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RO ZPO RZĄDZENIE
RADY M INISTRÓ W
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk
i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych
do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350
i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa kryteria i szczegółowe warunki oraz tryb przekształcania instytutów badawczych w instytuty
naukowe Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej „PAN”, i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
zwane dalej „instytutami Sieci Łukasiewicz”, oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych PAN, w tym:
1)

komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu badawczego;

2)

uregulowanie zobowiązań;

3)

zabezpieczenie roszczeń pracowniczych;

4)

zagospodarowanie mienia.

§ 2. Przy przekształcaniu instytutów badawczych w instytuty naukowe PAN i w instytuty Sieci Łukasiewicz oraz przy
włączaniu instytutów badawczych do instytutów naukowych PAN stosuje się następujące kryteria:
1)

wpływ przekształcenia albo włączenia na:
a)

rozwój potencjału badawczego PAN, Sieci Badawczej Łukasiewicz albo instytutu naukowego PAN, do którego
planuje się włączyć instytut badawczy,

b) kierunki oraz jakość badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w PAN, w Sieci Badawczej Łukasiewicz albo w instytucie naukowym PAN, do którego planuje się włączyć instytut badawczy,
c)

możliwości i warunki podejmowania przez instytut naukowy PAN albo przez instytut Sieci Łukasiewicz, w który
planuje się przekształcić instytut badawczy, albo przez instytut naukowy PAN, do którego planuje się włączyć
instytut badawczy, współpracy z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na możliwości i warunki realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych,

d) możliwość realizacji przez ministra nadzorującego instytut badawczy, zwanego dalej „ministrem nadzorującym”,
zleconych temu instytutowi zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, albo zadań zleconych na podstawie przepisów odrębnych;
2)

zasadność przekształcenia albo włączenia pod względem organizacyjno-prawnym i ekonomicznym, w tym przewidywane oszczędności z tym związane.
§ 3. 1. Minister nadzorujący – w przypadku planowanego:

1)

przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenia
instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN – występuje do dyrektora i do rady naukowej tego instytutu
badawczego o wydanie opinii w tej sprawie;
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2)

przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN – występuje do Prezesa PAN o podjęcie uchwały
w tej sprawie przez Prezydium PAN, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086);

3)

włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN – uzgadnia planowane włączenie z dyrektorem tego
instytutu naukowego i z Prezesem PAN;

4)

przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz – występuje do ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki o wydanie opinii w tej sprawie.

2. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i uzgodnienie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, dotyczą zasadności dokonywania danego procesu w oparciu o kryteria, o których mowa w § 2, i o ocenę:
1)

zbieżności zakresu działalności instytutu naukowego PAN albo instytutu Sieci Łukasiewicz, w który planuje się przekształcić instytut badawczy, z zakresem działalności naukowej PAN albo z celami i z zakresem działalności naukowej
Sieci Badawczej Łukasiewicz, albo

2)

wpływu włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN na dotychczasową strukturę i na zakres działalności naukowej tego instytutu naukowego.

§ 4. 1. W celu ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu badawczego minister nadzorujący
powołuje komisję, w skład której wchodzą:
1)

dwaj przedstawiciele tego ministra,

2)

przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,

3)

dyrektor instytutu badawczego,

4)

przedstawiciel rady naukowej instytutu badawczego,

5)

przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w instytucie badawczym,

6)

przedstawiciel Prezesa PAN – w przypadku planowanego:
a)

przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo

b) włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN,
7)

dyrektor instytutu naukowego PAN – w przypadku planowanego włączenia instytutu badawczego do instytutu
naukowego PAN,

8)

przedstawiciel Prezesa Centrum Łukasiewicz – w przypadku planowanego przekształcenia instytutu badawczego
w instytut Sieci Łukasiewicz

– i wyznacza jej przewodniczącego.
2. Obsługę prac komisji, o której mowa w ust. 1, zapewnia instytut badawczy.
3. Komisja, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania, przekazuje ministrowi nadzorującemu
informacje o instytucie badawczym dotyczące:
1)

stanu majątkowego, określonego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego za ostatni rok obrotowy
i analizy sytuacji finansowej tego instytutu na dzień powołania komisji, w tym:
a)

wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej, ze wskazaniem ich wartości bilansowej,

b) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz
należności, w tym spornych,
c)

wykaz przyznanych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze wskazaniem
stopnia ich wykorzystania i stopnia zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane,

d) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych;
2)

stanu organizacyjno-prawnego na dzień powołania komisji, w tym:
a)

stanu kadrowego,

b) wykaz uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych,
c)

wykaz zawartych umów cywilnoprawnych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i terminu obowiązywania,

d) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości,
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e)

prowadzonego kształcenia doktorantów, ze wskazaniem liczby doktorantów w podziale na dyscypliny naukowe
albo dziedziny nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, i stanu realizacji kształcenia,

f)

wykaz niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego, ze wskazaniem stanu ich zaawansowania,

g) wykaz toczących się postępowań sądowych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i stanu zaawansowania.
§ 5. 1. Warunkami przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz,
albo włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN są:
1)

pozytywna ocena:
a)

wpływu przekształcenia albo włączenia na obszary wskazane w § 2 pkt 1 lit. a–c,

b) zasadności przekształcenia albo włączenia pod względem organizacyjno-prawnym i ekonomicznym;
2)

istnienie możliwości realizacji przez ministra nadzorującego zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. d, bez udziału
tego instytutu badawczego;

3)

uprzednie uregulowanie przez instytut badawczy wymagalnych zobowiązań, w tym zaspokojenie roszczeń pracowniczych, albo zapewnienie możliwości ich uregulowania.

