
 
 

 
ZATWIERDZAM 

                                                                                                                                            PREZES 
                                                                                                                                 Polskiej Akademii Nauk 
 
 
 
 
 

STATUT   
INSTYTUTU NAUK GEOLOGICZNYCH 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany zatwierdzone przez Prezesa PAN 
 dnia 13.03.2017 r. i 24.04.2017 r. 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, 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; 
2) Statutu Polskiej Akademii Nauk;  
3) Uchwały nr 10/79 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 26 czerwca 1979 r. 

w sprawie utworzenia Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk; 
4) Decyzji nr 11/98 Prezesa PAN o podjęciu działalności przez Instytut Nauk 

Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 grudnia 1998 r.;  
5) Niniejszego Statutu.  

 
§ 3 

1. Siedzibą Instytutu jest Warszawa.  
2. Instytut posiada osobowość prawną. 
3. Instytut występuje w stosunkach prawnych we własnym imieniu i działa na własny rachunek. 
3a. Oficjalnym tłumaczeniem nazwy Instytutu na język angielski jest: „Institute of Geological           
       Sciences, Polish Academy of Sciences”. 
4. Instytut może używać skróconej nazwy „ING PAN” – w języku polskim lub „IGS PAS” – w 

języku angielskim. 
5. Logo Instytutu przedstawia załącznik nr 1 do Statutu.  
6. Instytut posiada jednostki organizacyjne na terenie całego kraju. 
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§ 4 

Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku 
i nazwą Instytutu w otoku: „Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk”. 
 

 
II. Zadania Instytutu 

 
§ 5 

Przedmiotem działań Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie nauk o Ziemi 
oraz geologii planetarnej, upowszechnianie wyników tych badań oraz kształcenie w zakresie 
specjalności Instytutu.  
 

§ 6 
Instytut w szczególności:  

1) prowadzi prace badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie zrozumienia procesów 
zachodzących w litosferze i ich interakcji z pozostałymi sferami Ziemi, planet typu 
ziemskiego oraz w innych obiektach materii kosmicznej; 

2) rozwija metody badawcze użyteczne dla badań wymienionych w pkt 1;   
3) kształci pracowników naukowych i specjalistów o kwalifikacjach niezbędnych do 

wykonywania badań wymienionych w pkt 1 i 2; 
4) wspiera osoby rozpoczynające karierę naukową oraz podnosi kwalifikacje kadry 

naukowej; 
5) współpracuje z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, 

w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych; 
6) współpracuje z podmiotami gospodarczymi w zakresie badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych; 
7) rozwija międzynarodową współpracę naukową; 
8) upowszechnia wiedzę z zakresu specjalności Instytutu; 
8a) promuje osiągnięcia Instytutu; 
9) wykonuje inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów, w tym ekspertyzy, 

raporty, sprawozdania i opracowania o podobnym charakterze, zlecone przez władze 
Polskiej Akademii Nauk oraz instytucje rządowe. 

 
§ 7 

1. Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez: 
1) wykonywanie prac badawczych przez zespoły naukowe finansowane ze środków 

budżetowych oraz pozabudżetowych; 
1a) organizowanie i prowadzenie wyspecjalizowanych laboratoriów tworzących zespół      
laboratoriów;  
2) publikowanie wyników badań; 
3) nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami; 
4) prowadzenie działalności edukacyjnej, głównie w formie własnych lub 

środowiskowych studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych; 
5) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą; 
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6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, w tym w ramach 
konsorcjów naukowych oraz przemysłowo-badawczych;  

7) przedstawianie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu na potrzeby PAN 
oraz instytucji rządowych, a także na zlecenie innych instytucji; 

8) organizowanie konferencji i innych spotkań naukowych; 
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych 

w § 6;  
10) prowadzenie Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie i opiekę nad zbiorami 

naukowymi oraz niepublikowanymi materiałami roboczymi zdeponowanymi w tym 
muzeum; 

11)  organizowanie obsługi bibliotecznej i dokumentacyjno-informacyjnej w zakresie 
działalności Instytutu. 

2.   Instytut może prowadzić odpłatną działalność doradczą i ekspercką oraz usługową z zakresu 
nauk geologicznych. 

3. Zyski z działalności, o której mowa w ust. 2, służą uzupełnieniu środków finansowych, 
przeznaczanych na działalność podstawową Instytutu, o której mowa w ust.1. 

 
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 odpowiada za wynik finansowy Instytutu i gospodarowanie mieniem zgodnie z 
obowiązującymi  przepisami. 

3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu przy pomocy osób, o których mowa w ust. 4 
pkt 1 i 2. 

4. Dyrektor powołuje i odwołuje: 
1) zastępcę dyrektora do spraw naukowych, 
2) zastępcę dyrektora do spraw zarządzania. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, powoływane są przez dyrektora na okres jego 
kadencji, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.  

