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I. Postanowienia ogólne
$1

Instytut Podstawowych Problemów TechnikI zwany dalej 
',Instytutem', 

jest instytutem
naukowym Polskiej Akademii Nauk.

$2
Inst1.tut działa w szcze go|no ści na po dstawi e :

1. Ustawy zdnia 30 kwietniaZ}I) r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz.619);
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznl|< do uchwały nr 8lf0l0

Zgromadzenia Ogolnego Polskiej Akademii Nauk z dnta 24 listopada2010 r;

3. Uchwały Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie utworzenia Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki z dnia 9 grudnia 1952 r., zatwterdzonej uchwałą nr
693l53 Prezydium Rządu z dnta24 wrześnla 1953 r.;

4. Niniejszego Statutu.

$3
1. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
2. Instytut moze posiadaó jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
3. Instytut posiada osobowoŚć prawną.

s4
1' Instytut uiywa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej

pośrodku i nazwą Instytutu w otoku: Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk.

2. Instytut uŻywa skrótu IPPT PAN oraz nazwy w języku angielskim: Institute of
Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences.

II. Zadania Instytutu 
$ 5

Przedmiotem dział'ania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie podstaw
współczesnej techniki oraz upowszechnianie wynikow tych badań'

Polskiej Akademii Nauk

Michał Kleiber
Warszawa, dnia.



s6
Do zadań Inst1.tutu naleŻy w szczego|ności:

l) prowadzenie prac badawczych w zakresie szeroko rozumianych nauk technicznych
i ich zastosowań' z naciskiem na współczesne wyzwania w mechanice, ftzyce,
informatyc e, tnzynierii materiałowej i biomedycznej;

2) prowadzenie prac rozwojowych związanych z pracami badawczymi prowadzonymi
w Instytucie;

3) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową
4) ksŹałcenie pracowników naukowych i specjalistów w zakresie prowadzonych

badań naukowych i posiadanych uprawnień do nadawania stopni naukowych;
5) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej ptZęZ tworzenie konsorcjów

naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami
zagrantcznymi'

6) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalnoŚci Instytutu;

]) wykonywanie innych zadan wynikających z obowiązujących przepl'sow oraz
zleconych p|zez władzę Pol skiej Akademii Nauk.

$7
Zadantawymienione w $ 6 Instytut realizuje w szczegolności ptzez:

1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
4) prowadzenie studiów doktoranckich i innych form kształcenia związanych z

działalnością Instytutu;
5) ochronę własnych oryginalnych rozwtązań naukowo-technicznych w kraju t za

granicą;
6) współpracę z krajowymt t zagranlcznymi instytucjami naukowymi;
1) opracowywanie ekspertyz t udzielanie opinii w zakresię problematyki naukowej

instytutu;
8) organizowanie zebran naukowych (seminaria, konferencje, sympozja i inne);

9) organtzację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych
w zakresie swojej działalności naukowej;

1 0) prowad zęnię dział'alności wydawniczej ;

1 1 ) utrzymywanie i rozwij ani e bazy doświadczalnej Instytutu;

12) utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej i bazy obliczeniowej w
Instytucie.

III. Organizacja InsĘtutu
$8

organami Instytutu są:

1) Dyrektor;
2) Rada Naukowa.

$e
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną

w drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektor powołuje zastępców Dyrektora: ds. naukowych, ds. ogolnych i ds. inwestycji.

3' Powołanie zastępcy Dyrektora ds. naukowych następujd po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Radę Naukową.

4, Zastępców Dyrektora odwołuje Dyrektor.



$10
1. Do zakresu działania DyrektoranaleŻy w szczego|ności:

1) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu plawa

pracy zastrzeŻone dla pracodawcy;
3) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
4) ustalanie planu flnansowego Instytutu;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów' opinii i wniosków

naleŻących do zakresu jej dztałanla
6) przygotowywanie projektow schematu struktury organtzacyjnej Instytutu;
7) ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
8) opracowanie regulaminu pracy;
9) opracowywanie tocznych sprawozdan z działalności instytutu i przedstawianie ich

Radzie Naukowej do zatwierdzewa;
1 0) powoływanie kierowników j ednostek or gantzacyj nych Inst1.tutu;

11) uzgadnianie z Radą Naukową działań określonych w pkt. 3 i 10 dotyczących
działalności naukowo-badawczej Instytutu.

