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1. Wprowadzenie

Obecnie w  Polsce działa 114 instytutów badawczych 
podległych 16 ministrom nadzorującym, wśród nich funk-
cjonuje 14 Państwowych Instytutów Badawczych. Instytuty 
badawcze stanowią niejednorodną strukturę dotyczącą mi-
sji, celów i zadań jakie im przypisano. W wielu przypadkach 
reprezentują odmienny poziom naukowy i  infrastrukturę 
badawczą. Działają głównie w  obszarze nauk techniczno-
inżynieryjnych, rolniczych, medycznych i  tylko kilka pod-
miotów funkcjonuje w  obszarze nauk humanistycznych. 
Trudno w jednoznaczny sposób scharakteryzować ich moż-
liwości badawcze. Instytuty techniczne są najbliżej zadań 
dotyczących bezpośredniej współpracy z  przedsiębior-
stwami i wdrożeń rozwiązań technicznych w gospodarce.

W instytutach rolniczych cele są bardziej rozproszone 
i  bazują na wieloletnich programach przygotowywanych 
przez ministerstwa. Sytuacja ) nansowa instytutów badaw-
czych jest bardzo nierówna i niestabilna. Utrzymanie stabil-
ności ekonomicznej w dużej mierze jest uzależnione od sy-
tuacji rynkowej, a żmudna procedura przygotowania pro-
jektów, długi czas oczekiwania na rezultaty konkursów nie 
sprzyjają uzyskaniu trwałej płynności ) nansowej organiza-
cji badawczej. Zmiany w zasadach ) nansowania, regularne 
zmniejszanie corocznej dotacji na działalność statutową, 
skutkują przesunięciem ciężaru działalności instytutów na 
działalność usługową i skoncentrowanie się na pozyskiwa-
niu zleceń rynkowych. Jednocześnie zostają ograniczone 
możliwości prowadzenia typowej działalności badawczej, 
naukowo-dydaktycznej, na którą ustawowo jest przezna-
czona dotacja. Wobec niewystarczających nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową w  Polsce, współpraca 
sektora instytutów badawczych stanowi szansę dla ) rm 

do  podejmowania prac badawczo-rozwojowych celem 
generowania innowacji nie tylko w skali przedsiębiorstwa, 
ale też całych branż. Działalność jednostek badawczo-ro-
zwojowych stwarza możliwość likwidacji niedostatku w ) -
nansowaniu badań stosowanych i  rozwojowych. Analizu-
jąc sytuację instytutów badawczych, warto się zastanowić, 
czy i w jakim zakresie wymagają one kolejnej reformy.

2. Prawno-organizacyjne zasady 
funkcjonowania instytutów badawczych

Instytuty w  formie jednostek badawczo-rozwojowych 
(jbr) działały na podstawie ustawy z  1985 roku, kilkakrot-
nie nowelizowanej w latach 1991–2010. Obecnie uwarun-
kowania prawno-organizacyjne funkcjonowania instytu-
tów badawczych określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. 
o  instytutach badawczych (Dz.U. z  2010 r. Nr 96 poz.618) 
znowelizowana w grudniu 2016 r. [7, 9], która zastąpiła po-
przednie akty prawne z 1985 i 2007 r. [3, 4].

Zmiany wprowadzone w  2016 roku dotyczą między 
innymi zniesienia wymogu znajomości jednego z języków 
obcych (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego) 
przez dyrektora Instytutu Badawczego powołanego przez 
ministra. Inna zmiana również obniżyła wymagania, jakie 
ma spełniać przewodniczący Rady Naukowej IB: dotych-
czas musiała to być osoba z  tytułem co najmniej doktora 
habilitowanego.

Według nowego zapisu osoba ta będzie mogła legi-
tymować się tylko stopniem doktora. W myśl nowelizacji, 
minister nadzorujący ma możliwość powołania i odwoła-
nia dyrektora instytutu badawczego bez udziału rady na-
ukowej i  rozpisania konkursu.  Dotychczas, w  przypadku 
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odwołania dyrektora instytutu, minister nadzorujący mógł 
wyznaczyć do pełnienia obowiązków dyrektora osobę 
spośród jego zastępców. W myśl nowego zapisu, minister 
może wyznaczyć każdą osobę – również spoza instytu-
tu. Nowelizacja wprowadza także zmiany dotyczące rady 
naukowej. Dotychczas w  jej skład wchodziło co najmniej 
50  procent pracowników naukowych i  badawczo-tech-
nicznych instytutu, natomiast 30-50 procent stanowiły 
osoby spoza instytutu, powołane przez ministra nadzoru-
jącego. Po nowelizacji, pracownicy instytutu będą stano-
wić co najmniej 40 procent składu rady, a osoby powołane 
przez ministra – co najmniej 50 procent. W myśl nowych 
zapisów, przewodniczącego rady naukowej będzie można 
wybrać tylko spośród osób powołanych do grona przez 
ministra nadzorującego.

