STATUT
INSTYTUTU FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia
14 marca 2012 r., 13 lutego 2015 r., 8 czerwca 2015 r. i 2 lutego 2018 r.

I. Postanowienia ogólne
§1
Instytut Fizyki zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
§2
Instytut działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619);
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały 8/2010
Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 24 listopada 2010;
3. Uchwały nr 59 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 listopada 1952 r. w
sprawie utworzenia Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk zatwierdzonej uchwałą
Prezydium Rządu nr 692/53 z dnia 24 września 1953 r.;
4. Niniejszego Statutu.

1.
2.
3.

§3
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
Instytut moŜe posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
Instytut posiada osobowość prawną.

§4
1. Instytut uŜywa 2 pieczęci okrągłych, małej i duŜej, z wizerunkiem godła
Rzeczpospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku: Instytut Fizyki Polskiej
Akademii Nauk.
II. Zadania Instytutu
§5
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk
fizycznych oraz nauk technicznych, a takŜe upowszechnianie wyników tych badań.
§6
Do zadań Instytutu naleŜy w szczególności:
1.
2.
3.

Prowadzenie prac badawczych w zakresie fizyki materii skondensowanej, fizyki
biologicznej, fizyki atomów i cząsteczek, inŜynierii materiałowej i dziedzin
pokrewnych;
Prowadzenie prac rozwojowych i wdraŜanie wyników tych badań do gospodarki;
Wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w
zakresie fizyki;
Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w
szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdroŜenia;
Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów
naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami
zagranicznymi;
Upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz
zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§7
Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Prowadzenie badań naukowych;
Publikowanie wyników prac badawczych;
Prowadzenie studiów doktoranckich;
Nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
Prowadzenie działalności z zakresu kształcenia wyŜszego na wszystkich
szczeblach;
Ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za
granicą;
Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
Opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej
Instytutu;
Organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych,
innych);
Zawieranie umów lub porozumień z innymi placówkami naukowo-badawczymi,
przedsiębiorstwami i osobami spoza placówki w celu prowadzenia i finansowania
badań naukowych;
Zawieranie umów z uczelniami oferujących im swój potencjał dydaktyczny;
Tworzenie spółek wdraŜających wyniki badań i prac badawczo-rozwojowych i
współpraca z nimi;
Współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych
w § 6;
Organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych
w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu
§8
Organami Instytutu są:
1.
Dyrektor;
2.
Rada naukowa.

1.
2.

§9
Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w
drodze konkursu na okres 4 lat.
Zastępców dyrektora w liczbie trzech (dwóch zastępców dyrektora ds. naukowych i
jednego zastępcę dyrektora ds. administracyjno-technicznych) zatrudnia dyrektor.

Kandydatów na zastępców dyrektora przedstawia Dyrektor Radzie Naukowej w celu
uzyskania jej akceptacji. Akceptacji rady naukowej wymaga równieŜ odwołanie zastępcy
dyrektora.
§ 10
Do zakresu działania dyrektora naleŜy w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
Wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa
pracy zastrzeŜonych dla pracodawcy;
Opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
Ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii rady naukowej;
Przedstawianie radzie naukowej projektów programów, opinii i wniosków
naleŜących do zakresu jej działania;
Przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
Ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
Opracowanie regulaminu pracy;
Nadzór nad słuŜbami finansowo-księgowymi.

Dyrektor kieruje bieŜącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
§ 11
Do zadań zastępców dyrektora naleŜą;
pierwszego zastępcy ds. naukowych – nadzór nad wykonywaniem prac
badawczych, sporządzanie szczegółowych planów i sprawozdań z wykonywania
statutowych zadań badawczych i działalności Instytutu, coroczna ocena osiągnięć
naukowców, nadzór nad międzynarodowymi studiami doktoranckimi i biblioteką
Instytutu;
2.
drugiego zastępcy dyrektora ds. naukowych – nadzór nad prawidłowym
sporządzaniem wniosków projektów badawczych, umów i sprawozdań z
wykonywania projektów badawczych finansowanych ze źródeł innych niŜ dotacja
statutowa, koordynowanie naukowej współpracy międzynarodowej oraz nadzór nad
Działem Wydawnictw;
3.
zastępcy ds. administracyjno-technicznych - nadzór nad słuŜbami
utrzymującymi mienie i podstawową infrastrukturę Instytutu w naleŜytym stanie,
nadzór nad infrastrukturą specjalistyczną (skraplarnia gazów kriogenicznych,
wewnętrzna sieć informatyczna), sporządzanie i nadzór nad wykonaniem planów
inwestycji budowlanych i prac remontowych, nadzór nad ewidencją środków
trwałych i aparatury specjalnej.
Szczegółowy zakres działania swoich zastępców ustala dyrektor Instytutu.
1.

1.
2.

1.
2.

§ 12
Dyrektor moŜe powoływać organy doradcze i opiniodawcze.
Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 określa
decyzja dyrektora o ich powołaniu.
§ 13
Liczba członków rady naukowej wynosi 50 osób.
Kadencja rady naukowej trwa 4 lata.