2. Warunkiem włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN jest uprzednia pozytywna ocena możliwości uregulowania zobowiązań instytutu badawczego, w tym zaspokojenia roszczeń pracowniczych, dokonana przez
dyrektora instytutu naukowego PAN, do którego planuje się włączenie.
§ 6. 1. W przypadku gdy przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenie instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN odbywa się z inicjatywy Rady Ministrów,
minister nadzorujący przedstawia jej analizę informacji przygotowanych przez komisję, o której mowa w § 4, zawierającą:
1)

rekomendację dokonania przekształcenia albo włączenia ze wskazaniem nazwy i siedziby instytutu naukowego PAN,
który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo instytutu Sieci Łukasiewicz, który
powstanie w wyniku przekształcenia, albo

2)

opinię o braku zasadności dokonywania przekształcenia albo włączenia

– z uwzględnieniem oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 5.
2. Do analizy, o której mowa w ust. 1, minister nadzorujący dołącza opinię dyrektora i opinię rady naukowej instytutu
badawczego oraz:
1)

uchwałę podjętą zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk albo

2)

informację o uzgodnieniu włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN z dyrektorem tego instytutu
naukowego i z Prezesem PAN, albo

3)

opinię ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie przekształcenia instytutu badawczego
w instytut Sieci Łukasiewicz.

3. W przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Rada Ministrów wskazuje planowaną datę przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz,
albo włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN i zobowiązuje ministra nadzorującego do sporządzenia:
1)

na podstawie informacji przygotowanych przez komisję, o której mowa w § 4:
a)

wykazu składników mienia, z uwzględnieniem tytułów prawnych do nieruchomości, aparatury badawczej, sprzętu
laboratoryjnego i innych urządzeń, które zostaną przejęte przez instytut naukowy PAN, który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo przez instytut Sieci Łukasiewicz, który powstanie
w wyniku przekształcenia,

b) informacji o sposobie przejęcia i zagospodarowania mienia, o którym mowa w lit. a;
2)

analizy skutków finansowych przekształcenia albo włączenia, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;

3)

analizy wpływu przekształcenia albo włączenia na:
a)

konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,

b) rynek pracy,
c)

inne obszary istotne dla funkcjonowania państwa, związane z działalnością instytutu naukowego PAN, który
powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo instytutu Sieci Łukasiewicz, który
powstanie w wyniku przekształcenia.
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§ 7. 1. W przypadku gdy przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenie instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN odbywa się na wniosek ministra nadzorującego, wniosek ten zawiera:
1)

dane instytutu badawczego:
a)

nazwę i siedzibę,

b) numer identyfikacyjny REGON,
c)

numer identyfikacji podatkowej NIP;

2)

wskazanie nazwy i siedziby instytutu naukowego PAN, który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego
nastąpi włączenie, albo instytutu Sieci Łukasiewicz, który powstanie w wyniku przekształcenia;

3)

analizę informacji przygotowanych przez komisję, o której mowa w § 4, z uwzględnieniem oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 5.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister nadzorujący dołącza dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 3.
§ 8. 1. Dyrektor instytutu badawczego sporządza, według stanu na dzień poprzedzający przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenie instytutu badawczego do instytutu
naukowego PAN:
1)

wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej;

2)

wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych;

3)

informację na temat niewykorzystanych lub nierozliczonych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej, obejmującą:
a)

numery umów, na podstawie których środki te zostały przekazane, albo numery decyzji administracyjnych, na
podstawie których środki te zostały przyznane,

b) wysokość przyznanych środków,
c)

przeznaczenie przyznanych środków,

d) stopień zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane, ze wskazaniem ewentualnych ryzyk
w ich realizacji,
e)

stan wykorzystania tych środków;

4)

wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości;

5)

wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych określający:
a)

osoby uprawnione,

b) tytuły roszczeń,
c)

wysokość roszczeń,

d) terminy wymagalności roszczeń,
e)
6)

źródła zaspokojenia roszczeń;

informację na temat działań podjętych w związku z niezakończonym kształceniem doktorantów i niezakończonymi
postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego obejmującą:
a)

w przypadku przekształcenia w instytut naukowy PAN albo włączenia do instytutu naukowego PAN:
– wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinie naukowej albo
w dziedzinie nauki, w której przygotowują rozprawę doktorską, w instytucie naukowym PAN,
– wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego, którym zapewniono możliwość kontynuowania
postępowań w tej sprawie w instytucie naukowym PAN,
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b) w przypadku przekształcenia w instytut Sieci Łukasiewicz:
– wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinie naukowej albo
w dziedzinie nauki, w której przygotowują rozprawę doktorską, w innym podmiocie systemu szkolnictwa
wyższego i nauki,
– wykaz doktorantów, którym nie zapewniono możliwości kontynuowania kształcenia w dyscyplinie naukowej
albo w dziedzinie nauki, w której przygotowują rozprawę doktorską, w innym podmiocie systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego
doktora w trybie eksternistycznym,
– wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w innym podmiocie systemu szkolnictwa
wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów tych postępowań.
2. Dyrektor instytutu badawczego przekazuje wykazy i informacje, o których mowa w ust. 1:
1)

Prezesowi PAN – w przypadku przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN;

2)

Prezesowi Centrum Łukasiewicz – w przypadku przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz;

3)

dyrektorowi instytutu naukowego PAN i Prezesowi PAN – w przypadku włączenia instytutu badawczego do instytutu
naukowego PAN.

3. W przypadku włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN wykazy, o których mowa w ust. 1
pkt 1, sporządza się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)
Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

1)

Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii
Nauk i włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk było poprzedzone rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub
likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669,
z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).