2.1.  Założenia reformy rządowej

Reforma instytutów badawczych w Polsce ma polegać 
na ich priorytetyzacji, zgodnie z  kierunkami specjalizacji 
branżowych, w  celu zapewnienia możliwości prowadze-
nia badań interdyscyplinarnych. Według administracji 
rządowej, konsolidacja instytutów badawczych umożli-
wi tworzenie podmiotów zdolnych do konkurowania na 
rynku globalnym. W  2018 r. planuje się powołanie Sieci 
Badawczej Łukasiewicz  [6]. W  pierwszej wersji projektu 
ustawy, przedstawionej w  kwietniu br.  [5], resort nauki 
przewidywał powołanie Narodowego Instytutu Technolo-
gicznego (NIT), w którego skład miało wejść kilkadziesiąt 
instytutów badawczych. Po zakończonych na początku 
maja br. konsultacjach publicznych projektu okazało się, 
że duży sprzeciw wzbudził zapis dotyczący odebrania 
osobowości prawnej instytutom badawczym, które miały 
wejść w skład NIT.

Sieć jest propozycją nowej jednostki organizacyjnej, 
która według administracji rządowej lepiej wykorzysta po-
tencjał naukowców i powiąże go z  rosnącymi potrzebami 
innowacyjnych przedsiębiorców. Sieć Badawcza Łukasie-
wicz jest organizacją badawczą, która będzie skupiała 35 in-
stytutów nadzorowanych obecnie przez ministra rozwoju. 
Celem sieci będzie prowadzenie prac badawczych, kluczo-
wych dla polityki państwa i  komercjalizacji ich wyników. 
Sieć będzie koordynowana przez Centrum Łukasiewicz ma-
jące osobowość prawną.

Do zadań centrum będzie należało: zapewnienie środ-
ków ) nansowych i mechanizmów współpracy podmiotów 
tworzących sieć oraz komercjalizacja wyników badań na-
ukowych i  prac rozwojowych. Struktura centrum będzie 
następująca: prezes – powoływany przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego i czterech wiceprezesów oraz rada 
złożona z  6 członków i  przewodniczącego. W  Centrum 
będzie funkcjonować kolegium doradców składające się 
z 20 członków (10 przedstawicieli środowiska społeczno-go-
spodarczego lub ) nansowego, 5 przedstawicieli środowiska 
naukowego i  5 dyrektorów instytutów). Według projektu, 
każdym z instytutów, które wejdą w skład sieci, będzie kie-

rował dyrektor wraz z radą. Dyrektorów będzie powoływać 
prezes Centrum Łukasiewicz na cztery lata. Na wniosek dy-
rektora, prezes będzie mógł powołać maksymalnie dwóch 
zastępców. Do składu rady ma wejść od 10 do 15 osób. Nie 
więcej niż 40 procent jej składu mają stanowić pracownicy 
instytutu. Pozostałych będzie powoływać prezes na wnio-
sek dyrektora instytutu. Kluczowymi partnerami w  prowa-
dzeniu działalności mają być przedsiębiorcy i uczelnie.

Pracownicy Centrum Łukasiewicz i  instytutów będą 
zatrudnieni w  dwóch pionach: badawczym i  wsparcia. 
Działalność instytutów, które wejdą w  skład sieci, ma być 
) nansowana ze środków z dotacji podstawowych z MNiSW. 
Instytuty badawcze, które nie wejdą w skład nowej struk-
tury, będą otrzymywały coraz mniejsze dotacje aż do ich 
wygaśnięcia. Zgodnie z  projektem ustawy, w  kolejnych 
dwóch latach dotacje na działalność statutową instytutów, 
które nie wejdą do Sieci Łukasiewicz, zmniejszą się o 50% 
w 2018 r., 75% w 2019 r. i wygasną w 2020 r. Dotacje otrzy-
mają instytuty badawcze, które zajmują się ochroną zdro-
wia (16 instytutów nadzorowanych przez ministra zdrowia 
oraz 3 przez ministra obrony narodowej). Zgodnie z zapisa-
mi projektu, Sieć Łukasiewicz rozpocznie działalność 1 mar-
ca 2018 r. Część zapisów ustawy wejdzie jednak w  życie 
później. Warto dodać, że wprowadzenie ustawy o Sieci Ba-
dawczej Łukasiewicz wymaga zmiany dwudziestu innych 
ustaw, m.in. prawa o szkolnictwie wyższym, Polskiej Akade-
mii Nauk i instytutach badawczych.

2.2. Propozycja Rady Głównej Instytutów 
Badawczych (RGIB)

Alternatywnym pomysłem jest zaproponowana przez 
Radę Główną Instytutów Badawczych (RGIB) koncepcja 
stworzenia tzw. sieci instytutów badawczych pogrupowa-
nych w obszary badawcze, bez tracenia osobowości praw-
nej przez poszczególne instytuty.

