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I. Postanowienia ogólne

$1

Instyfut Inzynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk zwany dalej ,,Instytutem" jest

Instyfutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

$2

Inst1tut dział'a w szcze golno ś c i na po dsta wi e :

1. Ustawy z dnta 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);

2, Statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załączntk do uchwały m 8/2010

Zgromadzenia Ogolnego PAN z dnia 24 listopada20l,0 r.;

3. Uchwały nr L6l84 Prezydium Polskiej Akademii NaŃ z drtta 3 lipca 1984 roku w sprawie

utworzenia Instytutu Inzynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, w wyniku
przekształcenia Zakładu Inzynierii Chemicznej i Konstrukcji Aparatury Polskiej
Akademii Nauk, zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dnia 1 września 1984

roku;
4. Niniejszego Staturu.

$3

Siedzibą Insty,tutu są Gliwice'
Insty.tut moze posiadać jednostki organtzacyjne na terenie całego kraju.
Inst1tut posiada osobowość prawną.

$4

1. Insty.tut uŻywa pieczęci okrągtej z wtzerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku

i nazwąlnstytutu w otoku: Insty.tut Inzynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk.
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f. Instytut uŻywa równiez pieczęci prostokątnej z umieszczonymi kolejno na niej dany'lni:

nazutąinstytutu, adresem, nr telefbnow oraz nr REGON i NIP.

II. Zadania Instytutu

$5

Przedmiotem dział'anta Instrutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk

technicznych oraz upowszechnianie wynikow tych badań.

$6

Do zadan Instytutu na|eŻy w szczegóIności:
1) prowadzenie prac badawczych w zakresie inzynierii chemicznej i procesowej, w tym:

inzynierii reaktorów chemicznych i procesów katalitycznych, transportu ciepła i masy;

konstrukcji i eksploatacji aparatury, separacji adsorpcyjnej i membranowej, modelowania
i optymalizacji aparatow i procesów związanych z inżynierią środowiska, biotechnologią i
inzynierią materiałową

2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrazanie wyników tych badań do gospodarki;

3) wspieranie osób rozpoczynających kańerę naukową
4) kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w

zakręsie inzynierii chemicznej i procesowej oraz budowy, konstrukcji i eksploatacji

aparatury;
5) współpraca z uczę|niami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w

szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
ó) wspołpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i

prac rozwojowych w celu ich wdrozenia;
7) iozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej ptzez tworzenie konsorcjów

naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie Z partnelami zagranicznymi;

8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalnoŚci Insty.tutu;

9) wykonywanie innych zad'ań wynikających z obowiązujących przepisów oraz z\econych

ptzęz wł'adze Polskiej Akademii Nauk .

$7

Zadantawymienione w $ 6 Instytut realizuje w szczególności przez:

1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
4) prowadzenie sfudiow doktoranckich na zasadachokreślonych w przepisach o szkolnictwie

.;y.izszym, wspólnie z innymi insĘtutami Akademii' uczelniami a takie z innymi
jednosikami ńaukowymi, studiów podyplomowych oraz innej działalności z zakresu

kształcenia;
5) ochronę własnych oryginalnychrozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za gtan|e%

6) współpracę z krajow;rrni i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
7) opiu.ó*yuuanie ekspertyz i udzie\anie opinii w zakresie problematyki naukowej Insty.tutu;

8) oiganizowanie zebrań naukowych ( konferencj e, z1azdy, sympozja naukowe, irLne );
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9) wspołdziałanle Z instytucjami upowszechniania lviedz,v w dyscyplinach okreśIonych w

$6;
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-in|ormacyjnych w

zakresie swojej działalności naukowej.

III. organizacja InsĘtutu

organami Insty'tutu są:

1. Dyrektor;
2. Rada Naukowa.

se

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powotuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.

2. Zastępców dyrektora w liczbie trzech: ds. naukowych; ds. ogolnych; ds. technicznych
zatrudnia i odwotuje dyrektor, ptzy czym zastępcę dyrektora ds. naukowych - po
uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

$i0

l. Do zakresu działania Dyrektora na|eŻy w szczególności:
1) kierowanie Inst}tutem i reprezentowanie go na zevttątrz;
f) wykon1r,vanie w stosunku do pracowników instytutu czyrrności z zakresu prawa pracy

zastrzezone dla pracodawcy;
3) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego insty'tutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzie Naukowej projektow programów, opinii i wniosków

nalezących do zakresu jej dziaŁantą'
6) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
7) ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
8) opracowanie regulaminu pracy; regulaminu wynagradzania otaz innych regulaminów,

stosownie do istniejącego obowiązku wynikającego z przepisów prawnych'

f . Dyrektor kieruje bieŻącądziałalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z zasadami celowości, gospodarności i oszczędnoścl otaz zgodnie z wymogami
racjonalnej gospodarki oraz odpowiadaza wynik finansowy Instfutu.

