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STATUT INSTYTUTU MATEMATYCZNEGO 
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

I. Postanowienia ogólne
§1

Instytut Matematyczny 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 ( 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. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1948 r. o utworzeniu Państwowego 

Instytutu Matematycznego (Dz.U. Nr. 55, poz. 443);
4. Uchwały Nr. 548 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1952 r. w sprawie przekazania Polskiej 

Akademii Nauk niektórych placówek naukowych (M.P. Nr. A -  63, poz. 953);
5. Niniejszego Statutu.

§3
1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.

§4
Instytut używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i 

nazwą Instytutu w otoku: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk.

II. Zadania Instytutu.
§5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie i stymulowanie badań naukowych w 
zakresie matematyki i jej zastosowań, upowszechnianie wyników tych badań oraz szerzenie 
kultury matematycznej.

§6
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Do zadań Instytutu należy w szczególności:
1. organizowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie matematyki i jej zastosowań;
2. wspieranie osób rozpoczynających badania naukowe;
3. kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych kwalifikacjach w 

zakresie matematyki i jej zastosowań;
4. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi;
5. rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej i prowadzenie projektów badawczych 

wspólnie z partnerami zagranicznymi;
6. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;
7. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych 

przez władze Polskiej Akademii Nauk.

§7
Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczególności przez:
1. prowadzenie badań naukowych;
2. publikowanie wyników prac badawczych;
3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
4. prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych, staży oraz innej działalności z 

zakresu kształcenia;
5. prowadzenie działalności wydawniczej;
6. prowadzenie Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. Stefana Banacha w 

Warszawie;
7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, udział w krajowych i 

międzynarodowych programach naukowych;
8. opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie problematyki naukowej instytutu;
9. organizowanie zebrań naukowych ( konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne);
10. prowadzenie Ośrodka Badawczo-Konferencyjnego (z własną bazą hotelową i 

gastronomiczną) w Będlewie koło Poznania;
11. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych w §6;
12. organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w 

zakresie matematyki i jej zastosowań, prowadzenie Centralnej Biblioteki Matematycznej.

III. Organizacja Instytutu
§ 8

1. Organami Instytutu są: Dyrektor i Rada Naukowa.
2. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu są oddziały, centra badawcze, 

zakłady i pracownie.
3. W Instytucie mogą być tworzone inne niż wymienione w punkcie 2 jednostki 

organizacyjne, naukowe, dydaktyczne lub usługowe, działające zgodnie z zadaniami 
Instytutu.

§9
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w 

drodze konkursu na okres 4 lat.
2. Zastępcami Dyrektora są:

-  dwaj lub trzej Zastępcy do Spraw Naukowych,
-  Zastępca do Spraw Ogólnych.

3. Dyrektor powierza funkcj e Zastępców Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.
4. Zastępcy Dyrektora mogą być odwołani z funkcji przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii 

Rady Naukowej.
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1. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
2) koordynowanie bieżącej działalności Instytutu, także przez powoływanie 

pełnomocników do wykonania określonych zadań;
3) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy 

zastrzeżone dla pracodawcy;
4) opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
5) opracowywanie rocznych planów badan naukowych, planów finansowych oraz 

rocznych sprawozdań z działalności Instytutu;
6) przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów, opinii i wniosków 

należących do zakresu jej działania;
7) przygotowywanie projektów schematu struktury organizacyjnej Instytutu;
8) ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
9) opracowanie regulaminu pracy;
10) powoływanie i odwoływanie kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych 

Instytutu i przydział pracowników do tych jednostek;
11) powoływanie członków komitetów redakcyjnych wydawnictw Instytutu
12) ustalanie dla stanowisk kierowniczych (zastępców Dyrektora) i kierowników 

jednostek organizacyjnych Instytutu zakresów czynności, uprawnień i 
odpowiedzialności z tytułu sprawowania przez nich kierownictwa i ciążącej na nich 
odpowiedzialności za gospodarkę finansową i majątkową.

2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem 
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

§11
Podział zadań pomiędzy zastępców Dyrektora jest następujący:
1. Pierwszy Zastępca do Spraw Naukowych kieruje sprawami związanymi z planowaniem i 

realizacją badań naukowych, sprawozdawczością oraz rozwojem kadry naukowej,
2. Drugi Zastępca do Spraw Naukowych zajmuje się organizacją współpracy z instytucjami 

krajowymi i zagranicznymi oraz wydawnictwami Instytutu,
3. W razie potrzeby może być powołany Trzeci Zastępca do Spraw Naukowych, zajmujący 

się sprawami związanymi z działaniem Międzynarodowego Centrum Matematycznego im. 
Stefana Banacha.

4. Zastępca Dyrektora do Spraw Ogólnych kieruje pozostałą bieżącą działalnością Instytutu, 
związaną z administracją i obsługą działalności placówki,

5. Dyrektor Instytutu ustala szczegółowy zakres zadań swych zastępców, w którym zastępują 
oni Dyrektora.

§12
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.

§13
1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 50 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata

§10
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W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1. przedstawiciele osób z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora 

habilitowanego zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 18- 
tu,

2. członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział 
III Akademii w liczbie 15-tu,

3. Dyrektor Instytutu i jego Zastępcy do spraw naukowych,
4. osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, 

niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, 
wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2 w liczbie 10,

5. wybrany przedstawiciel innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w 
pełnym wymiarze czasu pracy,

6. przedstawiciel doktorantów,
7. jedna osoba spoza Instytutu wskazana przez przewodniczącego centrum PAN, o którym 

mowa w art. 57 Ustawy o PAN, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową.

