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ZMIANA W STATUCIE

lnstytutu Inżynierii Chemicznej Po|skiej Akademii Nauk

W statucie Instytutu Inżynierii Chemicznej Po|skiej Akademii Nauk zatwierdzonym przez

Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 22 czerwca 201]. roku wprowadza się następujqce

zmiany:

1. W paragrafie 4 wprowadza się nowe ust. 3, 4, 5 i paragraf ten otrzymuje brzmienie:

5ą

1. Instytut używa pieczęci okrqgłej z wizerunkiem godła Rzeczypospo|itej Polskiej

pośrodku i nazwq |nstytutu W otoku: lnstytut Inżynierii Chemicznej Po|skiej

Akademii Nauk.

f. Instytut używa również pieczęci prostokqtnej z umieszczonymi koIejno na niej

danymi: naZWq instytutu, adresem, nr telefonóW oraz nr REGON i NIP.

3. oficjaInym skrótem nazwy Instytutu jest: l|Ch PAN.

4. oficjaIne ttumaczenie nazwy Instytutu na język angie|ski brzmi: Institute of ChemicaI

Engineering, Polish Academy of Sciences.

5. oficjaInym skrótem nazwy Instytutu w języku angie|skim jest: |CE PAS.

f. Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:

513

1". Liczba członków Rady Naukowej wynosi nie więcej niż 30 osób.

f . Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
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3. Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:

514

1'. W sktad Rady Naukowejwchodzq:

1) osoby z tytutem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybrani przez nie

przedstawicieIe, w Iiczbie nie większej niż 15 osób;

2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej Instytutu

przez lV Wydziat Nauk Technicznych PAN;

3) osoby z tytutem profesora, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub

doktora, specja|iści z róinych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz

praktycznego zastosowania nauki, nie zatrudnione w lnstytucie albo zatrudnione

w nim w niepetnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione

w ust.]. pkt.1 i 2, w liczbie nie większej niż 9 osób;

4) wybrani przedstawicie|e innych pracowników naukowych zatrudnionych

W lnstytucie w petnym wymiarze czasu pracy, w liczbie nie większej nii 4 osoby;

5) Dyrektor Instytutu ijego Zastępca ds. Naukowych.

4. Paragraf 15 otrzymuje brzmienie:
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1. Liczba osób spoza Instytutu wynosi nie mniej niŻ30% ogó|nej liczby członków Rady

Naukowej.

f ' ]eś|i w trakcie kadencji Rady Naukowej Iiczba członków Rady spoza Instytutu obniży

się do mniej niz 30% ogólnej Iiczby członków Rady Naukowej zarzqdza się wybory

uzupetniajqce osób wymienionych w 5 14 ust.1 pkt.3.

5. Paragraf 16 otrzymuje brzmienie:

516

Tryb wyboru członków Rady Naukowej jest następujqcy:

1) jeśli Iiczba osob z tytutem naukowym Iub Stopniem naukowym doktora

habi|itowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze Czasu pracy w Instytucie, ktore

V./YraZ|tY zgocę na udział w pracach Rady Naukowej, nie jest większa niż 15, to



Wszystkie te osoby wchodzq w skład Rady Naukowej; w przeciwnym przypadku

dokonujq one wyboru swych przedstawicieIi do Rady Naukowej w Iiczbie nie

większej niż 15 w głosowaniu, którego tryb okreś|a pkt.6;

wyboru cztonków Rady Naukowej 5 14 ust.1 pkt.3 dokonuje ogó|ne zebranie osób

wymienionych w 5 1.4 ust.1 pkt.1 i f ,Tryb gtosowania określa pkt.6;

wyboru przedstawicie|i wymienionych w 514 ust.1 pkt.4 dokonuje ogó|ne zebranie

pracowników naukowych nie posiadajqcych tytutu naukowego |ub stopnia doktora

habiIitowanego. Tryb gtosowania okreś|a pkt'6;

zebrania ogó|ne wymienione w pkt.1 i 3 zwotywane sq na wniosek Dyrektora

Instytutu, nie póŹniej niż na 2 miesiqce przed uptywem bieżqcej kadencji Rady

Naukowej;

wspó|ne zebranie wymienione w pkt.2 zwotywane jest przez Dyrektora Instytutu nie

później niż na miesiqc przed uptywem biezqcej kadencji Rady Naukowej;

głosowania wymienione w pkt.l-, 2 i 3 odbywajq się w trybie tajnym a uchwały

zapadajq bezwzg|ędnq większościq ważnych oddanych głosów i przy udzia|e więcej

niż 50 %, osob uprawnionych do głosowania.

6. Załqcznik do statutu Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Inźynierii

Chemicznej PAN otrzymuje brzmienie nadane uchwałq Rady Naukowej z dn. 13

kwietnia 2OL5 r.

Niniejsze zmiany W statucie zostaty uchwaIone przez Radę Naukowq |nstytutu na

posiedzeniu w dniu l-3 kwietnia f0I5 r., zaopiniowane przez Wydziat lV Nauk Technicznych

Polskiej Akademii Nauk w dniu ....., wchodzq w życie po zatwierdzeniu przez

Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
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