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Załącznik do pisma RGIB / 35 / 2019 z dnia 18 marca 2019 r.  

Uwagi do projektu rozporządzenia MNiSW sprawie wykazu stanowisk, na których są 

zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w ramach Sieci 

Badawczej Łukasiewicz, oraz kwalifikacji wymaganych do ich zajmowania 

 

1. Instytuty Sieci Łukasiewicz, będące częścią systemu nauki polskiej i podległe 

Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizujące prace naukowe i badawcze, nie 

powinny być pozbawione rozwoju zawodowego kadry na drodze kariery naukowej. 

Ograniczenie to spowoduje, że większość naukowców, obecnie na stanowiskach 

naukowych, spełnia wymagania grupy Głównego specjalisty lub Lidera obszaru. Zamyka 

to formalny rozwój kariery zawodowej młodych naukowców i grozi odejściem najbardziej 

wartościowych pracowników do uczelni lub do Centrów Badawczych tworzonych przy 

zakładach przemysłowych. Stanowi to silne ograniczenie dla kierownictwa instytutów  

w zakresie planowania polityki kadrowej i mechanizmów utrzymania najzdolniejszych  

i najwartościowszych jednostek w pionie badawczym. Przy niskich wymaganiach 

względem kadry Instytutu oraz całkowitym odejściu od wymagań edukacyjnych nie ma 

szans na konkurowanie z podobnymi ośrodkami europejskimi. Standardy światowe 

wskazują dobitnie na korelację między poziomem edukacji naukowej pracownika  

a zajmowanym stanowiskiem nie tylko w obszarze uczelni.  

2. Fragment projektu rozporządzenia: ,,W ramach pionu badawczego proponuje się odejście 

od systemu stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych, który uzależnia rozwój kariery 

pracownika od kolejnych szczebli kariery naukowej (doktor, doktor habilitowany, 

profesor)” jest ogólnikowy i niezgodny z rzeczywistością. Pracownicy Instytutu 

zdobywali stopnie naukowe najczęściej już podczas pracy w Instytucie, co było 

potwierdzeniem ich kwalifikacji oraz pomostem między wiedzą ,,uczelnianą”  

a potencjałem wdrożeniowym.  

3. Proponowane stanowiska w ramach pionu badawczego Centrum i instytutów Sieci są 

według projektodawców odejściem od systemu stanowisk i wymagań kwalifikacyjnych, 

który uzależnia rozwój kariery pracowników od kolejnych szczebli kariery naukowej. 

Jeżeli zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej: Łukasiewicz celem Sieci jest m.in. 

„prowadzenie badań stosowanych i przemysłowych oraz prac rozwojowych,  

a w uzasadnionych przypadkach także badań podstawowych…”, to w rozwoju 

pracowników pionu badawczego nie można nie doceniać znaczenia stopni naukowych.  

4. Jeśli w art.3.1. pisze się, że „Instytut Sieci jest państwową osobą prawną powołaną do 

prowadzenia badań naukowych”, Sieć ma realizować „politykę naukową Państwa” 

(art.1.2.1.b)) i jest równoprawna z uczelniami, PAN i IB w działalności naukowej, to nie 

może być pozbawiona „akademickiej” ścieżki rozwoju naukowego (asystent → profesor); 

stworzyłoby to między innymi nierówne warunki konkurencji w dostępie do środków 

publicznych przeznaczonych na badania naukowe w otwartych konkursach, w których 

parametrem ewaluacyjnym są zwykle kompetencje wnioskodawcy/zespołu 

wnioskodawców. Często szacuje się je na podstawie stopni i tytułów naukowych. Ścieżka 

„akademicka” jest istotnym „modułem napędowym” w procesie ich zdobywania.  Brak 
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ścieżki akademickiej jest odbierany jako obniżenie rangi Sieci i jej instytutów w polskiej 

przestrzeni badawczej.  Wyrażać się to będzie także i tym, że dr hab. będzie mógł być 

profesorem uczelnianym, a osoba o tym samym stopniu naukowym w instytucie sieci nie. 

