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PREAMBUŁA 

Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy (dalej zwany Instytutem), jest niezależną 

jednostką badawczą wykonującą prace badawcze i rozwojowe z dziedziny telekomunikacji 

i technik informacyjnych oraz poczty. 

Instytut posiada status Państwowego Instytutu Badawczego. W wyniku kompleksowej oceny 

jakości działalności, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Instytutowi w 2009 r. 

kategorię A. 

Instytut będąc jednostką badawczą o długoletniej działalności, z dużym potencjałem oraz 

doświadczeniem, o utrwalonej pozycji na rynku krajowym, ukierunkowaną na praktyczne 

zastosowania wyników badań zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne 

instytucjom państwa, realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające 

na rynku telekomunikacyjnym i pocztowym. W szczególności, Instytut prowadzi działalność 

w ramach zadań wynikających ze statusu państwowego instytutu badawczego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i statutem Instytutu. 

W swojej działalności Instytut stosuje się do obowiązujących standardów postępowania 

i dobrych obyczajów, kieruje się zasadami postępowania etycznego i przestrzegania 

ogólnoludzkich norm i wartości. 

 

1 CEL I ZAKRES KODEKSU 

Niniejszy Kodeks ma celu utrwalanie wysokiego prestiżu Instytutu w środowisku naukowo-

badawczym, administracji państwowej, przedsiębiorców oraz prezentowanie 

i upowszechnianie dobrego wizerunku Instytutu. 

Kodeks przedstawia zasady postępowania i zasadnicze wartości stosowane w Instytucie, 

w tym wynikające z uregulowań prawnych krajowych i międzynarodowych oraz 

z wprowadzonych w Instytucie uregulowań w postaci zarządzeń, decyzji, instrukcji, 

regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych, w szczególności z przywołanych 

w niniejszym Kodeksie. 

Kodeks niniejszy nie zastępuje prawa oraz ogólnie obowiązujących norm, nie koliduje 

z zapisami dokumentów stanowiących podstawy prawne działania Instytutu, nie koliduje 

także z przyjętymi w Instytucie dokumentami wewnętrznymi ani w żadnym zakresie ich nie 

zastępuje. 

2 ZASADY OGÓLNE 

W Instytucie stosuje się następujące fundamentalne zasady postępowania: 

- przestrzeganie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz uregulowań 

wewnętrznych; 

- przestrzeganie zasad postępowania etycznego oraz ogólnoludzkich norm i wartości; 

- prowadzenie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, usługowej, w tym 

edukacyjnej, eksperckiej, z zapewnieniem wysokiej jakości, profesjonalizmu, 

rzetelności, neutralności, poufności i obiektywizmu; 

- ukierunkowywanie prac badawczych i rozwojowych na realizację celów 

ustanowionych w Krajowym Programie Badań; 

- przyczynianie się do rozwoju gospodarki i poprawy jej konkurencyjności poprzez 

transfer rozwiązań technicznych; 
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- dbanie o dobór profesjonalnej kadry i stwarzanie jej warunków do pozyskiwania 

i rozwijania kompetencji zawodowych; 

- zachowanie zasady jawności i transparentności, we wszystkich obszarach aktywności; 

- efektywne i zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przydzielanych środków 

publicznych; 

- przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, unikanie konfliktu interesów i zachowań 

korupcyjnych; 

- otwartość na wszelkie formy współpracy z innymi środowiskami naukowymi, 

badawczymi i przemysłowymi, w szczególności na rzecz realizacji dużych projektów 

badawczych; 

- dbanie o dobry wizerunek Instytutu na forum krajowym i międzynarodowym, w tym 

poprzez udział we wspólnych przedsięwzięciach, konferencjach, konkursach 

i wystawach; 

- ochrona własności intelektualnej; 

- dbanie o dobre warunki pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników; 

- przestrzeganie zasad ochrony środowiska. 

3  STANDARDY ORGANIZACYJNE 

3.1 PRZEJRZYSTOŚĆ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 

Instytut posiada siedzibę główną w Warszawie i jednostki zamiejscowe w Gdańsku 

i Wrocławiu. Jest jednostką o przejrzystej strukturze organizacyjnej i powiązanymi z tą 

strukturą: podziałem kompetencji, obszarami działania i zakresami zadań, określonymi 

w Regulaminie Organizacyjnym. 

W strukturze Instytutu wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: 

1) Komórki prowadzące prace badawcze, prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą 

badania: 

a) zakłady naukowo-badawcze, 

b) laboratoria i jednostki, 

c) ośrodki. 

2) Działy - komórki prowadzące działalność funkcjonalno-obsługową. 

3) Pion Ochrony Informacji Niejawnych. 

Do realizacji zadań mogą być powoływane zespoły projektowe, w skład których wchodzą 

pracownicy z różnych komórek organizacyjnych Instytutu, co pozwala na osiąganie 

elastyczności w doborze kadry, stosownie do określonych zadań i potrzeb. Dotyczy to 

zwłaszcza dużych projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych, których 

realizacja wymaga wielu kompetencji. 

