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Formularz 12.4

Powy˝szy formularz wype∏nia si´, je˝eli spe∏niony jest co najmniej jeden z poni˝szych warunków:

1. Papiery wartoÊciowe jednego podmiotu stanowià wi´cej ni˝ 5% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

2. Po˝yczki udzielone jednemu podmiotowi przekraczajà 5% rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

3. Aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczajà 10% wartoÊci rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

4. Aktywa ulokowane w jednym podmiocie przekraczajà 10% wartoÊci aktywów stanowiàcych pokrycie rezerw
techniczno-ubezpieczeniowych.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 marca 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718) i art. 7 ustawy z dnia 26 paêdziernika
2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-roz-
wojowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1100) og∏asza si´ w za-
∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
-rozwojowych (Dz. U. Nr 36, poz. 170), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy
o wy˝szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. Nr 22,
poz. 128),

2) ustawà z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
Nr 41, poz. 328),

3) ustawà z dnia 15 lutego 1989 r. — Prawo dewizowe
(Dz. U. Nr 6, poz. 33),

4) ustawà z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym Fun-
duszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 25,
poz. 134),

5) ustawà z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upowa˝-
nieƒ do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U.
Nr 35, poz. 192)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra-Kierownika
Urz´du Post´pu Naukowo-Technicznego i Wdro˝eƒ
z dnia 7 lipca 1989 r. w sprawie og∏oszenia jednolite-
go tekstu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 45, poz. 244),

6) ustawà z dnia 22 lutego 1991 r. o zmianie ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
Nr 19, poz. 81) 

— uj´tych w obwieszczeniu Przewodniczàcego Komi-
tetu Badaƒ Naukowych z dnia 10 maja 1991 r. w spra-
wie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 44, poz. 194),

7) ustawà z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodaro-
waniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 107,
poz. 464),

8) ustawà z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach
do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54,
poz. 254),

9) ustawà z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3),

10) ustawà z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym fun-
duszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43,
poz. 163),

11) ustawà z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
Nr 41, poz. 175),

12) ustawà z dnia 5 lipca 1996 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 89, poz. 402),

13) ustawà z dnia 19 marca 1997 r. o zmianie niektó-
rych upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonaw-
czych (Dz. U. Nr 43, poz. 272),

14) ustawà z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy
o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U.
Nr 75, poz. 467),

15) ustawà z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akade-
mii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469),

16) ustawà z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy
o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 661),

17) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Reje-
strze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),

18) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
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19) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach admini-
stracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r.
Nr 162, poz. 1122),

20) ustawà z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
poz. 756),

21) ustawà z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118),

22) ustawà z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o go-
spodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 49, poz. 484),

23) ustawà z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o zmianie
ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 103, poz. 1100)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) w tytule rozdzia∏u 13 wyrazów „Zmiany w przepi-
sach obowiàzujàcych” oraz „i koƒcowe”, a tak˝e
art. 62, 63, 66, 67 i 81—83 ustawy z dnia 25 lipca
1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 36, poz. 170), które stanowià:
„Art. 62. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o statu-

cie Narodowego Banku Polskiego (Dz. U.
Nr 7, poz. 57) w art. 18 wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:
1) dotychczasowà treÊç art. 18 oznacza si´

jako ust. 1,
2) dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

«2. Narodowy Bank Polski mo˝e spra-
wowaç funkcje organu nadzorujà-
cego, w rozumieniu ustawy o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych,
w stosunku do jednostek zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià w∏asnà ban-
ku.»

Art. 63. 1. Instytuty naukowo-badawcze oraz inne
jednostki badawczo-rozwojowe nieb´-
dàce instytutami naukowo-badawczy-
mi, w tym oÊrodki badawczo-rozwojo-
we i centralne laboratoria, dzia∏ajàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, stajà si´
jednostkami badawczo-rozwojowymi
w rozumieniu niniejszej ustawy z chwi-
là dokonania wpisu do rejestru, o któ-
rym mowa w art. 9 ust. 1. Do tego cza-
su dzia∏ajà na podstawie dotychczaso-
wych przepisów. Wniosek o rejestracj´
powinien byç z∏o˝ony nie póêniej ni˝
w terminie 3 miesi´cy od chwili wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

2. W przypadku prawomocnego orzecze-
nia sàdu o odmowie rejestracji lub gdy
w odr´bnym post´powaniu zostanie
stwierdzone, ˝e instytut naukowo-ba-
dawczy bàdê inna jednostka badawczo-
-rozwojowa nie spe∏nia warunków okre-

Êlonych w ustawie lub nie mo˝e sku-
tecznie wykonywaç zadaƒ statutowych,
organ sprawujàcy nadzór wdro˝y po-
st´powanie zmierzajàce do jej likwidacji
jako jednostki naukowo-badawczej.”

„Art. 66. 1. W jednostkach badawczo-rozwojo-
wych, o których mowa w art. 63 ust. 1,
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 3 miesiàce
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, dyrek-
torzy tych jednostek przeprowadzà ze-
brania ogólne pracowników w celu do-
konania wyboru rad za∏ogi, zgodnie
z przepisami niniejszej ustawy.

2. Do czasu ukonstytuowania si´ rady za-
∏ogi jej kompetencje nale˝à do dyrekto-
ra jednostki badawczo-rozwojowej.

Art. 67. Rady naukowe instytutów naukowo-ba-
dawczych i innych jednostek badawczo-
-rozwojowych, o których mowa w art. 63
ust. 1, istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy dzia∏ajà do koƒca kadencji, na któ-
rà zosta∏y powo∏ane, po dostosowaniu
swoich sk∏adów i dzia∏alnoÊci do wyma-
gaƒ okreÊlonych w niniejszej ustawie.”

„Art. 81. Przepisy wykonawcze, wydane na pod-
stawie ustawy wymienionej w art. 82, za-
chowujà moc do czasu zastàpienia ich
przepisami wydanymi na podstawie ni-
niejszej ustawy, o ile nie sà z nià sprzecz-
ne, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 6 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

Art. 82. Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1961 r.
o instytutach naukowo-badawczych
(Dz. U. z 1975 r. Nr 7, poz. 41). 

Art. 83. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1986 r.”;

2) art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie usta-
wy o wy˝szym szkolnictwie wojskowym (Dz. U.
Nr 22, poz. 128), który stanowi:
„Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-

dziernika 1987 r.”;
3) art. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o zmianie

ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 328), który stanowi:
„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia

1989 r.”;
4) art. 34 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. — Prawo de-

wizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33), który stanowi:
„Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 mar-

ca 1989 r.”;
5) art. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Central-

nym Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz. U.
Nr 25, poz. 134), który stanowi:
„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja

1989 r.”;
6) art. 80 i 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie

upowa˝nieƒ do wydawania aktów wykonawczych
(Dz. U. Nr 35, poz. 192), które stanowià:
„Art. 80. Przepisy wykonawcze wydane przed

dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na podsta-
wie upowa˝nieƒ, o których mowa w
art. 1—43 pkt 1 i w art. 44—79, zachowujà
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moc do czasu wydania przepisów na pod-
stawie upowa˝nieƒ w brzmieniu okreÊlo-
nym ustawà.

Art. 81. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1989 r.”;

7) art. 2—4 i 6 ustawy z dnia 22 lutego 1991 r. o zmia-
nie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 19, poz. 81), które stanowià:
„Art. 2. 1. W okresie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia

w ˝ycie ustawy w jednostkach badaw-
czo-rozwojowych zostanà wybrane rady
naukowe.

2. Rady naukowe i rady za∏ogi, dzia∏ajàce
w jednostkach badawczo-rozwojowych
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy,
dzia∏ajà wed∏ug dotychczasowych zasad
do dnia ukonstytuowania si´ rady na-
ukowej zgodnie z niniejszà ustawà.

3. Organ, który utworzy∏ jednostk´ badaw-
czo-rozwojowà, zarzàdza jej likwidacj´
lub przekszta∏cenie w innà form´ organi-
zacyjnà, je˝eli w terminie okreÊlonym
w ust. 1 w jednostce tej nie zosta∏a wy-
brana rada naukowa.

4. Regulamin wyborów oraz liczb´ cz∏on-
ków rady naukowej pierwszej kadencji
ustala organ sprawujàcy nadzór nad jed-
nostkà badawczo-rozwojowà.

Art. 3. 1. W∏aÊciwe organy sprawujàce nadzór
nad jednostkami badawczo-rozwojowy-
mi powo∏ajà dyrektorów jednostek ba-
dawczo-rozwojowych zgodnie z przepi-
sami ustawy w okresie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do jed-
nostek badawczo-rozwojowych, w których
powo∏ano dyrektora po dniu 1 stycznia
1990 r. po przeprowadzeniu konkursu:
1) na okres pi´ciu lat lub
2) na czas nieokreÊlony, z tym ˝e stosu-

nek pracy dyrektora wygasa z up∏y-
wem pi´ciu lat od daty powo∏ania, je-
˝eli nie ustanie wczeÊniej.

Art. 4. 1. Osoby zajmujàce dotychczas stanowiska
profesora kontraktowego lub docenta
kontraktowego zachowujà te stanowiska
na czas okreÊlony umowà.

2. Osoby mianowane na stanowisko do-
centa zachowujà je do czasu wygaÊni´cia
stosunku pracy, nawet je˝eli nie spe∏nia-
jà warunku okreÊlonego w art. 35 ust. 4.

3. Osoby zajmujàce dotychczas stanowi-
sko starszego asystenta zajmujà stano-
wisko asystenta w rozumieniu niniejszej
ustawy.

4. Osoby zajmujàce dotychczas stanowi-
sko asystenta sta˝ysty zachowujà to sta-
nowisko na czas okreÊlony umowà.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

8) art. 67 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o go-
spodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 107, poz. 464), który stanowi:

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1992 r., z tym ˝e art. 64 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

9) art. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie-
niach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
Nr 54, poz. 254), który stanowi:
„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1993 r., z tym ˝e art. 10 wchodzi w ˝y-
cie z dniem og∏oszenia.”;

10) art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie
ustawy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3), który stanowi:
„Art. 21. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia.”;
11) art. 23 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏adowym

funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz. U. Nr 43,
poz. 163), który stanowi:
„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-

nia z mocà od dnia 1 stycznia 1994 r.”;
12) art. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o zmianie

ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 41, poz. 175), który stanowi:
„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni

od dnia og∏oszenia.”;
13) art. 98 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o s∏u˝bie cywil-

nej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), który stanowi:
„Art. 98. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1997 r., z tym ˝e przepisy art. 1—25,
art. 28—30, art. 83 i 90, art. 93 w odniesie-
niu do Szefa S∏u˝by Cywilnej i art. 94
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.”;

14) art. 24 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 19 marca 1997 r.
o zmianie niektórych upowa˝nieƒ do wydawania
aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 272), któ-
re stanowià:
Art. 24. „1. Przepisy wykonawcze wydane przed

dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy na pod-
stawie upowa˝nieƒ zawartych w usta-
wach wymienionych w art. 1—4, 6, 8, 9,
18, 20 i 22, które zosta∏y zmienione ni-
niejszà ustawà, zachowujà moc do cza-
su wydania przepisów na podstawie
upowa˝nieƒ w brzmieniu okreÊlonym
niniejszà ustawà.”

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

15) art. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 75, poz. 467), które stanowià:
„Art. 2. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy: 

1) grunty stanowiàce w∏asnoÊç Skarbu
Paƒstwa lub gminy, znajdujàce si´
w posiadaniu jednostki badawczo-
-rozwojowej, która w dniu 5 grudnia
1990 r. nie legitymowa∏a si´ doku-
mentami o ich przekazaniu wydanymi
w formie przewidzianej prawem, i wy-
korzystywane przez t´ jednostk´ do
celów statutowych, stajà si´ przed-
miotem u˝ytkowania wieczystego tej
jednostki,
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2) budynki i urzàdzenia trwale zwiàzane
z gruntami, o których mowa w pkt 1,
stajà si´ w∏asnoÊcià jednostki badaw-
czo-rozwojowej.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszajà praw osób
trzecich.

3. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1,
stwierdza si´ decyzjà wojewody w od-
niesieniu do nieruchomoÊci stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa albo de-
cyzjà zarzàdu gminy w odniesieniu do
nieruchomoÊci stanowiàcych w∏asnoÊç
gminy.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi
podstaw´ do dokonania wpisu w ksi´-
dze wieczystej.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

16) art. 119 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469), który sta-
nowi:
„Art. 119. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

17) art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. o zmianie
ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104,
poz. 661), który stanowi:
„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów art. 63—63c ustawy no-
welizowanej w art. 1 oraz art. 18—21 usta-
wy, które wchodzà w ˝ycie z dniem 
1 stycznia 1998 r.”;

18) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769), który
stanowi: 
„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na

zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Reje-
strze Sàdowym, z wyjàtkiem:
1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,

art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏o-
szenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

19) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sà-
dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:
„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

20) art. 97 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach
administracji rzàdowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943
i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), który stanowi:
„Art. 97. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem

1 kwietnia 1999 r.”;

21) art.15 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie usta-
wy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117,
poz. 756), który stanowi:
„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem nast´pujàcych
przepisów ustawy wymienionej w art. 1:
1) art. 18, art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6,

art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a,
art. 169, 169a, 169b i 169c, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia,

2) art. 55a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 1999 r.,

3) art. 4a, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.”;

22) art.196 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118), który stanowi:
„Art. 196. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z tym ˝e art. 182 wchodzi
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.”;

23) art.12 ustawy z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie usta-
wy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi
Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 49, poz. 484), który stanowi:
„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie

14 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e:
1) art. 1 pkt 8—10 stosuje si´ do gospo-

darki finansowej Agencji W∏asnoÊci
Rolnej Skarbu Paƒstwa poczynajàc od
roku obrotowego 1999,

2) art. 5 stosuje si´ poczynajàc od roku
podatkowego 1999.”;

24) art. 2—6 i 8 ustawy z dnia 26 paêdziernika 2000 r.
o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwo-
jowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1100), które stanowià:
„Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podat-

ku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 54, poz. 654, Nr 60, poz. 700
i 703 i Nr 86, poz. 958) w art. 17
w ust. 1c w pkt 1 po wyrazie «spó∏kach,»
dodaje si´ wyrazy «z wy∏àczeniem spó∏ek,
o których mowa w art. 74 ustawy z dnia
25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44,
poz. 194 i Nr 107, poz. 464, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 43,
poz. 163, z 1996 r. Nr 41, poz. 175 i Nr 89,
poz. 402, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 75,
poz. 467 i 469, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 769 i 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r.
Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 103,
poz. 1100),».

Art. 3. 1. W okresie trzech miesi´cy od dnia wej-
Êcia w ˝ycie ustawy Rada Ministrów
ustali, w drodze rozporzàdzenia, którzy
ministrowie przejmà funkcj´ organu
sprawujàcego nadzór nad jednostkami
badawczo-rozwojowymi nadzorowany-
mi dotychczas przez kierowników urz´-
dów centralnych, wojewodów lub przez
inne jednostki organizacyjne.
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2. Rozporzàdzenie, o którym mowa w
ust. 1, mo˝e przewidywaç sprawowanie
przez kierownika urz´du centralnego
lub przez wojewod´ niektórych funkcji
organu sprawujàcego nadzór nad jed-
nostkà badawczo-rozwojowà, w zakre-
sie okreÊlonym w tym rozporzàdzeniu.

Art. 4. Rady naukowe wybrane w jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy dzia∏ajà wed∏ug dotychcza-
sowych przepisów do dnia zakoƒczenia ich
czteroletniej kadencji.

Art. 5. Do spraw dyscyplinarnych mianowanych
pracowników naukowych jednostek ba-

dawczo-rozwojowych, wszcz´tych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 6. Dotychczasowe przepisy wykonawcze za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych, je˝eli nie sà
sprzeczne z niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.”

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech
miesi´cy od dnia og∏oszenia.”

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 20 marca 2001 r. (poz. 388)

USTAWA

z dnia 25 lipca 1985 r.

o jednostkach badawczo-rozwojowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1.1) Jednostkami badawczo-rozwojowymi,
w rozumieniu ustawy, sà paƒstwowe jednostki organi-
zacyjne wyodr´bnione pod wzgl´dem prawnym, orga-
nizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzone
w celu prowadzenia badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych, których wyniki powinny znaleêç zastosowanie
w okreÊlonych dziedzinach gospodarki narodowej i ˝y-
cia spo∏ecznego.

2. Jednostkami badawczo-rozwojowymi sà:

1) instytuty naukowo-badawcze,

2) oÊrodki badawczo-rozwojowe, centralne laborato-
ria i inne jednostki organizacyjne, których podsta-
wowym zadaniem jest prowadzenie dzia∏alnoÊci,
o której mowa w ust. 1.

3. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadajà oso-
bowoÊç prawnà.

4. Jednostki badawczo-rozwojowe majà prawo
u˝ywania okràg∏ej piecz´ci z wizerunkiem god∏a Rze-
czypospolitej Polskiej poÊrodku i nazwà jednostki ba-
dawczo-rozwojowej w otoku.

5. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do instytutów
naukowych szkó∏ wy˝szych i placówek Polskiej Akade-
mii Nauk.

Art. 2. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe tworzà
warunki sprzyjajàce twórczej pracy i wzrostowi kwalifi-
kacji pracowników.

2. Do zadaƒ jednostek badawczo-rozwojowych
w szczególnoÊci nale˝y:

1)1) prowadzenie badaƒ naukowych i prac rozwojo-
wych oraz przystosowywanie ich wyników do
wdra˝ania w praktyce,

2) upowszechnianie wyników badaƒ naukowych
i prac rozwojowych,

3)1) podejmowanie dzia∏alnoÊci w zakresie doskonale-
nia metod prowadzenia badaƒ naukowych i prac
rozwojowych,

4) prowadzenie dzia∏alnoÊci uzupe∏niajàcej, a w szcze-
gólnoÊci w zakresie szkolenia, informacji nauko-
wej, technicznej i ekonomicznej, wynalazczoÊci
oraz ochrony w∏asnoÊci przemys∏owej i intelektual-
nej,

5) opracowywanie analiz i ocen dotyczàcych stanu
i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki,
a tak˝e propozycji w zakresie wykorzystywania
w kraju osiàgni´ç Êwiatowej nauki i techniki.

3. Jednostki badawczo-rozwojowe mogà prowa-
dziç produkcj´ aparatury i urzàdzeƒ, a tak˝e podejmo-
waç innà dzia∏alnoÊç gospodarczà bàdê us∏ugowà na
potrzeby kraju i eksportu w zakresie obj´tym przed-
miotem ich dzia∏ania.

3a.2) Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzàce
badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie
nauk medycznych uczestniczà w systemie ochrony
zdrowia.

——————
1) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

26 paêdziernika 2000 r. o zmianie ustawy o jednostkach ba-
dawczo-rozwojowych (Dz. U. Nr 103, poz. 1100), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 28 lutego 2001 r.

——————
2) Dodany przez art. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.

o zmianie ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz.
661), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 5 grudnia 1997 r., oraz
ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 33 — 2395 — Poz. 388

4. Jednostki badawczo-rozwojowe posiadajàce
uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz od-
powiednie warunki materialno-techniczne mogà pro-
wadziç studia podyplomowe.

Art. 3. Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e byç
utworzona, je˝eli:

1) zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie
dzia∏alnoÊci, o której mowa w art. 2 ust. 2,

2) zostanie zapewniona niezb´dna, odpowiadajàca
przedmiotowi i zakresowi jej dzia∏ania:
a) liczba pracowników o odpowiednich kwalifika-

cjach,
b) aparatura badawcza, laboratoryjna, potencja∏ in-

formacyjny oraz sprz´t techniczny i inne nie-
zb´dne warunki materialno-techniczne.

Art. 4. 1. Przedmiot i zakres dzia∏ania jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, jej nazw´ i siedzib´ oraz organ
sprawujàcy nad nià nadzór okreÊla akt o jej utworzeniu.

2. Organ tworzàcy jednostk´ badawczo-rozwojowà
wyposa˝a jà w Êrodki niezb´dne do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci okreÊlonej w akcie o utworzeniu jednostki.

3. Szczegó∏owy przedmiot i zakres dzia∏ania jed-
nostki badawczo-rozwojowej okreÊla statut uchwalony
przez rad´ naukowà po zaopiniowaniu przez zak∏ado-
we organizacje zwiàzkowe i zatwierdzony przez organ
sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà.

3a.3) Pierwszy statut nowo utworzonej jednostce
badawczo-rozwojowej oraz statut jednostce badaw-
czo-rozwojowej powsta∏ej w wyniku po∏àczenia lub po-
dzia∏u jednostek badawczo-rozwojowych nadaje organ
sprawujàcy nadzór nad jednostkà badawczo-rozwojo-
wà. Pierwszy statut obowiàzuje do czasu zatwierdzenia
przez organ sprawujàcy nadzór statutu uchwalonego
w trybie ust. 3.

4.4) Struktur´ organizacyjnà jednostki badawczo-
-rozwojowej odpowiadajàcà jej przedmiotowi i zakre-
sowi dzia∏ania okreÊla regulamin organizacyjny ustalo-
ny przez dyrektora, po zasi´gni´ciu opinii rady nauko-
wej oraz zak∏adowych organizacji zwiàzkowych.

Art. 5. 1. Jednostki badawczo-rozwojowe mogà
utworzyç Rad´ G∏ównà Jednostek Badawczo-Rozwo-
jowych, zwanà dalej „Radà G∏ównà”, jako wybieralny
organ przedstawicielski tych jednostek.

2. Rada G∏ówna dzia∏a na podstawie uchwalonego
przez siebie regulaminu.

3. Kadencja Rady G∏ównej trwa 3 lata.

4. Rada G∏ówna sk∏ada si´ z 31 cz∏onków wybiera-
nych przez elektorów.

5.5) Elektorzy wybierani sà przez rady naukowe jed-
nostek badawczo-rozwojowych spoÊród pracowników

tych jednostek. Rada naukowa jednostki badawczo-
-rozwojowej zatrudniajàcej do 300 pracowników wy-
biera jednego elektora, a jednostki zatrudniajàcej po-
wy˝ej 300 pracowników — dwóch elektorów.

6.6) Rada G∏ówna opracowuje opinie i postulaty
w sprawach polityki naukowej i naukowo-technicznej
paƒstwa oraz w sprawach warunków i zasad dzia∏ania
jednostek badawczo-rozwojowych, które przedstawia
w szczególnoÊci Radzie Ministrów, Komitetowi Badaƒ
Naukowych oraz innym naczelnym organom admini-
stracji rzàdowej.

Rozdzia∏ 2

Tworzenie, ∏àczenie, podzia∏, przekszta∏canie
i likwidacja jednostek badawczo-rozwojowych

Art. 6.7) 1. Rada Ministrów tworzy, w drodze rozpo-
rzàdzenia, jednostki badawczo-rozwojowe majàce
mi´dzyresortowy lub wieloga∏´ziowy zakres dzia∏ania,
z uwzgl´dnieniem przepisów art. 3 i art. 4 ust. 1 i 2.

2. W∏aÊciwy minister w uzgodnieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw nauki oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych tworzy, w drodze roz-
porzàdzenia, inne jednostki badawczo-rozwojowe ni˝
okreÊlone w ust. 1, z uwzgl´dnieniem przepisów art. 3
i art. 4 ust. 1 i 2.

Art. 7.8) 1. Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e
byç ∏àczona, dzielona, reorganizowana, likwidowana
lub przekszta∏cona w przedsi´biorstwo paƒstwowe al-
bo w∏àczona do takiego przedsi´biorstwa, je˝eli nie
wykonuje zadaƒ okreÊlonych w art. 2 ust. 2 lub zadania
te wykonuje nieefektywnie albo gdy przemawiajà za
tym trwa∏e i wymierne korzyÊci ekonomiczne, a tak˝e
gdy nie wybrano rady naukowej zgodnie z wymagania-
mi okreÊlonymi w art. 25 ust. 1 i 2.

2. Organ, który utworzy∏ jednostk´ badawczo-roz-
wojowà, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw nauki i ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, z w∏asnej inicjatywy po zaopiniowa-
niu przez rad´ naukowà jednostki albo na wniosek dy-
rektora lub rady naukowej jednostki badawczo-rozwo-
jowej, w drodze rozporzàdzenia, przeprowadza jej po-
∏àczenie, podzia∏, reorganizacj´, likwidacj´ lub prze-
kszta∏cenie w przedsi´biorstwo paƒstwowe albo w∏à-
czenie do przedsi´biorstwa paƒstwowego, po uzgod-
nieniu z organem za∏o˝ycielskim tego przedsi´bior-
stwa, z uwzgl´dnieniem warunków okreÊlonych
w ust. 1.