5. Proponujemy złagodzenie wymagań dla stanowisk specjalisty i młodszego specjalisty  

w pionie badawczym na poniższe: 

PION BADAWCZY: 

 Specjalista - Wykształcenie wyższe magisterskie albo wykształcenie wyższe i roczne 

doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym lub wykształcenie średnie i 5 letnie 

doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym  

 Młodszy specjalista - Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2 letnie 

doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. 

Pozostawienie wymagania wyższego wykształcenia dla najniższych stanowisk pionu 

badawczego rozbija sztucznie istniejącą strukturę zespołów badawczych. Zespoły 

badawcze tworzą zarówno inżynierowie, jak i osoby z niższym wykształceniem. Zaleca 

się, by w zespołach badawczych uczestniczyły osoby o różnym poziomie wykształcenia, 

bo dzięki temu są uwzględnione różne punkty widzenia, których inżynierowie mogą nie 

dostrzec. Dlatego uważamy, że zawężenie osób w pionie badawczym Instytutów Sieci 

Badawczej Łukasiewicz tylko do osób z wyższym wykształceniem działa przeciwko 

innowacyjności tych instytutów i znacznie utrudnia ich działalność. 

6. Usytuowanie stanowiska „Technika” w Pionie Wsparcia budzi wątpliwości. Osoba ze 

średnim technicznym wykształceniem stanowi nieodzowny element zespołu badawczego 

(na stanowisku inżynieryjno-technicznym w instytucie badawczym) – montuje aparaturę, 

przeprowadza eksperymenty wg wytycznych swojego przełożonego itp. Praca technika,  

w aspekcie ewidencji jego kosztów pracy – powinna obciążać  bezpośrednio koszty 

związane z realizacją danej tematyki badawczej (czyli koszty tej pracy są 

ewidencjonowane w kosztach działalności podstawowej w instytutach badawczych), a nie 

być ewidencjonowana w kosztach pośrednich, jak to będzie miało miejsce w przypadku 

przypisania technika do Pionu Wsparcia. Podobna sytuacja dotyczy również Laboranta, 

dlatego niezbędne jest poważne rozważenie zwiększenia  zakresu stanowisk w Pionie 

Badawczym o: 

 - Technika badawczego – wykształcenie średnie kierunkowe, 

 - Laboranta – wykształcenie średnie lub zawodowe,  

 albo obniżenie wymagań, dotyczących kwalifikacji dla Młodszego specjalisty  

i Specjalisty - jest wykształcenie wyższe, powinno być wykształcenie min. średnie, aby 

możliwe było przypisanie faktycznego zatrudnienia w Pionie Badawczym w odniesieniu 

do proponowanych w projekcie rozporządzenia stanowisk. 

 Nie uwzględnienie ww. stanowisk w Pionie Badawczym (albo nie obniżenie 

kwalifikacji) skutkować będzie przeniesieniem osób faktycznie pracujących w Pionie 

Badawczym na stanowiskach Technika lub Laboranta do Pionu Wsparcia, co może 

utrudnić organizację pracy. Struktura organizacyjna przekłada się na procedury, 

dokumentację, np. Systemu Zarządzania Jakością, gdzie niewłaściwe przypisanie 

pracowników (np. tych, o których mowa wyżej) trudno będzie opisać w tego typu 

procedurach; 
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7. Po analizie wykazu stanowisk i wymaganych kwalifikacji zawodowych wnioskujemy 

także o wprowadzenie przedstawionych niżej zmian. 

PION BADAWCZY 

- W wymaganiach kwalifikacyjnych stanowiska Starszego specjalisty i Specjalisty zmiana 

zapisu "wykształcenie wyższe magisterskie" na "wykształcenie wyższe". 

PION WSPARCIA 

- W wymaganiach Lidera obszaru zmiana zapisu "wykształcenie wyższe magisterskie" na 

"wykształcenie wyższe". 

- W wymaganiach Głównego inżyniera i Starszego inżyniera zmiana zapisu 

"wykształcenie wyższe magisterskie" na "wykształcenie wyższe".  

Wielu inżynierów nie posiada tytułu magistra. Jednocześnie należy zauważyć, że we 

wszystkich powyższych punktach chodzi o wskazanie minimalnych wymagań. 