W Instytucie funkcjonują laboratoria badawcze, wzorcujące oraz Jednostka ds. Porównań 

Międzylaboratoryjnych. Laboratoria Instytutu wykonują badania techniczne i certyfikowanie 

urządzeń telekomunikacyjnych, potwierdzające parametry techniczne urządzeń 

i dopuszczające je do obrotu na rynku polskim i rynku unijnym oraz wzorcowania aparatury 

pomiarowej. 

3.2 NOTYFIKACJA 

Instytut pełni rolę Jednostki Notyfikowanej Nr 1471, do której należy dokonywanie oceny 

urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Operacyjne zadania 

Jednostki Notyfikowanej wykonuje Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych 

w Warszawie pod bezpośrednim nadzorem Dyrektora Instytutu. 
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3.3 SYSTEMY JAKOŚCI 

W celu osiągnięcia najwyższej jakości w obszarze funkcjonowania laboratoriów, Instytut 

wdrożył system zarządzania jakością, zgodny z normą PN–EN ISO/IEC 17025:2005 i od lat 

prowadzi politykę jakości, za którą odpowiedzialny jest Dyrektor Instytutu. 

Struktura wewnętrzna i systemy zarządzania w laboratoriach są zgodne z przyjętymi w tych 

laboratoriach systemami zarządzania jakością, udokumentowanymi w postaci odrębnych, dla 

poszczególnych laboratoriów, ksiąg jakości i procedur systemowych. 

Laboratoria Instytutu posiadają świadectwa akredytacji wydane przez Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA), ważne do 2015 r. 

Jednostka ds. Porównań Międzylaboratoryjnych, posiada (od 2009 r.) Certyfikat Akredytacji 

Organizatora Badań Biegłości Nr PT 001 Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzający 

spełnienie wymagań dokumentu ILAC-G13:2000 Wytyczne dotyczące wymagań odnośnie 

kompetencji organizatorów programów badań biegłości. Jednostka prowadzi porównania 

międzylaboratoryjne dotyczące wielkości elektrycznych DC i m.cz. dla laboratoriów 

działających w tej dziedzinie. 

3.4 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 

Przy realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych lub 

europejskich, w tym z funduszy strukturalnych, Instytut przestrzega zasad i wytycznych 

dotyczących realizacji projektów, zgodnie z wymaganiami instytucji finansującej, 

w szczególności odnoszących się do zasad rozliczania wydatków. W tym celu w Instytucie 

prowadzona jest dla każdego projektu odrębna ewidencja księgowa.  

Zarządzanie projektami powierzane jest osobom (kierownikom projektów), mającym wiedzę 

merytoryczną z zakresu tematyki projektów i umiejętności organizacyjne. 

Administrowanie projektami jest realizowane w biurze obsługi projektów, które do tych 

celów stosuje metodologie: PRINCE 2 i PMI. Pracownicy biura uczestniczą w szkoleniach 

dotyczących administrowania i zarządzania projektami oraz posiadają odpowiednie 

certyfikaty. 

3.5 SYSTEM KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ 

W Instytucie funkcjonuje profesjonalnie zorganizowany system komunikacji wewnętrznej 

i dedykowany dostęp do wewnętrznych baz danych – Intranet ułatwiający bezpośredni 

kontakt wszystkich pracowników i kierownictwa Instytutu oraz umożliwiający szybką 

i efektywną pracę zespołów wykonawczych, projektowych i badawczych. 

3.6 INFORMACJA NAUKOWA i PROMOCJA ORAZ SYSTEM BIBLIOTECZNY 

Instytut posiada Ośrodek Informacji Naukowej i Promocji, który wspiera swoimi działaniami 

budowę wizerunku Instytutu, jako jednostki prężnie działającej i godnej zaufania. 

Ośrodek, w różnych formach i na różnych forach, prezentuje i upowszechniania dorobek 

Instytutu oraz jego poszczególnych pracowników, udostępniania informacje dotyczące m.in. 

prac naukowo-badawczych, działalności publikacyjnej i działalności normalizacyjnej 

prowadzonych w Instytucie, podejmuje działania służące upowszechnianiu nauki i promocji 

Instytutu. 

Wsparciem dla rozwoju kompetencji pracowników jest biblioteka z gromadzonymi od lat 

zbiorami książek, czasopism i innych publikacji, realizująca program cyfryzacji zasobów 

bibliotecznych Instytutu oraz zapewniająca dostęp cyfrowy do najważniejszych bibliotek 

i repozytoriów naukowych krajowych i zagranicznych. 

http://www.itl.waw.pl/struk/lab/lmeeo/pdf/certyfikat-PT001.pdf


 6 

3.7 NADZÓR, KONTROLA I OCENA 

Organem nadzorującym Instytut jest minister właściwy do spraw łączności. 

W ramach kontroli i ocen przeprowadzane są audyty zewnętrze, w tym: audyt jednostki, 

audyty projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych, kontrole Najwyższej 

Izby Kontroli, kontrole urzędu skarbowego oraz audyty laboratoriów badawczych, 

laboratoriów wzorcujących i audyt Jednostki ds. Porównań Międzylaboratoryjnych 

dokonywane przez PCA. Ponadto, w laboratoriach Instytutu, zgodnie z księgami jakości, 

corocznie przeprowadzane są audyty wewnętrzne. 

Kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu odbywa 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4 SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA 

4.1 PRZESTRZEGANIE PRAWA, PRZEPISÓW I REGULAMINÓW 

Instytut jest jednostką prowadzącą działalność w sposób zgodny z przepisami prawa 

krajowego, międzynarodowego oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi. 

Podstawę prawną działania Instytutu stanowią: 

1) zarządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 września 1951 r. w sprawie utworzenia 

Instytutu Łączności (M. P. Nr A-91, poz. 1261); 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi 

Łączności statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. Nr 103, poz. 862); 

3) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, 

poz. 618); 

4) statut Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, zatwierdzony 

zarządzeniem Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r., Dz. Urz. Ministra 

Infrastruktury Nr 5, poz. 27). 

4.1.1 Przepisy i regulaminy wewnętrzne 

Poza ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi działalność Instytutu jest regulowana 

przez przepisy wewnętrzne (wprowadzane w formie zarządzeń i decyzji dyrektora) i inne 

uregulowania wewnętrzne (np. instrukcje, pisma okólne, regulaminy), które regulują 

działalność Instytutu oraz wytyczają zasady postępowania. 

Główne dokumenty wewnętrzne obowiązujące w Instytucie (wykaz tematyczny): 

1) Regulamin Organizacyjny Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego; 

2) Regulamin Pracy; 

3) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy; 

4) Regulamin premiowania i nagród; 

5) Regulamin funkcjonowania Rady Pracowników; 

6) Instrukcja Kancelaryjna Instytutu Łączności; 

7) Instrukcja udzielania zamówień publicznych w Instytucie Łączności – Państwowym 

Instytucie Badawczym wraz z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej; 

8) Zarządzenie Dyrektora Instytutu Łączności w sprawie trybu planowania, realizacji 

i odbiorów prac działalności statutowej; 

9) Zarządzenie Dyrektora Instytutu Łączności w sprawie zakazu konkurencji dla 

pracowników Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego; 
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10) Regulamin konkursu o podział dotacji na rozwój młodych naukowców i uczestników 

studiów doktoranckich, obowiązujący w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie 

Badawczym; 

11) Zarządzenie Dyrektora Instytutu Łączności w sprawie oceny dorobku pracowników 

naukowych i badawczo-technicznych; 

4.1.2 Przestrzeganie podstawowych praw człowieka 

Działalność Instytutu opiera się na wartościach i zasadach respektujących prawa jednostek 

ludzkich i ich wspólnot (w tym pracowników, współpracowników, zleceniodawców), zgodnie 

z normami postępowania określonymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 

standardach Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wytycznych OECD. 

4.1.3 Przestrzeganie praw pracowniczych 

Instytut przestrzega podstawowych praw pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym szczególnie z Kodeksem Pracy oraz zgodnie z zapisami dokumentów 

wewnętrznych: Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego, a także Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy. 

Zgodnie z Regulaminem Pracy, Instytut jako pracodawca zobowiązuje się szanować godność 

osobistą pracownika oraz: 

1) zapewnić pracownikowi przydział pracy zgodny z treścią zawartej umowy o pracę; 

2) zapoznać pracownika podejmującego pracę z zakresem obowiązków oraz z jego 

podstawowymi uprawnieniami; 

3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również 

osiąganie przez pracowników – przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji – 

wysokiej wydajności i należytej jakości pracy; 

4) zapewnić pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

5) wpływać na kształtowanie właściwej atmosfery solidarności, koleżeńskiej współpracy, 

poszanowania godności pracowników oraz uznania dla wyróżniających się pracowników, 

a także poczucia współodpowiedzialności ogółu pracowników za mienie i interes 

Instytutu; 

6) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne 

szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej; 

7) zapewnić przestrzeganie porządku; 

8) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie; 

9) zapewnić pracownikowi potrzebne materiały i narzędzia pracy; 

10) załatwić wszelkie sprawy związane z uzyskaniem przez pracownika emerytury lub renty 

inwalidzkiej, jak również uzyskanie renty rodzinnej przez rodzinę zmarłego pracownika; 

11) przyczynić się do zaspokojenia, w miarę posiadanych środków, potrzeb bytowych, 

socjalnych i kulturalnych pracowników. 

Ponadto, Instytut jako pracodawca przestrzega przepisów dotyczących ochrony pracy kobiet 

i młodocianych, a szczegółowe zasady stosowanej ochrony określa Regulamin Pracy. 

Pracownicy Instytutu mogą korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

zgodnie z Regulaminem korzystania z ww. funduszu, obowiązującym w Instytucie. 

Instytut respektuje prawo pracowników do tworzenia i wstępowania do związków 

zawodowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi. 
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4.1.4 Przestrzeganie obowiązków pracowniczych 

Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów 

obowiązujących w Instytucie, w tym: Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Regulaminu 

Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz innych 

wewnętrznych decyzji i zarządzeń wydanych przez dyrektora Instytutu, dotyczących 

zobowiązań pracowników. 

Ponadto, pracownicy Instytutu, pracujący w laboratoriach są zobowiązani do postępowania 

wg zasad określonych w Księdze Jakości i procedurach wewnętrznych obowiązujących 

w laboratoriach.  

