
Wsparcie finansowe uzyskiwane przez Jednostkę Certyfikująca Wyroby – opis środków  

  

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych stanowi jeden z elementów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce z 

dnia 28 lipca 2018 r. system ten tworzą m.in. uczelnie, federacje podmiotów szkolnictwa wyższego i 

nauki, Polska Akademia Nauk, instytuty naukowe PAN, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w 

ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, a także inne podmioty 

prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.   

  

Zgodnie z ustawą o Sieci Badawczej Łukasiewicz z dnia 21 lutego 2019 roku podstawowym źródłem 

finansowania działalności bieżącej instytutów sieci, w tym Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez 

Chemicznych, w którym funkcjonuje Jednostka Certyfikująca Wyroby, są środki finansowe 

przyznawane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na podstawie 

przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 63 ust. 2 pkt 2) oraz Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (art. 365 pkt 2a), tzw. subwencja, na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora 

Instytutu Sieci.   

  

Instytut Sieci posiada osobowość prawną, jest jednostką wyodrębnioną pod względem prawnym  i 

ekonomiczno-finansowym. Do podstawowej działalności Instytutu Sieci należy prowadzenie badań 

naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażanie ich wyników w praktyce gospodarczej. W jej ramach 

Instytut może np. wykonywać badania i analizy oraz opracowywać opinie i ekspertyzy w zakresie 

prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzić działalność normalizacyjną, 

certyfikacyjną i aprobacyjną, czy też opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych 

dziedzin nauki i techniki.   

  

Instytut Sieci uzyskuje przychody w związku z prowadzoną działalnością (np. ze sprzedaży wyników 

badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami). Może wnioskować 

również o przyznanie dotacji na realizację projektów badawczych lub wspierających działalność 

naukową na podstawie przepisów ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz (art. 63 ust. 2 pkt 3) oraz 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 365 pkt 2b i 4). Pozyskuje także środki zewnętrzne w ramach 

naborów i konkursów na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe, ogłaszanych przez instytucje 

krajowe i zagraniczne, w tym m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Narodowe Centrum Nauki.   

  

Pracę instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz nadzoruje Prezes Centrum Łukasiewicz, 

który podlega ministrowi właściwemu do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.  

  

Bezpośrednie finasowanie działalności certyfikacyjnej Jednostki Certyfikującej Wyroby (JCW) jest 

realizowane z pozyskiwanych środków/opłat, którymi są obciążani Wnioskujący/Klienci w wyniku 

prowadzonych procesów certyfikacji.  