8. Wskazane jest wprowadzenie stanowisk: profesora, profesora instytutu i adiunkta z uwagi 

na wymagania stawiane pracownikom badawczym w konkursach na uzyskanie projektów 

krajowych i międzynarodowych (stanowisko + doświadczenie + dorobek naukowy). 

9. W instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz występują kilku-, kilkudziesięciu- lub nawet 

kilkusetosobowe oddziały zamiejscowe, które mają strukturę organizacyjną złożoną  

z pracowników realizujących działalność podstawową (pracowników naukowych, 

badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych) oraz pracowników administracji. 

Oddziały mają też swoje procedury, w tym dotyczące Systemów Zarządzania Jakością – 

przypisanie pracowników Oddziałów do Pionów: Badawczego i Wsparcia spowoduje 

zaburzenie funkcjonowania oddziałów (szczególnie tych dużych o złożonej wewnętrznej 

strukturze organizacyjnej). Pracownicy badawczy mogliby utworzyć obszar lub obszary 

badawcze, ale pracownicy administracji, przy obecnej propozycji stanowisk w projekcie 

rozporządzenia i zapisach Ustawy musieliby być przypisani do Pionu Wsparcia 

zlokalizowanego często w innej oddalonej lokalizacji – takie rozwiązanie komplikuje 

organizację pracy i zarzadzanie pracownikami w oddalonych oddziałach zamiejscowych. 

Spowoduje to również duże zmiany w dokumentacji Systemów Zarządzania Jakością. 

10. W rozporządzeniu nie uwzględnia się wcale stanowisk kierowniczych (może będą to 

funkcje, tak jak dotychczas?). Nie powinno pozostawać w sferze domysłów, czy Pionem 

Badawczym i Pionem Wsparcia będą kierować zastępcy dyrektora instytutu Sieci,  

a osobami funkcyjnymi będą także kierownicy komórek organizacyjnych, które zostaną 

określone w przyszłych regulaminach organizacyjnych instytutów Sieci. Przedstawiony  

w rozporządzeniu zbiór stanowisk może funkcjonować w organizacji, jaką jest Instytut 

Sieci Badawczej Łukasiewicz/Sieć Badawcza Łukasiewicz pod warunkiem umieszczenia 

ich w strukturze organizacyjnej złożonej z adekwatnych do realizowanych zadań komórek 

organizacyjnych, kierowanych przez osoby, którym zostaną przydzielone odpowiednie 

dodatkowe funkcje kierownicze. Jako podstawowe można wymienić: Zastępcę Dyrektora, 

Kierownika Zakładu/Laboratorium, Kierownika Pracowni, Kierownika Działu, 

Kierownika Sekcji. 

11. Do realizacji prac badawczo-rozwojowych niezbędne jest ustalenie tzw. struktury 

macierzowej ukierunkowanej na realizację poszczególnych Projektów, w której jedną  

z ważniejszych  funkcji powinna być funkcja Kierownika/Koordynatora Projektu, 
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koordynującego prace związane z realizacją Projektu, realizowane w kilku Zakładach lub 

nawet instytutach Sieci. 

12. Z projektu rozporządzenia oraz innych dokumentów i informacji nie wynika 

jednoznacznie, jakie relacje przewidział Ustawodawca pomiędzy „wykazem stanowisk”, 

Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz Regulaminem Organizacyjnym instytutu 

Sieci Badawczej Łukasiewicz. Czy Regulamin Organizacyjny, ustanawiany przez 

Dyrektora po zaopiniowaniu przez Radę Instytutu, który musi być zatwierdzony przez 

Prezesa Centrum, będzie dopuszczał możliwość tworzenia funkcji: pełnomocników  

i kierowników komórek organizacyjnych (co wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem 

za pełnienie tych funkcji)? Czy też funkcja kierownika komórki organizacyjnej jest 

równoznaczna ze stanowiskiem „Lidera obszaru”? 

13. Zaproponowany wykaz stanowisk dla Pionów: Badawczego i Wsparcia nie powinien być 

identyczny dla Centrum Łukasiewicz i instytutów działających w Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, ponieważ badania aplikacyjne i wdrożeniowe będą prowadzone przede 

wszystkim w Instytutach Sieci, natomiast Centrum Łukasiewicz ma je głównie 

koordynować i nadzorować. 