Wszyscy pracownicy Instytutu, bez względu na rodzaj pracy, miejsce jej świadczenia oraz 

zajmowane stanowisko powinni przestrzegać obowiązującego Regulaminu Pracy, który 

określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki 

pracodawcy i pracowników. 

Zgodnie z Regulaminem Pracy podstawowym obowiązkiem pracownika jest: 

1) rzetelnie i efektywnie wykonywać pracę; 

2) stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są sprzeczne 

z przepisami prawa lub umową o pracę; 

3) przestrzegać ustalonego czasu pracy; 

4) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Instytucie porządku; 

5) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

6) podnosić kwalifikacje zawodowe oraz doskonalić umiejętności pracy; 

7) dbać o dobro Instytutu i jego mienie; 

8) nie ujawniać posiadanych informacji, stanowiących tajemnicę służbową; 

9) unikać prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy; 

10) przestrzegać tajemnicy określonej odrębnymi przepisami (Dz. U. 2010 r. Nr 182, poz. 

1228 ustawa o ochronie informacji niejawnych); 

11) przestrzegać w Instytucie zasad współżycia społecznego; 

12) dbać o czystość i porządek wokół swojego stanowiska pracy; 

13) należycie zabezpieczyć, po zakończeniu pracy, narzędzia, urządzenia i pomieszczenia 

pracy; 

14) uczestniczyć w komisjach, powołanych przez Dyrektora dla wykonania określonych 

zadań, a także w seminariach Instytutu i w odbiorach prac działalności statutowej; 

15) przestrzegać na terenie Instytutu przepisów szczególnych o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o ochronie zdrowia w następstwie używania 

wyrobów tytoniowych. 

 

4.2 ZASADY POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO ORAZ POSZANOWANIA 

OGÓLNOLUDZKICH NORM I WARTOŚCI 

Instytut kieruje się zasadami postępowania etycznego oraz przestrzegania ogólnoludzkich 

norm i wartości, a w szczególności najwyższych standardów postępowania i dobrych 

obyczajów w nauce. 

Instytut nie dyskryminuje pracowników ze względu na rasę, narodowość, kolor skóry, wiek, 

płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne czy społeczne. 

Od pracowników oczekuje się godnego reprezentowania Instytutu, działań zgodnych 

z prawem i zasadami współżycia społecznego i jak najlepszego wykonywania obowiązków. 
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Pracownicy Instytutu wykonując powierzone im zadania powinni kierować się zasadami 

etycznymi, a w szczególności zasadami: 

- profesjonalizmu i odpowiedzialności, 

- rzetelności i staranności, 

- obiektywizmu i bezstronności, 

- zachowania poufności. 

W relacjach ze współpracownikami, zleceniodawcami czy interesantami powinni okazywać 

wysoką kulturę osobistą i życzliwość. 

Pracownicy naukowi powinni stosować się do obowiązujących w środowisku nauki dobrych 

obyczajów i dobrych praktyk naukowych, w szczególności określonych w ,,Kodeksie etyki 

pracownika naukowego” uchwalonym w dniu 13 grudnia 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne 

PAN, a także uwzględniać wytyczne zawarte w dokumencie Komisji Europejskiej ,,Zalecenie 

Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu 

Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”, jak również wytyczne i zasady 

opisane w dokumencie ,,Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności 

intelektualnej”, opublikowanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r. 

4.3 PRZESTRZEGANIE ZASADY JAWNOŚCI I TRANSPARENTNOŚCI 

Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w sposób jawny i przejrzysty. 

Instytut prowadzi rzetelnie politykę i praktykę w zakresie prawidłowości ksiąg 

rachunkowych. Dokumentacja księgowa i raporty finansowe sporządzone są zgodnie 

z obowiązującym przepisami prawa, profesjonalnymi standardami księgowania oraz polityką 

rachunkowości obowiązującą w Instytucie regulowaną przez zarządzenie w sprawie ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Instytucie Łączności. 

Dyrektor Instytutu sporządza corocznie sprawozdanie z wykonania przez Instytut Łączności 

zadań w poprzednim roku, które po zaopiniowaniu przez Radę Naukową wraz z corocznym 

sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta jest przekazywane do Ministra 

nadzorującego Instytut i Krajowego Rejestru Sądowego oraz publikowane w Monitorze 

Polskim. 

Na stronie internetowej Instytut udostępnia szeroką informację na temat swojej działalności, 

w tym bieżących zadań, aktualnych inicjatyw, uzyskanych rezultatów i osiągnięć. Instytut 

publikuje wyniki prac badawczych finansowanych z uzyskanych środków na działalność 

statutową oraz przedstawia ich rezultaty w trakcie seminariów, w których udział jest otwarty 

dla szerokiej publiczności.  

Instytut corocznie wydaje w formie publikacji oraz udostępnia w wersji elektronicznej na 

własnej stronie Internetowej raport roczny w języku angielskim - Annual Report, który ma na 

celu prezentację realizowanych w minionym roku zadań, uzyskanych wyników i osiągnięć 

(patentów, nagród i wyróżnień) oraz popularyzację Instytutu. 

Instytut stosuje przejrzystą politykę wynagradzania, premiowania i nagradzania wg zasad 

określonych w Zakładowym Zbiorowym Układzie Pracy, uzgodnionym ze Związkami 

Zawodowymi i Radą Pracowników oraz Regulaminem premiowania i nagród. 