3. Je˝eli po∏àczenie, podzia∏, reorganizacja, likwida-
cja lub przekszta∏cenie jednostki badawczo-rozwojo-
wej jest dokonywane z inicjatywy w∏asnej organu spra-
wujàcego nadzór nad jednostkà badawczo-rozwojowà
lub na wniosek dyrektora, rada naukowa opiniuje ten
wniosek.

——————
3) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
5) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
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4. Je˝eli organ, który utworzy∏ jednostk´ badaw-
czo-rozwojowà, ju˝ nie istnieje lub na podstawie art. 6
ustawy nie jest w∏aÊciwy do utworzenia jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, jej po∏àczenie, podzia∏, reorgani-
zacj´, likwidacj´, przekszta∏cenie w przedsi´biorstwo
paƒstwowe lub w∏àczenie do tego przedsi´biorstwa
przeprowadza, w drodze rozporzàdzenia, minister
sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà badawczo-rozwo-
jowà, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw nauki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych. 

Art. 8. 1. Przedsi´biorstwo paƒstwowe powsta∏e
w wyniku przekszta∏cenia jednostki badawczo-rozwo-
jowej lub przedsi´biorstwo paƒstwowe, do którego
w∏àczono takà jednostk´, wst´puje we wszystkie pra-
wa i obowiàzki jednostki badawczo-rozwojowej; na
przedsi´biorstwo paƒstwowe przechodzà równie˝
z mocy ustawy uprawnienia i obowiàzki jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, wynikajàce z decyzji administra-
cyjnych.

2.9) WykreÊlenie jednostki badawczo-rozwojowej
z Krajowego Rejestru Sàdowego nast´puje z urz´du
z chwilà wpisania do tego rejestru przedsi´biorstwa
paƒstwowego powsta∏ego w wyniku przekszta∏cenia
tej jednostki. 

3.10) WykreÊlenie z Krajowego Rejestru Sàdowego
jednostki badawczo-rozwojowej w∏àczonej do przed-
si´biorstwa paƒstwowego nast´puje na wniosek tego
przedsi´biorstwa.

4. Do przedsi´biorstwa paƒstwowego powsta∏ego
w wyniku przekszta∏cenia jednostki badawczo-rozwo-
jowej stosuje si´ odpowiednio przepisy o przedsi´bior-
stwach paƒstwowych.

5. Majàtek jednostki badawczo-rozwojowej prze-
kszta∏conej w przedsi´biorstwo paƒstwowe lub w∏à-
czonej do przedsi´biorstwa paƒstwowego wchodzi
w sk∏ad funduszu za∏o˝ycielskiego takiego przedsi´-
biorstwa.

Art. 9. 1.11) Pracownicy jednostki badawczo-rozwo-
jowej przekszta∏conej w przedsi´biorstwo paƒstwowe
lub w∏àczonej do przedsi´biorstwa paƒstwowego sta-
jà si´ z mocy prawa pracownikami takiego przedsi´-
biorstwa. Do pracowników tych stosuje si´ przepis 
art. 231 Kodeksu pracy.

2. (skreÊlony).12)

3. Za zobowiàzania wynikajàce ze stosunku pracy,
powsta∏e przed przekszta∏ceniem jednostki badawczo-
-rozwojowej w przedsi´biorstwo paƒstwowe lub przed
jej w∏àczeniem do przedsi´biorstwa paƒstwowego, od-
powiada to przedsi´biorstwo.

Art. 9a.13) 1. Jednostka badawczo-rozwojowa, nie-
posiadajàca statusu paƒstwowego instytutu badaw-
czego, w drodze rozporzàdzenia ministra sprawujàce-
go nad nià nadzór, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw nauki oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, mo˝e byç:

1) przekszta∏cona w instytut Polskiej Akademii Nauk
— po podj´ciu uchwa∏y w tej sprawie przez Prezy-
dium Polskiej Akademii Nauk, w trybie okreÊlonym
w art. 38 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz.
943 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 484),

2) w∏àczona do paƒstwowej szko∏y wy˝szej — po
uzgodnieniu z w∏aÊciwymi organami szko∏y wy˝-
szej oraz z ministrem sprawujàcym nadzór nad tà
szko∏à,

3) w∏àczona do instytutu Polskiej Akademii Nauk —
po uzgodnieniu z dyrektorem tego instytutu oraz
z Prezesem Polskiej Akademii Nauk.

2. Przekszta∏cenie jednostki badawczo-rozwojowej
w instytut Polskiej Akademii Nauk lub jej w∏àczenie do
paƒstwowej szko∏y wy˝szej albo do instytutu Polskiej
Akademii Nauk przeprowadza organ sprawujàcy nad-
zór nad jednostkà badawczo-rozwojowà z w∏asnej ini-
cjatywy albo na wniosek dyrektora lub rady naukowej
tej jednostki.

3. WykreÊlenie z Krajowego Rejestru Sàdowego
jednostki badawczo-rozwojowej:

1) przekszta∏conej w instytut Polskiej Akademii Nauk
lub w∏àczonej do takiego instytutu — nast´puje na
wniosek dyrektora instytutu Polskiej Akademii 
Nauk,

2) w∏àczonej do paƒstwowej szko∏y wy˝szej — nast´-
puje na wniosek rektora tej szko∏y.

4. Do jednostki badawczo-rozwojowej przekszta∏-
conej w instytut Polskiej Akademii Nauk, w∏àczonej do
paƒstwowej szko∏y wy˝szej lub do instytutu Polskiej
Akademii Nauk stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 8
ust. 1, art. 9 oraz przepisy o ∏àczeniu jednostek badaw-
czo-rozwojowych.

Art. 10. 1.14) Jednostka badawczo-rozwojowa mo-
˝e podlegaç komercjalizacji i prywatyzacji.

2.14) Do komercjalizacji i prywatyzacji jednostki ba-
dawczo-rozwojowej stosuje si´ przepisy o komercjali-
zacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych,
z zastrze˝eniem ust. 3, 3a, 4 oraz art. 10a i 10b.

3.14) Komercjalizacja jednostki badawczo-rozwojo-
wej mo˝e nastàpiç na wniosek:

1) dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, z∏o˝ony
po zasi´gni´ciu opinii rady naukowej,

——————
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 70 pkt 2 lit. a) ustawy

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym
(Dz. U. Nr 121, poz. 769), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.

10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 70 pkt 2 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 9.

11) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 7 lit. a) usta-
wy, o której mowa w przypisie 1.

12) Przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1.

——————
13) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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2) organu, który sprawuje nadzór nad jednostkà ba-
dawczo-rozwojowà, po zasi´gni´ciu opinii rady na-
ukowej 

— z∏o˝ony w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw nauki.

3a.15) Decyzj´ o prywatyzacji bezpoÊredniej jed-
nostki badawczo-rozwojowej mo˝e podjàç z w∏asnej
inicjatywy albo na wniosek dyrektora jednostki badaw-
czo-rozwojowej, z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii rady
naukowej, organ, który sprawuje nadzór nad jednost-
kà badawczo-rozwojowà, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw nauki.

4.16) Do pracowników jednostki badawczo-rozwo-
jowej przekszta∏conej w spó∏k´ handlowà stosuje si´
art. 231 Kodeksu pracy.

Art. 10a.17) W spó∏kach powsta∏ych w wyniku ko-
mercjalizacji jednostek badawczo-rozwojowych oraz
w spó∏kach, w których Skarb Paƒstwa objà∏ akcje w wy-
niku prywatyzacji bezpoÊredniej jednostek badawczo-
-rozwojowych, realizujàcych cel, o którym mowa w
art. 1, dzia∏a rada naukowa.

Art. 10b.17) 1. Do rady naukowej spó∏ki, o której mo-
wa w art. 10a, nale˝y:

1) przedk∏adanie w∏adzom spó∏ki propozycji perspek-
tywicznych kierunków dzia∏alnoÊci naukowej, roz-
wojowej i wdro˝eniowej,

2) przeprowadzanie post´powania o nadanie tytu∏u
naukowego na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach,

3) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habili-
tacyjnych w zakresie posiadanych uprawnieƒ,

4) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych
i finansowych spó∏ki,

5) opiniowanie regulaminu organizacyjnego spó∏ki,

6) opiniowanie kwalifikacji osób zatrudnionych na
stanowiskach pracowników naukowych i nauko-
wo-technicznych oraz dokonywanie okresowej
oceny dorobku naukowego i technicznego tych
osób.

2. Do rady naukowej spó∏ki stosuje si´ art. 24 
ust. 3—5 i art. 25—27.

Art. 11.18) Rada Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊla szczegó∏owe warunki i tryb ∏àczenia, po-
dzia∏u, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-
-rozwojowych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sposób
komisyjnego ustalania stanu majàtkowego i organiza-
cyjno-prawnego jednostki, sposób uregulowania zo-
bowiàzaƒ oraz zabezpieczenie uprawnieƒ pracowni-
czych.

Art. 12.19) 1. Jednostka badawczo-rozwojowa pod-
lega obowiàzkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sàdo-
wego.

2. Jednostka badawczo-rozwojowa uzyskuje oso-
bowoÊç prawnà z chwilà wpisania do Krajowego Reje-
stru Sàdowego. 

Rozdzia∏ 2a 20)

Paƒstwowy instytut badawczy

Art. 12a. 1. Instytut naukowo-badawczy spe∏niajà-
cy warunki okreÊlone w art. 3 mo˝e otrzymaç status
paƒstwowego instytutu badawczego, je˝eli zaistnieje
potrzeba powierzenia temu instytutowi do wykonywa-
nia w sposób ciàg∏y zadaƒ okreÊlonych w art. 12b.

2. Nadanie statusu paƒstwowego instytutu badaw-
czego mo˝e byç dokonane na wniosek ministra spra-
wujàcego nadzór nad instytutem naukowo-badaw-
czym, po uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw nauki oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nale˝y do-
∏àczyç ocen´ dotychczasowej dzia∏alnoÊci instytutu na-
ukowo-badawczego, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
informacji o prowadzonych badaniach naukowych
i pracach rozwojowych oraz o ich wynikach, liczbie za-
trudnionych pracowników i ich kwalifikacjach oraz
o stanie majàtkowym tego instytutu, umo˝liwiajàcym
w∏aÊciwà realizacj´ zadaƒ, o których mowa w art. 12b.

4. Paƒstwowy instytut badawczy, na zasadzie wy-
∏àcznoÊci, u˝ywa w nazwie okreÊlenia „Paƒstwowy In-
stytut Badawczy”.

5. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, doko-
nuje nadania instytutowi naukowo-badawczemu statu-
su paƒstwowego instytutu badawczego, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci wymagania, o których mowa w
art. 4 ust. 1 i 2, oraz okreÊlajàc zakres zadaƒ tego insty-
tutu, êród∏a finansowania i wskazujàc dysponentów
Êrodków bud˝etowych przeznaczonych na realizacj´
tych zadaƒ.

6. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
dokonaç pozbawienia statusu paƒstwowego instytutu
badawczego, je˝eli usta∏y przyczyny uzasadniajàce
nadanie tego statusu albo gdy instytut nie wykonuje
powierzonych mu zadaƒ.

Art. 12b. 1. Do zadaƒ paƒstwowego instytutu ba-
dawczego nale˝y wykonywanie:

1) zadaƒ okreÊlonych w art. 2 ust. 2 oraz

2) zadaƒ szczególnie wa˝nych dla planowania i reali-
zacji polityki paƒstwa, których wykonanie jest nie-
zb´dne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa publicz-
nego, obronnoÊci i bezpieczeƒstwa kraju, dzia∏ania
wymiaru sprawiedliwoÊci oraz dziedzictwa naro-

——————
15) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
17) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 

——————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 70 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 9.
20) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 33 — 2398 — Poz. 388

dowego, edukacji i kultury oraz jakoÊci ˝ycia oby-
wateli, dotyczàcych:
a) opracowywania i opiniowania standardów w za-

kresie rynku pracy, ochrony pracy i zabezpiecze-
nia spo∏ecznego, ochrony zdrowia, ochrony Êro-
dowiska, gospodarki ˝ywnoÊciowej, gospodarki
przestrzennej, gospodarki bogactwami i zasoba-
mi naturalnymi, bezpieczeƒstwa technicznego,
energetycznego i bezpieczeƒstwa transportu
oraz standardów produktów, procesów i us∏ug,
a tak˝e warunków przestrzegania tych standar-
dów,

b) monitoringu i zapobiegania skutkom zjawisk
i wydarzeƒ mogàcych stwarzaç zagro˝enie pu-
bliczne, w tym zapobiegania skutkom katastrof
naturalnych lub technicznych, noszàcych zna-
miona kl´ski ˝ywio∏owej.