$ 11

1. Do zadan Zastępcy Dyrektora ds. Naukowychna\eŻy w szczególności:
1) koordynacja działalności naukowej Instytutu;
f) określanie kierunków badawczych i strategii rozwoju naukowego Instytutu;

3) nadzor nad zespołami naukowo-badawczymi i komórkami współpracy z zagranicą
współpracy krajowej oraz Spraw patentowych;

4) nadzot nad rozwojem młodej kadry naukowej;

$8
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5) opracowanie rocznych planorv badań naukowych oraz Sprawozdan z dztałaInosci
Instyfutu;

6) opracowywanie części mer}.torycznej wniosków o finansowanie działalności
statutowej;

7) planowanie i koordynacja dział'alności wydawniczej Instytutu.

2. Do zadanZastępcy Dyrektora ds. ogólnych nalezy w szczegolności:
1) nadzot nad całością Spraw planowania i wydatkowania środkow finansowych

związanych z działa|nością Insty'tutu otaz prowadzenie okresowych analiz kondycji
finansowej Insty.tutu;

2) opracowywanie rocznych danych o dorobku naukowym Inst1.tutu niezbędnych do

sprawozdan z dzl,ałaIności Instytrrtu, wniosków o finansowanie działalności statutowej
oraz innych sprawozdań ;

3) opracowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji aparaturowych' nadzot nad
ich wykonaniem oraz sporządzanie sprawozdan z inwestycji zakonczonych;

4) nadzot i koordynacjaDziału Kadr i Spraw Socjalnych,DziaŁu Planowania i Umów
oraz Biblioteki;

5) opracowywanie częŚci statystyczno-finansowej, wniosków o doflnansowanie
działalności stafutowej ;

6) bieżący nadzór nad całością Spraw związanych z rea|izacjąprojektów badawczych.

3. Do zadańZastępcy Dyrektora ds. Technicznyehna\eŻy w szczegó|ności:
1) nadzór nad działem technicznym' mechaniczno-energetycznym i administracyjno.

gospodarczym;
2) zabezpieczenie aktualnych i przyszŁych potrzeb technicznych warunkujących

wykonanie planowanych badań naukowych;
3) planowanie działalności remontowo-inwestycyjnej Instyfutu;
4) opracow}ryVanie wniosków o dofinansowanie inwestycji budowlanych , nadzór nad ich

wykonaniem otaz sporządzanie sprawozdań z inwestycji zakończonych;
5) nadzór i koordynacja dotycząca Spraw zwięanych z obroną cyr,vilną ppoŻ.i bhp;
6) nadzot nadrcalizacją zamówień publicznych.

4. Szczegółowy zakres działanta swoich zastępców ustala dyrektor Instytutu.

$12

1. Dyrektor powołuje Kolegium Insty'fufu otaz moŻe powoływać inne organy doradcze i
opiniodawcze.

2' Skład, zakres działanla i tryb pracy Kolegium oraz innych organów, o których mowa w
ust. 1 określa decyzja dyrektora o ich powołaniu.

$ 13

l ' Llczba członkow Rady Naukowej wynosi 29 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4lata.

1. W skład Rady Naukowej wchodzą:

s11
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1) oSoby z ty.tułem naukor,łym iub stopniem naukor,vym doktora habilitor,vanego
zatrudnione w Inst1.tucie w pełnym wymiarze czasu pracy iub wybrani przez nie

przedstawiciele, w liczbie 14;
członkowie Akademii wskazani do udziafu w pracach Rady Naukowej Insty.tuIa pIZeZ

IV Wydziat Nauk Technicznych PAN, w liczbte f;
osoby z Ę.tułem profesora' stopniem naukow1mr doktora habilitowanego lub doktora,
specjaliści z rożnych dziedzin zycia gospodarczego i społecznego otaz praktycznego
zastosowania nauki, niezatrudnione w Insty.tucie albo zatrudnione w nim w niepełnym
vyrymrarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2, w hczbte 7;

wybrani przedstawiciele innych pracowników naukolvych zatrudnionych w Instyucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 4;

Dyrektor Inst1.tufu i jego Zastępca ds. Naukowych, w Liczbte 2.

$ ls

Liczba osób spoza Instytufu wynosi 9.