4.4 WYSOKA JAKOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, 

NAUKOWEJ I RYNKOWEJ 

Nabyte w wieloletnim działaniu wiedza i doświadczenie, osiągnięty dorobek badawczy oraz 

uzyskane wyniki wykonanych zadań, a także posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry 

naukowej, badawczej i inżynieryjnej, akredytowanych laboratoriów i bazy materialnej 



 10 

w trzech lokalizacjach (w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku), a ponadto dbanie o stały rozwój 

kadry i infrastruktury badawczej pozwalają Instytutowi na utrzymywanie prestiżu i istotnej 

pozycji rynkowej oraz na podejmowanie odpowiedzialnych działań, projektów i innych prac 

o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym i wykonywanie ich z najwyższą jakością. 

Pod względem uzyskiwanej efektywności badawczej Instytut plasuje się wśród najwyżej 

ocenionych jednostek w grupie Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie 

informacyjne (G5) za działalność w latach 2005-2009. 

4.5 ZACHOWANIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW POSTĘPOWANIA 

Działając w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych oraz poczty, realizując 

tematy badawczo-rozwojowe oraz prowadząc różnorodne prace o charakterze technicznym 

i usługowym, Instytut: 

- wypełnia swoje zobowiązania w sposób profesjonalny, 

- wywiązuje się z umów i zobowiązań w sposób rzetelny i w terminie, 

- zachowuje obiektywizm i bezstronność, 

- zachowuje poufność informacji, 

- przestrzega praw autorskich i dorobku intelektualnego, 

- przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji. 

4.6 DOBÓR PROFESJONALNEJ KADRY I STWARZANIE JEJ WARUNKÓW DO 

ROZWIJANIA KOMPETENCJI 

Instytut doceniając wartość, potencjał i rolę profesjonalnej kadry zatrudnia zespół naukowców 

i specjalistów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach w dziedzinie telekomunikacji 

i technik informacyjnych oraz poczty. 

Zatrudnianie pracowników na stanowiska naukowe następuje w drodze konkursu. Ponadto, 

dokonywane są okresowe oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych. 

Instytut posiada profesjonalny Ośrodek Szkolenia, funkcjonujący w strukturze organizacyjnej, 

który prowadzi działalność szkoleniową w ramach posiadanych uprawnień placówki 

kształcenia ustawicznego w zakresie doskonalenia zawodowego kadr. Instytut zapewnia 

pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji i odbywania szkoleń wewnętrznych we 

własnym Ośrodku Szkolenia oraz szkoleń zewnętrznych. 

Młodzi pracownicy naukowi Instytutu i doktoranci mają możliwość aplikowania o przydział 

środków finansowych z dotacji celowej przyznawanej Instytutowi na rozwój młodych 

naukowców i uczestników studiów doktoranckich. 

Podział środków z tej dotacji realizowany jest w Instytucie w wymaganym przez ww. ustawę 

trybie konkursu wewnętrznego, który jest organizowany zgodnie z zasadami określonymi 

w obowiązującym w Instytucie Regulaminie o podział dotacji na rozwój młodych naukowców 

i uczestników studiów doktoranckich. 

Pracownikom podnoszącym kwalifikacje zawodowe mogą być udzielane urlopy szkoleniowe 

oraz zwolnienia z części dnia pracy wg zasad określonych w Regulaminie Pracy. 

4.7 EFEKTYWNE I PRZEJRZYSTE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

Instytut otrzymuje środki budżetowe w różnych formach, dba o ich właściwe wykorzystanie, 

stosuje przejrzyste kryteria i tryb ich rozdzielania, rozliczania oraz prowadzi 

sprawozdawczość w zakresie wykorzystania przyznanych środków i uzyskanych wyników. 
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Odnośnie wykorzystania środków z dotacji statutowej przyznawanej Instytutowi corocznie, 

obowiązuje zarządzenie Dyrektora Instytutu w sprawie trybu planowania, realizacji 

i odbiorów prac działalności statutowej. Wraz z wnioskiem o dotację na działalność statutową 

na kolejny rok składane jest sprawozdanie z wykorzystania środków uzyskanych 

w poprzednim roku oraz ich rozliczenie. Opracowania wytworzone wskutek realizacji prac ze 

środków statutowych są dostępne w wewnętrznych repozytoriach Instytutu, w bibliotece 

Instytutu oraz na publicznej stronie internetowej Instytutu, z wyjątkiem prac objętych 

klauzulą poufności. 

Środki finansowe uzyskane z innych źródeł są wykorzystywane i rozliczane zgodnie 

z wymaganiami instytucji finansujących, zawartych w dokumentach dotyczących określonego 

rodzaju finansowania. 

4.8 PRZESTRZEGANIE ZASADY UCZCIWOŚCI I ZAKAZU KORUPCJI, 

UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW 

Instytut przestrzega przepisów dotyczących walki z korupcją. 

Instytut wymaga od swoich pracowników postępowania uczciwego, nie budzącego 

jakichkolwiek podejrzeń i wolnego od wszelkich form korupcji, unikania wszelkich form 

konfliktów z innymi osobami, w tym konfliktów z innymi pracownikami Instytutu. 

