuszy Milicji Obywil te !skiej, Służhy Bezpieczeństwa 

I funkcjon ariuszy pożarnictwa . wykonujących obowiqzkl 
w / jetlnostkach badawczl1- rozwojowych nadzorowanych 
przez Ministra Ohrony Narodowej luh Ministra Sim; ..... · 
Wewnętrznych, określają od.rębne przepisy. 

2. V/anmkiem powołani:.:! żolnierzy w czynnej słnt. 
bie wojskowej - oraz funkCJonilriuszy Milicji Obywótel. 
skiej, Służby Bezpi eczeństwa i funkcjonariuszy pożarnł~ 
ctWil na stenowiskil przewidziane dla pracowników naukOoi 
wych , i badawczo·technirznych jest p(Jsiadanie kwalifl. 
kacj( ok-reślonych w ninL' jszej ustawie i odrębnych prze
pisach. 

Art. TJ.. Do spraw dyscyplinarnych wszcz<'{tych P' ze" 
dniem wejścia w' zycie niniejszej ustawy stosuje się prz.
pi!ly dotychczasowt:!, chyba że przepi~y niniejszej ustawy 
są korzystniejsze dla obwini onego. 

Art. 13. Do st0sunJ<:ów pracy powstałych przed dnieta 
wejścia w życie niniejsze j ustawy stosuje się jej pn .. 
pisy. 

/ 

Art. 7ł. Spory o ro,.;zczenia ze stosunku pracy pra;; 
cowników !1a\lkowych, niezależnie od formy na wiązania 
stosunku pracy, podlegają roz'f~oznaniu VI trybie przewi
dzianym w Kodeks!e pracy. 

Art. 7S_ S.luchdcze !ltudiów dokŁora'nckich istnIejącYcH 
w dniu w(>j ~cia w życie; ustawy mdj~ praw'o ukońc~ 
te studia VI dotychczasow ym trybie i :I zachow!łntelft po-. 
siadanych uprawnień. 

Art. 76. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzeni .. 
okreśfa: 

l) zakres stosowania przepisów ustawy do jednostek ba" 
dawczo-rozwojowych nadzorowanych przez Ministra 
Obr0ny Narodowej i Ministra Spraw Wewń~trznycb. 

2) zasady tworzenia, rrzekształcania I likwidacji oras 
dziafalności tych jednostek • 



nu~' _e_n~~~ __ U_~ ___ W_N_. _I_~ __________________________ ' ~~ ____ --________ ~ __________________ ~~~. =. tlO t". 
2. Ministrowi Ob;rooy Narodowej i Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych przysduguj.q w stosunku do nadzorowdnych 
Jednostek badaw,czo·rO%w,ojowycb orlpoY?iednio uprawnie
Jl1a Ministra - Kierownika .L'rzędu Postępu Naukowo
-Technicznego i \Vdro7:eń; Q kt6rych mowa w przepisach 
art. 16 ust. 2, art. 18 ust. 7, art 33 'ust. 2,art. 35 ust. 5 
l 1, art. 'J"ł ust. 5 oraz art. c43 ust. t pkt '21 Minister Obro
ny Narodowej wykonuje uprawnienia, o których mowa 
wart. 35 ust. 5 i 7, w zakresie nauk wojskowych, po za
~ę.jnięctu opinii Rady Wyiszeg'O Szkolnictwa Wojsko
~-go. 

3. Rada Ministro\\', w drcdze . rozporządzeniu. mcże 
'Okrł!'słat 'Zakres stosow.ua:japrzep.isów ustowy do jedno· 
stełt bad<lwczo-ro2wojowych wykon~ijll(:ych w całości lub 
w ll'Ilecznę-j !:7.'ęsdbadania 1l<r1umwe a. potrzeby ooron
ności i l,ezpieczeństwa ilRt'lsh."do, nCldlmrowanyc:h pnez 
Jnnych ministrów niż wyll;lienieni w ust. 1, a także od
mienne zasady przek.sztalcdnia, likwidacji oraz działal

ności tych jedno.stek. 

rut. ..,1. ' Rada Mi.nistrów, w drodze rozpor.ządzenie, 

mOl'.e rozciągnąć przepisy niniejszej ustawY na jednostki 
bóda\:l:zo-rozwojowe tworzone na podstawie porozumień 
mtędzynarodowych . w zakresie nie uregtJlowanym tymi 
porozumieniami. 

ArL 18.,; 1. Na wniosek Ministra Nauki i Szkol1l4ctwa 
Wyższego lub Sekretarza Naukowego Polskiej AkacJem.ii 
Nauk Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. moze 
rozciągnąć okreSlone pn;~pisy nini~jszej 'ustawy odpo
wiednio na ir~tyt tlty snuł wymych ortlz p1aców1ci nau
kowe- Polskiej Akademii N<iuk. 

