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STATUT 
Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1-
1. Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, zwany dalej „Instytutem", jest 

państwową jednostką organizacyjną, wyodrębnioną pod względem prawnym, 
organizacyjnym i ekonomiczno - finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace 
rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. 

2. Instytut działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 poz. 371 ze zm.), zwanej dalej „ustawą"; 

2) dekretu z dnia 28 października 1947 r. o utworzeniu Morskiego Instytutu Rybackiego 
(Dz. U. Nr 66, poz. 406); 

3) zarządzenia Nr 13 Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 26 
marca 1986 r. w sprawie aktu erekcyjnego Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni 
(Dz. Urz. UGM Nr 2, poz. 9 oraz z 1989 r. Nr 11, poz. 85); 

4) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie 
reorganizacji Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni (Dz. U. Nr 102, poz. 701); 

5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie nadania 
Morskiemu Instytutowi Rybackiemu w Gdyni statusu państwowego instytutu 
badawczego (Dz. U. Nr 124, poz. 699); 

6) niniejszego statutu. 

§2. 
Instytut posiada osobowość prawną. 

§3. 
Siedzibą Instytutu jest miasto Gdynia. 

§4. 
1. Instytut używa nazwy „Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy". 

2. Instytut może używać skróconej nazwy „MIR - PIB" lub „Morski Instytut Rybacki". 

3. Nazwa anglojęzyczna Instytutu brzmi: "National Marinę Fisheries Research Institute" 
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(NMFRI). 

§5. 
Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej 
pośrodku i nazwą Instytutu w otoku. 

§6. 
Organem sprawującym nadzór nad Instytutem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa. 

§ 7. 

1. Instytut może tworzyć oddziały, zakłady i stacje badawcze poza swoją siedzibą, 
odpowiadające przedmiotowi i zakresowi działalności Instytutu. 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony 
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji 
związkowych. 

3. Instytut może: 

1) tworzyć lub przystępować do stowarzyszeń; 

2) podejmować wspólne przedsięwzięcia z innymi jednostkami organizacyjnymi 
krajowymi i zagranicznymi, w tym współpracować w ramach centrów naukowo -
przemysłowych; 

3) tworzyć lub przystępować do spółek krajowych i zagranicznych. 

4. Instytut jest armatorem statków badawczych. 

5. Warunki tworzenia oraz zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych wspólnych z 
podmiotem zagranicznym określają odrębne przepisy. 

Rozdział II 

Przedmiot i zakres działalności Instytutu 

§8. 
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 
obejmujących w szczególności dziedziny stwarzające naukowe podstawy zarządzania 
rybołówstwem morskim: oceanografię, rybactwo, biologię, ekologię, technologię 
przetwórstwa, chemię żywności i środowiska, bezpieczeństwo żywności, techniki połowów, 
ekonomikę i akwakulturę. 

§9. 
1. Do podstawowej działalności Instytutu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 
1885 z późn. zm.), należy: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk 
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z); 

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i 
humanistycznych (PKD 72.20.Z). 
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2. Do zadań Instytutu należy: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedzin wymienionych w § 8 
oraz przystosowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce; 

2) współpraca naukowa i naukowo-techniczna w zakresie wymaganym przez Wspólną 
Politykę Rybacką Unii Europejskiej; 

3) prezentowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych; 

4) udział w pracach międzynarodowych organizacji koordynujących badania środowiska 
morskiego i żywych zasobów morza; 

5) prowadzenie usług naukowo-technicznych; 

6) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do wykorzystania 
w praktyce i wdrożenia; 

7) prowadzenie kursów dokształcających; 

8) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wiedzy o morzu i jego żywych 
zasobach oraz innych zagadnień wynikających z działalności statutowej Instytutu; 

9) popularyzacja wiedzy o morzu, jego zasobach oraz racjonalnych sposobach 
eksploatacji żywych zasobów morza przez: 

a) działalność wystawienniczą Akwarium Gdyńskiego - placówki o statusie 
ogrodu zoologicznego, której właścicielem jest Instytut, 

b) prowadzenie działalności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w Akwarium 
Gdyńskim; 

10) kształcenie i doskonalenie kadr specjalistów z dziedzin objętych działalnością 
Instytutu; 

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący. 

§ 10. 

1. Instytut może prowadzić również inną działalność, niż wymieniona w § 8 i 9 statutu, w 
zakresie: 

1) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac 
chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z); 

2) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z); 

3) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 

4) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20. Z); 

5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z); 

6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 
68.20.Z); 

7) transport morski i przybrzeżny pasażerski (PKD 50.10.Z); 

8) wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z); 

9) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82. 30.Z); 

10) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z); 

11) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); 
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12) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); 

13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 
zarządzania (PKD 70.22.Z). 

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest wyodrębniona pod względem finansowym i 
rachunkowym z działalności statutowej Instytutu. 