 
§ 10 

1. Do zakresu działania dyrektora należy kierowanie Instytutem, a w szczególności:  
1) reprezentowanie Instytutu na zewnątrz;  
2) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy 

zastrzeżonych dla pracodawcy; 
2a) realizacja obowiązków kierownika zamawiającego wynikających z przepisów ustawy - 
      Prawo zamówień publicznych; 
3) nadzór nad tworzeniem, modyfikowaniem oraz efektywnym funkcjonowaniem struktury 

organizacyjnej Instytutu; 
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4) nadzór nad tworzeniem i przestrzeganiem wewnętrznych przepisów prawnych i 
porządkowych, w tym regulaminu pracy Instytutu;  

5) nadzór nad tworzeniem i realizacją programów naukowych oraz planów finansowych 
Instytutu;  

6) przedstawianie Radzie Naukowej i władzom PAN sprawozdań z działalności naukowej i 
finansowej Instytutu; 

7) przedstawianie Radzie Naukowej innych spraw należących do zakresu jej działania; 
8) nadzór nad ochroną informacji niejawnych, zawodowej tajemnicy geologicznej, dóbr 

osobistych i tajemnic przedsiębiorstwa wynikających z działalności Instytutu. 
2. Do działań, o których jest mowa w ust. 1, dyrektor może upoważnić innych pracowników na 

piśmie z określeniem zakresu, czasu i warunków upoważnienia. 
3. W imieniu Instytutu oświadczenia woli składa dyrektor lub upoważniona przez niego osoba. 
   

§ 11 
Do zadań zastępcy dyrektora ds. naukowych należy: 

1) nadzór nad sporządzeniem rocznych planów badań i sprawozdań z działalności naukowej 
Instytutu; 
2) nadzór naukowy nad realizacją porozumień i umów naukowo-badawczych, współpracy 
   krajowej i zagranicznej; 
3) nadzór nad rozdziałem środków na badania naukowe oraz opiniowanie wniosków o zakup 
   aparatury naukowo-badawczej; 
4) nadzór merytoryczny nad treścią stron internetowych Instytutu; 
5) nadzór merytoryczny nad organizacją konferencji sprawozdawczo-programowych 
      Instytutu; 
6) nadzór merytoryczny nad komercjalizacją wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych; 
7) nadzór nad podległymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi oraz wykonywanie 
innych zadań zleconych przez dyrektora Instytutu. 
 

§ 12 
Do zadań zastępcy dyrektora do spraw zarządzania należy: 

1) kierowanie działalnością administracyjno-ekonomiczną Instytutu w zakresie: 
a) realizacji planu finansowego Instytutu w roku bieżącym i przygotowania planu 

finansowego Instytutu na rok kolejny; 
b) nadzoru nad realizacją wydatków w Instytucie, w szczególności w kontekście 

przestrzegania zasad określonych w ustawach: o finansach publicznych i Prawo 
zamówień publicznych, 

c) nadzoru nad realizacją prac budowlanych i remontowo-konserwacyjnych w 
budynkach użytkowanych przez Instytut; 

d) zarządzania budynkami użytkowanymi przez Instytut; 
e) nadzoru nad inwentaryzacją mienia Instytutu; 
f) ochrony przeciwpożarowej; 
g) transportu samochodowego; 
h) zaopatrzenia, ewidencji mienia i gospodarowania majątkiem Instytutu; 
i)  łączności i informatyzacji oraz komunikacji elektronicznej; 
j) obiegu dokumentów i wytwarzania dokumentacji; 
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2) opracowywanie analiz ekonomicznych działalności Instytutu, głównie na podstawie 
danych dostarczonych przez głównego księgowego; 

3) wykonywanie innych czynności koordynacyjno-kontrolnych w zakresie spraw 
administracyjno-ekonomicznych wynikających z regulaminów, zarządzeń i decyzji 
dyrektora Instytutu; 

4) nadzór nad działalnością Biura Administracyjno-Ekonomicznego oraz wykonywanie 
innych zadań zleconych przez dyrektora Instytutu. 

 
§ 13 

(uchylony) 
 

§ 14 
1. Bieżącym organem doradczym dyrektora jest powoływane przez niego kolegium Instytutu, w 

skład którego wchodzą co najmniej pozostali członkowie dyrekcji, główny księgowy oraz 
kierownicy ośrodków badawczych. 

2. Dyrektor może powoływać także inne organy doradcze. 
3. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1 i 2, określa dyrektor w 

powołujących je decyzjach. 
 

§ 15 
1. W Instytucie prowadzone są studia doktoranckie działające na podstawie regulaminu 

uchwalonego przez Radę Naukową. 
2. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia 

ślubowania o następującej treści: Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania 
wiedzy i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz swoim 
postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej 
Akademii Nauk. 