2. Zakres zadaƒ paƒstwowego instytutu badawcze-
go, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ustala Rada Mini-
strów w wieloletnich programach, ustanawianych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014,
z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12,
poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.
1251 i Nr 122, poz. 1315).

Rozdzia∏ 3

Zasady gospodarki 
jednostek badawczo-rozwojowych

Art. 13. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa gospo-
daruje samodzielnie przydzielonà i nabytà cz´Êcià mie-
nia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielnà
gospodark´ w ramach posiadanych Êrodków, kierujàc
si´ zasadami efektywnoÊci ich wykorzystania.

2. (skreÊlony).21)

3.22) W przypadku likwidacji jednostki badawczo-
-rozwojowej, o której mowa w art. 1 ust. 1, jej majàtek,
po zaspokojeniu wierzytelnoÊci, staje si´ w∏asnoÊcià
Skarbu Paƒstwa, a o jego przeznaczeniu decyduje or-
gan sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà badawczo-
-rozwojowà, po uzgodnieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw Skarbu Paƒstwa, je˝eli odr´bne przepisy nie
stanowià inaczej. Niezaspokojone zobowiàzania likwi-
dowanej jednostki badawczo-rozwojowej obcià˝ajà
Skarb Paƒstwa.

4.22) Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e zby-
waç Êrodki trwa∏e, stosujàc przepisy dotyczàce paƒ-
stwowych osób prawnych.

5.23) Podstawà gospodarki jednostki badawczo-roz-
wojowej jest plan rzeczowo-finansowy ustalany przez
dyrektora, po zaopiniowaniu przez rad´ naukowà.

6.24) Sprawozdanie finansowe jednostki badawczo-
-rozwojowej zatwierdza organ sprawujàcy nadzór nad
tà jednostkà.

Art. 14. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa wyst´-
puje w obrocie we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachu-
nek.

2. Jednostka badawczo-rozwojowa pokrywa koszty
bie˝àcej dzia∏alnoÊci z uzyskiwanych przychodów.

3. Jednostka badawczo-rozwojowa odpowiada za
swoje zobowiàzania.

4.25) Jednostka badawczo-rozwojowa nie odpowia-
da za zobowiàzania Skarbu Paƒstwa ani innych osób
prawnych. Skarb Paƒstwa nie odpowiada za zobowià-
zania jednostki badawczo-rozwojowej, z zastrze˝eniem
przepisu art. 13 ust. 3.

5. Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e osiàgaç
przychody z tytu∏u wdra˝ania i upowszechniania wyni-
ków swojej dzia∏alnoÊci oraz uczestniczyç w efektach
ekonomicznych powsta∏ych z tego tytu∏u na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

6.26) Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e uzyski-
waç przychody z dotacji bud˝etowej zgodnie z odr´b-
nymi przepisami, z zastrze˝eniem ust. 7.

7.27) Paƒstwowy instytut badawczy otrzymuje dota-
cj´ celowà na dofinansowywanie realizacji zadaƒ,
o których mowa w art. 12b ust. 1 pkt 2. WysokoÊç do-
tacji jest okreÊlana w ustawie bud˝etowej, na wniosek
w∏aÊciwych dysponentów cz´Êci bud˝etowych.

Art. 15. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy
i dysponuje funduszem jednostki badawczo-rozwojo-
wej.

2.28) Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy zak∏a-
dowy fundusz Êwiadczeƒ socjalnych na zasadach okre-
Êlonych w odr´bnych przepisach.

2a.29) Jednostka badawczo-rozwojowa tworzy za-
k∏adowy fundusz nagród.

3.30) Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e two-
rzyç fundusz wdro˝eniowy ze Êrodków przekazanych

——————
21) Przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
23) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
25) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 14 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
27) Dodany przez art. 1 pkt 14 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia 4 mar-

ca 1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych
(Dz. U. Nr 43, poz. 163), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 
30 marca 1994 r. z mocà od dnia 1 stycznia 1994 r., oraz ze
zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

29) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.

30) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 31 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.,
i przez art. 1 pkt 1 i pkt 15 lit. c) ustawy, o której mowa
w przypisie 1.
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jej na podstawie umów przez przedsi´biorców wdra˝a-
jàcych wyniki prac naukowych lub prac rozwojowych
tej jednostki.

4. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym
Êrodki funduszów jednostki badawczo-rozwojowej
przechodzà na rok nast´pny.

Art. 16. Jednostka badawczo-rozwojowa, w ra-
mach posiadanych mo˝liwoÊci finansowych oraz na
podstawie obowiàzujàcych przepisów o wynagradza-
niu, ustala samodzielnie wielkoÊç Êrodków na wyna-
grodzenia.

Art. 17.31) WysokoÊç wynagrodzenia dyrektora jed-
nostki badawczo-rozwojowej ustala organ sprawujàcy
nadzór nad tà jednostkà. 

Art. 18. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa jest
zwolniona z podatków.

2. Zwolnieniu nie podlega dzia∏alnoÊç, o której mo-
wa w art. 2 ust. 3.

Art. 18a.32) 1. Jednostki badawczo-rozwojowe sà
zwolnione z op∏at z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego
gruntów stanowiàcych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa lub
w∏asnoÊç gminy, z wyjàtkiem cz´Êci tych gruntów wy-
korzystywanej wy∏àcznie do dzia∏alnoÊci gospodarczej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do u˝ytkowania
wieczystego gruntów wchodzàcych w sk∏ad Zasobu
W∏asnoÊci Rolnej Skarbu Paƒstwa. Jednostki badaw-
czo-rozwojowe, z tytu∏u u˝ytkowania wieczystego tych
gruntów, ponoszà op∏aty okreÊlone w przepisach o go-
spodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒ-
stwa.

Art. 19.33) Minister w∏aÊciwy do spraw nauki w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finan-
sów publicznych, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla
szczegó∏owe warunki i sposób gospodarki finansowej
jednostek badawczo-rozwojowych, w tym w szczegól-
noÊci okreÊla êród∏a przychodów tej jednostki, fundu-
sze tworzone przez jednostk´ i sposób gospodarowa-
nia tymi funduszami.

Rozdzia∏ 4

Organy jednostki badawczo-rozwojowej

Art. 20. Organami jednostki badawczo-rozwojowej
sà:

1) dyrektor,

2) rada naukowa.

Art. 21. 1. Dyrektor kieruje jednostkà badawczo-
-rozwojowà, a w szczególnoÊci:

1) ustala plany dzia∏alnoÊci jednostki badawczo-roz-
wojowej,

2) realizuje polityk´ kadrowà,

3) zarzàdza mieniem i odpowiada za wyniki dzia∏alno-
Êci jednostki badawczo-rozwojowej,

4) reprezentuje jednostk´ badawczo-rozwojowà,

5) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach doty-
czàcych jednostki badawczo-rozwojowej, z wyjàt-
kiem nale˝àcych do zakresu dzia∏ania rady nauko-
wej.

2.34) Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej po-
wo∏uje organ sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà spo-
Êród kandydatów wy∏onionych w drodze konkursu, po
zasi´gni´ciu opinii rady naukowej. Dyrektor jest powo-
∏ywany na okres 5 lat. W razie powo∏ania na funkcj´ dy-
rektora osoby nieb´dàcej pracownikiem jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, powo∏anie na t´ funkcj´ powodu-
je równoczeÊnie nawiàzanie stosunku pracy w jednost-
ce badawczo-rozwojowej.

3. Funkcj´ dyrektora jednostki badawczo-rozwojo-
wej mo˝e pe∏niç osoba:

1) posiadajàca wy˝sze wykszta∏cenie, 

2) posiadajàca predyspozycje do organizowania pra-
cy naukowej i badawczej.

4. Wy∏onienie kandydata na funkcj´ dyrektora jed-
nostki badawczo-rozwojowej nast´puje w drodze kon-
kursu zarzàdzanego przez organ sprawujàcy nadzór
nad jednostkà badawczo-rozwojowà.

5. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, powo-
∏ana przez organ sprawujàcy nadzór nad jednostkà ba-
dawczo-rozwojowà.

6. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzà trzy oso-
by zatrudnione w jednostce badawczo-rozwojowej
w pe∏nym wymiarze czasu pracy, wskazane przez jej ra-
d´ naukowà, oraz po dwie osoby wskazane przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw nauki35) i przez organ spra-
wujàcy nadzór nad jednostkà badawczo-rozwojowà.

7.36) Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady post´-
powania konkursowego, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci sposób og∏aszania konkursu, zadania komisji kon-
kursowej, tryb post´powania tej komisji i sposób wy-
∏aniania przez nià kandydatów na funkcje dyrektora.

Art. 22. Dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej
odwo∏uje organ sprawujàcy nadzór nad tà jednostkà
po zasi´gni´ciu opinii rady naukowej.

——————
31) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
32) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.

o zmianie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych
(Dz. U. Nr 75, poz. 467), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
29 lipca 1997 r.; ust. 2 i oznaczenie ust. 1 dodane przez
art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie usta-
wy o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 49,
poz. 484), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 czerwca 1999 r.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1. 

——————
34) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 
35) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 48 pkt 1 ustawy z dnia

4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej
(Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz. 1122), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r. 

36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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Art. 23. 1.37) Zast´pców dyrektora oraz kierowni-
ków komórek organizacyjnych prowadzàcych badania
naukowe lub prace rozwojowe powo∏uje i odwo∏uje
dyrektor. Odwo∏anie nie powoduje rozwiàzania sto-
sunku pracy wobec pracownika jednostki badawczo-
-rozwojowej.

2. G∏ównego ksi´gowego oraz kierowników komó-
rek organizacyjnych, niewymienionych w ust. 1, za-
trudnia dyrektor.

3. Zast´pcà dyrektora do spraw naukowych mo˝e
byç tylko osoba posiadajàca tytu∏ naukowy lub stopieƒ
naukowy.

4. Statut jednostki badawczo-rozwojowej mo˝e
przewidywaç:

1) stanowisko sekretarza naukowego jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, do którego przepisy ust. 1 i 2
stosuje si´ odpowiednio,

2) powo∏anie kolegium lub innych organów opinio-
dawczo-doradczych dyrektora; cz∏onków tych or-
ganów powo∏uje i odwo∏uje dyrektor.

5. Dyrektor jednostki badawczo-rozwojowej mo˝e
ustanawiaç pe∏nomocników do realizacji okreÊlonych
zadaƒ i ustalaç zakres i czas ich umocowania.

Art. 24. 1. Rada naukowa jest organem stanowià-
cym, inicjujàcym, opiniodawczym i doradczym jed-
nostki badawczo-rozwojowej w zakresie jej dzia∏alno-
Êci statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry nauko-
wej i badawczo-technicznej.