W celu uniknięcia konfliktu interesu, jaki może powstać między interesem prywatnym 

pracownika a interesem Instytutu, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: naukowych, 

badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych, zgodnie z zarządzeniem w sprawie 

dodatkowego zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników 

Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, mogą uzyskać zgodę na taką 

formę zatrudnienia od Dyrektora Instytutu pod warunkiem, że działalność ta nie będzie miała 

charakteru konkurencyjnego w stosunku do działalności prowadzonej w Instytucie. 

W Instytucie działa Komisja dyscyplinarna wybierana w wyborach na 4-letnią kadencję, 

czuwająca nad przestrzeganiem zasad etyki w nauce przez pracowników naukowych 

i badawczo-technicznych oraz rzecznik dyscyplinarny powołany przez Radę Naukową 

Instytutu. 

W kontaktach zewnętrznych pracownicy Instytutu kierują się zasadami ujętymi w niniejszym 

Kodeksie postępowania, a celem dochowania regułom przejrzystości i unikania okoliczności 

mogących stwarzać podejrzenie działań korupcyjnych, w spotkaniach z partnerami i klientami 

zewnętrznymi uczestniczą w obecności co najmniej dwóch przedstawicieli Instytutu, a po 

odbytym spotkaniu sporządzają notatkę zawierającą informację o przebiegu spotkania, 

podjęte ustalenia lub zobowiązania, listę uczestników. Z treścią notatki zapoznawany jest 

bezpośredni przełożony pracowników Instytutu, a jej kopia jest przechowywana w aktach 

sprawy prowadzonej w danej komórce organizacyjnej Instytutu. 

4.9 PRZESTRZEGANIE ZASAD UCZCIWEJ KONKURENCJI 

Instytut działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady konkurencji. 

W Instytucie stosuje się zasady uczciwej i wolnej konkurencji, nie podejmuje się żadnych 

działań niezgodnych z obowiązującym prawem i nie dopuszcza się do żadnych nieuczciwych 

i nieetycznych praktyk, godzących w konkurentów. Instytut nie pozyskuje informacji 

dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. 

Pracownicy Instytutu są zobowiązani na mocy Regulaminu Pracy do nie ujawniania 

posiadanych informacji stanowiących informację służbową w sytuacjach, w których 
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informacja ta mogłaby służyć instytucjom konkurencyjnym. Zgodnie z Regulaminem Pracy, 

pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy. 

Na mocy zarządzenia w sprawie zakazu konkurencji dla pracowników Instytutu pracownicy 

Instytutu zatrudnieni na stanowiskach: zastępców dyrektora, głównego księgowego, 

naukowych, badawczo-technicznych i inżynieryjno-technicznych zobowiązani są do zawarcia 

umowy z Dyrektorem Instytutu o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej w okresie 

trwania stosunku pracy w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym. 

W przypadku poniesienia przez Instytut szkody wskutek naruszenia zakazu konkurencji przez 

wymienionych w zarządzeniu pracowników, pracodawca może dochodzić od pracownika 

wyrównania tej szkody. 

4.10 PRZESTRZEGANIE ZASADY POUFNOŚCI 

Pracownicy Instytutu, zgodnie z Regulaminem Pracy są zobowiązani do nie ujawniania 

posiadanych informacji stanowiących informację służbową dotyczącą Instytutu, zwłaszcza 

w sytuacjach, w których informacja ta mogłaby służyć instytucjom konkurencyjnym. 

Pracownicy Instytutu są zobowiązani do przestrzegania zasady zachowania poufności 

pozyskanych informacji, w tym informacji o klientach, urządzeniach przekazanych do badań, 

testów, wzorcowań, wynikach prac i badań powstałych wskutek realizacji umów na rzecz 

zleceniodawców zewnętrznych. W szczególności, przy realizacji zadań według zawartych 

umów ze zleceniodawcą zewnętrznym przestrzegane są zapisy tej umowy odnośnie 

zachowania poufności, których zakres uzgodniony jest między stronami umowy. 

4.11 OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH 

Instytut posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia wystawione 

przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, potwierdzające pełną zdolność do 

zapewnienia ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą TAJNE. 

W Instytucie funkcjonuje Pion Ochrony Informacji Niejawnych (PIN), w skład którego 

wchodzą: 

1) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – kierownik pionu; 

2) Kierownik kancelarii tajnej; 

3) Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego; 

4) Administrator systemu ds. przetwarzania informacji niejawnych. 

Do zadań PIN należy wykonywanie działań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 

o ochronie informacji niejawnych. 

Pracownicy Instytutu są zobowiązani zapisami Regulaminu Pracy do przestrzegania 

tajemnicy zgodnie z ww. ustawą o ochronie informacji niejawnych. 

4.12 PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Instytut stosuje się do obowiązujących przepisów o zamówieniach publicznych. Na podstawie 

obowiązujących przepisów Instytut opracował w 2005 r., do użytku wewnętrznego, 

dokument: ,,Instrukcja udzielania zamówień publicznych w Instytucie Łączności – 

Państwowym Instytucie Badawczym”. 

