
ZATWIERDZAl/I
PREZES

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Warszawa. dnia
1 ł s|E. 2018

ZMIANY W STATUCIE
INSTYTUTU PoDSTAwowYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W Statucie Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk,
zatwierdzonym przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk 6 maja 201 1 roku (ze zm.) wprowadza
się następuj ące zmiany:

i.W $ 2 pkt i otrzymuje brzrnienie:

,,Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. Dz.U.22017 r. poz. 1869);"

2.W S 2pkt2 otrzymuje brzmienie:

,,Statutu Polskiej AkademiiNauk, stanowiącego zatącznik do Uchwały nr 4lf017 Zgromadzenia
ogó|rrego Polskiej Akademii Nauk z dnla] grudnia 20l] r.,,,

3. W S 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,.Dyrektor powołuje zastępców Dyrektora: ds. naukowych. ds' innowacji, rozwoju i współpracy'
ds. administracyjno-technicznych i ds. finansowych."

4. W $ I 1 ust. 2 otrzymujebrzmienie:
,.Zastępcy Dyrektora ds. innowacji, rozwoju i współpracy powierza się zadania w szczegó|ności
w zakresie:
l) koordynacji współpracy zzewnętrznymijednostkami badawczymi i przemysłowymi
w zakresie wdrozęń i komercja|izacji wyników badań naukowych;
f) nadzoru nad sprawami ochrony własności inte|ektualnej w Instytucie;
3) nadzoru nad działa|nością spółek zudziałem Insfytutu.

5. W s l l ust. 3 otrzymuje brzmięnie:
,,Zastępcy Dyrektora ds. administracyjno-technicznych powierza się zadania w szczególności
w zakresie:
1) zapewnienia warunków organizacyjnych pracy Instytutu i koordynacji działania
pod legaj ących mu adm in i stracyj nych j ednostek organ izacyj nych. In stytutu;

2) nadzoru nad gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu.'.



6. W s 1 l dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
,,Zastępcy Dyrektora ds. finansowych powierza się zadaniaw szczegó|ności w zakresie:
l ) ogólnego nadzoru nad sytuacją finansową Instytutu;

2) ogólnej koordynacji i strategii w zakresie planowania i sprawozdawczości.''

7. W S 1 1 ust. 4 nnienianulner na ust.S.

8. W $ l2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
.,StĄmiorganami doradczymi są Kolegium InsĘ'tutu orazMiędzynarodowa Rada Doradcza.
Sktad, zakres działania itryb pracy tych organów okreś|a regulamin organizacyjny.''

9. W $ l6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
,,Przy uzupełnianiu składu Rady Naukowej podczas jej kadencji poprzez wybór na wakujące
miejsce stosuje się odpowiednio zapis Ą l6 ust. 6 pkt 4 odnoszący się do trybu wyboru
uzupełniaj ącego składLl Rady Naukowej.''

l0. W $ l6 dodaje się ust.8 w brzmieniu:
,.W okresie uzupełniania składu w trybie określonym w ust. 7 Rada Naukowa zachowuje
wszystkie swoje uprawnienia pod warunkiem spełnienia ustawowych kry,teriów dotyczących jej
składu.''

1 1. W $ 18 dodaje się pkt. 14 w brzmieniu:
,,uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami
własności przemystowej oraz zasad komercja|izacji wyników badań naukowych i prac
rozwojowych,"

12. W $ 18 ust. f pkt14 zmienianumerna 15.

13. W $ 18 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
.'Rada Naukowa powołuje spośród swoich członków pełnomocnika, reprezentującego Instytut
przy zawieraniu umów z Dyrektorem Instytutu ofazw sporach z Dyrektorem Instytutu.
Pełnomocnik jest powoływany na okres kadencji Rady Naukowej.''

14. Zatącznik do Statutu, przedstawiający strukturę organizacyjną Instytutu, przyjmuje treść i
postać graftczną przedstawioną na następnej stronie.

Niniejsze zm|any w Statucie uchwalone przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych
Problemów Techniki PAN w dniu 28 częrwca2018 roku' ZaopiniowaneprzezWydział IV Nauk
Technicznych PAN w dniu 20 |ipca 2018 r., wchodzą w Życie po zatwierdzeniu przez Prezesa
Polskiej Akademii Nauk.


