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Dziennik Ustaw Nr 106
Rozdział

Zmiany w przepisach

i

kich akcji oferowa nych do zbywania w trybie of erty ogłoszo n ej publicznie przezna cza się na ce le zw iązane z reformą ubez-

przepisy

końcowe

pieczeń spo łecz n yc h ."

Art. 17 . W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o urzę
dzie Ministra Ska rbu Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 i
Nr 156, poz. 775) wart. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

..4. Wpływy z prywatyzacji, z zastrzeżeniem art. 14
ust. 2 pkt l,
stwa."

stanowią

Poz. 673 i 674
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obowiązujących ,

przejśc iowe

3307 -

przychody

budżetu pań

Art. 18. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw pa ń stwo 
wych (Dz . U. Nr 11 8, poz . 561 i Nr 156, poz. 775 oraz
z 1997 r. Nr 32, poz. 184 i Nr 98, poz. 603) art. 56 otrzymuje brzmienie:

Art. 19. Wterminie 6 miesięcy od dnia wej ścia wży
cie przepisów, o których mowa wa rt. 2 ust. 2 niniejszej
ustawy, dyrektorzy przedsiębiorstw państwowych wymienionych w tych przepisach są obowiąza ni przekazać Ministrowi Skarbu Państwa dokumenty niezbędne
do dokonania komercjalizacji.
Art. 20. Ustawa wchodzi w życ ie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia, z wyjątk iem art. 17, który wchodzi
w życie z dniem ogloszenia z mocą od dnia 1 styczn ia

1998 r.

"Art. 56 . W każdej ze spółek powstałych w wyniku
komercjalizacji co najmniej 10% wszyst-
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USTAWA
z dnia 26 czerwca 1997 r.
Międzynarodowym

o

Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.

Art. 1. 1. Tworzy się Międ zyna r odowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej "Instytutem".

2. Instytut jest państwową jednostką
i posiada osobowość prawną.
3. Instytut

działa

Siedzibą

praktycznych,

4) popu laryzowan ie

osiągn i ęć

naukowych.

2. Instytut rea lizuje zadania
przez:

między Rządem

4.

stosowań

organ i zacyjną

na podstawie ustawy, PorozumieRzeczypospolitej Polskiej a Organ izacją Na rodów Zjednoczonych do Spra w Oświaty, Nauki i Ku ltury w sprawie utworzenia i funkcjonowania
Międzynarodowego Instytutu Biologii Moleku larnej
i Komórkowej w Warszawie, sporządzonego w Paryż u
dnia 26 maja 1995 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 109, poz. 521),
zwanego dalej "Porozumieniem ", oraz na podstawie
prawa polskiego.
nia

3) stymulowa ni e wdra ża n ia rezultatów badań do za-

ok r eś l one

w ust. 1

1) prowadzenie badań ekspe rymenta lnych i teore-

tycznych,
2)

kształcen ie

kadry na ukowej,

3) prowadzenie kursów specjalistycznych,
4) uczestniczenie w Światowej Sieci Biologii Moleku-

larnej i Komórkowej UNESCO w cha rakterze ewe ntualnego koordynatora d z i ała ń reg iona lnych,

Instytutu jest Warszawa .
5 ) tworzenie forum dla kontaktów i wymiany informa-

Art. 2. 1. Do

zadań

Instytutu

należy

cji

w szczególno-

ści:

6)

1) przyczynianie s ię , poprzez badan ia i szkolen ie, do
postępu wiedzy w biologii mole kula rnej i komórkowej, jak również w dziedzinach pokrewnych, ze
szczególnym uwzględnieniem problem ów m edycznych, weterynaryjnych i środowiska natural nego,
2) wspieranie
współpracy

i utrzymywanie międzynarodowej
naukowej, wym iany i kontaktów,

między

naukowcam i

różnych

krajów,

wspó ł pracowan i e

z instytucjami medycznymi
i przemysłowymi w cel u wykorzystania w praktyce
wyn ików badań naukowych,
'

7) rozpowszechnianie wiedzy biologicznej i medycznej, przede wszystkim poprzez publikacje i organizowan ie spot kań naukowych.
Art. 3. 1. Pol ska Akademia Nauk, stosownie do
zawartych wart. III Porozumienia , zapewni In-

ustaleń

-
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stytutowi pomieszczenia oraz podstawowe wyposaże
nie niezbędne do rozpoczęcia jego d ziała lno śc i.
2. Udostępnienie pomieszczeń, o których mowa
w ust. 1, następuje na podstawie umowy użyczenia.