2. W szczególnoÊci do zadaƒ rady naukowej nale˝y:

1) uchwalanie statutu jednostki badawczo-rozwojo-
wej,

2) wyst´powanie z wnioskami do organu sprawujàce-
go nadzór nad jednostkà badawczo-rozwojowà
o powo∏anie lub odwo∏anie dyrektora tej jednostki,

3)38) ustalanie perspektywicznych kierunków dzia∏al-
noÊci naukowej, rozwojowej i wdro˝eniowej jed-
nostki badawczo-rozwojowej, z tym ˝e w odniesie-
niu do paƒstwowych instytutów badawczych wy-
maga to uzgodnienia z organem sprawujàcym
nadzór nad jednostkà,

4) wyst´powanie z wnioskami w sprawie po∏àczenia,
podzia∏u, reorganizacji lub likwidacji jednostki ba-
dawczo-rozwojowej oraz inicjowanie przekszta∏ce-
nia tej jednostki,

5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych
i finansowych jednostki badawczo-rozwojowej
oraz rocznych sprawozdaƒ jej dyrektora z wykona-
nia zadaƒ tej jednostki,

6) opiniowanie wniosków dotyczàcych po∏àczenia,
podzia∏u lub reorganizacji jednostki badawczo-roz-
wojowej oraz sta∏ej wspó∏pracy tej jednostki z inny-
mi osobami prawnymi,

7)39) opiniowanie regulaminu organizacyjnego jed-
nostki badawczo-rozwojowej, 

8)40) opiniowanie kandydatów na funkcje dyrektora,
zast´pców dyrektora jednostki badawczo-rozwojo-
wej, sekretarza naukowego oraz kierowników ko-
mórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie
organizacyjnym,

9) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pra-
cowników naukowych i badawczo-technicznych
oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku na-
ukowego i technicznego tych pracowników,

10) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypen-
diów naukowych,

11) przeprowadzanie post´powania o nadanie tytu∏u
naukowego na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach,

12) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habili-
tacyjnych w zakresie posiadanych uprawnieƒ.

3. Prawo g∏osu w sprawach, o których mowa w
ust. 2 pkt 9 i 10, posiadajà tylko cz∏onkowie rady nauko-
wej ze stopniem naukowym lub tytu∏em naukowym.

4. Prawo g∏osu w sprawach, o których mowa w
ust. 2 pkt 11 i 12, posiadajà tylko cz∏onkowie rady na-
ukowej ze stopniem naukowym doktora habilitowane-
go lub tytu∏em naukowym.

5. Rada naukowa jest uprawniona do zajmowania
stanowiska we wszystkich sprawach dotyczàcych dzia-
∏alnoÊci jednostki badawczo-rozwojowej.

Art. 25. 1. Cz∏onków rady naukowej w liczbie okre-
Êlonej w statucie tej jednostki, jednak nie mniejszej ni˝
12 osób i nie wi´kszej ni˝ 40 osób, wybierajà, w g∏oso-
waniu tajnym, pracownicy jednostki badawczo-rozwo-
jowej na okres 4 lat.

2. W sk∏ad rady naukowej, z zastrze˝eniem ust. 4,
wchodzà:

1)41) pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej ze
stopniem naukowym lub tytu∏em naukowym, za-
trudnieni w pe∏nym wymiarze czasu pracy, w licz-
bie stanowiàcej nie mniej ni˝ 30% i nie wi´cej ni˝
50% sk∏adu rady naukowej,

2)42) pracownicy badawczo-techniczni jednostki ba-
dawczo-rozwojowej zatrudnieni w pe∏nym wymia-
rze czasu pracy, w liczbie stanowiàcej nie wi´cej ni˝
30% sk∏adu rady naukowej,

3)42) osoby spoza jednostki badawczo-rozwojowej po-
siadajàce tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy dok-
tora habilitowanego, a tak˝e osoby wyró˝niajàce
si´ zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem
w dziedzinie obj´tej zakresem dzia∏ania jednostki

——————
37) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 2 i pkt 19

ustawy, o której mowa w przypisie 1.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1. 

——————
39) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 20 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
41) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w przypisie 1.
42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. a) tiret dru-

gie ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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badawczo-rozwojowej, w liczbie stanowiàcej nie
mniej ni˝ 20% i nie wi´cej ni˝ 50% sk∏adu rady na-
ukowej.

3. (skreÊlony).43)

4. W sk∏ad rady naukowej jednostki uprawnionej
do nadawania stopni naukowych wchodzà osoby z ty-
tu∏em naukowym lub stopniem naukowym doktora ha-
bilitowanego w liczbach nie mniejszych ni˝ okreÊlone
przepisami w sprawie uprawnieƒ jednostek organiza-
cyjnych do nadawania stopni naukowych oraz repre-
zentujàce dziedziny nauki i dyscypliny naukowe odpo-
wiednie do posiadanych przez jednostk´ uprawnieƒ;
nie mniej ni˝ po∏ow´ tych osób powinni stanowiç pra-
cownicy danej jednostki badawczo-rozwojowej.

4a.44) Cz∏onkowie rady naukowej zatrudnieni poza
jednostkà sà obowiàzani do nieujawniania uzyskanych
informacji, stanowiàcych tajemnic´ jednostki badaw-
czo-rozwojowej w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

5. Rada naukowa dzia∏a na podstawie uchwalone-
go przez siebie regulaminu.

Art. 26. 1. Rada naukowa wybiera w g∏osowaniu
tajnym przewodniczàcego i jego zast´pców.

2. Przewodniczàcym rady naukowej mo˝e byç tylko
osoba posiadajàca tytu∏ naukowy lub stopieƒ naukowy
doktora habilitowanego.

3. Funkcja przewodniczàcego rady naukowej nie
mo˝e byç ∏àczona z funkcjà dyrektora jednostki badaw-
czo-rozwojowej lub jego zast´pcy.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do zast´p-
ców przewodniczàcego.

5. W posiedzeniach rady naukowej biorà udzia∏ dy-
rektor, przedstawiciele zak∏adowych organizacji zwiàz-
kowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodni-
czàcego rady naukowej.

Art. 27. 1. Rozwiàzanie stosunku pracy z cz∏onkiem
rady naukowej w czasie trwania kadencji oraz w ciàgu
roku po jej up∏ywie wymaga zgody tej rady, z wyjàt-
kiem:

1) rozwiàzania stosunku pracy bez wypowiedzenia,

2) zwolnienia z pracy na podstawie orzeczenia komi-
sji dyscyplinarnej.

2. Cz∏onkowi rady naukowej nie mo˝na bez zgody
rady naukowej zmieniç warunków pracy i p∏acy na je-
go niekorzyÊç w czasie okreÊlonym w ust. 1.

3. Dzia∏alnoÊç w radzie naukowej ma charakter spo-
∏eczny.

4. Cz∏onek rady naukowej zachowuje prawo do wy-
nagrodzenia za czas niewykonywania pracy z powodu
pe∏nienia swoich zadaƒ w godzinach pracy.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad 
dzia∏alnoÊcià jednostki badawczo-rozwojowej

Art. 28. 1. Jednostka badawczo-rozwojowa podle-
ga nadzorowi sprawowanemu przez organ okreÊlony
w akcie o jej utworzeniu.

2. Organ sprawujàcy nadzór dokonuje kontroli
i oceny dzia∏alnoÊci jednostki badawczo-rozwojowej
oraz pracy dyrektora.

3. Organ sprawujàcy nadzór w razie stwierdzenia,
˝e decyzja dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej
jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie
oraz zobowiàzuje dyrektora do jej zmiany lub cofni´cia.

4. Decyzja organu sprawujàcego nadzór, o której
mowa w ust. 3, mo˝e byç zaskar˝ona do sàdu admini-
stracyjnego na zasadach i w trybie przewidzianym
w Kodeksie post´powania administracyjnego.

5.45) W razie stwierdzenia, ̋ e decyzja dyrektora jed-
nostki badawczo-rozwojowej lub zaniechanie podj´cia
decyzji spowodowa∏o strat´ finansowà, organ sprawu-
jàcy nadzór nad tà jednostkà mo˝e ustaliç odszkodo-
wanie na zasadach okreÊlonych w Kodeksie pracy.

6.45) Przepis ust. 5 nie wyklucza zastosowania prze-
pisów dotyczàcych odpowiedzialnoÊci za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.

Art. 29. 1.46) Organ sprawujàcy nadzór mo˝e na∏o-
˝yç na jednostk´ badawczo-rozwojowà obowiàzek
wprowadzenia do jej planu zadania lub wyznaczyç jej
zadanie poza planem, je˝eli jest to niezb´dne do reali-
zacji szczególnie wa˝nych celów gospodarczych lub
spo∏ecznych, ze wzgl´du na potrzeby obrony kraju,
w przypadku kl´ski ˝ywio∏owej bàdê w celu wykonania
zobowiàzaƒ mi´dzynarodowych.

2.47) W przypadkach, o których mowa w ust. 1, or-
gan sprawujàcy nadzór zapewnia jednostce badawczo-
-rozwojowej Êrodki do wykonania zadania, chyba ˝e
wykonanie zadania nast´puje odp∏atnie na podstawie
umowy, zawieranej ze stronà finansujàcà wykonanie
zadania, o którym mowa w ust. 1.

3. W razie doznania szkody przez jednostk´ badaw-
czo-rozwojowà z powodu wykonania zadania na∏o˝o-
nego przez organ sprawujàcy nadzór, organ ten jest
obowiàzany do jej naprawienia.

——————
43) Przez art. 1 pkt 21 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
44) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.

——————
45) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
46) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
47) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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Rozdzia∏ 6

Pracownicy jednostki badawczo-rozwojowej

Art. 30. Jednostka badawczo-rozwojowa mo˝e za-
trudniaç:

1) pracowników naukowych,

2) pracowników badawczo-technicznych,

3) pracowników in˝ynieryjno-technicznych,

4) pracowników administracyjno-ekonomicznych,

5) pracowników bibliotecznych i pracowników doku-
mentacji naukowej,

6) pracowników s∏u˝by zdrowia,

7) pracowników na stanowiskach robotniczych,

8) pracowników obs∏ugi i innych.

Art. 31. 1.48) Do pracowników naukowych i badaw-
czo-technicznych zatrudnionych w nieb´dàcych jed-
nostkami badawczo-rozwojowymi paƒstwowych
i spó∏dzielczych jednostkach organizacyjnych oraz
w spó∏kach handlowych, które prowadzà lub koordy-
nujà prace naukowe w wyodr´bnionych w tym celu ko-
mórkach organizacyjnych, stosuje si´ odpowiednio
przepisy:

1) art. 32—48, z wyjàtkiem przepisów dotyczàcych na-
wiàzania stosunku pracy na podstawie mianowa-
nia,

2) art. 56, 59—61.

2.48) Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do ˝o∏-
nierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Policji, Urz´-
du Ochrony Paƒstwa i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
powo∏anych na podstawie odr´bnych przepisów na
stanowiska naukowe i badawczo-techniczne w paƒ-
stwowych i spó∏dzielczych jednostkach organizacyj-
nych oraz w spó∏kach handlowych.

3. (skreÊlony).49)

4. W jednostkach organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, mo˝e byç powo∏ana rada naukowa.

Rozdzia∏ 7

Pracownicy naukowi

Art. 32. 1. Pracownikiem naukowym mo˝e byç oso-
ba o wymaganych ustawà kwalifikacjach naukowych
i wysokim poziomie etycznym.

2. Podstawowym obowiàzkiem pracownika nauko-
wego jest realizacja celów i zadaƒ jednostki badawczo-
-rozwojowej, a w szczególnoÊci prowadzenie dzia∏al-
noÊci naukowej i rozwojowej, zapewniajàcej sta∏y roz-
wój nauki i techniki.

Art. 33. 1. Pracownikiem naukowym jest osoba za-
trudniona na stanowisku:

1) profesora,

2) docenta,

3) adiunkta,

4) asystenta.

2. Osoby zajmujàce stanowisko profesora kontrak-
towego i docenta kontraktowego nie mogà pe∏niç funk-
cji zast´pcy dyrektora do spraw naukowych oraz sekre-
tarza naukowego jednostki badawczo-rozwojowej.

3. Na stanowisku docenta mo˝na zatrudniç osob´
posiadajàcà stopieƒ naukowy doktora habilitowanego.

4. Na stanowisku profesora mo˝na zatrudniç osob´
posiadajàcà tytu∏ naukowy.

5.50) Na stanowisku profesora lub docenta, za zgo-
dà rady naukowej, mo˝na zatrudniç na podstawie
umowy o prac´ na czas okreÊlony:

1)51) osob´ posiadajàcà tytu∏ naukowy — na stanowi-
sku profesora, a osob´ posiadajàcà stopieƒ nauko-
wy doktora habilitowanego — na stanowisku do-
centa,

2) osob´ nieb´dàcà obywatelem polskim, posiadajà-
cà kwalifikacje równorz´dne z okreÊlonymi w pkt 1,
z zachowaniem wymagaƒ okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach dotyczàcych cudzoziemców.