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

powoływana jest przez Dyrektora Instytutu Komisja Przetargowa, która działa według 

Regulaminu pracy Komisji Przetargowej opracowanego na podstawie ww. ustawy. Komisja 

przetargowa przeprowadza procedurę udzielania zamówienia publicznego zgodnie z tą 
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ustawą, przestrzegając w szczególności zasady uczciwej konkurencji, bezstronności, jawności 

i pisemności. 

Uczestnicząc w przetargach w swoich ofertach Instytut rzetelnie przedstawia warunki, 

osiągnięcia i doświadczenia. Nie podejmuje działań niezgodnych z prawem, w szczególności 

działań o charakterze korupcyjnym, które miałyby wpływ na podejmowane decyzje. 

4.13 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Instytut stosuje się do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony własności 

intelektualnej. 

W odniesieniu do wszelkich dóbr niematerialnych, występujących w obrocie 

cywilnoprawnym, a określanych pojęciem własności intelektualnej, Instytut postępuje 

zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz respektuje obowiązujące Polskę przepisy 

w ramach prawa wspólnotowego i międzynarodowego, a także układy i porozumienia. 

Instytut chroni własny dorobek intelektualny (Instytutu jako całości, grup pracowników 

i poszczególnych pracowników), a w odniesieniu do własności intelektualnej innych (w tym 

wyników twórczości naukowej) postępuje zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

4.14 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Postępowanie Instytutu w zakresie danych osobowych jest zgodne z obowiązującym w tym 

zakresie prawodawstwem. 

Instytut chroni dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, używa i przetwarza 

informacje osobiste w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.15 POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTAMI 

Sposób postępowania z dokumentami w Instytucie, zasady ich klasyfikacji oraz zasady i tryb 

postępowania z dokumentacją archiwalną jest zgodny z krajowymi przepisami 

kancelaryjnymi i archiwalnymi. Ponadto, obowiązuje zarządzenie w sprawie wprowadzenia 

przepisów kancelaryjnych (zawierające Instrukcję kancelaryjną i archiwalną) oraz decyzja w 

sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, wydane przez Dyrektora Instytutu. 

Instytut posiada archiwum zakładowe, nad którym kontrolę sprawuje archiwum państwowe –

Archiwum Akt Nowych. 

4.16 OTWARTOŚĆ NA PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY 

Instytut stosuje zasadę otwartości na podejmowanie współpracy z różnymi jednostkami 

naukowymi i badawczymi krajowymi i zagranicznymi, instytucjami administracji państwowej 

i publicznej, operatorami i dostawcami usług i urządzeń, organizacjami i podmiotami 

działającymi na rynku komercyjnym. 

Współpraca z zagranicą stanowi ważny obszar działalności Instytutu. Instytut od wielu lat 

współpracuje w różnych działaniach (w tym wspólnych projektach, publikacjach, 

konferencjach, wymianie naukowców) z zagranicznymi uniwersytetami i instytucjami 

badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska badawczego i budowy 

Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). 

Pracownicy Instytutu aktywnie współpracują z organizacjami normalizacyjnymi krajowymi 

i międzynarodowymi, uczestnicząc m.in. w opracowywaniu i opiniowaniu norm, w zakresie 

stanowiącym przedmiot działania Instytutu. 
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Wdrażanie zasady otwartości na podejmowanie współpracy przejawia się w działalności 

Instytutu również przez organizowanie konferencji o zasięgu krajowym, a także 

międzynarodowym, organizowanie licznych otwartych seminariów i szkoleń, które służą 

upowszechnianiu wiedzy, wymianie doświadczeń oraz integracji i współpracy różnych 

jednostek, instytucji i środowisk. 

W podejmowanej współpracy Instytut troszczy się o dobre relacje z partnerami, interesantami, 

klientami i współpracownikami. 

4.17 BEZPIECZEŃSTWO I WARUNKI PRACY 

Instytut spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy określone 

w obowiązujących przepisach krajowych, a także w obowiązującym w Instytucie 

Regulaminie Pracy. 

Instytut zapewnia swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy, w przyjaznym dla zdrowia 

środowisku, dba o ochronę zdrowia i życia pracowników m. in. przez: zapobieganie 

wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 

ochronę pracy kobiet.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, w Instytucie funkcjonuje służba 

BHP (inspektor BHP oraz społeczni inspektorzy pracy) i powołana przez Dyrektora Komisja 

Bezpieczeństwa, sprawujące bezpośredni nadzór nad warunkami pracy. 

Instytut spełnia wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego, co realizuje 

w praktyce zarówno w sferze organizacyjnej jak i w zakresie zapewnienia technicznych 

środków zabezpieczeń przeciwpożarowych we wszystkich swoich obiektach. Instytut 

zatrudnia inspektora ochrony przeciwpożarowej. 

Wszyscy pracownicy podlegają okresowym szkoleniom z zakresu BHP i ochrony 

przeciwpożarowej, a na bieżąco mogą korzystać z zamieszczonych w Intranecie dokumentów: 

1) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instytutu; 

2) Materiały do samokształcenia w dziedzinie Bezpieczeństwa i higieny pracy; 

3) Ocena ryzyka zawodowego pracownika biurowego. 

