
ZATWIERDZAM
PREZES

Polskiej Akademii Nauk

lnstlłut Kultur Stódziemnomorskich i 0rientalnych

Polskiei Akaclemii Nauk
(l{}_330 Warszawa. rrl. Nowy S'łiat 72

tel./fax 2? 826 63 56,22 826 65 60
(2) Warszawa, 3u n"1x ło-11r

STATUT
INSTYTUTU KULTUR ŚRooztnilrNoMoRSKICH I oRIENTALNYCH

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

l' Postanowieniaogólne

s1

Instytut Kultur Śródzięmnomorskich i orientalnych PAN Zwany dalej ,'Instytutem '' jest instytutem naukorłrym
Polskiej Akademii Nauk.

Instytut działaw szczególnoŚci na podstawie;

1. Ustawy zdnia30 kwietnia20l0r.oPolskiejAkadęmiiNauk(Dz.U.Nr96,poz.619);
2. Statutu Polskiej Akadęmii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/20l0 Zgromadzenia ogólnego

PAN z dnia24listopada 2010 r.
3. Uchwały Nr 13./2009 Prezydium Polskiej Akadęmii Nauk w sprawie likwidacji Zakładu Archeologii

Sródziemnomorskiej PAN oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN i utworzenia Instytutu Kultur
Śródzięmnomorskich i orientalnych PAN, zatwierdzonej pismem Prezesa Rady Ministrów znak DKN_
219-11(3)109 z dnia 16 paździemtka2009 r.

4. Decyzji Nr 25 Pręzęsa Polskiej Akademii z dnia2 częrwca2010 r. w sprawie trybu likwidacji Zakładu
Archeologii Sródzięmnomorskiej PAN i Zakładu Krajów Pozaeuropejskich PAN i podjęciu działalności
przez Instytut Kultur Śródziemnomorskich i orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

5. Niniejszego Statutu.
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l. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa' Instytut moŻe posiadać jednostki orgatizacyjtle na tęrenię całego
kraju.

2' Instytut posiada osobowość prawną.
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1. Instytut uŻywa pieczęci okrągłej z wizerunkięm godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku l nazwą
Instytutu w otoku: Instytut Kultur Śródzięmnomorskich i orientalnych PAN'

2. Instytut uŻywa pieczęci podłuznej z napisem: Instytut I(ultur Śródziemnomorskich i orientalnych
Polskiej Akademii Nauk,00-330 Warszawa, ul' Nowy Świat'72 ' W celu oznaczęnjadokumęntów
planistycznych i statystycznych InsĘtut używa pleczęci podłumej z numerem statysĘcznym.

R')
Yr



II. Zadania Instytutu
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Przędmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych i
społecznych oraz upowszechnianie wyników tych badań.
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Do zadan Instytutu naIeŻy w szczególności:
1) prowadzenie pracbadawczych w zakręsie archeologii, nauki o sztucę, historii, językoznawstwa,

religioznawstwa, nauk o polityce, filozofii, socjologii, kulturoznawstwa,
2) wspieranie osób rozpoczynających karierę naukovlą
3) kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w zakresie

egiptologii, klasycznych kultur śródziemnomorskich, kultur Azji, cywilizacji islamu' kultur AĘki;
4) wspóĘraca zlczelriami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi,w szczególności w

zakresie badań naukowych;
5) rozwijanie międzynarodowej wspóĘracy naukowej przeztworzęnie konsorcjów naukowych i

prowadzenie proj ektów badawczych wspólnie z partnerumi zagr anic zny mi;
6) upowszechnianie wiedzy w zakręsię działalnoŚci Instytutu;
7) wykonywanie innych zadań wynikającychz obowiązujących przepisów orazzleconychprzezwładzę

Polskiej Akademii Nauk ;

