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BOPiSO- 777/2011

Pani

Prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak

Dyrektor

Instytutu Fizjologii Roślin

im. Franciszka Górskiego

Polskiej Akademii Nauk

Szanowna Pani Profesor,

przesyłam w załączeniu oryginał statutu Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego

Polskiej Akademii Nauk, zatwierdzonego przez Prezesa PAN w dniu 16 maja 2011r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kserokopia statutu została przekazana Wydziałowi
II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

Z wyrazami szacunku,
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Warszawa, dnia A

STATUT
Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego

Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

L Postanowienia ogólne

§1

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego (Polish Academy of Sciences, the
Franciszek Górski Institute of Plant Physiology) jest placówką naukową Polskiej Akademii
Nauk zwaną dalej Instytutem.

§ 2
Instytut działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. Nr 96, póz. 619);
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk (Uchwała; nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej
Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010);
3. Uchwały Nr 17/3 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie
utworzenia z dniem l lipca 2003 r. Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie;
4. Decyzji nr 18/03 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z 23 czerwca 2003 r. w sprawie podjęcia
działalności przez Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie;
5. Niniejszego statutu.

§ 3

1. Siedzibą Instytutu jest miasto Kraków. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne
również w innych miejscowościach całego kraju.
2. Instytut posiada osobowość prawną.



§ 4

Instytut używa pieczęci:
1. Podłużnej z nazwą Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii
Nauk.
2. Okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej, nazwą Instytut Fizjologii Roślin im.
Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w otoku.

II. Zadania Instytutu

§ 5

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
w zakresie fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii plonowania roślin
uprawnych.

§ 6

Do zadań Instytutu należy w szczególności:
• i

1) prowadzenie badań naukowych i rozwojowych w zakresie nauk rolniczych - dyscyplinie
agronomii oraz nauk biologicznych - dyscyplinie biologii, specjalność - fizjologia roślin,

2) prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki,
3) wspieranie rozwoju młodych, uzdolnionych badaczy,
4) dbałość o rozwój pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach

w zakresie fizjologii roślin,
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi,
w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac

rozwojowych w celu ich wdrożenia,
7) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie projektów badawczych
wspólnie z partnerami zagranicznymi,
8) upowszechnianie wiedzy w szczególności, w zakresie działalności Instytutu,
9) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych

przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje przez:

1) prowadzenie badań naukowych,
2) publikowanie wyników prac badawczych,
3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami,
4) prowadzenie działalności z zakresu kształcenia na różnych poziomach,
5) skuteczną ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych,



6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
7) opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu,
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne),
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy
10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych

w zakresie swojej działalności naukowej.
11) dbałość o standardy etyczne

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:
1. Dyrektor,
2. Rada Naukowa.

§ 9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze
konkursu na okres 4 lat.
2. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje Zastępców Dyrektora ds. Naukowych i ds.
Administracyjno-Technicznych, po uwzględnieniu opinii Rady Naukowej.

§10

l. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie przy pomocy Zastępców Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy

zastrzeżonych dla pracodawcy,
2) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu,
3) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej,
4) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków należących do

zakresu j ej działania,
5) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu,
6) ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
7) opracowanie regulaminu pracy,
9) prowadzenie polityki kadrowej zgodnie ze strategią rozwój u Instytutu oraz z obowiązującymi

przepisami.

2 . Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu w zakresie
od niego zależnym.



§ 1 1
1. Do zadań Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Naukowych należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów i sprawozdań zadaniowo-fmansowych w ramach działalności
naukowej Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) nadzór nad realizacją prac naukowo-badawczych objętych planem działalności statutowej,
3) nadzór merytoryczny nad realizacją współpracy z zagranicą,
4) współudział w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki kadrowej, funduszu płac, prac

zleconych i organizacji Instytutu,
5) wykonywanie prac określonych w zakresie obowiązków oraz realizacja innych bieżących

zadań związanych z działalnością Instytutu, zleconych przez Dyrektora Instytutu.