$16

1. Tryb wyboru członków Rady Naukowej jest następujący:
1) jeśli liczba osób z Ęrtułem naukowym lub stopniem naukowym doktora

habiIitowanego' Zatrudnionych w pełnym wymiarze czasv pracy w Instytucie, które

wyraziły zgodę na udział w pracach Rady Naukowej, nie jest większa niŻ 14, to

wszystkie te osoby wchodzą w skład Rady Naukowej; w przeciwnym przypadku

dokonują one wyboru swych przedstawicieli do Rady Naukowej w liczbie nie

większej niz 14 w głosowaniu, którego tryb określa pkt. 6;

2) wyboru członków Rady Naukowej $ 14 ust. 1 pkt. 3 dokonuje ogólne zebranie osób

wymienionych w $ 14 ust. 1 pkt. 1 i 2. Tryb głosowania określa pkt. 6;

3) wyboru przedstawicieli wymienionych w $ 14 ust. 1 pkt 4 dokonuje ogólne zebranie

pracowników naukowych nie posiadających tyułu naukowego lub stopnia doktora

habilitowanego. Tryb głosowania określa pkt. 6;

4) zebtania ogólne wymienione w pkt. 1 i 3 zwołrwane są na wniosek Dyrektora

Instytufu, nie póŹniej niz na 2 miesiące przed upty.wem bieŻącej kadencji Rady

Naukowej;
5) wspólne zebranie wymienione w pkt. 2 zwoływane jest pruez Dyrektora Insty.tutu nie

poŹniej niŻnamiesiąc ptzed upływem biezącej kadencji Rady Naukowej;
6) głosowania wymienione w pkt. I,2 i 3 odbyłvają się w trybie tajnym a uchwaty

zapadająbezwzg|ędną większością waznych oddanych głosow I pTZy udziale więcej

niz 50 % osób uprawnionych do głosowania.

$ 17

Aktu powołania osob wybranych w skład Rady NaŃowej dokonuje wiceprezes PAN
nadzorujący Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk lub upowazn|onaprzęz
niego osoba.

$ 18

1. Rada Naukowa sprawuje biezący nadzor nad działa\nością Insty.tutu' dbając zw-łaszcza o

wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę

naukową.

/l
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2. Rada Naukowa w szczegolności:
1) okreśia profil Insty'tutu, uwzględniając kierunki rozwoju śrviatowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, lvspołpracy z zagtanicznymi insty1ucjami naukow1.mi

or az działalno ści wydawniczej ;

3) zat:wlęrdza sprawozdanta z działalności Insty1utu;
4) dokonuje oceny aktyr,vności naukowej pracowników naukowych Insty.tutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przestawia wnioski o nadanie

fytufu naukowego' w ramach posiadanych uprawnień;
6) uchwala statut Instytutu i jego zm:l..;ny,

7) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczegóine stanowiska
naukowe;

8) powotuje rzęczntka dyscyplinarnego w Instytucie;
9) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeŻonych do kompetencji Rady

Naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie Insty'tutu;
10) opiniuje przedstawiony do jej oceny roczny plan naukowy i roczny plan finansowy.

$le

Zasady i tryb dział.ania Rady Naukowej określa uchwalorly ptzez nią regulamin.

$20

1. Schemat struktury otganizacyjnej Insty'tutu stanowi załącznlk do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Inst1.tutu określa regulamin organizacyjny ustalony pruęz

Dyrektora.

IV. Tryb wyboru członków komis.ii dyscyplinarnej orzekającej w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwsze.i instancji

$21

1. Pracownicy naukowi i badawczo.techniczni zatrudnieni w Insty.tucie ponoszą

odpowiedzialność dyscyplinatną za ruŻące naruszenie obowiązkow lub uchybienie
godności pracownika nauki.

2. w sprawach dyscyplinamych pracowników naukowych lub badawczo-technicznych
zatrudnionych w Instltucie orzeka w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna Instl'tutu

w składzie ttzech członków.
3. Wyboru członków komisji dokonuje ogólne zebranie pracowników naukowych i

badawczo-technicznych insty'tutu, w głosowaniu w trybie tajnym a uchwała zapada

bezwzględną większością oddanych waznych głosów, ptzy udziale więcej ntz 50 %o osob

uprawnionych do głosowania.
4. ogolne zebranie wymienione w ust. 3 zwołuje Dyrektor Insty.tutu.

5. Przewodniczącym komisji dyscyplinamej powirrrra być osoba z t1'tułem profesora.

6. Kadencja komisji dyscyplinamej trwa 4Lata.
7. Postępowanie dyscyplinarne komisja wszczyna na wniosek rzeczn|ka dyscyplinarnego.
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V. Postanowienia końcowe

s2f

Go spodarkę finansową Instytutu okre Ślaj ą odrębne przep i sy.

s23

organizację i porządek w procesie pracy otaz związane Z tym prawa i obowiązki
pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

s24

1. Insty.tut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na wtasny
rachunek.

f. W imieniu Instytutu oświadczenia woli składa Dyrektor lub upowaŻntona ptzez niego
osoba.

$2s

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instlutu vy !niu^ 30 maja 20I|r.
zaopiniow any przez Wydział IV Ńauk Technicznych PAN w dniu. .,J'?.',QQ.2-p/Ą.
wchodzi w zycie .., po. zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w
dniu. .?.!ł. i..ł:t :Y.t..i*..,io l i' Ę

$26

Zmiana statutu następuje w trybie ptzewidzianym dla jego zatwierdzenia.

sf7

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 4 lipca 2006
roku.