6. Do osób, o których mowa w ust. 5 pkt 2, w zakre-
sie ich praw i obowiàzków stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce zatrudniania na stanowiskach na-
uczycieli akademickich osób nieb´dàcych obywatela-
mi polskimi.

Art. 34. 1. Pracownikami naukowymi sà biblioteka-
rze dyplomowani oraz dyplomowani pracownicy do-
kumentacji naukowej.

2. Dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pra-
cownicy dokumentacji naukowej sà zatrudniani odpo-
wiednio na stanowiskach:

1) starszego kustosza dyplomowanego lub starszego
dokumentalisty dyplomowanego,

2) kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dy-
plomowanego,

3) adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji
naukowej,

4) asystenta bibliotecznego lub asystenta dokumenta-
cji naukowej.

Art. 35. 1. Stosunek pracy z pracownikiem nauko-
wym nawiàzuje si´ na podstawie mianowania albo
przez zawarcie umowy o prac´.

2. Pracownika naukowego na stanowisko profeso-
ra lub docenta mianuje si´ na czas nieokreÊlony, z za-
strze˝eniem art. 33 ust. 5; mianowania dokonuje organ

——————
48) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
49) Przez art. 1 pkt 24 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.

——————
50) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 25 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
51) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
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sprawujàcy nadzór, na wniosek dyrektora jednostki ba-
dawczo-rozwojowej.

3. Stosunek pracy z innymi pracownikami nauko-
wymi ni˝ okreÊleni w ust. 2 nawiàzuje si´ przez zawar-
cie umowy o prac´.

4. Nawiàzanie stosunku pracy z pracownikiem na-
ukowym, dla którego jednostka badawczo-rozwojowa
jest dodatkowym miejscem pracy lub miejscem pracy
w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, nast´puje na pod-
stawie umowy o prac´.

5.52) Pracownicy naukowi podlegajà okresowym
ocenom dorobku naukowego i technicznego, dokony-
wanym przez rad´ naukowà. 

5a.53) Minister w∏aÊciwy do spraw nauki okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, sposób dokonywania okre-
sowych ocen dorobku naukowego i technicznego pra-
cowników naukowych zatrudnionych w jednostkach
badawczo-rozwojowych, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci okresy zatrudnienia, po up∏ywie których dokonuje
si´ oceny pracownika naukowego, tryb dokonywania
oceny i wyznaczania przez rad´ naukowà zespo∏ów
oceniajàcych oraz tryb rozpatrywania wniosków o do-
konanie ponownej oceny, je˝eli pracownik naukowy
nie zgadza si´ z ocenà zespo∏u oceniajàcego.

6. Odwo∏anie pracownika naukowego z powierzo-
nej mu funkcji w jednostce badawczo-rozwojowej nie
powoduje rozwiàzania stosunku pracy.

Art. 36. 1. Do obowiàzków pracownika naukowego
nale˝y realizacja zadaƒ statutowych jednostki badaw-
czo-rozwojowej, w szczególnoÊci poprzez:

1) twórczà dzia∏alnoÊç naukowà polegajàcà na roz-
wiàzywaniu problemów naukowych na u˝ytek
praktyki spo∏ecznej i gospodarczej,

2) wprowadzanie do praktyki wyników badaƒ nauko-
wych,

3) podnoszenie swoich kwalifikacji,

4) upowszechnianie osiàgni´ç nauki, w tym poprzez
publikacje oraz aktywny udzia∏ w ˝yciu naukowym,

5) kszta∏cenie kadry naukowej,

6)54) udzia∏ w pracach organizacyjnych jednostki ba-
dawczo-rozwojowej zwiàzanej z pracami naukowy-
mi oraz dzia∏alnoÊcià dydaktycznà lub artystycznà,
a w jednostce badawczo-rozwojowej nadzorowa-
nej przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia —
tak˝e udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych w zak∏a-
dzie opieki zdrowotnej prowadzonym przez t´ jed-
nostk´.

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje si´ do pracowni-
ków zatrudnionych na stanowisku asystenta.

3. (skreÊlony).55)

4. (skreÊlony).56)

Art. 37. 1. Stosunek pracy z mianowanym pracow-
nikiem naukowym ulega rozwiàzaniu z zachowaniem
3-miesi´cznego okresu wypowiedzenia na wniosek
pracownika, a ponadto w przypadkach:

1)57) trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy naukowej, spowo-
dowanej chorobà,

2) (skreÊlony),58)

3)59) otrzymania dwukrotnej negatywnej oceny w try-
bie okreÊlonym w art. 35 ust. 5 i 5a,

4) likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej lub jej
reorganizacji, po∏àczonej ze zmniejszeniem stanu
zatrudnienia.

2. Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem
naukowym ulega rozwiàzaniu bez wypowiedzenia:

1) w razie niezdolnoÊci do pracy spowodowanej cho-
robà, je˝eli okres tej choroby przekracza rok;
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po
stwierdzeniu przez komisj´ lekarskà poprawy sta-
nu zdrowia i mo˝liwoÊci powrotu do pracy, okres
nieobecnoÊci w pracy spowodowanej chorobà mo-
˝e byç przed∏u˝ony ponad rok, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do dwóch lat,

2) z koƒcem roku kalendarzowego, w którym pracow-
nik koƒczy 70 rok ˝ycia,

3) w razie ra˝àcego niewywiàzywania si´ pracownika
z podstawowych obowiàzków pracownika nauko-
wego, stwierdzonego w trybie okreÊlonym w prze-
pisie art. 35 ust. 5.

3. Stosunek pracy z mianowanym pracownikiem
naukowym mo˝e ulec rozwiàzaniu w ka˝dym czasie za
zgodà stron.

4. Rozwiàzania stosunku pracy z mianowanym pra-
cownikiem naukowym, z zachowaniem 3-miesi´czne-
go okresu wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia, do-
konuje organ, który dokona∏ mianowania, na wniosek
dyrektora jednostki badawczo-rozwojowej, zaopinio-
wany przez rad´ naukowà.

Art. 38. Stosunek pracy mianowanego pracownika
naukowego wygasa bez wypowiedzenia z mocy prawa
w razie: 60)

——————
52) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 26 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
53) Dodany przez art. 1 pkt 26 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
54) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 27 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
55) Przez art. 1 pkt 27 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
56) Dodany przez art. 5 ustawy z dnia 18 lipca 1998 r. o zmia-

nie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 756),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., a nast´p-
nie skreÊlony przez przepis przywo∏any w przypisie 55. 

57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

58) Przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1.

59) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

60) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 29 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.
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1) ukarania w trybie dyscyplinarnym karà zwolnienia
z pracy,

2) skazania na kar´ pozbawienia praw publicznych al-
bo prawa wykonywania zawodu,

3) pozbawienia tytu∏u naukowego,

4) skazania na kar´ pozbawienia wolnoÊci — po up∏y-
wie miesiàca od dnia skazania.

5) (skreÊlony).61)

Art. 39. Mianowani pracownicy naukowi ponoszà
odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà za ra˝àce naruszenie
swych obowiàzków lub uchybienie godnoÊci pracow-
nika nauki.

Art. 39a.62) Post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e
byç wszcz´te po up∏ywie czterech miesi´cy od dnia po-
wzi´cia przez w∏aÊciwy organ jednostki badawczo-roz-
wojowej wiadomoÊci o pope∏nieniu czynu uzasadnia-
jàcego ukaranie dyscyplinarne i po up∏ywie trzech lat
od pope∏nienia tego czynu. Je˝eli jednak czyn stanowi
przest´pstwo — okres ten nie mo˝e byç krótszy od
okresu przedawnienia tego przest´pstwa.

Art. 39b.62) 1. Karami dyscyplinarnymi stosowany-
mi wobec mianowanych pracowników naukowych sà:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z pozbawieniem od roku do trzech lat pra-
wa pe∏nienia funkcji kierowniczych w jednostkach
badawczo-rozwojowych,

4) wydalenie z pracy.

2. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej
w ust. 1 pkt 4 powoduje wygaÊni´cie stosunku pracy
oraz zakaz ubiegania si´ o zatrudnienie w jednostce ba-
dawczo-rozwojowej przez okres pi´ciu lat.

Art. 40. 1. W sprawach dyscyplinarnych mianowa-
nych pracowników naukowych orzekajà:

1) w pierwszej instancji — komisje dyscyplinarne po-
wo∏ywane przez organy sprawujàce nadzór,

2) w drugiej instancji — wy˝sza komisja dyscyplinar-
na powo∏ywana przez ministra w∏aÊciwego do
spraw nauki35).

2. Cz∏onków komisji dyscyplinarnych, w tym prze-
wodniczàcego i zast´pców przewodniczàcego, powo-
∏uje si´ na okres 4 lat.

3. Komisje dyscyplinarne dzia∏ajà w zespo∏ach trzy-
osobowych.

3a.63) Komisja dyscyplinarna wszczyna post´powa-
nie dyscyplinarne z dniem zg∏oszenia przez rzecznika

dyscyplinarnego wniosku o wszcz´cie tego post´po-
wania.

3b.63) Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy
wybranego przez siebie obroƒcy, z zastrze˝eniem prze-
pisów o ochronie tajemnicy ustawowo chronionej.
W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniós∏ o orze-
czenie kary wydalenia z pracy, a obwiniony nie ma
obroƒcy z wyboru, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàce-
go wyznacza obroƒc´ spoÊród mianowanych pracow-
ników naukowych.

3c.63) Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po
przeprowadzeniu rozprawy.

3d.63) Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej jed-
nostki badawczo-rozwojowej strony mogà odwo∏aç si´
do wy˝szej komisji dyscyplinarnej w ciàgu 14 dni od
dnia dor´czenia orzeczenia.

3e.63) Od orzeczeƒ wy˝szej komisji dyscyplinarnej
przys∏uguje odwo∏anie do Sàdu Apelacyjnego w War-
szawie. Od orzeczenia Sàdu Apelacyjnego kasacja nie
przys∏uguje.

3f.63) Do rozpatrzenia odwo∏ania stosuje si´ przepi-
sy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki35), w drodze
rozporzàdzenia, okreÊla szczegó∏owe zasady powo∏y-
wania i organizacji komisji dyscyplinarnych, zasady
wyznaczania sk∏adów orzekajàcych, rzeczników dyscy-
plinarnych, tryb post´powania dyscyplinarnego, wy-
konywania kar dyscyplinarnych oraz ich darowania
i zatarcia.

Art. 41. Pracownik naukowy zatrudniony w pe∏nym
wymiarze czasu pracy, podejmujàc dodatkowe zatrud-
nienie w ramach stosunku pracy, ma obowiàzek zawia-
domiç o tym dyrektora jednostki.

Art. 42. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie do pracowników naukowych stosuje si´
odpowiednio przepisy dotyczàce pracowników nauko-
wych w szko∏ach wy˝szych.

Rozdzia∏ 8

Pracownicy badawczo-techniczni

Art. 43. Podstawowym obowiàzkiem pracownika
badawczo-technicznego jest realizacja celów i zadaƒ
jednostki badawczo-rozwojowej, a w szczególnoÊci ak-
tywne wspó∏dzia∏anie w rozwiàzywaniu problemów
naukowo-technicznych, prowadzenie prac zmierzajà-
cych do ich praktycznych zastosowaƒ oraz uczestnicze-
nie w ich wdra˝aniu i upowszechnianiu.

Art. 44. 1. Pracownikiem badawczo-technicznym
jest osoba zatrudniona na stanowisku:

1) g∏ównego specjalisty badawczo-technicznego,

2) starszego specjalisty badawczo-technicznego,

——————
61) Przez art. 1 pkt 29 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
62) Dodany przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
63) Dodany przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
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3) specjalisty badawczo-technicznego.

2. Na stanowisku g∏ównego specjalisty badawczo-
-technicznego mo˝na zatrudniç osob´ posiadajàcà sto-
pieƒ naukowy doktora lub specjalizacj´ zawodowà 
II stopnia albo posiadajàcà uprawnienia okreÊlone
ustawà o rzecznikach patentowych.

3. Na stanowisku starszego specjalisty badawczo-
-technicznego mo˝na zatrudniç osob´, która posiada:

1) specjalizacj´ zawodowà I stopnia — w zawodach,
w których specjalizacja zosta∏a wprowadzona od-
r´bnymi przepisami, lub

2) dyplom ukoƒczenia szko∏y wy˝szej i odpowiednio
udokumentowany znaczny dorobek badawczy lub
projektowy, patentowy, osiàgni´cia organizacyjne,
ekonomiczne, artystyczne bàdê równorz´dne —
w zawodach, w których specjalizacja nie zosta∏a
wprowadzona, oraz co najmniej 5-letni sta˝ pracy
w danej specjalnoÊci.