2. Do zadań Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Administracyjno-Technicznych należy
w szczególności:

1) koordynacja oraz nadzór nad działalnością techniczną w Instytucie, nadzór nad służbami
technicznymi, BHP, P. Poż. i obrony cywilnej w Instytucie,

2) współpraca z Zespołem Ekonomicznym w zakresie fmansowo-rozliczeniowym oraz z działem
osobowym i spraw socjalnych,

3) współudział w podejmowaniu decyzji w zakresie polityki kadrowej, finansowej i organizacji
Instytutu,

4) nadzór nad gospodarką i zabezpieczeniem przedmiotów majątkowych stanowiących własność
Instytutu,

5) współudział w organizacji kontroli wewnętrznej w Instytucie,
6) wykonywanie prac określonych w zakresie obowiązków oraz realizacja innych bieżących

obowiązków związanych z działalnością Instytutu, zleconych przez Dyrektora Instytutu.

3. Szczegółowy zakres działania swoich Zastępców ustala Dyrektor Instytutu.

§12

1. Dyrektor może powoływać organy doradcze i opiniodawcze.
2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. l określa
decyzja Dyrektora o ich powołaniu.

§13

1. Maksymalna liczba członków Rady Naukowej nie powinna przekraczać 50 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

§ 1 4

W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

1) wszystkie osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) członkowie Akademii powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk
Biologicznych i Rolniczych PAN,



3) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni
specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy w
Instytucie, wybierani w liczbie nie większej niż 12 osób, przez osoby wymienione
w punktach l i 2.

4) 2 przedstawicieli wybranych z grupy pracowników naukowych innych niż określono w
punkcie l, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.

5) Dyrektor Instytutu i jego Zastępca do Spraw Naukowych.

§15

Liczba osób spoza Instytutu wynosi nie więcej niż 12 osób.

§16

1. Wybory członków Rady Naukowej w określonych grupach pracowników naukowych
przeprowadza się na zebraniu pracowników Instytutu uprawnionych do wyboru, w tajnym
głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50 % uprawnionych.
2. Dyrektor Instytutu przedstawia wstępną listę kandydatów, która może być rozszerzona przez
uprawnionych do wyboru.
3. Kandydować mogą osoby, które wyraziły zgodę na udział w pracach Rady Naukowej.

§17

Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes Wydziału II
Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk lub upoważniona przez niego osoba.

§18

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:

1) opiniuje i przyjmuje plany: badań statutowych, współpracy z zagranicznymi instytucjami
naukowymi oraz działalności wydawniczej,

2) opiniuje sprawozdania z działalności Instytutu,
3) opiniuje wnioski w sprawie wszczęcia postępowania o nadawanie tytułu naukowego,
4) przeprowadza przewody doktorskie o nadanie stopnia naukowego w ramach posiadanych

uprawnień,
5) uchwala statut Instytutu,
6) dokonuje oceny kadry naukowej placówki i innych grup pracowników działalności

podstawowej Instytutu,
7) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora (zgodnie z art.91

ust. 3 ustawy PAN) oraz wnioski o zawarcie umowy o pracę na stanowisko pracownika
naukowego i Kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej Instytutu,

8) zgłasza kandydatów do nagród naukowych,
9) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej

Akademii Nauk oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady i Dyrektora Instytutu,
10) Rada Naukowa może w drodze uchwały powołać swoje Komisje, określając ich

uprawnienia, zakres i tryb działania,
11) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska



naukowe,
12) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie,
13) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady.

§19

Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§20

1. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez

Dyrektora.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji

§21

1. W Instytucie działa komisja dyscyplinarna, o której mowa w art.110 ust.l.pkt.l Ustawy z
dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.96, poz.619).
2. Komisja dyscyplinarna Instytutu składa się z 3 osób wybieranych na czteroletnią kadencję
spośród wszystkich pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu. Wyboru
kandydatów dokonuje zebranie pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu,
zwykłą większością głosów, w trybie tajnym, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania. Kadencja komisji dyscyplinarnej wynosi 4 lata. Przewodniczącym komisji powinien
być pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku nie niższym niż obwiniony.

§22

Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

V. Postanowienia końcowe

§23

Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.



§24

Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 9 marca 2011 r.
zaopiniowany przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych, w dniu 24 kwietnia 2011 r.
wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§25

Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§26

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 20 maja 2008 roku.
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