Statut
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk

Uchwalony przez Radę Naukową Instytutu
17 lutego 2011
ze zmianami uchwalonymi 18 października 2012 oraz 27 marca 2014

tekst jednolity
zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk
5 czerwca 2014

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej Akademii
Nauk zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
2. Instytut może używać skrótu nazwy IKiFP PAN
§2
1. Oficjalnym tłumaczeniem nazwy Instytutu na język angielski jest: Jerzy Haber Institute of
Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences.
2. Instytut może używać angielskiego skrótu nazwy ICSC PAS
§3
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 nr 8/2010
Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.
3. Uchwały Prezydium PAN nr 17/78 z dnia 28 listopada 1978 r. w sprawie powołania
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonej
przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 14 grudnia 1978 r.;
4. Uchwały Nr 8/2010 Prezydium Akademii Nauk z dnia 13 kwietnia 2010 o nadaniu
Instytutowi Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Polskiej Akademii Nauk imienia
Jerzego Habera;
5. Niniejszego Statutu.
§4
1. Siedzibą Instytutu jest Kraków.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§5
1. Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku
i napisem w otoku: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera,
Polskiej Akademii Nauk
2. Instytut używa pieczęci prostokątnej zawierającą nazwę Instytutu, adres, telefon, faks,
REGON i NIP.
3.

Godło Instytutu stanowią inicjały IK PAN ze stylizowanym pierścieniem benzenowym
wpisanym w literę K. Godło Instytutu jest równocześnie jego logo.

4. Instytut posługuje się pieczęcią okrągła z godłem państwowym i napisem w otoku:
„Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii
Nauk”.
5.

II.

Wzór godła i pieczęci okrągłej określa załącznik nr 1, stanowiący integralną część
statutu.
Zadania Instytutu.
§6

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk
chemicznych i pokrewnych oraz upowszechnianie wyników tych badań.
2. Do zadań Instytutu należy w szczególności:
a) prowadzenie prac badawczych w zakresie katalizy, fizykochemii granic
międzyfazowych, chemii koloidów oraz dyscyplin pokrewnych;
b) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników badań naukowych do
gospodarki;
c) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;
d) prowadzenie studiów doktoranckich oraz kształcenie pracowników naukowych i
specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie jak w pkt. 1) oraz
prowadzenie praktyk studenckich, prac dyplomowych i staży naukowych, osoba
przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia
ślubowania określonego w załączniku 2, stanowiącym integralną część statutu;
e) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w
szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz budowy i
użytkowania aparatury i infrastruktury naukowej;
f) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
g) rozwijanie międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej przez tworzenie
konsorcjów naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z
partnerami zagranicznymi i krajowymi;
h) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
i) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz
zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.
3. Zadania wymienione w punkcie 2 Instytut realizuje w szczególności przez:
a) prowadzenie badań naukowych;
b) publikowanie wyników prac badawczych;
c) nadawanie stopni i tytułów naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
d) prowadzenie działalności z zakresu kształcenia studentów, doktorantów oraz
innych specjalistów poprzez organizacje kursów, wykładów, seminariów,
warsztatów i szkoleń;
e) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za
granicą;
f) współpracę z Centrami Akademii oraz krajowymi i zagranicznymi instytucjami
naukowymi;
g) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej
instytutu;
h) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);

i)
j)

współpracę z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w §
6 pkt.1
organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych
w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu
§7
1. Organami Instytutu są:
a) Dyrektor;
b) Rada Naukowa.
§8
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektor zatrudnia dwóch Zastępców Dyrektora: ds. Naukowych oraz ds. Ogólnych;
3. Powołanie Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych następuje po zasięgnięciu opinii Rady
Naukowej. Dyrektor odwołuje Zastępców Dyrektora w sposób analogiczny do powołania.
§9
1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
b) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa
pracy zastrzeżonych dla pracodawcy;
c) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
d) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
e) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków
należących do zakresu jej działania;
f) ustalenie schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
g) opracowanie regulaminu pracy;
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu i odpowiada za:
a) gospodarowanie mieniem zgodnie z obwiązującymi zasadami;
b) wynik finansowy Instytutu.
§ 10
1. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Naukowych należy w szczególności
sprawowanie bieżącej opieki nad przygotowaniem i realizacją planów badawczych
Instytutu, organizacją wdrożeń wyników prac badawczych, działalnością dydaktyczną,
współdziałaniem Instytutu z centrami Akademii, wyższymi uczelniami i towarzystwami
naukowymi oraz merytoryczny nadzór nad aparaturą badawczą, nadzór nad działalnością
biblioteki i działalnością wydawniczą.
2. Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Ogólnych należy w szczególności
sprawowanie bieżącej opieki nad zapleczem technicznym i gospodarczym, nadzór
techniczny nad aparaturą naukową, siecią komputerową oraz nad administracją Instytutu,
w tym nadzór nad prawidłowością procedur przetargowych, procedur BHP i
przeciwpożarowych.