4. Na stanowisku specjalisty badawczo-techniczne-
go mo˝na zatrudniç osob´, która posiada:

1) dyplom ukoƒczenia szko∏y wy˝szej i odpowiednio
udokumentowany dorobek badawczy lub projekto-
wy, konstrukcyjny, technologiczny, patentowy,
osiàgni´cia organizacyjne, ekonomiczne, arty-
styczne bàdê równorz´dne oraz

2) 5-letni sta˝ pracy w danej specjalnoÊci.

Art. 45.64) Pracownicy badawczo-techniczni podle-
gajà okresowym ocenom dorobku badawczego i tech-
nicznego, zgodnie z przepisami, o których mowa w
art. 35 ust. 5a.

Art. 46. Do obowiàzków pracownika badawczo-
-technicznego nale˝y realizacja zadaƒ statutowych jed-
nostki badawczo-rozwojowej, w szczególnoÊci po-
przez:

1) wspó∏uczestniczenie w rozwiàzywaniu problemów
naukowych realizowanych przez jednostk´ badaw-
czo-rozwojowà,

2) przystosowywanie rezultatów badaƒ do potrzeb
praktyki,

3) prowadzenie prac w dziedzinie projektów, kon-
strukcji, technologii, organizacji, metod leczni-
czych i udzia∏ we wprowadzaniu ich do praktyki,

4) prowadzenie prac doÊwiadczalnych,

5) prowadzenie prac zwiàzanych z ochronà w∏asnoÊci
przemys∏owej, praw autorskich i wynalazczoÊci,

6) uczestniczenie w pracach organizacyjnych zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià, o której mowa w pkt 1—4.

Art. 47. Nawiàzanie stosunku pracy z pracowni-
kiem badawczo-technicznym nast´puje na podstawie
umowy o prac´.

Art. 48. Do pracowników badawczo-technicznych
stosuje si´ przepis art. 41.

Rozdzia∏ 9

Pracownicy in˝ynieryjno-techniczni

Art. 49. 1. Pracowników in˝ynieryjno-technicznych
zatrudnia si´ na podstawie umowy o prac´.

2. Do obowiàzków pracowników in˝ynieryjno-tech-
nicznych nale˝y w szczególnoÊci:

1)1) uczestniczenie w prowadzeniu prac rozwojowych
realizowanych przez jednostk´ badawczo-rozwojo-
wà,

2) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z obs∏ugà prac wy-
nikajàcych z dzia∏alnoÊci jednostki badawczo-roz-
wojowej,

3) wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z remontami i kon-
serwacjà aparatury naukowo-badawczej i innych
urzàdzeƒ technicznych b´dàcych w posiadaniu jed-
nostki badawczo-rozwojowej.

Art. 50. Kwalifikacje pracowników in˝ynieryjno-
-technicznych niezb´dne do zajmowania poszczegól-
nych stanowisk pracy okreÊlajà przepisy o wynagra-
dzaniu.

Art. 51. Do pracowników in˝ynieryjno-technicz-
nych stosuje si´ przepis art. 41.

Rozdzia∏ 10

Pracownicy administracyjno-ekonomiczni

Art. 52. 1. Pracowników administracyjno-ekono-
micznych zatrudnia si´ na podstawie umowy o prac´.

2. Do obowiàzków pracowników administracyjno-
-ekonomicznych w szczególnoÊci nale˝y:

1) administrowanie majàtkiem jednostki badawczo-
-rozwojowej,

2) rozwiàzywanie problemów ekonomicznych jed-
nostki badawczo-rozwojowej oraz prowadzenie
spraw zwiàzanych z kszta∏towaniem stosunków
prawnych z innymi podmiotami,

3) wykonywanie prac zwiàzanych z planowaniem, fi-
nansowaniem i sprawozdawczoÊcià w zakresie
dzia∏alnoÊci jednostki badawczo-rozwojowej,

4) obs∏uga administracyjna i socjalna pracowników
jednostki badawczo-rozwojowej.

Art. 53. Kwalifikacje pracowników administracyj-
no-ekonomicznych okreÊlajà przepisy o wynagradza-
niu.

Rozdzia∏ 11

Pozostali pracownicy

Art. 54. 1. Pracowników, o których mowa w przepi-
sie art. 30 pkt 5—8, zatrudnia si´ na podstawie umowy
o prac´.

2. Do obowiàzków pracowników, o których mowa
w ust. 1, nale˝y wykonywanie zadaƒ ustalonych odr´b-

——————
64) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
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nymi przepisami albo wynikajàcych z ich specjalnoÊci
zawodowych lub okreÊlonych w regulaminie organiza-
cyjnym jednostki badawczo-rozwojowej.

3. Kwalifikacje pracowników, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajà odr´bne przepisy lub przepisy o wy-
nagradzaniu.

Rozdzia∏ 12

Uprawnienia pracowników 
jednostki badawczo-rozwojowej

Art. 55. 1.65) Zasady wynagradzania pracowników
jednostki badawczo-rozwojowej, a tak˝e wymagane
zgodnie z przepisami art. 50, 53 i 54 ust. 3 kwalifikacje
pracowników, o których mowa w tych przepisach,
okreÊla si´ w uk∏adach zbiorowych pracy lub w regula-
minach wynagradzania, ustalanych na podstawie prze-
pisów Kodeksu pracy.

2. Pracownikom jednostki badawczo-rozwojowej
przys∏uguje dodatek za wys∏ug´ lat:

1) dla pracowników naukowych i badawczo-technicz-
nych — w wysokoÊci 3% miesi´cznego wynagro-
dzenia zasadniczego po 3 latach pracy, wzrastajàcy
o 1% w ka˝dym nast´pnym roku do 20% po 20 la-
tach pracy,

2) dla pozosta∏ych pracowników jednostki badawczo-
-rozwojowej — w wysokoÊci 5% miesi´cznego wy-
nagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy, wzra-
stajàcy o 1% w ka˝dym nast´pnym roku do 20% po
20 latach pracy.

3. (skreÊlony).66)

4. Za wieloletnià prac´ pracownikom jednostek ba-
dawczo-rozwojowych przys∏ugujà nagrody jubileuszo-
we w wysokoÊci:

1) po 20 latach pracy — 75% wynagrodzenia miesi´cz-
nego,

2) po 25 latach pracy — 100% wynagrodzenia mie-
si´cznego,

3) po 30 latach pracy — 150% wynagrodzenia mie-
si´cznego,

4) po 35 latach pracy — 200% wynagrodzenia mie-
si´cznego,

5) po 40 latach pracy — 300% wynagrodzenia mie-
si´cznego,

6) po 45 latach pracy — 400% wynagrodzenia mie-
si´cznego.

5.67) Okresy pracy i inne okresy uprawniajàce do
dodatku za wys∏ug´ lat oraz do nagrody jubileuszowej
ustala si´ w obowiàzujàcym w jednostce badawczo-

-rozwojowej uk∏adzie zbiorowym pracy lub regulami-
nie wynagradzania.

Art. 56. 1. Czas pracy pracowników jednostki ba-
dawczo-rozwojowej, z wyjàtkiem pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach robotniczych, pracowników
obs∏ugi, kierowców oraz pracowników zatrudnionych
przy pilnowaniu, wynosi 40 godzin tygodniowo, chyba
˝e przepisy szczególne przewidujà innà norm´ czasu
pracy.

2.68) Do czasu pracy pracowników jednostek ba-
dawczo-rozwojowych nadzorowanych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia, o których mowa w
art. 36 ust. 369), stosuje si´ odpowiednio przepisy o cza-
sie pracy pracowników zak∏adów spo∏ecznej s∏u˝by
zdrowia70).

3.71) Rozk∏ad czasu pracy okreÊla regulamin pracy
uzgodniony ze zwiàzkami zawodowymi dzia∏ajàcymi
w jednostce.

4. Je˝eli wymagajà tego potrzeby jednostki badaw-
czo-rozwojowej, pracownicy mogà byç zatrudniani po-
za godzinami pracy, a w szczególnych przypadkach —
tak˝e w nocy oraz w dni wolne od pracy, na zasadach
okreÊlonych w Kodeksie pracy.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje si´ do kobiet w cià˝y
oraz osób opiekujàcych si´ dzieçmi w wieku do 8 lat.

Art. 57. (skreÊlony).72)

Art. 58.73) Pracownikom jednostki badawczo-roz-
wojowej pracujàcym w warunkach ucià˝liwych lub
szkodliwych dla zdrowia przys∏ugujà z tego tytu∏u do-
datki okreÊlone w art. 55 ust. 1.

Art. 59. 1. (uchylony).74)

2.75) Pracownikowi jednostki badawczo-rozwojo-
wej przechodzàcemu na emerytur´ lub rent´ z tytu∏u

—————
65) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 33 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
66) Przez art. 1 pkt 33 lit. b) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
67) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 lit. c) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

—————
68) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
69) Przepis art. 36 ust. 3  zosta∏ skreÊlony przez art. 1 pkt 27

lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 1. 
70) Obecnie: publiczne zak∏ady opieki zdrowotnej, zgodnie

z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏a-
dach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia 1992 r.

71) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 34 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

72) Przez art. 1 pkt 35 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
73) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
74) Przez art. 9 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.

o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
Nr 54, poz. 254), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1993 r.

75) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 37 ustawy, o któ-
rej mowa w przypisie 1.
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niezdolnoÊci do pracy przys∏uguje jednorazowa odpra-
wa w wysokoÊci trzymiesi´cznego, ostatnio pobiera-
nego, wynagrodzenia zasadniczego, je˝eli okres jego
zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat.

3. Okres uprawniajàcy do odprawy ustala si´ we-
d∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu okresów za-
trudnienia uprawniajàcych do dodatków za wys∏ug´
lat.

Art. 60.76) Do pracowników naukowych oraz pra-
cowników badawczo-technicznych jednostki badaw-
czo-rozwojowej w zakresie wynagrodzenia za czas cho-
roby lub innej usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pra-
cy, prawa do bezp∏atnego lub p∏atnego urlopu dla ce-
lów naukowych, artystycznych lub kszta∏cenia zawodo-
wego, a tak˝e urlopu dla poratowania zdrowia oraz
przenoszenia pracowników naukowych mianowanych
i jednorazowego zasi∏ku na zagospodarowanie — sto-
suje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce pracowników
naukowych w szko∏ach wy˝szych.

Art. 60a. (skreÊlony).77)

Art. 61.78) Pracownikom naukowym oraz pracowni-
kom badawczo-technicznym zatrudnionym na stano-
wisku g∏ównego specjalisty badawczo-technicznego
lub starszego specjalisty badawczo-technicznego przy-
s∏uguje urlop wypoczynkowy w wymiarze 36 dni robo-
czych rocznie.

Rozdzia∏ 13

Przepisy szczególne i przejÊciowe

Art. 62. 1. Zak∏ady doÊwiadczalne b´dàce paƒstwo-
wymi przedsi´biorstwami gospodarki rolnej prze-
kszta∏ca si´ z dniem 1 lipca 1986 r. w zak∏ady doÊwiad-
czalne jednostek badawczo-rozwojowych wskazanych
przez organy za∏o˝ycielskie tych zak∏adów, zwane dalej
„zak∏adami doÊwiadczalnymi”.

2. W∏àczone do jednostek badawczo-rozwojowych
zak∏ady doÊwiadczalne stajà si´ zak∏adami tych jedno-
stek, samodzielnie sporzàdzajàcymi bilans.

3. Organy za∏o˝ycielskie, o których mowa w ust. 1,
okreÊlajà zasady i tryb w∏àczenia zak∏adów doÊwiad-
czalnych do jednostek badawczo-rozwojowych.

4. Do zak∏adów doÊwiadczalnych stosujàcych prze-
pisy o gospodarce finansowej paƒstwowych przedsi´-
biorstw gospodarki rolnej, od dnia 1 stycznia 1991 r.

stosuje si´ przepisy o gospodarce finansowej jedno-
stek badawczo-rozwojowych.