 
§ 16 

1.   Schemat struktury organizacyjnej przedstawia załącznik nr 2 do Statutu. 
1a. Jednostki lub komórki organizacyjne wskazane w schemacie struktury organizacyjnej,  
o którym mowa w ust. 1, mogą dzielić się na działy, zespoły, sekcje, pracownie lub laboratoria. 
O powstaniu lub likwidacji wewnętrznych komórek organizacyjnych oraz zakresie ich zadań 
rozstrzyga dyrektor Instytutu w drodze zarządzenia, po zaopiniowaniu przez Kolegium. 
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez  

dyrektora, po zaopiniowaniu przez Kolegium.  
 
 
 

§ 17 
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:  
1) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki; 
2) przyjmuje roczne plany badań statutowych oraz działalności wydawniczej; 
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3) zatwierdza sprawozdania z działalności statutowej Instytutu oraz opiniuje plan 
finansowy; 

4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu na podstawie 
uchwalonego przez Radę regulaminu; 

5) przeprowadza, w ramach posiadanych uprawnień, przewody doktorskie, habilitacyjne 
oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego; 

6) uchwala statut Instytutu i jego zmiany; 
7) uchwala tryb przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe; 
8) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Naukowej 

w ustawie oraz statucie Akademii. 
 

§ 18 
1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi nie więcej niż 32 osoby.  
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.  
3. Rada Naukowa wybiera Przewodniczącego, zastępców oraz sekretarza na spotkaniu 

inauguracyjnym nowej kadencji. 
 

§ 19 
W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym: 

1) pracownicy Instytutu z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego, 
zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie nie większej niż 12 osób, przy 
czym ich członkostwo w Radzie wygasa z chwilą ustania pełnego zatrudnienia w 
Instytucie;  

2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział III Nauk 
Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN –  w liczbie nie większej niż 3 osoby; 

3) specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego 
zastosowania nauki, z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego lub 
stopniem doktora, nie zatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym 
wymiarze czasu pracy – w liczbie nie większej niż 10 osób;  

4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w 
pełnym wymiarze czasu pracy, po 1 osobie z każdego ośrodka badawczego, przy czym 
ich członkostwo w Radzie wygasa z chwilą ustania pełnego zatrudnienia w Instytucie; 

5) wybrany przedstawiciel doktorantów, przy czym jego członkostwo w Radzie wygasa z 
chwilą ustania pełnego zatrudnienia w Instytucie; 

6) dyrektor Instytutu i jego zastępca do spraw naukowych; 
7) jedna osoba spoza Instytutu wyróżniająca się wiedzą i znacznym dorobkiem naukowym, 

posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, wskazana przez przewodniczącego 
centrum PAN, do którego należy Instytut. 

 
§ 20 

1. Członkowie Rady Naukowej, wymienieni w § 19 pkt 1, wybierani są w drodze tajnego 
głosowania, zgodnie z postanowieniami ust. 4 ̶ 11, o ile liczba pełnozatrudnionych 
pracowników z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego jest większa od 12. 
Jeżeli liczba tych pracowników jest równa 12 lub mniejsza, wyborów nie przeprowadza się, a 
pracownicy, o których mowa w niniejszym ustępie, stają się członkami Rady Naukowej. 
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2. Członkowie Rady Naukowej, wymienieni w § 19 pkt 3, wybierani są w drodze tajnego 
głosowania, przy czym uprawnionymi do głosowania są osoby wymienione § 19 pkt 1 i 2 
wchodzące w skład Rady Naukowej nowej kadencji. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Naukowej, o których mowa w § 19 pkt 3, mają osoby 
wymienione w § 19 pkt 1 i 2, wchodzące w skład Rady Naukowej nowej kadencji, przy 
czym umieszczenie kandydata na członka Rady Naukowej na liście wyborczej może nastąpić 
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody osoby kandydującej. 

4. Listy kandydatów na członków Rady Naukowej, o których mowa w ust. 1 i 3, przygotowuje 
Biuro informacji naukowej Instytutu. Na podstawie tych list, Biuro informacji naukowej 
przygotowuje karty do głosowania.  

5. Termin i miejsce zebrania wyborczego ustala dyrektor Instytutu. 
6. W celu przeprowadzenia wyborów członków Rady Naukowej, o których mowa w § 19 pkt 1 

i 3, dyrektor powołuje, w drodze zarządzenia, komisję wyborczą złożoną z trzech 
samodzielnych pracowników naukowych, w tym przynajmniej jednego z tytułem profesora. 
Komisja wyborcza ustala procedurę wyborów oraz odpowiada za ich należyty przebieg. 