§15
Liczba osób spoza Instytutu w Radzie Naukowej wynosi co najmniej 15.

§16
1. Wybory członków Rady Naukowej określonych w §14.1, §14.4, §14.5, i §14.6

niniejszego statutu organizuje Dyrektor.
2. Wybory te odbywają się w tajnych głosowaniach w sposób opisany poniżej w punktach 

3-9.
3. Warunkiem ważności wyborów jest udział w nich co najmniej połowy osób 

posiadających czynne prawo wyborcze. Oddany w wyborach głos jest nieważny, jeśli 
wyborca zagłosował na większą liczbę kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia w 
danym głosowaniu.

4. W wyborach członków Rady Naukowej określonych w § 14.1 czynne prawo wyborcze 
mają wszystkie osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora 
habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, a bierne 
prawo wyborcze mają te z tych osób, które są zatrudnione w Instytucie na okres powyżej 
dwóch lat, przy czym nie są wymienione w §14.2 ani w §14.3.

5. W wyborach członków Rady Naukowej określonych w § 14.5 czynne i bierne prawo 
wyborcze mają pracownicy naukowi zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu 
pracy, którzy nie mają tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora habilitowanego.

6. W wyborach członków Rady Naukowej określonych w § 14.6 czynne i bierne prawo 
wyborcze mają doktoranci Instytutu.

7. W wyniku wyborów określonych w pkt. 4, 5 i 6 do Rady Naukowej wchodzą osoby, 
które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej 
ilości głosów przeprowadza się głosowanie uzupełniające. W razie braku rozstrzygnięcia, 
o wejściu w skład Rady decyduje losowanie.

8. W przypadku ustania zatrudnienia (lub odpowiednio, zakończeniu uczestnictwa w 
studiach doktoranckich) przed upływem kadencji Rady Naukowej członków Rady 
wybranych na podstawie punktów § 14.6 i § 14.5, ustaje ich członkostwo w Radzie i 
przeprowadza się wybory uzupełniające.

9. Wyboru członków Rady Naukowej określonych w § 14.4 dokonują wyborcy określeni 
zgodnie z § 14.4. na zebraniu zwołanym przez Dyrektora po ustaleniu listy tych 
wyborców. Zebraniu przewodniczy Dyrektor lub osoba przez niego wskazana.

§14
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Uczestnicy tego zebrania proponują kandydatów spośród osób wymienionych w § 14.4, 
ustalają ich listę oraz przeprowadzają głosowanie. Do Rady Naukowej wchodzą 
kandydaci, którzy w wyniku przeprowadzonych wyborów uzyskali kolejno największą 
liczbę głosów, nie mniejszą niż bezwzględna większość.

§17
Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes nadzorujący 
Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi 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) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi 

oraz działalności wydawniczej;
3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
4) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie 

tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
5) dokonuje oceny kadry naukowej Instytutu;
6) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
7) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska 

naukowe;
8) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
9) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Naukowej w ustawie lub statucie Akademii;
10) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz 

Akademii oraz wniesione pod obrady przez członków Rady lub Dyrektora Instytutu.

§19
Rada Naukowa w uznaniu wyjątkowych zasług może nadać godność członka honorowego 
Rady Naukowej IM PAN osobom niebędącym członkami Rady Naukowej w rozumieniu §14. 
Członkowie honorowi są zapraszani na posiedzenia Rady z głosem doradczym.

§20
Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 20a
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 całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta 
Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii N auki’

§21
1. W Instytucie działa Samorząd Doktorantów Instytutu Matematycznego PAN tworzony 

przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez Instytut.
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2. Samorząd Doktorantów funkcjonuje na podstawie przepisów prawa, w oparciu o 
regulamin określający strukturę oraz zasady działania Samorządu, zatwierdzony przez 
Dyrektora Instytutu.

§22
1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą o charakterze badawczym, usługowym 

i wytwórczym w zakresie odpowiadającym kierunkom jego działalności naukowej.
2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej określonego rodzaju i w określonej 

formie organizacyjno prawnej podejmuje Dyrektor.

§23
1. Schemat struktury organizacyjnej stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

Dyrektora.

§24
Gospodarkę finansową Instytutu określają odrębne przepisy.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach 
dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej 
instancji.

§25
1. W Instytucie działa komisja dyscyplinarna powołana do rozpatrywania spraw 

dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
2. Komisja dyscyplinarna składa się z 4 członków wybranych na 4-letnią kadencję przez 

pracowników naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie.
3. Członków komisji dyscyplinarnej wybiera się spośród pracowników naukowych 

zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego w pełnym wymiarze czasu pracy.

§26
1. Wybory komisji dyscyplinarnej organizuje Dyrektor Instytutu.
2. Głosowanie odbywa się przez złożenie do urny doręczonych wcześniej kart wyborczych.
3. Warunkiem ważności wyborów jest udział w nich co najmniej połowy osób 

posiadających czynne prawo wyborcze.
4. Do komisji dyscyplinarnej zostają wybrane osoby, które uzyskały kolejno największą 

liczbę głosów.
5. Komisja dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
6. Komisja dyscyplinarna orzeka w składzie 3 członków. Skład orzekający w sprawie 

wskazuje przewodniczący komisji.

V. Postanowienia końcowe.

§27
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 
i pracowników ustala regulamin pracy.

§28
Niniejszy statut został uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu 25 października 
2012 r.
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zaopiniowany przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN w dniu 16 kwietnia 
2013r.

wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§29
Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§30
Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 28 maja 2010 r.
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Schemat Struktury Organizacyjnej Instytutu Matematycznego PAN
Załącznik nr 1
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