5.79) Do pracowników zak∏adów doÊwiadczalnych
stosuje si´ przepisy Kodeksu pracy o uk∏adach zbioro-
wych pracy lub regulaminach wynagradzania, z tym ̋ e
organ sprawujàcy nadzór nad jednostkà badawczo-
-rozwojowà, w której sk∏ad wchodzi zak∏ad doÊwiad-
czalny, mo˝e na pracowników naukowych i badawczo-
-technicznych takiego zak∏adu rozciàgnàç w ca∏oÊci
bàdê w cz´Êci przepisy niniejszej ustawy dotyczàce
tych pracowników.

Art. 63. Przepisy art. 62 ust. 2, 4 i 5 stosuje si´ tak-
˝e odpowiednio do tworzonych po dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy zak∏adów doÊwiadczalnych gospodarki rol-
nej, wchodzàcych w sk∏ad jednostek badawczo-rozwo-
jowych.

Art. 64. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1)80) grunty b´dàce w∏asnoÊcià Skarbu Paƒstwa lub
gmin, pozostajàce w zarzàdzie jednostki badaw-
czo-rozwojowej, stajà si´ przedmiotem u˝ytkowa-
nia wieczystego tej jednostki,

2) budynki i urzàdzenia zwiàzane trwale z gruntami
paƒstwowymi pozostajàcymi w zarzàdzie jednost-
ki badawczo-rozwojowej stajà si´ jej w∏asnoÊcià,

3) pozosta∏e sk∏adniki mienia jednostki badawczo-roz-
wojowej stajà si´ jej w∏asnoÊcià.

2. Przepisy ust. 1 nie naruszajà praw osób trzecich,
z wy∏àczeniem Skarbu Paƒstwa.

Art. 64a.81) 1. Jednostki badawczo-rozwojowe nad-
zorowane przez Ministra Obrony Narodowej oraz mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych mogà nabyç:

1) w u˝ytkowanie wieczyste — grunty b´dàce w∏asno-
Êcià Skarbu Paƒstwa lub gminy pozostajàce w dniu
1 stycznia 2001 r. w ich posiadaniu, je˝eli grunty te
sà niezb´dne do prowadzenia w sposób ciàg∏y ba-
daƒ naukowych lub prac rozwojowych okreÊlo-
nych w statutach tych jednostek,

2) na w∏asnoÊç — pozostajàce w jej posiadaniu w dniu
1 stycznia 2001 r. budynki i urzàdzenia zwiàzane
trwale z gruntami, o których mowa w pkt 1, oraz
pozosta∏e sk∏adniki mienia jednostki.

2. Nabycie mienia, o którym mowa w ust. 1, nast´-
puje nieodp∏atnie.

——————
76) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 153 ustawy

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r., i przez 
art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

77) Dodany przez art. 89 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 89, poz. 402), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 1997 r., a nast´pnie skreÊlony przez 
art. 1 pkt 39 ustawy, o której mowa w przypisie 1.

78) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreÊlone przez art.1 pkt 40 usta-
wy, o której mowa w przypisie 1.

——————
79) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1. 
80) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 64 ustawy z dnia

19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomo-
Êciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464), który wszed∏ w ˝ycie
z dniem 22 listopada 1991 r., i przez art. 4 ustawy z dnia 
29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 stycznia 1994 r.

81) Dodany przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w przy-
pisie 1.
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3. Z mienia nabytego na w∏asnoÊç przez jednostki
badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministra
Obrony Narodowej wy∏àcza si´ przydzielone mienie
wojskowe, które nie podlega∏o zaliczeniu do funduszu
jednostki badawczo-rozwojowej.

4. Przepisy ust. 1 nie naruszajà praw osób trzecich,
z wy∏àczeniem Skarbu Paƒstwa lub gminy.

5. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, sposób stwierdzania stanu posiadania mienia,
o którym mowa w ust. 1, z uwzgl´dnieniem w szczegól-
noÊci dowodów potwierdzajàcych posiadanie tego
mienia.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane
przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych, które mogà nabyç
mienie wymienione w ust. 1, po udokumentowaniu
stanu posiadania tego mienia w sposób okreÊlony
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 5.

7. Jednostka badawczo-rozwojowa wskazana
w rozporzàdzeniu Rady Ministrów nabywa mienie,
o którym mowa w ust. 1, na podstawie decyzji admini-
stracyjnej wydanej przez wojewod´ albo zarzàd gminy,
na wniosek tej jednostki z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w ter-
minie do dnia 31 grudnia 2003 r.

Art. 65.82) 1. Do czasu powo∏ania dyrektora w nowo
tworzonych jednostkach badawczo-rozwojowych or-
gan sprawujàcy nadzór wyznacza na okres nie d∏u˝szy
ni˝ 6 miesi´cy osob´ pe∏niàcà funkcj´ kierownika jed-
nostki badawczo-rozwojowej.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
odwo∏ania osoby pe∏niàcej funkcj´ dyrektora jednostki
badawczo-rozwojowej, a tak˝e gdy funkcja dyrektora
pozostaje nieobsadzona z innych przyczyn.

Art. 66. 1. Osoby, które nie posiadajà stopnia na-
ukowego doktora, a zajmujà w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy stanowisko docenta lub adiunkta, zachowujà to
stanowisko na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat.

2. Osoby okreÊlone w ust. 1, które w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy ukoƒczy∏y: m´˝czyêni 50 lat i kobiety 
45 lat, zachowujà to stanowisko.

Art. 67. 1.83) Stosunek s∏u˝bowy, wynikajàce z nie-
go prawa i obowiàzki oraz odpowiedzialnoÊç dyscypli-
narnà ̋ o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej oraz funk-
cjonariuszy Policji, Urz´du Ochrony Paƒstwa i Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, wykonujàcych obowiàzki
w jednostkach badawczo-rozwojowych nadzorowa-
nych przez Ministra Obrony Narodowej lub ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, okreÊlajà odr´b-
ne przepisy.

2.84) Warunkiem powo∏ania ˝o∏nierzy w czynnej
s∏u˝bie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji, Urz´du

Ochrony Paƒstwa i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej na sta-
nowiska przewidziane dla pracowników naukowych
i badawczo-technicznych jest posiadanie kwalifikacji
okreÊlonych w niniejszej ustawie i odr´bnych przepi-
sach.

Art. 68. (skreÊlony).85)

Art. 69. (skreÊlony).85)

Art. 70. Spory o roszczenia ze stosunku pracy pra-
cowników naukowych, niezale˝nie od formy nawiàza-
nia stosunku pracy, podlegajà rozpoznaniu w trybie
przewidzianym w Kodeksie pracy.

Art. 71. S∏uchacze studiów doktoranckich istniejà-
cych w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy majà prawo ukoƒ-
czyç te studia w dotychczasowym trybie i z zachowa-
niem posiadanych uprawnieƒ.

Art. 72.86) Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb dzia∏ania
oraz sposób i warunki tworzenia, ∏àczenia, podzia∏u
i reorganizacji, i likwidacji jednostek badawczo-rozwo-
jowych nadzorowanych przez Ministra Obrony Naro-
dowej oraz ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby obron-
noÊci i bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz specyfik´ dzia∏a-
nia tych jednostek.

Art. 73. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia,
mo˝e rozciàgnàç przepisy niniejszej ustawy na jed-
nostki badawczo-rozwojowe tworzone na podstawie
porozumieƒ mi´dzynarodowych w zakresie nieuregu-
lowanym tymi porozumieniami.

Art. 74.87) 1. Jednostka organizacyjna realizujàca
zadania wymienione w art. 2 ust. 2, utworzona przez
osob´ fizycznà lub osob´ prawnà w ramach prowadzo-
nej przez nià dzia∏alnoÊci gospodarczej, mo˝e otrzy-
maç status jednostki badawczo-rozwojowej, uprawnia-
jàcy do stosowania do tej jednostki organizacyjnej
przepisów niniejszej ustawy, z wy∏àczeniem przepisu
art. 13 ust. 3, a tak˝e do stosowania okreÊlonych w od-
r´bnych ustawach przepisów o zwolnieniu jednostek
badawczo-rozwojowych z podatków, op∏at lub od c∏a.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do spó∏ki
handlowej, powsta∏ej w wyniku komercjalizacji i pry-
watyzacji jednostki badawczo-rozwojowej.

3. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb nadawania i pozbawiania jednostki
organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, statusu jed-
nostki badawczo-rozwojowej, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci wymagania dotyczàce wniosku o nadanie lub
pozbawienie statusu jednostki badawczo-rozwojowej,
sposób stwierdzania, czy jednostka organizacyjna
spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 3, oraz wyznacza-
jàc ministra w∏aÊciwego do spraw nauki do za∏atwiania
spraw dotyczàcych nadawania i pozbawiania statusu

——————
82) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 dodane przez art. 1 pkt 43 usta-

wy, o której mowa w przypisie 1.
83) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 44 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
84) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 44 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
85) Przez art. 1 pkt 45 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
87) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 47 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.



Dziennik Ustaw Nr 33 — 2409 — Poz. 388 i 389

jednostki badawczo-rozwojowej, po uzgodnieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych
oraz ministrem w∏aÊciwym ze wzgl´du na rodzaj 
dzia∏alnoÊci prowadzonej przez jednostk´ organizacyj-
nà.

4. Spó∏ka handlowa powsta∏a w wyniku komercja-
lizacji lub prywatyzacji jednostki badawczo-rozwojo-
wej otrzymuje status jednostki badawczo-rozwojowej
na okres do dnia rozpatrzenia jej wniosku o nadanie te-
go statusu, bez koniecznoÊci zachowania warunków
okreÊlonych w rozporzàdzeniu Rady Ministrów wyda-
nym na podstawie ust. 3.

5. Przepis ust. 4 ma zastosowanie pod warunkiem
z∏o˝enia przez spó∏k´ wniosku w terminie 60 dni od

dnia przekszta∏cenia. W przypadku gdy wniosek nie zo-
stanie uwzgl´dniony, spó∏ka jest obowiàzana do zap∏a-
ty podatków, op∏at i ce∏ nale˝nych za okres zwolnienia
w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si´ decyzji
w sprawie wniosku.

Art. 75. (skreÊlony).88)

Art. 76.89) W sprawach nieuregulowanych ustawà
do jednostek badawczo-rozwojowych stosuje si´ od-
powiednio przepisy dotyczàce dzia∏alnoÊci przedsi´-
biorstw paƒstwowych.

—————
88) Przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
89) Ust. 2 i oznaczenie ust. 1 skreÊlone przez art. 1 pkt 49 usta-

wy, o której mowa w przypisie 1.
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Komitecie Badaƒ Naukowych.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
Nr 62, poz. 718) i art. 6 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.
o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badaƒ Na-
ukowych (Dz.U. Nr 91, poz. 1008) og∏asza si´ w za∏àcz-
niku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst usta-
wy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Ba-
daƒ Naukowych (Dz.U. Nr 8, poz. 28), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 12 maja 1993 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 52, poz. 240),

2) ustawà z dnia 3 lutego 1995 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 30, poz. 152),

3) ustawà z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó-
rych ustaw normujàcych funkcjonowanie gospo-
darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106,
poz. 496),

4) ustawà z dnia 24 stycznia 1997 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 24, poz. 118),

5) ustawà z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akade-
mii Nauk (Dz. U. Nr 75, poz. 469),

6) ustawà z dnia 26 czerwca 1997 r. o wy˝szych szko-
∏ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590),

7) ustawà z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 80, poz. 500), 

8) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

9) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

10) ustawà z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. Nr 62, poz. 718),

11) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 91, poz. 1008)

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 22, 23 i 25—28a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o utworzeniu Komitetu Badaƒ Naukowych (Dz. U.
Nr 8, poz. 28 i z 1997 r. Nr 80, poz. 500), które sta-
nowià:
„Art. 22. W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. o Urz´-

dzie Patentowym Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej (Dz. U. Nr 33, poz. 157,
z 1985 r. Nr 5, poz. 17 i z 1987 r. Nr 33,
poz. 180) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 
1) tytu∏ ustawy otrzymuje brzmienie:

«o Urz´dzie Patentowym Rzeczypospo-
litej Polskiej»,

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
«2. Urzàd Patentowy Rzeczypospolitej

Polskiej podlega Prezesowi Rady
Ministrów.»,