Rozdział III 
Organy Instytutu 

§11. 
1. Organami Instytutu są: 

1) Dyrektor; 
2) Rada Naukowa. 

2. Uprawnienia i obowiązki organów Instytutu reguluje ustawa. 

§12. 
1. Dyrektor powołuje: 

1) sekretarza naukowego Instytutu; 

2) jedno kolegium; 

3) jeden organ opiniodawczo-doradczy. 
2. Powołując organy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Dyrektor określi ich nazwę, skład 

osobowy, zadania oraz tryb pracy. 

§13. 
1. Rada Naukowa liczy 28 członków, w tym: 

1) 14 pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu; 

2) 14 osób spoza Instytutu. 

2. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

§14. 
Pracownicy, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 1: 

1) posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy, wchodzą w 
skład Rady Naukowej w liczbie 9; 

2) nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego albo tytułu naukowego, 
wchodzą w skład Rady Naukowej w liczbie 5. 

Rozdział IV 

Zatrudnianie pracowników i komisja dyscyplinarna 

§ 15. 
Zasady zatrudniania pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje 
określają: 
1) ustawa; 
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2) regulamin wynagradzania; 
3) regulaminy pracy obowiązujące w Instytucie. 

§16. 

1. Zatrudnienie pracownika naukowego w Instytucie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 
ustawy, jest poprzedzone konkursem. 

2. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez dyrektora Instytutu. W 
skład komisji konkursowej wchodzą członkowie komisji ds. kadry naukowej Rady 
Naukowej, dyrektor lub jego zastępca, osoba wnioskująca o zatrudnienie/kierownik 
zakładu naukowego w którym jest przeprowadzany konkurs. W skład komisji mogą być 
również powołani przez dyrektora Instytutu: członkowie dodatkowi do konkretnych 
konkursów, którzy są specjalistami w dziedzinie, w której kandydat prowadzi działalność 
naukową. 

3. Komisja konkursowa działa na podstawie regulaminu postępowania konkursowego 
określonego przez dyrektora. 

4. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości 
na stronie internetowej Instytutu, na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 
nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Komisji Europejskiej 
w europejskim portalu dla mobilnych naukowców przeznaczonym do publikacji ofert 
pracy naukowców. 

5. Informacja o konkursie powinna zawierać: 
1) wymagania stawiane kandydatowi; 
2) wykaz wymaganych dokumentów, w tym obligatoryjnie: życiorys naukowy oraz 

informacja o dorobku naukowym i zawodowym; 
3) termin złożenia dokumentów; 
4) termin rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Kandydat powinien złożyć dokumenty wymienione w informacji o konkursie. 
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne komisja konkursowa przeprowadza 
rozmowę kwalifikacyjną. 

7. Na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa 
wyłania zwycięzcę konkursu, którego przedstawia dyrektorowi. Po uzyskaniu opinii Rady 
Naukowej, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję o zatrudnieniu kandydata na 
stanowisku pracownika naukowego. 

8. Konkurs może być nierozstrzygnięty i w takim wypadku można ogłosić nowy konkurs na 
dane stanowisko. 

§17. 

1. Komisja dyscyplinarna w Instytucie składa się z 3 członków pochodzących 
z wyborów. 

2. Dyrektor zarządza wybory do komisji dyscyplinarnej i powołuje komisję wyborczą 
składającą się z 5 członków będących pracownikami Instytutu, którzy wyrazili pisemną 
zgodę na zasiadanie w komisji wyborczej, oraz wskazuje przewodniczącego komisji 
wyborczej. 

3. Osoby zasiadające w komisji wyborczej nie mogą kandydować do komisji dyscyplinarnej. 
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4. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-
technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu w Instytucie nie krócej niż rok 
od dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisji dyscyplinarnej. 

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikowi naukowemu i badawczo-
technicznemu, zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie. 

6. Kandydatury do komisji dyscyplinarnej zgłaszają osoby, o których mowa w ust. 5, do 
przewodniczącego komisji wyborczej, w terminie 14 dni od dnia zarządzenia wyborów 
przez Dyrektora. 

7. Komisja wyborcza informuje pracowników Instytutu o terminie wyborów oraz ogłasza 
listę kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed 
wyznaczonym dniem wyborów. 

8. Głosowanie jest tajne. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą kandydaci, którzy 
otrzymają kolejno największą liczbę głosów. 

9. W przypadku gdy więcej kandydatów niż ma zostać wybranych uzyskało jednakową 
największą liczbę głosów, przewodniczący komisji wyborczej zarządza dodatkowe 
głosowanie spośród osób które uzyskały jednakową największą liczbę głosów. 

10. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi. 

11. Dyrektor ogłasza wyniki wyborów. 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

§18. 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw 
rybołówstwa. 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Morskiego Instytutu Rybackiego -

Państwowego Instytutu Badawczego 
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