7. W czasie trwania zebrania wyborczego powoływana jest spośród jego uczestników komisja 
skrutacyjna, która dokonuje podsumowania oddanych głosów, a wyniki przekazuje 
dyrektorowi, który przesyła je następnie wiceprezesowi Polskiej Akademii Nauk, 
nadzorującemu Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. 

8. Przedstawiciele innych pracowników naukowych, o których mowa w § 19 pkt 4, 
są wybierani w tajnym głosowaniu na zebraniach tych pracowników w poszczególnych 
ośrodkach badawczych. Zebrania wyborcze organizowane są przez kierowników ośrodków 
badawczych, zgodnie z ust. 7. Kandydatów na przedstawicieli zgłaszają uczestnicy zebrania.  

9. Doktoranci wybierają swego przedstawiciela w trybie zgodnym z ust. 7 na zebraniu 
wyborczym zwołanym przez kierownika studium doktoranckiego. 

10. (uchylony). 
11. Wybory wymienione w niniejszym paragrafie uważa się za ważne, jeśli uczestniczyła w nich 

co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania. Za wybranych uważa się tych 
kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów ważnych.  

12. W przypadku potrzeby uzupełnienia składu Rady Naukowej stosuje się odpowiednio 
przepisy ust. 1 - 11. 

13. Wybory uzupełniające do Rady Naukowej przeprowadzane są w razie konieczności przez 
dyrektora na podstawie odpowiedniego wniosku przewodniczącego Rady Naukowej. 

  
§ 21 

Aktu powołania jak i ewentualnego odwołania osób wchodzących w skład Rady Naukowej danej 
kadencji dokonuje wiceprezes nadzorujący Wydział III Polskiej Akademii Nauk lub 
upoważniona przez niego osoba. 
 

§ 22 
1. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin. 
2. Rada Naukowa uchwala regulamin większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 

liczby członków z głosem stanowiącym, o których mowa w § 19.  
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IV. Zasady i tryb wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej orzekającej w sprawach 
pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej instancji 

 
§ 23 

1. W skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą 3 osoby zatrudnione w pełnym wymiarze 
czasu pracy w Instytucie, w tym co najmniej jedna z tytułem profesora. 

2. Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej jest osoba z tytułem profesora. 
3. W celu przeprowadzenia wyborów do Komisji Dyscyplinarnej dyrektor powołuje w 

drodze zarządzenia komisję wyborczą, określa jej skład i wskazuje termin wyborów, 
przypadający nie wcześniej niż na 30. dzień od dnia powołania komisji. 

4. Kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej mogą zgłaszać pracownicy naukowi 
i badawczo-techniczni w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia, o którym 
mowa w ust. 3. 

5. Listy zgłoszonych kandydatów wraz z ich charakterystykami i zgodami na kandydowanie 
komisja wyborcza podaje do wiadomości pracownikom Instytutu na 2 tygodnie przed 
wyborami. 

6. Czynne prawo wyborcze do Komisji Dyscyplinarnej przysługuje pracownikowi 
naukowemu i badawczo-technicznemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy 
w Instytucie. 

7. Głosowanie jest tajne. 
8. Za ważny uznaje się głos zawierający nazwiska nie więcej niż pięciu kandydatów, przy 

czym co najmniej jeden z nich powinien posiadać tytuł profesora.  
9. Komisja wyborcza sporządza protokół z wyborów, który przekazuje dyrektorowi. 
10. Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskają kolejno największą liczbę głosów ważnych, 

z zastrzeżeniem ust. 1. 
11. Wyniki wyborów ogłasza dyrektor. 
12. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia 

wyników. 
13. Prace komisji wyborczej kończą się z dniem ogłoszenia wyników wyborów. 
14. W przypadku potrzeby uzupełnienia lub zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej przed 

upływem jej kadencji ust. 1–10 stosuje się odpowiednio. 
15. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, z urzędu lub na wniosek, w porozumieniu z 

przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej, może powołać do udziału w postępowaniu na 
prawach członka komisji dodatkowe osoby, przy czym nie mogą one zasiadać w składzie 
orzekającym w tym postępowaniu. 

 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

§ 24 
Gospodarkę finansową Instytutu regulują odrębne przepisy. 
 

§ 25 
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 
i pracowników ustala regulamin pracy. 
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§ 26 
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalania. 
 

§ 27 
Niniejszy statut, uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 21 listopada 2012 roku 
i zaopiniowany przez Wydział III PAN Nauk Ścisłych i Nauk i Ziemi w dniu 7 grudnia 2012 
roku,  wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.  
 

§ 28 
Traci moc statut Instytutu Nauk Geologicznych PAN zatwierdzony przez Prezesa Polskiej 
Akademii Nauk w dniu 24 marca 2011 r. 
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             Załącznik Nr 1 do Statutu ING PAN zatwierdzony przez 
Prezesa PAN w dniu 28 grudnia 2012 r. 
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