8) prowadzenie działalności wydawniczej i dokumentacyjnej;
9) rozwijanie specjalistycznej biblioteki międzyśrodowiskowej;
10) prowadzenie różnych fonn kształcęnia.
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Zadania wymienione w $ 6 Instytut r ealizuje w Szczęgólno ści przez:
1) prowadzenie badań naukowych;
2) publikowanie wyników prac badawczych;
3) nadawanię stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
4) prowadzenie działalności z zakęsu kształcenia w tym: organizowanie regularnie seminariów

międzyśrodowiskowych' studiów doktoranckich i podyplomowych (równiez na zasadzię odpłatności/;
5) ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowych w kraju i za granicą
6l wspóĘracę z krajow1'mi i zagranicznymi instytucjami naukowymi:
1) opracowywanie ekspeĄz i udzielanie opinii w zakręsie problematyki naukowej instytutu;
8) organizowanie zebrań naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne )
9) współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziędzinach okreŚlonych w $ 6;

10) organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej
działalności naukowej ;

1 1) organizację obsługi działalnoŚci wydawniczej.

III. Organizacja Instytutu

organami Instytutu są
1) dyrektor;
2) rada naukowa

se

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na
okręs 4 lat.

2. Dyrektor Instytutu powołuje na stanowisko dyrektora ds. naukowych kandydata pozytywnie
zaopiniowanego prZęZ Radę Naukową Instytutu. odwołanie zastępcy dyrektora ds. naukowych następuje
w tym Samym trybie. Dyrektor Instytutu zatrudnia Zastępcę dyrektora ds' ogólnych. odwołanie Zastępcy
dyrektora ds. ogólnych następuje w tym samym trybie.
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1. Do zakęsu działania dyrektora naleŻy w szczególności;
1) kięrowanię lnstytutem ireprezentowanie go nazęwnąft4,
2) wykonywanię w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zahęsu prawa pracy zastrzeżonę

dla pracodawcy; w Ęm: zatrudnianie i zwalnianie pracowników Instytutu, powoływanie i
odwoĘwanie kierowników wewnętrznych komóręk organizacyjnych lnsĘłutu, ustalanie czynności
dla pracowników Instytutu;

3) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
4) ustalanie planu finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej;
5) przedstawianie Radzię Naukowej projektów programów i sprawozdań z ich realizacji, opinii i

wn i o s kó w nale Żący ch d o zakre su 
. 
j e. i działani a;

6) przygotowywanie proj ektów schęmatu struktury or ganizacyjttej Instytutu ;

7 ) ustalanię regulaminu or gatizacy jnego Instytutu ;

8) opracowanie regulaminu pracy;
9) konsultowanie z RadąNaukowąkandydatury zastępcy dyrektora ds. naukowych i jego odwołania;

zatrudnianię i odwoływanie zastępcy dyrektora ds. ogólnych.
2' Dyrektor kieruje bteŻącądziałalnoŚcią Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mienięm zgodnie z

obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

$ 11

1. Do zadan zastępcy dyrektora ds. naukowych naleŻy w szczególnoŚci planowanie badań naukowych,
koordynacja wspóĘracy naukowej z zagranicąoraz kierowanie całością prac Instytutu w czasie
nieobecności dyektora. Zastępca dyrektora ds. ogólnych przygotowuje organizacyjną i finansowąbazę
dla realizacji statutowych zadań lnstytutu.

2. Szczegółowy zakręs działania swoich zastępców ustala dyrektor Instytufu.
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1' Dyrektor moze powoływać organy doradczę i opiniodawcze.
2' Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. l okręŚla decyzja dyrektora o ich

powołaniu.
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1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi nie więcej niż 28 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4lata.
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W skład Rady Naukowe1 wchodząz głosem stanowiącym:
l ) wszystkie osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione

w Instytucie w pełnym wymtarze czasu pracy;
2) członkowie Akadęmii powołani do udziału w pracach Rady przezWydział I Nauk Humanistycznych

i Społecznych w liczbie nie przekaczającej 3 osób;
3) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanęgo - wybitni specjaliści

nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w niepełnym wymiarzę czasu pracy W liczbię nie
przebaczającej 12 osób, wybranę przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2;

4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym
wymiarze czasu pracy w liczbie 2 osób;