14. Podział stanowisk na Badawcze i Wsparcia nie wyczerpuje wszystkich potrzeb w zakresie 

działania instytutów. Brakuje stanowisk kierowniczych, bez określenia których nie można 

uzyskać właściwej struktury zatrudnienia i konsekwentnego zarządzania. Rozporządzenie 

dotyczy też stanowisk w Centrum Łukasiewicz. W statucie jest mowa o kierownikach 

komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Centrum. Można 

zrozumieć, że jedno z drugim będzie można połączyć. Jeśli nie - wydaje się celowe 

uzupełnienie wykazu o stanowiska kierownicze lub delegowanie ustawowe możliwości 

określenia stanowisk kierowniczych w Układzie Zbiorowym Pracy. 

15. Stanowiska Specjalista oraz Młodszy specjalista z Pionu Badawczego, zgodnie z zapisem 

Ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz, mają być objęte uprawnieniem do 36-dniowego 

urlopu wypoczynkowego. Dotychczas osoby zatrudnione na w/w stanowiskach,  

o określonych kwalifikacjach w zawartych w Wykazie stanowisk pionu Badawczego 

(pracownicy inżynieryjno-techniczni), nie miały prawa do zwiększonego wymiaru urlopu 

wypoczynkowego. Chyba, że intencją ustawodawcy było rozszerzenie tego prawa. 

16. W Pionie Wsparcia przy określeniu wymaganych kwalifikacji do stanowiska Technik 

nieporozumieniem jest użycie „Wykształcenie zasadnicze zawodowe”. Powinno być 

„Wykształcenie średnie zawodowe”. 

17. W pionie Wsparcia jest określone stanowisko Praktykant/stażysta z wykształceniem 

średnim. W stosunku do osób z wykształceniem wyższym zatrudnianym bezpośrednio po 

ukończeniu szkoły - w obu Pionach - nie przewiduje się stanowiska stażysty. 

Proponujemy uzupełnić kwalifikacje o „lub wyksztalcenie wyższe”. 

18. Wiele instytutów Sieci posiada zakładowe układy zbiorowe pracy. Często dokumenty te 

opisują sieć stanowisk, funkcjonującą w jednostkach organizacyjnych instytutów, 

zajmujących się produkcją, czasami w układzie trzyzmianowym. Proponowana siatka 

stanowisk nie może być skutecznie zastosowana w takiej sytuacji; brak ten jest 

szczególnie widoczny w obszarze stanowisk robotniczych i stanowisk dozoru średniego. 

Istnieje także powiązanie siatki stanowisk objętych układem z przywilejami 

pracowniczymi, np. 6-godzinnym dniem pracy, w przypadku pracy w warunkach 
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szczególnie uciążliwych. Proponuje się zatem, aby w rozporządzeniu zawrzeć delegację, 

umożliwiającą stosowanie siatki stanowisk wynikających z funkcjonujących w instytutach 

sieci zakładowych zbiorowych układów pracy, tam gdzie jest to stosowne i konieczne, 

tzn. w sytuacji, gdy sieć stanowisk przedstawiona w rozporządzeniu jest niewystarczająca.     

Przykładowo w treści rozporządzenia powinien znaleźć się zapis o treści „W oddziałach 

instytutów, prowadzących działalność doświadczalną, wdrożeniową i produkcyjną, 

dopuszcza się możliwość określenia stanowisk pracy w dostosowaniu do specyfiki 

działalności Instytutu, zgodnie z obowiązującymi przepisami”. Działalność badawczo- 

rozwojowa i wdrożeniowo-produkcyjna, wymaga stanowisk specjalistycznych, 

związanych z rodzajem i zakresem wykonywanej pracy przy obsłudze urządzeń  

i instalacji, np.: mistrz, wytapiacz, operator suwnic, spawacz, elektryk, operator ciągów 

technologicznych (np. operator urządzeń przerobu żużla, operator urządzeń transportu 

wewnętrznego, aparatowy zagęszczania i krystalizacji, aparatowy ługowania i filtracji), 

specjalista technolog, operatorzy maszyn i urządzeń, specjaliści ds. automatyki, specjaliści 

ds. procesów produkcyjnych i inne. 

