
Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. 

Poz. 202 

USTAWA 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze

Art. 1.  W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 
i 2260) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do czasu powołania dyrektora w tworzonym instytucie albo w instytucie powstałym w wyniku połączenia 
albo podziału minister nadzorujący wyznacza, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, osobę pełniącą obowiązki dyrektora.”; 

2) w art. 7 ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W przypadku reorganizacji instytutu polegającej na zmianie przedmiotu lub zakresu jego działania minister 
nadzorujący może odwołać dotychczasowego dyrektora. Przepis art. 6 ust. 5 stosuje się odpowiednio.”; 

3) w art. 8:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zespół roboczy przedstawia ministrowi opinię w terminie 2 miesięcy od dnia powołania.”,

b) w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Zespół roboczy przedstawia ministrowi opinię w terminie 2 miesięcy od dnia powołania.”;

4) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister nadzorujący powołuje i odwołuje dyrektora.”, 

b) uchyla się ust. 2a i 4–5a,

c) w ust. 6 uchyla się pkt 4,

d) uchyla się ust. 7 i 8;

5) uchyla się art. 25;

6) w art. 26:

a) uchyla się ust. 1–2a,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku odwołania dyrektora instytutu minister nadzorujący wyznacza do pełnienia obowiązków 
dyrektora jednego z jego zastępców albo inną osobę spełniającą warunki określone w art. 24 ust. 6 pkt 1–3 i 5 na 
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.”, 

c) uchyla się ust. 3a;

7) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje minister nadzorujący.”, 
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b) uchyla się ust. 1a, 

c) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Minister nadzorujący w akcie o powołaniu zastępcy dyrektora określa także wysokość jego wynagro-
dzenia.”; 

8) w art. 28: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Umowę, o której mowa w ust. 3, z dyrektorem oraz zastępcami dyrektora zawiera minister nadzorujący.”, 

b) uchyla się ust. 5a; 

9) w art. 29: 

a) w ust. 2: 

– uchyla się pkt 2 i 3, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) opiniowanie kandydatów na stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw naukowych, sekretarza naukowe-
go oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym, odpowie-
dzialnych za prowadzenie badań naukowych;”, 

– uchyla się pkt 4a, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Rada naukowa sporządza opinie, o których mowa w ust. 2 pkt 4, 5, 7, 9–13, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni.”; 

10) w art. 30: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W skład rady naukowej, w liczbie określonej w statucie instytutu, wchodzą: 

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutu, którzy stanowią co najmniej 40% składu rady; 

2) osoby niebędące pracownikami instytutu, które stanowią co najmniej 50% składu rady.”, 

b) uchyla się ust. 2a; 

11) w art. 31 ust. 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1. Rada naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym przewodniczącego i jego zastępców. 
Przewodniczącego rady naukowej wybiera się spośród członków rady powołanych przez ministra nadzorującego. 

2. Przewodniczącym rady naukowej może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora. 

3. Funkcja zastępcy przewodniczącego rady naukowej nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, za-
stępcy dyrektora lub głównego księgowego.”; 

12) w art. 35a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przewodniczący rady naukowej przekazuje ministrowi nadzorującemu uchwały rady w sprawach, 
o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 5–11 i 17–19, w terminie 7 dni od dnia ich podjęcia.”, 

b) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Uchylenie uchwały następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.”; 

13) w art. 36 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1 lub 
art. 9 ust. 2.”; 

14) w art. 46 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stosunek pracy mianowanego pracownika naukowego pełniącego funkcję dyrektora, z końcem roku, 
w którym ukończył on 70. rok życia, przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 i 1991 oraz 
z 2017 r. poz. 60) w art. 163 uchyla się ust. 8. 
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Art. 3.  Rady naukowe dostosują statuty instytutów badawczych w zakresie liczby członków tych rad i proporcji 

udziału w ich składzie poszczególnych grup członków do wymagań określonych w art. 30 ust. 2 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 

Art. 4. Konkursy na dyrektorów instytutów badawczych rozpoczęte na podstawie dotychczasowych przepisów 
i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem. 

Art. 5.  Do dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych, powołanych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy, stosuje się art. 24, art. 26 i art. 27 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 6. Do postępowań przygotowawczych, o których mowa w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1, trwających w dniu 
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 8 ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 7. Rady naukowe instytutów badawczych działają w dotychczasowym składzie, nie dłużej jednak niż przez okres 
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 8. Do postępowań, o których mowa w art. 35a ustawy zmienianej w art. 1, trwających w dniu wejścia w życie 
niniejszej ustawy stosuje się art. 35a ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 9.  Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda 

 




