
ZATWIERDZAll
Prezes

ZMIANA W STATUCIE
INSTYTUTU KULTUR ŚRODZIEMNOMORSKICH I ORIENTALNYCH PAN

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W statucie Instytutu Kultur Środziemnomorskich i orientalnych Polskiej Akademii Nauk,
zatwrcrdzonym przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk 30 maja 20II r. wprowadza się
następujące zmlanyi

1) w$ 2 ust. 1otrzymujębrzmienie:

,,1. Ustawy z dnia 30 kwietnia2010 r. o Polskiej Akadęmii Nauk zpoŹniejszymi zmianami.
(Dz. U. 22015 r.poz.1082).";

2) w$ 6:

a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) kształcenie pracowników naukowych
w zakresie egiptologii, klasycznych kultur
cywilizacji islamu, kultur Afryki; ";

i specjalistów o szczegolnych kwalifikacjach
Śródziemnomorskich' nubiologii' kultur Azji,

b) pkt. 4 otrzymuję brzmienie:

,,4) współpraca z uczelniami, krajowymi i zagranicznymi instytutami badawczymi
i towarzystwami naukowymi przez tworzenie konsorcjów naukowych i prowadzenie
wspólnych projektów badawczych oraz zę środowiskiem społeczno-gospodarczym;";

c) pkt. 5 wykreślono;

3) w$ 7

pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

,,10) prowadzenie biblioteki i
dokumentacj ą naukową;'' ;

a) w$ e

pkt.2 wykreślono;

5) w $ 10 ust. 1:

a) pkt2 otrzymuje brzmienie:

,,2) wykonywanie w stosunku do

zastrzęŻonę dla pracodawcy' w

uzupełnianie zbiorów bibliotecznych oIM zaruądzanie

pracowników Instytutu czynności z zaktesu prawa pracy
tym zatrudnianie t zwalnianie pracowników Inst1tutu,



powoływanie i odwoł}r,vanie kierowników wewnętrznych komórek organizacyjnych
Instytutu, ustalanie zakresu czynności dla pracowników Instytutu;'';

b) pkt.3 wykreŚlono;

c) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

',4) 
ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz opracow1łvanie

programów rozwoju naukowego i gospodarczego Insty.tutu we współpracy z zastępcą

dyrektora;?';

d) pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) przygotowl.wanie projektu schematu struktury organizacyjnej Instytutu;";

e) pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

',9) 
powoływanie i odwoływanie zastępcy dyrektora.";

6) w$ 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,I. Zastępca dyrektora we współpracy z dyrektorem przygotowuj e organizacyjną i finansową
bazę dla realtzacji statutowych zadń Instytutu. Do zadan zastępcy dyrektora na\eŻy w
szczególności współudział w planowaniu badań naukowych, koordynacji współpracy
naukowej z zagtanicą orM kierowanie całością prac Instytutu w czasie nieobecności
dyrektora.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Szczegołowy zakres dziaŁania zastępcy dyrektora ustala dyrektor Instytutu.'';

7) w$ 13

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,I.Liczba członków Rady Naukowej wynosi nie więcej niŻ30 osób.'';

8) w$ la
pkt 5 otrzymuje brzmienię:

,,5) Dyrektor Instytutu i jego zastępca.";

9) w$ 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Zebtanie wymienione w ust. 1 zwołuje i prowadzi dyrektor Instytutu lub jego zastępca
przy pomocy powołanej przez zebranie Komisji Wyborćżej.'';

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

,,4. Zebranie wymienione w ust. 3 zwołuje i prowadzi dyrektor Inst1tutu lub jego zastępca
przy pomocy powołan ej przez zebr ante Komi sj i Wyborczej .'' ;

10) w $ 18, ust. 2

pkt'10 wykreślono;



11)w $ 21

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Zebranie wymienionę w ust. 2 zwołuje i prowadzi dyrektor Instytutu lub jego zastępca
przy pomocy powołanej przez zebranie Komisji Wyborczej.'';