3. Szczegółowy zakres działania swoich zastępców ustala dyrektor Instytutu.
§ 11
1. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust.1 określa decyzja
dyrektora o ich powołaniu.
§ 12
1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 37.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
3. W razie potrzeby Dyrektor Instytutu w porozumieniu z władzami Wydziału III Nauk
Ścisłych i Nauk o Ziemi podejmuje działania prowadzące do uzupełnienia składu Rady.
4. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym osoby wymienione w art.56
ust.1 ustawy o PAN.
5. W szczególności w skład Rady Naukowej wchodzą:
a) przedstawiciele pracowników z tytułem naukowym lub stopniem naukowym
doktora habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,
wybrani w liczbie 15, przez ogólne zebranie takich osób;
b) przedstawiciele innych niż wymienieni w pkt. 5a pracowników naukowych
zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, wybrani przez tę
grupę pracowników, w liczbie 2;
c) wybrany przedstawiciel doktorantów afiliowanych przy Instytucie;
d) przedstawiciele centrum Akademii w pracach którego uczestniczy Instytut, w
liczbie 2;
e) członkowie PAN wskazani do udziału w pracach Rady przez III Wydział PAN;
f) osoby z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i
wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w Instytucie w
niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt. a) i e)
spośród kandydatów zgłoszonych przez Dyrektora Instytutu i przez osoby z tytułem
naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione w
Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
g) łączna liczba osób wymienionych w pkt. e) i f) wynosi 15;
h) Dyrektor Instytutu i Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
6. Liczba osób spoza Instytutu wynosi 17.
§ 13
1. Dyrektor Instytutu organizuje wybory członków Rady Naukowej, wymienionych w §. 12,
pkt. 5a, 5b, 5c, 5f nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji Rady.
2. Wybory członków Rady Naukowej, wymienionych w §. 12, pkt, 5a, 5b, 5c, 5f dokonuje
się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Przed wyborem lub powołaniem członków Rady Naukowej, zgodnym z §. 12, pkt. 5a-5f,
kandydaci winni wyrazić swoją zgodę (osobiście, pisemnie, telefonicznie lub pocztą
elektroniczną) i zobowiązać się, w razie wyboru, do udziału w pracach Rady.

§ 14
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes PAN
nadzorujący Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi lub upoważniona przez niego osoba.
§ 15
1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o
wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę
naukową.
2. Rada Naukowa w szczególności:
a) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
b) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi
oraz działalności wydawniczej;
c) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
d) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
e) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o
nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
f) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
g) zatwierdza schemat organizacyjny Instytutu ustalony przez Dyrektora;
h) uchwala regulamin Rady Naukowej Instytutu i jego zmiany;
i) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska
naukowe;
j) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
k) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady
Naukowej w ustawie, statucie Akademii;
l) nadzoruje działalność Studium Doktoranckiego;
m) przeprowadza postępowanie w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej
Akademii Nauk; tryb postępowania w sprawie nadania tytułu określa osobny
regulamin.
3. Do uprawnień Rady Naukowej należy w szczególności:
a) zgłaszanie kandydatów na członków PAN;
b) zgłaszanie kandydatów na członków Komitetów Naukowych PAN;
c) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów do nagród naukowych;
d) zgłaszanie kandydatur na członków Akademii Młodych Uczonych;
§ 16
Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną w Instytucie jest grupa badawcza.
2. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.

IV.
Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnych orzekających w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych, badawczo technicznych oraz doktorantów
w pierwszej instancji.
§ 18
1. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzi 5 osób, czterech przedstawicieli pracowników
naukowych, w tym dwóch profesorów i jeden przedstawiciel pracowników badawczotechnicznych, wybranych w głosowaniu tajnym przez ogólne zebranie takich osób zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Kadencja członków komisji dyscyplinarnej trwa 4 lata zgodnie z kadencją Rady
Naukowej Instytutu.
3. Dyrektor zarządza wybory do komisji dyscyplinarnej nie później niż miesiąc przed
upływem kadencji komisji.
4. Tryb postępowania komisji określa Ustawa o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia
2010 r oraz przepisy szczegółowe.
5. W sprawach dyscyplinarnych doktorantów orzekają komisja dyscyplinarna do spraw
doktorantów oraz odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów.
6. Komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów orzeka w składzie trzyosobowym,
złożonym z przewodniczącego, którym jest Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Naukowych
oraz pracownika naukowego powołanego przez Dyrektora Instytutu i przedstawiciela
doktorantów.
7. Odwoławcza komisja dyscyplinarna do spraw doktorantów orzeka w składzie
trzyosobowym, złożonym z przewodniczącego, którym jest Kierownik Studiów
Doktoranckich oraz pracownika naukowego powołanego przez Dyrektora Instytutu i
przedstawiciela doktorantów.
8. Członków komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów oraz odwoławczej komisji
dyscyplinarnej do spraw doktorantów będących przedstawicielami doktorantów wybierają
uczestnicy Samorządu doktorantów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych.
9. Kadencje komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów oraz odwoławczej komisji
dyscyplinarnej do spraw doktorantów są zgodne z kadencją Dyrektora Instytutu.
10. Tryb postępowania komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów oraz odwoławczej
komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów określa Ustawa Prawo o szkolnictwie
wyższym oraz przepisy szczegółowe.
V.

Mienie, finanse i organizacja pracy.
§ 19

1. Instytut posiada własne mienie i nim zarządza.
2. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą i usługową.
3. Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

§ 20
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala Regulamin Pracy.
VI.

Postanowienia końcowe
§ 21

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 17 lutego 2011, a
zmiany do statutu zostały uchwalone w dniu 28 października 2012 oraz 27 marca 2014.
Obecny tekst jednolity statutu, po zaopiniowaniu przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o
Ziemi Polskiej Akademii Nauk, wszedł w życie w dniu 5 czerwca 2014 po zatwierdzeniu
przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
§ 22
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
§ 23
Traci moc Statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 8 grudnia
1998 wraz z późniejszymi zmianami.

Załącznik nr 2
Tekst ślubowania, o którym mowa w § 5 ust. 2 d statutu Instytutu Katalizy i Fizykochemii
Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
Ślubuję uroczyście:
- dbać o godność doktoranta i dobre imię Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im.
Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk;
- poszerzać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności i rozwijać własną osobowość;
- dokładać wszelkich starań, aby efekty mojej pracy przynosiły pożytek Ojczyźnie,
społeczeństwu i Instytutowi.