Poz. 674

3. Organiza cję i sposób dz i ałan i a Międzynarodo
wego Komitetu Doradczego ok r eśla regu lamin uchwalony przez Komitet.
Art. 7.1 . Dyrektora Instytutu powołuj e i o dwołuj e,
osób o uznanych kompetencjach, posiadają
cych kwalifikacje wym agane przy obejm owan iu najwyższych sta nowisk akademickich, Prezes Polskiej
Akadem ii Nauk, po konsultacjach z Dyrektorem Generalnym UNE SCO i Międzynarodowym Komitetem Doradczym.
s p ośród

Art. 4. 1. Instytut uzyskuje przychody z:
1) dotacj i ujmowanej w budżecie
Polska Akadem ia Nauk,
2) funduszy
3)

wpł at

(w kładów )

państwa

w

częśc i

przekazanych przez UNESCO,

z tytulu udzialu innych instytucji w pracach

Instytutu na podstawie zawartych

po r ozu mień ,

4) rea lizacji badań nau kowych i prac badawcza-rozwo jowych finansowanych lub zlecanych przez instytucje oraz podmioty gospodarcze krajowe i zagran iczne,
5) prowadzanej przez Instytut
czej,

dz iałal nośc i

gospodar-

6) darowizn, zapisów i subsydiów.
2. Dotacja budżetowa , o której mowa w ust. 1 pkt 1,
jest przeznaczana na dofinansowan ie bi eżącej eksploatacji budynku stanow i ącego s i e d zi bę Instytutu oraz
kosztów utrzymania administracji i obsług i technicznej
Instytutu.
Art. 5. Organa mi Instytutu
1)

M i ędzynarodowy

Międzynarodowego

formułowanie
działalności

1)

z a rządzanie

i reprezentowanie In stytutu oraz
dani e w jego imieni u oświadczeń wol i,

2) przygotowywanie projektu programu
i planu finansowego Instytutu,

skła 

działa ln ości

3) ustalanie i realizo w anie program u działalno ści
i planu fi nansowego Instytutu w ramach ogó lnych
wytycznych for m ułowanych przez Międzynarodo
wy Komitet Doradczy,
4) prowadzenie po lity ki kadrowej.
5) informowan ie Prezesa Polskiej Akadem ii Nauk i Dyrektora Genera lnego UNESCO o zawieranych porozumieniach dotyczących współpra cy z innymi
jednostkami .
3. Dyrektor Instytut u mo że powo ływać organy doradcze, ustalając tryb i zakres ich d z iałania.

Komitet Doradczy,

Art. 6. 1. W skł ad Międzynarodowego Kom itetu Doradczego wchodzi nie mni ej ni ż 10 członków powoły 
wanych na czteroletnią kadencję przez Prezesa Polskiej
Akademii Na uk, po konsultacji z Dy rektorem General nym UNESCO, spoś r ód wybi tn ych specjalistów z zakresu działania Instytutu.

1)

2. Do zadań i obow iązków Dyrektora In stytutu nalew szczególności:

są:

2) Dyrektor.

2. Do zadań
czego należy:

ży

Komitetu Dorad-

ogól nych wytycznych
Instytutu ,

dotyczących

2) rozpatrywan ie projektów i wyraża n ie opin ii w sp rawach: program u działalności , planu finansowego
Instytutu oraz jego struktury i trybu działania,
3) rozpatrywanie raportów Dyrektora Instytutu na temat działal n ości Instytutu,
4) usta lanie regulaminu przeprowadzania konkursów
na stanowiska wym ien ione wart. 13 pkt 1-3,
5) usta lanie zasad i t rybu dokonywania oceny działal 
ności
naukowej pracowników wymie nionych
w art. 13 pkt 1- 3,
6) realizowan ie innych zadań przewidzianych w ustawie i w statucie In stytutu .

Art. 8. Wewnętrz n ą o r ganizację i tryb działania In stytutu ok r eśla jego statut, nadany przez Prezesa Pol skiej Akademi i Na uk.
Art. 9. 1. Nadzó r nad dz i ałalnością Instytutu sp rawuje Prezes Polskiej Akademii Nauk.
2. W ramach nadzoru Prezes Polskie j Akademii Na uk dokonuje kontroli i oceny działalności Instytutu oraz
pracy Dyrektora In stytutu .
3. Prezes Polskiej Akademii Nauk, w razie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora Instytutu jest sprzeczna
z prawem, wstrzym uj e jej wykonanie oraz zo bow iązu 
je Dyrektora Instytutu do jej zmiany lu b uchylenia .
Art. 10. 1. Instytut gospodaruje przydzieloną lub
mienia oraz prowadzi samodz i e lną gos po da rkę w ramach posiadanych środków.
nabytą częścią