§ 14
W skład rady naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1.
Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach rady przez Wydział III Nauk
Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk w liczbie 4;
2.
Wybrani przedstawiciele pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora
habilitowanego zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie
26;
3.
Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub
doktora, specjaliści z róŜnych dziedzin Ŝycia gospodarczego i społecznego oraz
praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w
nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt.1 i
2 w liczbie 13;
4.
Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych niŜ określeni w pkt. 2
zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 3;
5.
Dyrektor i zastępcy dyrektora ds. naukowych;
6.
Przedstawiciel doktorantów.
§ 15
Wybory członków rady naukowej, które leŜą w kompetencji Instytutu organizuje dyrektor.
Wybory są tajne.
1.
Członków wymienionych w § 14 pkt. 2 wybierają wszyscy pracownicy Instytutu
posiadający bierne prawo wyborcze do tej części Rady Naukowej.
2.
Członków wymienionych w § 14 pkt. 4 wybierają pracownicy naukowi inni niŜ
określeni w § 14 pkt 2.
3.
Przedstawiciela doktorantów wybierają słuchacze studium doktoranckiego.
4.
Wybory uznaje się za waŜne, jeśli bierze w nich udział co najmniej 50% + 1 osoba
uprawnionych do głosowania w kaŜdej kategorii. Za wybrane uznaje się osoby,
które uzyskają kolejno największą liczbę głosów do liczby ustalonej w trybie § 14
pkt. 2, 3, 4.
5.
Wyborów członków rady naukowej z § 14 pkt. 3 dokonują osoby wybrane lub
skierowane do pracy w radzie w trybie § 14 ust. 1 i 2.
§ 16
Aktu powołania osób wybranych w skład rady naukowej dokonuje wiceprezes nadzorujący
Wydział III Polskiej Akademii Nauk lub upowaŜniona przez niego osoba.
§ 17
Rada naukowa sprawuje bieŜący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o
wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.
Rada naukowa w szczególności:
1.
Określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej fizyki;
2.
Przyjmuje programy badań;
3.
Zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4.
Dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
5.
Przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o
nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
6.
Uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
7.
Uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska
naukowe;

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
Zgłasza kandydatów na członków PAN;
Dokonuje oceny działalności wydawniczej Instytutu;
Dokonuje oceny działalności dydaktycznej, w szczególności kształcenia kadr
naukowych prowadzonego przez Instytut;
Opiniuje przedstawionych przez dyrektora kandydatów na zastępców;
Wybiera członków komisji konkursowej dla wyboru dyrektora Instytutu;
Zgłasza kandydatów do nagród naukowych;
Rozpatruje inne sprawy wniesione pod obrady przez członków rady naukowej;
przekazywane przez władze Polskiej Akademii Nauk lub wynikające z innych
przepisów;
Podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeŜonych do kompetencji rady
naukowej w ustawie, statucie Akademii.

§ 18
Zasady i tryb działania rady naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

1.
2.

§ 19
Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.
Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez
dyrektora.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej
instancji.
1.

2.
3.
4.

§ 20
W Instytucie działa komisja dyscyplinarna, o której mowa w Art. 110 ust. 1 pkt. 1
Ustawy o PAN z dnia 30 kwietnia 2010 (Dz. U. 96 poz. 619). Komisja składa się z
pięciu osób, które wybierane są na czteroletnia kadencję przez wszystkich
pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu;
Wybory organizuje dyrektor. Wybory są tajne.
Wybory uznaje się za waŜne, jeśli bierze w nich udział co najmniej 50% + 1 osoba
uprawnionych do głosowania; za wybrane uznaje się osoby, które uzyskały pięć
największych liczb głosów;
W skład komisji nie moŜe wchodzić dyrektor ani jego zastępcy.

§ 21
Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.
V. Międzynarodowe
doktorantów.
1.
2.

Studia

Doktoranckie i

odpowiedzialność

dyscyplinarna

§ 22
W Instytucie prowadzone są Międzynarodowe Studia Doktoranckie działające na
podstawie odrębnych regulaminów.
Uczestnik Międzynarodowych Studiów Doktoranckich składa ślubowanie
następującej treści:
„Wstępując do społeczności Międzynarodowego Studium Doktoranckiego

Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk ślubuję uroczyście:
- zdobywać i poszerzać wiedzę i umiejętności,
- dociekać prawdy i dochować rzetelności w badaniach naukowych,
- dbać o godność doktoranta i dobre imię Instytutu,
- przestrzegać zasad współŜycia koleŜeńskiego oraz przepisów obowiązujących w
Instytucie.”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 23
W Instytucie działa Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów oraz
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów.
Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów liczy 5 członków i składa się z 3
pracowników naukowych oraz 2 doktorantów.
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów liczy 5 członków i składa się
z 3 pracowników naukowych oraz 2 doktorantów.
Członków Komisji, o których mowa w ustępie 2 i 3 powołuje Dyrektor Instytutu
spośród pracowników naukowych Instytutu oraz spośród doktorantów wskazanych
przez samorząd doktorantów.
Kadencja Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów i Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej ds. Doktorantów trwa 4 lata.
Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Doktorantów powołuje Dyrektor Instytutu spośród
pracowników naukowych na 4- letnią kadencję.
W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej doktorantów stosuje się przepisy
art. 211 - art. 224 i art. 226 ustawy Prawo o szkolnictwie wyŜszym.

VI. Postanowienia końcowe.
§ 24
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.
§ 25
Niniejszy statut został uchwalony przez radę naukową Instytutu Fizyki PAN w dniu 31 marca
2011 roku, zaopiniowany przez Wydział III PAN w dniu 19 kwietnia 2011 roku, wchodzi w
Ŝycie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
§ 26
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
§ 27
Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 października
1998 roku.