4.18 DBANIE O OCHRONĘ MIENIA INSTYTUCJI 

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym pracownicy ponoszą bezpośrednią 

odpowiedzialność materialną za powierzone mienie Instytutu (w tym za aparaturę, narzędzia, 

sprzęt, materiały) oraz są zobowiązani do rozliczenia się pod względem ich ilości i jakości. 

4.19 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Instytut przestrzega zasad mających na celu ochronę środowiska naturalnego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. 
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ZAŁĄCZNIK 

Wykaz głównych dokumentów przywołanych w Kodeksie Postępowania  

Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego 

 

Dokumenty regulacyjne wewnętrzne Instytutu Łączności: 

1. Statut Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu  Badawczego w Warszawie 

(Zarządzenie Nr 19 Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego); 

2. Regulamin Organizacyjny Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, 

Warszawa, 30 marca 2012 r.; 

3. Regulamin Pracy Pracowników Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu 

Badawczego (wprowadzony Zarządzeniem nr 15 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 

15 grudnia 2011 r.); 

4. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z dnia 29 lipca 2011 r.; 

5. Regulamin premiowania i nagród (wprowadzony Zarządzeniem nr 14 Dyrektora 

Instytutu Łączności z dnia 30 grudnia 2010 r.); 

6. Regulamin funkcjonowania Rady Pracowników w Instytucie Łączności - kadencja 

2010-2014; 

7. Zarządzenie nr 15 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 

w Instytucie Łączności; 

8. Zarządzenie nr 19 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 3 października 2005 r. 

w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 15 z 2002 r. dotyczącego 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości 

w Instytucie Łączności; 

9. Zarządzenie nr 6 Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego 

z dnia 10 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych 

i archiwalnych w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym oraz 

Decyzja nr 60 Dyrektora Instytutu z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie stosowania 

instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej; 

10. Zarządzenie nr 2 Dyrektora z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie dodatkowego 

zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Instytutu 

Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego; 

11. Instrukcja udzielania zamówień publicznych w Instytucie Łączności – Państwowym 

Instytucie Badawczym wprowadzona Zarządzeniem nr 11 Dyrektora Instytutu z dnia 10 

maja 2005 r.; 

12. Zarządzenie nr 8 Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego 

z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie trybu planowania, realizacji i odbiorów prac 

działalności statutowej; 

13. Zarządzenie nr 12 Dyrektora Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego 

z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zakazu konkurencji dla pracowników Instytutu 

Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego; 

14. Regulamin konkursu o podział dotacji na rozwój młodych naukowców i uczestników 

studiów doktoranckich, obowiązujący w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie 

Badawczym (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8 Dyrektora Instytutu Łączności – 

Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 13 maja 2013 r.); 
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15. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Instytucie Łączności 

Warszawa, 2012 (załącznik do Zarządzenia nr 5 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 

25 kwietnia 2012 r.); 

16. Zarządzenie nr 10 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia regulaminu przyznawania dodatków bhp; 

17.  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Instytutu Łączności, Warszawa, listopad 

2009 r.; 

18. Regulamin określający tryb przeprowadzenia okresowej oceny dorobku naukowego i 

technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu Łączności 

(Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 11 

października 2012 r.); 

19.  Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków pracowników Instytutu 

Łączności (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16 Dyrektora Instytutu Łączności z dnia 3 

grudnia 2012 r.). 
 

Dokumenty krajowe i międzynarodowe 

1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ( Dz. U. Nr 96, poz.618, 

z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010r. Nr 

96, poz. 615); 

3. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r., Nr 24 poz. 141); 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 170, poz. 1652); 

5. Norma PN–EN ISO/IEC 17025:2005 i Ap1:2007 „Ogólne wymagania dotyczące 

kompetencji laboratoriów badawczych wzorcujących”; 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, 

poz. 926, z późn. zm.); 

7. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. 2010 r. 

Nr 182, poz. 1228); 

8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 

z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.); 

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 

1402, z późn. zm.); 

10. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 r., Nr 

119, poz. 1117, z późn. zm.); 

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 

2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm); 

12. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej 

przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 106, poz. 679); 

13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, 

poz. 759, z późn. zm.); 

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, 

z późn. zm.); 

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 

2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563); 

16. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., rezolucja nr 44/25; 

17. Konwencja nr 182 Międzynarodowej Organizacji Pracy z 1999 r., dotycząca zakazu 

i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci; 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971060679
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18. Konwencja nr 138 z 1973 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca najniższego 

wieku dopuszczenia do zatrudnienia; 

19. Konwencja Sztokholmska z 1998 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych; 

20. Protokół  Montrealski z 1987 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową; 

21. Konwencja bazylejska z 1998 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwaniu 

odpadów niebezpiecznych; 

22. Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEE); 

23. Dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

24. Norma NF EN 13000 w sprawie projektu środowiskowego dla opakowań; 

25. Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca 

oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych; 

26. Rzetelność w badaniach naukowych oraz poszanowanie własności intelektualnej, 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2012 r.; 

27. Kodeks etyki pracownika naukowego, Załącznik do uchwały Nr 10/2012 Zgromadzenia 

Ogólnego PAN z dnia 13.12.2012 r. 

 