19. Osoby pracujące ze specjalistyczną aparaturą muszą wykazać się odpowiednimi 

kwalifikacjami i uprawnieniami oraz doświadczeniem i stosownymi szkoleniami, 

spełniającymi wymagania w zakresie prawa pracy i BHP i w związku z tym ich 

zatrudnienie wymagać będzie zachowania określonego w odrębnych przepisach 

nazewnictwa. 

20. Proponuje się następujący Wykaz proponowanych funkcji, na które będą powoływani 

pracownicy w ramach pionu badawczego 

Funkcja Wymagane kwalifikacje 

podstawowe
1) 

Dyrektor Pionu Badawczego Stopień doktora, co najmniej 5 lat 

doświadczenia w sektorze badawczo-

rozwojowym na stanowisku 

kierowniczym, umiejętność 

kierowania pracami/projektami 

badawczymi. 

Kierownik laboratorium/zakładu Wykształcenie wyższe, co najmniej 5 

lat doświadczenia pracy w sektorze 

badawczo-rozwojowym, umiejętność 

kierowania zespołem badawczym i 

pracami/projektami badawczymi 

Zastępca kierownika laboratorium/zakładu Wykształcenie wyższe, co najmniej 

3 lata doświadczenia pracy w sektorze 

badawczo-rozwojowym, umiejętność 

kierowania zespołem badawczym i 

                                                           
1) 

Dodatkowe kwalifikacje osób funkcyjnych wynikające ze specyfiki działalności   instytutu mogą być określone 
przez Prezesa Centrum lub dyrektora instytutu Sieci po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.
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pracami badawczymi 

Kierownik pracowni Wykształcenie wyższe, co najmniej 

3 lata doświadczenia i specjalizacji 

pracy w sektorze badawczo-

rozwojowym  

Koordynator projektu/zespołu Wykształcenie wyższe, co najmniej 

3 lata doświadczenia pracy w sektorze 

badawczo-rozwojowym, umiejętność 

koordynowania prac zespołu 

projektowego 

 

W analogiczny sposób należy określić funkcje i minimalne kwalifikacje potrzebne do ich 

pełnienia w Pionie Wsparcia.  

23. We wszystkich punktach tabeli, w których wskazuje się na wymóg posiadania 

wykształcenia wyższego magisterskiego warto wskazać jako alternatywę posiadanie 

wykształcenia równorzędnego względem wykształcenia wyższego magisterskiego.  

24.    W odniesieniu do stanowisk inżynierskich (na przykład główny inżynier) – jako wymóg 

wskazano posiadanie wykształcenia magisterskiego lub wykształcenia wyższego. Zaleca się 

uściślenie tego wymogu poprzez wskazanie, jako wymogu posiadania tytułu zawodowego 

magistra inżyniera albo inżyniera. Literalna wykładnia przepisów projektu rozporządzenia 

prowadzi do wniosku, że stanowiska takie mogłaby objąć jakakolwiek osoba posiadająca 

wykształcenie wyższe magisterskie (odpowiednio jakiekolwiek wykształcenie wyższe), nawet 

niekoniecznie w dziedzinie nauk technicznych. 

25. W odniesieniu do stanowiska specjalisty i młodszego specjalisty – zaleca się 

wprowadzenie wymogu posiadania wykształcenia wyższego. Obecny projekt daje możliwość 

obsadzania tych stanowisk przez osoby ze średnim wykształceniem, nawet nieposiadające 

żadnego zawodu (na przykład absolwentów liceów ogólnokształcących), co nie licuje  

z pojęciem specjalisty. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że w ostatnich latach w Polsce 

zauważalny jest duży wzrost liczby osób posiadających wykształcenie wyższe (przynajmniej 

studia pierwszego stopnia). Związana jest z tym niemalże powszechność posiadania wyższego 

wykształcenia przez osoby pracujące umysłowo. 

26. W odniesieniu do techników zaleca się wprowadzenie wymogu posiadania wykształcenia 

średniego technicznego – proponowany w projekcie rozporządzenia wymóg posiadania 

wykształcenia zasadniczego zawodowego stanowi poważny wyłom od przyjętego od dawna 

sposobu rozumienia pojęcia „technik” jako absolwenta technikum czyli szkoły średniej, której 

absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego, względnie absolwenta studium 

policealnego.   
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