2. Podstawą gospodarki Instytutu jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora Instytutu, po zaopin iowa niu przez Międzynarodowy Komitet Do radczy.
Art. 11 . 1. Instytut odpowiada za swoje
nia .

zobowiąza -

2. Instytut nie odpowiada za zobowiąza nia Skarbu
ani innych osób praw nych. Skarb Państw a nie
odpowiada za zo bowiązania Instytutu.
Państwa

-
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Art. 12. Instytut ustala samodzielnie wysokość
na wynagrodzenia w ramach posiadanych
środków finansowych.

2. Międzynarodowy Komitet Doradczy dokonuje
oceny działalności naukowej profesorów co 2 lata,
a badaczy i asyste ntów corocznie.

Art. 13. Instytut zat rudnia pracowników na stanowiskach:

Art. 17. Do cudzoziemców zatrudnionych w Instytucie na sta nowiskach, o których m owa wart. 13 pkt
1- 4, stosuje s i ę odpowiednio przepisy dotyczące cudzoziemców zatrud nionych w szkołach wyższych.

środków

1) profesora,
2) badacza,

Art. 18. 1. Zasady wynagradzania pracowników Instytutu ustala jego Dyrektor, po zas i ęgnięciu opinii
Międzynarodowego Komitetu Doradczego.

3) asystenta,
4) pracown ika admin istracyjnego, techn icznego i obsługi.

Art. 14. l. Na stanowisku profesora można zatrudco najmniej stopień naukowy dokto-

n ić osobę mającą

ra.
2. Na stanowisku badacza można zatrud ni ć
która posiada stopień naukowy doktora.

osobę,

2. Wynagrodzenie Dyrektora Instytutu ustala Prezes Polskiej Akademii Nauk, po konsu ltacji z Dyrektorem Generalnym UNESCO.
3. Dyrektor Instytutu ustala wykaz stanow isk pracown ików technicznych, administracyjnych i obsługi.
Art. 19. W sprawach nie uregulowanych nin iejszą
do pracowników Instytutu stosuje się przepisy
Kodeksu pracy.
ustawą

3. Na stanowisku asystenta można zatrudnić osoktóra posiada co najmniej tytuł zawodowy magi stra lu b równorzędny tytuł zawodowy.
bę,

4. Kandydatów na stanowiska, o których mowa
w ust. 1-3, wyłania s ię w drodze konkursu.
Art. 15. Na wniosek profesora Instytut zatrud ni a jego współpracown ika na stanowisku, o którym mowa
wart. 13 pkt 2 lub 3, bez konieczności wyłonienia kandydata w drodze konkursu.
Art. 16. 1. Pracownicy, o których mowa wart. 13 pkt
1-3, są zatrud niani na podstawie umowy o pracę na
czas określony.

Art. 20. W sprawach nie uregulowanych ni niejszą
do Instytutu stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk.
ustawą

Art. 21 . W wypadku utraty mocy obowiązującej Porozumi enia, Prezes Polskiej Akademii Nauk zarządzi likwidację In stytutu, określa j ąc jedno cześnie warunki
i tryb przeprowadzenia tej likwidacji.
Art. 22 . Ustawa wchodzi w
od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

14 dni
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USTAWA
z dn ia 30 lipca 1997 r.

o

państwowym
Rozdział

przedsi,biorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska ".

1

Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Państwowe przedsiębio r stwo użytecz n o
publicznej "Poczta Polska" , zwane dalej " P ocztą
Polską ", jest przedsiębiorstwem powołanym do prowadzenia dz i ałalności gospodarczej w zakresie usług
pocztowych, w tym do za pewniania ciąg ło ści św iad 
czenia usług pocztowych o charakterze powszechnym, w obrocie krajowym i zagran icznym, na obszarze
całego kraju oraz do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego, w ce lu bieżącego i nieprzerwanego
ści

zaspoka jani a potrzeb ludności, organów państwo
wych, samo rząd u terytorialnego oraz gospodarki na rodowej.
2. Poczta Polska prowadzi dzia ł alność, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem wymagań dotyczących
ob ro nn ośc i i bezpieczeństwa państwa.
3. Minister Łączności , w porozumien iu z Ministrem
Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Admi nistracji oraz Szefem Urzędu Ochrony Państwa,
ok r eś li zakres i tryb rea lizacji zadań przez Pocztę Polską
na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