Strukturę Sieci Instytutów Badawczych (SIB) będą two-
rzyć Grupy Instytutów Badawczych (GIB) ściśle powiązane 
z dziedzinami gospodarki. Zgodnie z  tworzoną Strategią 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, SIB będzie utwo-
rzona ze wszystkich instytutów badawczych działających 
w  Polsce, które zachowają osobowość prawną. Struktu-
rą SIB będzie zarządzało Centrum Koordynacji SIB, człon-
kowie i  przewodniczący Centrum będą wybrani przez 
Ministra Rozwoju. Do zadań Centrum Koordynacji SIB 
będzie należało przygotowanie strategii funkcjonowania 
i  rozwoju SIB, w  szczególności struktury organizacyjnej, 
na podstawie założeń polityki naukowej i  innowacyjnej 
oraz propozycji Rady ds. Nauki i Technologii, jak również 
określenie celów do realizacji przez poszczególne insty-
tuty. Organami doradczymi sieci będą: Rada ds. Nauki 
i Technologii, przedstawiciele reprezentujący Konferencję 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Polską 
Akademię Nauk (PAN) i przedsiębiorcy, w tym największe 
spółki skarbu państwa oraz przedstawiciele Rady Głównej 
Instytutów Badawczych.
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Na podstawie założeń wskazanych przez Rząd RP, Grupy 
Instytutów Badawczych będą wspólnie wypracowywały dla 
SIB procedury w zakresie współpracy z przemysłem, innymi 
jednostkami naukowymi, współpracy międzynarodowej, 
) nansowania infrastruktury badawczej, realizacji prac B+R 
oraz praw własności do wyników tych prac, upowszechnia-
nia wyników prac B+R, a w szczególności zasad wdrażania 
wyników prac B+R.

Do zadań Grupy Instytutów Badawczych (GIB) będzie 
należało:
1) wspólne planowanie zadań, projektów i  programów 

B+R do realizacji przez GIB (niezależnie od zadań i pro-
jektów realizowanych przez IB wchodzące w skład GIB 
indywidualnie lub w  konsorcjach z  przedsiębiorcami 
oraz innymi jednostkami naukowymi), 

2) koordynowanie realizacji zadań, projektów i  progra-
mów B+R w  ramach GIB z  uwzględnieniem kompe-
tencji, potencjału wiedzy i  potencjału badawczego IB 
wchodzących w skład grupy,

3) podejmowanie działań mających na celu pozyskanie 
) nansowania na realizację zadań, projektów i  progra-
mów ważnych dla rozwoju strategicznych obszarów go-
spodarki Polski związanych z branżą / domeną działania 
ministra nadzorującego GIB,

4) raportowanie działalności GIB,
5) upowszechnianie osiągnięć instytutów badawczych 

wchodzących w skład grupy i ich pracowników,
6) promowanie GIB na rynku krajowym i zagranicznym.

Środki na działalność SIB będą uzyskiwane z dotacji sta-
tutowej, która zapewni prowadzenie polityki w zakresie:
1) zasobów ludzkich (konkurencyjna rekrutacja kadry na-

ukowej i technicznej),

2) ) nansowanie interdyscyplinarnych projektów badaw-
czych realizowanych przez kilka instytutów badawczych 
we współpracy z przedsiębiorcami w obszarach wskaza-
nych jako strategiczne w Strategii na rzecz Odpowiedzial-
nego Rozwoju,

3) współpracy międzynarodowej2, w  tym współ) nansowa-
nie realizacji projektów w międzynarodowych projektach,

4)  wspierania badań i innowacji,
5) utrzymania, rozwoju i  modernizacji aparatury oraz in-

frastruktury badawczej.

Wysokość środków będzie określona po ustaleniu licz-
by instytutów badawczych w SIB. Ponadto, SIB będzie mógł 
ubiegać się o  ) nansowanie konkursowe z  Narodowego 
Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i  Rozwoju, 
Funduszu Nauki Polskiej.

3. Próba porównania koncepcji MNiSW 
z koncepcją RGIB

W tablicy 1 przedstawiono główne założenia koncepcji 
przygotowanych przez Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa 
Wyższego i Radę Główną Instytutów Badawczych.

Jak wynika z  tablicy 1, nadrzędny cel utworzenia sie-
ci instytutów badawczych nie jest sprzeczny z  koncepcją 
MNiSW. Zarówno Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyż-
szego (MNiSW), jak i Rada Główna Instytutów Badawczych 
pragną ujednolicić mechanizmy zarządzania i  organizacji 
w instytutach badawczych. Połączony potencjał IB zapewni 
zdolność do realizacji dużych projektów B+R na rzecz roz-
woju polskiej gospodarki.