5) Dyrektor lnstytutu ijego zastępca ds. naukowych;
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Liczba członków Rady Naukowej spoza Instytutu nie powinna przekoczyc 12
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1. Wybór do Rady Naukowej osób wymienionych w $ 14 pkt. 3 odbywa się na zebraniu wyborczym, w
głosowaniu tajnym, z udziałęm osób wymienionych w $ 14 pkt. 1 i 2, przry quorum wynoszącym co
najmniej 50%o uprawnionych osób , bezwzględną większością (50% + l ) ważnych głosów'

2. Zębranię wymienione w pkt. 1 zwołuje i prowadzi dyrektor Instytutu lub jego Zastępca ds. naukowych
przy pomocy powołanej przezzebranie Komisji Wyborczej'

3. Wybór do Rady Naukowej osób wymienionych w $ l4 pkt. 4 odbywa się na zębraniu wyborczym tych

osób, zaffudnionych w Inst1.tucie w pełnym wymiarze czasu pracy' w głosowaniu tajnym, przy quorum

wynoszącym co najmniej 50%o uprawnionych osób' bezwzgl,ędnąwiększością (50% + 1) waznych
głosów.

4. Zębranie wymienione w pkt. 3 zwołuje i prowadzi dyrektor InsĘtutu lub jego zastępca ds. naukowych
przy pomocy powołanej przez zebranie Komisji Wyborczej.
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Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes nadzorujący Wydział I Nauk
Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk lub upoważniona przez niego osoba'
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1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzor nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o wysoki poziom
jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil instytutu, uwzględniając kierunłi rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, wspóĘracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz

działalnoŚci wydawniczej ;

3) zatwierdza sprawozdania z dzjałalności instytutu;
4) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu;
5) przeprowadza przewody doktorskie, przedstawia wnioski o nadanię tytułu naukowego w ramach

posiadanych uprawnień;
6) uchwala statut Instytutu i jego zmiany
1) uchwala sposób i tryb przeprowadzaniakonkursów naposzczególne stanowiska naukowe,

8) powołuje rzęcznlka dyscyplinarnego w Instytucie;
9) podejmuje uchwaĘ w innych sprawach zastrzeŻonych do kompetencji Rady Naukowej w ustawie,

statucie Akademii;
l 0) opiniuje kandydata na Zastępcę dyrektora ds. naukowych;
1 1) opiniuje kandydatury do nagród naukowych i na stypendia naukowę.
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Zasady t tryb dziaŁania Rady Naukowej określa uchwalony przez niąregulamin'
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1. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.

2. Wewnętrznąorgantzację lnstytutu okręśla regulamin organtzacyjny ustalony przez dyrektora.



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

Ż'

l.
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Komisję dyscyplinarnątworzy 5 osób będących członkami Rady Naukowej zatrudnionych w Instytucie
w pełnym Wmtarzę czasu pracy, w tym 3 osoby z Ętułem naukowym lub stopniem naukowym
doktora habi litowanego.
Wybór członków komisji odbywa się na zebraniu wyborczym osób z tytułem naukowym lub stopniem
naukowym doktora habilitowanego zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,
będących członkami Rady Naukowej oraz wybranych do Rady przedstawicieli innych pracowników
naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w głosowaniu tajnym przy
quorum wynoszącym 50oń uprawnionych osób, bezwzględną większoŚcią (50% + l ) waznych głosów.

Zębranię wymienione w pkt. 2 zwołuje i prowadzi dyrektor Instytutu lub zastępca ds' naukowych przy
pomocy powołanej przez zebranie komisji wyborczej.
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Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy

V. Postanowienia końcowe.
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organizacj ę i porządek w procesie pracy oraz związane z Ęm prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników
ustala regulamin pracy.
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Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową InsĘtutu w dniu
przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN w dniu..'..
zycie po zatwierdzęniu przezPrezesa Polskiej Akademii Nauk.
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Zmiana statutu następuje w Ębie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
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Traci moc statut zatwięrdzony przezPrezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 12 sierpnia 2010 r.
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