2. Dyrektor kieruje bteŻącą działalnością Instytutu, odpowiada Za gospodarowanie
mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowl'ada za wynik finansowy
Instytutu.

$ 11

1' ' Zastępcy Dyrektora ds. naukowych powierza się zadan|aw szazęgólnoŚci w zakresie:
1) koordynacji planów badawczych, nadzoru nad ich reallzacją oraz Splawozdan

naukowych opracowanych ptzez kierowników głownych jednostek

otganlzacyjnych Instytutu i przedstawianie ich Radzię Naukowej do zatwierdzęn|a;
2) koordynacji współpracy naukowej z instytucjami krajowymi i zagrantcznymi;
3) koordynacji działalności Inst1.tutu w zakresie kształcenia;
4) organizacjt okresowych ocen jednostek i pracowników Instytutu;
5) organizacji działalności wydawniczej, informacyjnej i nadzoru nad biblioteką

naukową.
2. Zastępcy Dyrektora ds. ogólnych powierza się zadania w szczego|ności w zakresie:

1) ogólnego nadzoru nad sytuacją finansową Instytutu;
2) zapewnl'enia warunków organizacy1nych praay Instytutu i koordynacjt dział'anl'a

podle gaj ących mu admini stracyj nych j ednostek or ganlzacy jnych Instytutu;
3) ogolnej koordynacji i strategii w zakresie planowania i sprawozdawczości;
4) nadzoru nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu;
5) współpracy zptzemysł.em i komercjalizacjt wyników badań naukowych.

3, Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji powierza się zadanla w zakresie nadzoru i
koordynacj i dział'an zwtązanych z duŻymi inwestycjami.

4. Szczegołowy zakres dział'ania swoich zastępców ustala Dyrektor Instytutu.

$12
1. Dyrektor moze powoływać organy dorudcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów' o których mowa w ust'1 okreŚla decyĄa

Dvrektora o ich oowołaniu.



s 13

I. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 50.

2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4Lata.

s14
W skład Rady Naukowej wchodząz gł.osem stanowiącym:

1) wybrani przedstawiciele osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora
habilitowanego zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy' w
|iczbie 30 pomniejszonej o liczbę osób wymienionych w pkt' 2 t zatrudnionych w
Instytucie w pełnym wym|arze czasu pracy;

2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej
Instytutu przezWydziat IV Nauk Technicznych;

3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub
doktora i będące wybitnymi specjalistami, niezatrudnione w Instytucie albo
zatrudnione w Instytucie w niepełnym .vqtm:rarze czasu pracy' wybrane przez osoby
wymienione w pkt. 7 i 2, w liczbie 15 pomniejszonej o liczbę osÓb wymienionych w
pkt.2 i nie zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;

4) dwóch wybranych przedstawicieli pracowników naukowych innych niz określeni w
pkt. 1 zatrudnionych w Instytucie w pełnym wym|arzę czasu pracy;

5) wybrany przedstawiciel doktorantów;
6) Dyrektor Instytutu i jego zastępca do spraw naukowych;

s ls
Liczba członków Rady Naukowej nie zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu
pracy wynosi co najmniej 15.

s 16

1. Wyboru przedstawicieli pracownikow wymienionych w $ 14 pkt.1 dokonuje zebrante
wszystkich osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu ptacy, w trybie okreŚlonym w
ust. 6.

2' Wyboru członków Rady Naukowej określonych w $ 14 pkt. 3 dokonuje zebranie osób
wymienionych w $ 14 pkt. I,2,w trybie określonym w ust' 6.

3' Wyboru członków Rady Naukowej określonych w $ 14 pkt. 4 dokonuje zębranie
wszystkich pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze
cZasLL pracy i nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego' w trybie
określonym wust. 6.

4. Wyboru członka Rady Naukowej określonego w $ 14 pkt. 5 dokonuje zebranie
doktorantów Instytutu w trybie określonym w ust. 6' Kadencja przedstawiciela
doktorantów w Radzie Naukowej trwa jeden rok.

5. Zebrania wymienione w ust. l, 2, 3 i 4 zwołuje Dyrektor Instytutu nte póżntej niŻ na
miesiąc przed upływem kadencji członków Rady Naukowej.