2. N. wnł'OseJt. naczeobaych władz zwi4Zków spclIldziel
n 'yeh i zilwodó'A'ych,~rgcNliucji polityanych, spolecz
~ycil. wvzaawowych i innych Itada Ministrów. w drodze 
rozporządzenia, moż,e , ok reślać zakres stosowania przepi
.trw niniejszej usta'\'YYpnez jednostKi badawao-Tozwo
jowe tych organizacji i związków. 

-'rt. '9. 1. Na wniosek dyrektora 'wielozakhłdowego 
przu i siębiorstwa państwowego jego organ 'lałotydelski, 

dZiałając w por02:umieniu % Ministrem - KierowRikiem 

Urzędu Pos~pu N-aułc-owo-Technl<:znegc i Wodro±eń OH1& 

Ministrem Prot:y, Płac i SprłlW Socjalnych. mate Tozciąg
nąćpr,zepisy rozdziałów 6-12 Da z.kładbadawczo-rozwo
jowy, działaj4cy jako. ~rga~cyjDie wyodrębniona jed
nostka tego przedsi~biorstwa l prowadzący . działalność, 
o której mowa wart. 2. 

2. ' Rada Ministrów. w drodze rozporządzemd, 1110Zą 
dostosował'zasady 9ospodarkl fłnansowe; oKreślonych 
wielozakładowych pnedsi~biorstw państwowych. w któ
rych działają organizacyjnie wyodrębnione zakl~dy ba
dawczo-rozwojowe określone w ust. 1, do 'Specyfiki tycli 
przedsiębhll"stw, a w szczególnośCI rozciągnąt na t-e za
kłady badawczo-rozwojowe wszystkie łub niektóre prze
pisy rozdziału 3. 

Art. 80. I. ,,.,,, sprawach nie ureguluwanych USldWą 
do jednostek badawczo-rozwujowych stosuje 'się oc..po: 
wiednio przepisy d<ltyczące - działalności 'PfiJedsięMol stw 
państwowych. z wyłączeniem jednostek, o kt6Tych mowa 
w pn:episi-e art. 16. . 

2. Do jednostek badawczo-rozwojowych, stosujących 
zakładc"'-e systemy wyna9radzanie ckre~:Ione ustawą o :;:a· 
sadach tworzenia uldadowydl systemów wy.na!!Jwdzd.nj.a·, ' 
nie mają zastosowania przepisy art. 55 I 58 niniejszej 
ustawy. 

Art. 8t. Prźepisy ' wykonawcze., wydane na podstawie 
ustawy wymienicnej w arL 82. z6chowu ją moc do czasu 
zastąpienia kh pIlllepisami wydanymi na podstawie niniej
szej ustawy, o Henie są z Jtią sprzeczne. nie dłuiR j 
jednak Jllii przez okres 6 mi.esięcy,' od .dnia wejscia w 
tycie ustawy. . 

Art. 82. Traci moc ustawa z tinta 11 łut~a 19«;1 :r. 
o Instytutaclh IHIutowo··badawnycb({)z. U. I t9:r5r. JIW " 
poz . .fI}. '. . 

Art.'3. Ustawawchodd w 2:ycie f. dniem. 1 stycznia 
J~ r. 

Pn:ewodniczą<'! Rady ' P:aństwll': H. Ja'błońskl 
Se1cretan Ra4y Państwa: J! S'ymcmek 
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ROZPORZĄDZENU! MiNISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA wttSz,BGO 

z dnia 31 lipca 1965 1'. 

w sprawIe warunków oraz rodzaj6w I wysokości jwfadczeń pomocy materialnej dla' studentów. 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnU! 4 maja 
1981 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. t 13. 
2 1983 r. Nr 5, poz. 33 'i Nr 39, poz. 176 ora-z z 1985 r. 
1\7 36, poz. 167) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Potiioc m,atedalną dl. -5tudentćw staJllowi~: 
1 l stypendia studenckie, 

... 2ł ul91 w opłatiiIch: 
al ~t'l mtejs'C~ w domu s1udem::kim.. 

b) za wyżywienie w stolówce studenckIej, 

3) zapomogi. 

§ 2. § _ Stvpeod'iJfa studenckk! skłeda s.ię: 

1) z części uzależnionej od warunk6w matenalnyt:h ~tu
denta, 

2) z części uzależnionej od wyników w nauce osiąga
nych przez studenta. 

2. Poszaeg6lne części stypendiumstudencki'ego, o 
których mowa w ust. 1, przyznawClne są odrębnie. Sty
pendium . wypłacane jest przez okres 10 miesi~cy W roku. 

§ 3. 1. Podstawę naliczania stypendium studenckiego 
stanowi kwota 7.000 zl, zwana dalej "podstawą naliczania". 

2. P.odstawę naUczania dla studenta zamieszkałego 

nastałe w miejscowości nie będące] siedzibąs.zkoJy wyż· 
szej. z której t:odzienny dojazd do szkQły jest hiemoż.li
wy lub w znaczny~ stopniuutr\}dni"ałby wywiązywanie 

się z obowiązków studenckich, podwyższa się o 35010 kwo
tywymlenionej w ust, l. 

3. Podstawę naliczania dla studenta pierwszego roku 

/ 

. , 