2  Międzynarodowa konferencja „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 Lat wytycznych OECD. 20 Lat Polski w OECD”. Tematyka konferencji 
dotyczyła odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w Polsce w kontekście zadań wynikających z Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz zaleceń 
zawartych w „Wytycznych OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych”, których 40-lecie obchodzono w 2016 roku.

Tablica 1
Porównanie założeń dwóch koncepcji reformy instytutów badawczych

Sieć Badawcza: Łukasiewicz 

MNiSW

Sieć Instytutów Badawczych SIB 

RGIB

Duża scentralizowana instytucja zrzeszająca 36 instytutów 
podlegająca pod MNiSW

Grupy instytutów badawczych podlegających pod poszczególne 
ministerstwa w zależności od dziedziny, jaką prezentują

Brak wpisu do KRS poszczególnych instytutów jako 
jednostek naukowych działających pod szyldem sieci  

Instytuty mają osobowość prawną i wpis do KRS

Zmniejszenie dotacji statutowej dla instytutów nie 
wchodzących do sieci

Jednakowy dostęp do środków przeznaczonych na badania i wdrożenia 
dla wszystkich instytutów

Cel nadrzędny: ujednolicenie zasad zarządzania 
w instytutach i spraw organizacyjnych przez utworzenie 
Centrum Badawczego: Łukasiewicz

Cel nadrzędny: ujednolicenie zasad zarządzania i spraw 
organizacyjnych przez utworzenie Centrum Koordynacji SIB

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji uzyskanych podczas XXVI Forum Sprawozdawczego Elektorów Instytutów Badawczych 
w dniach 5-6 czerwca 2017 r. w Warszawie, podczas którego odbyło się spotkanie z dr. Piotrem Dardzińskim – Podsekretarzem Stanu w MNiSW.
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4. Wnioski

Ogólne założenia i  kierunki reform proponowanych 
w zakresie gospodarczym i naukowo-badawczym w Polsce 
są słuszne i prowadzą do bardziej efektywnego wykorzysta-
nia potencjału, dorobku instytutów oraz przedsiębiorstw. 
Osiągnięcie tego celu w obu przypadkach ma duże szanse 
powodzenia.

Instytuty badawcze w Polsce są sektorem, który w ostat-
nim ćwierćwieczu był restrukturyzowany, zatem wprowa-
dzanie zmian w  tym sektorze powinno być poprzedzone 
przemyślaną analizą. Instytuty badawcze poddano reor-
ganizacji w 2010 roku podczas kompleksowej reformy sys-
temu polskiej nauki. Nowa reforma i  gruntowne zmiany 
systemowe w  sektorze badawczo-rozwojowym w  Polsce 
powinny mieć charakter ewolucyjny [3] i dlatego założenia 
dotyczące reformy instytutów badawczych należy skonsul-
tować ze środowiskiem przemysłowym oraz instytutowym.

Warto zauważyć, że do utrzymania kolejnej instytucji 
nadzorującej instytuty badawcze są niezbędne dodatkowe 
nakłady środków publicznych. Obecnie, wiele instytutów 
samodzielnie ponosi wysokie koszty zarówno utrzymania 
specy) cznej aparatury badawczej, jak też organizacji i ad-
ministrowania. Istnienie wielu jednostek badawczo-ro-
zwojowych w  gospodarce, często świadczących podobne 
usługi B+R, powodują rywalizację i konkurencję, a w kon-
sekwencji wzrost jakości badań [4]. Jednocześnie założenia 
utworzenia sieci instytutów są zgodne  z  tendencjami pa-
nującymi w Europie, czego przykładem jest sieć badawcza 
CARNOT3 we Francji  [2]. Instytuty zrzeszone w  sieci mają 
większą szansę na sukces w  międzynarodowych projek-
tach badawczych. Zostaną również ujednolicone zasady 
działania instytutów badawczych w  najważniejszych ob-
szarach, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji wyników prac 
B+R, z  zapewnieniem udziału poszczególnych instytutów 
w efektach wdrożenia wyników zrealizowanych prac.

Reasumując, nowa reforma instytutów badawczych wy-
maga przemyślanych i trafnych decyzji podjętych w drodze 
dialogu społecznego administracji rządowej i  środowisk 

reprezentujących instytuty badawcze. Na prawidłowe 
funkcjonowanie sfery B+R w każdym kraju składa się wiele 
czynników i należy je przystosować do aktualnych realiów 
danego państwa [1].
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3  CARNOT – Sieć Instytutów Carnot utworzonych przez Rząd Francji w 2006 roku w celu poprawy efektywności i oddziaływania na gospodarkę naj-
lepszych publicznych instytutów badawczych we Francji. Do Sieci można dołączyć jedynie w drodze konkursu na najlepsze instytuty zorientowane na 
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