6. Tryb wyborów wymienionych w ust. l, 2,3 i 4jest następujący:
1) głosowania odbywają się w trybie tajnym' przy udziale co najmniej połowy |lczby

osób uprawnionych do głosowania;
2) członkami Rady Naukowej zostają osoby' które uzyskają kolejno największą liczbę

głosów, pod warunkiem uzyskania bezwzględnej większości waznych oddanych
glosówl

3) głos jest niewazny, jeŻe|ijest oddany na liczbę kandydatow większą niz liczba osób
wybieranych w danym głosowaniu;



4) w przypadku braku rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turzę głosowania,
przeprowadza się głosowania uzupełniające spośród kandydatow, ktorzy uzyskali
kolejno największą ltczbę głosów' w liczbie dwukrotnie większej od liczby osob
wybieranych w danym głosowaniu;

5) w wyborach wymienionych w ust. 1:

a) głos jest niewazny, jeŻelijest oddany na liczbę kandydatów roinąod liczby osob
wybieranych w danym głosowaniu;

b) podstawą do głosowania jest lista wyborcza sporządzona przęz Dyrektora
Instytutu, uSZeregowana według kryteriów odzwierciedlających aktywnośó
naukową kandydatów, w szczegolności jakość i Iiczbę publikacji; liście
wyborczej towarzyszy informacja o wskaŹnikach aktywnoŚci naukowej
kandydatów;

c) kolejnoŚć osób, które uzyskały jednakowąliczbę głosów' jest określonapoptzez
kolejnoŚć na liŚcie wyborczej.

$17
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wicepręzes nadzorujący
Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk lub upowaŻnl'ona przez niego
osoba.

s 18

1. Rada Naukowa sprawuje bieŻący nadzor nad dz:'at.alnością Instytutu, dbając zwłaszcza o
wysoki poziom jego dziaŁalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę
naukową'

2. Rada Naukowa w szczegolności:
1) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z krajowymi i zagrantcznyml instytucjami

naukowymi oraz działalności wydawniczej ;

3) zatwlerdza sprawozdanta z dział'alności Instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;

5) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjnę oraz przedstawia wnioski o

nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
6) uchwala statut Instytutu i jego zmrany,
7) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczegolne stanowiska

naukowe;
8) powotuje rzeczntka dyscyplinarnego w Instytucie;
9) zgł'asza kandydatów do nagród i stypendiow naukowych;
10) opiniuje przedstawionych ptzez Dyrektora kandydatów na jego zastępcę ds'

naukowych oraz na kierowników jednostek otganizacyjnych Instytutu;
1 1 ) zatwierdza strukturę naukow o -badawczych j edno stek organizacyj nych Instytutu;
| 2) zatw iet dza r e gulam i ny I n sty tutu do ty c z ąc e dztałalno ś c i n auko wej ;

13) kształtuje politykę kształcenia, rozwoju i awansu kadr naukowych;
14) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzezonych do kompetencji Rady

Naukowej w ustawie o Polskiej Akademii Nauk lub statucie Akademii.

s le
1. Rada Naukowa wybiera przewodniczącęgo, trzech jego zastępców oraz se|<retarza.

Funkcji tych nie moŻe pełnić Dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
f . Zasady t tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony ptzez nią regulamin.



$20
l. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załączntk do statutu'
2' Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organtzacyjny ustalony ptZęZ

Dyrektora.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej
instancji

s2l
l . Rada Naukowa wybiera przewodniczącęgo i czterech członków komisji dyscyplinarnej.
2. Przewodnlczącym komisji dyscyplinarnej powinien być pracownik naukowy

zatrudniony na stanowi sku profes or a zwy czajne go.

3' Wybory przewodniczącego i członków komisji dyscyplinarnej odbywają się w trybie
tajnym, a rozstrzygnięcie głosowania wymaga uzyskania ptzez kandydatów
bezwzg|ędnej większości waznych oddanych głosów' przy udziale więcej niz połowy
|iczby osób uprawnionych do głosowania.

V. Postanowienia końcowe
s22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy'

$23
organizację i porządek w procesie placy oraz zwięane z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

524
Niniejszy statut został' uchwalony przez Radę Naukową Instytutp W dniu 31 marca 201'1 r,,

zaopiniowany prZęZWydzlał IV Nauk Technicznych w dniu .9!.!..Qł..,Lpl|.,!.r..,..,wchodzi w
zycie po zatwtęrdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

s2s
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

$26
Traci moc statut Instytutu zatwlęrdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu l1
grudnia 1998 r., zmieniony 1 1 maja f006 r. i 16 listopada 2010 r.
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