12)Zmiany w Schemacie struktury organizacyjnej Instytutu Kultur Śródziemno-
morskich i Orientalnych PAN

Schemat struktury organizacyjnej Instytutu Kultur Sródziemnomorskich i orientalnych
PAN ulega zmtanie w następujących zakresach:

i. ,,ZASTĘPCA DYREKTORA Do SPRAW NAUKOWYCH stanowisko
profe sora lub adiunkt d' otr zy mu1e brzmienie,,ZA S TĘP CA DYREKToRA'' ;

ii. ,,ZASTĘPCA DYREKTORA Do SPRAW OGOLNYCH stanowisko
or ganizacyjno -ekonomiczfte" wykreślono ;

iii. Wewnątrz grupy komórek organizacyjnych o nazme; ,,PION NAUKOWO-
BADAWCZY'' wprowadza się następujące zmiany:

1. Wewnętrzna komórka organizacyjna o nazwie ,,Zal<Ład Egiptologii" otrzymuje
nazwę ,,Zakład Starozytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu'',

2' Wewnętrzna komórka otganlzacvjna o nazwie ,,ZaWad Kultur Aąi" otrzymuje
nazw ę,,ZaWad Współcze snych Kultur Azji i Afryki'',

3.Wewnętrzna komórka organizacyjna o nazwlę ,,Zal<ład Kultur Afryki''
otrzymuj e nazw ę,Zal<ład Nubiolo gii'' ;

Do grupy komórek organizacyjnych o nazwie ,,PION NAUKowo-
BADAWC ZY'' naleŻą p onadto :

4. Wewnętrzna komórka organtzacyjna o nazwie ,,Dział Dokumentacji
Naukowej",

5. Wewnętrzna komórka organizacvjna o nazwie ,,Dział Wydawniczy'';

iv. Grupę komórek organizacyjnych o nazwie: Nazwę,,PION DZIAŁALNoŚcI
PoDSTAWOWEJ'' wykreŚlono;

V. Dodano grupę komórek organizacyjnych o nazwię,,PloN FINANSOWO-
KSIĘGOWY";

vi. Do grupy komórek organtzacyjnych o nazwie,,PloN FINANSOWO-
KSIĘGOWY" należą:

1. GŁOWNY KSIĘGOWY,



2' DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGoWY;

vii. Dodano grupę komórek organtzacyjnych o nazwie 
',PION

ADMINISTRACYJNY'';

viii. Do grupy komórek organizacyjnych o nazwie,,PION ADMINISTRACYJNY"
naleŻą;

1. SEKRETARIAT.

2. Grupa stanowisk pracy o nazwie ,,STANOWISKA PRACY";

ix. Do grupy stanowisk pracy o nazwie ,,STANOWISKA PRACY'' naleŻą

1. ,,DO SPRAW PLANOWANIA'"

2. ,,Do SPRAW OBSŁUGI GRANToW UE I INNYCH'"

3. ,,DO SPRAW OSOBOWYCH I SOCJALNYCH'"

4. ,,ARCHIWISTA'';

X. Dyrektorowi t Zastępcy Dyrektora podlegają grupy komórek organizacyjnych o

nazwach

1.,,PION NAUKOWO-BADAWCZY",

2.,'PION FINANSoWO-KSIĘGOWY'"

3.,,PION ADMINISTRACYJNY''.

oraz komórka or garizacyj na

4. BIBLIOTEKA.

t
Pozostałe Zaplsy Statutu pozostają bęz zmian'

Niniejsze zmlany w statucie zostały uchwalone pTzez Radę Naukową Instytutu na posiedzeniu
w dniu 16 lutego 2016 r.) zaopiniowanę przęz Wydział I Nauk Humanistycznych i
Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 3 marca 2016 r. wchodzą w życie po
zatvł rct dzeniu pr zez Preze s a P o 1 ski ej Akademi i N auk.
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