
ZATWIERDZAM
Prezes Polskiaj'Ak

Pr^amaKMichat Kleiber

Warszawa, dnia ^.. i^^k^. .2011 r.

      STATUT

INSTYTUTU HISTOMI

im. Tadeusza Manteuffla

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla zwany dalej ,,Instytutem" jest instytutem

naukowym Polskiej Akademii Nauk.

Instytut dziala na podstawie:

1. Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);

2. Statutu Polskiej Akademii Nauk   stanowiacego zaiacznik do uchvvaly nr 8/2010

Zgromadzenia Ogolnego Polskiej Akademii Nauk z dn. 24 listopada 2010 r.

3. Uchwaly nr 66 Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z 25 listopada 1952 r. w sprawie

utworzenia Instytutu Historii, zatwierdzonej uchwata nr 1163 Prezydium Rzadu 13 grudnia

1952 r.;

4. Niniejszego Statutu.
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1. Siedzib£[ Instytutu jest Warszawa.

2. Instytut moze miecjednostki organizacyjne na terenie calego kraju.

3. histytut ma osobowosc prawna.



1. Instytut uzywa pieczeci okragtej z godtem Rzeczypospolitej Polskiej posrodku i napisem w

otoku: ,,Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk".

2. Instytut uzywa pieczeci prostokatnej o tresci: ,,Polska Akademia Nauk Instytut Historii im.

Tadeusza Manteuffla Rynek Starego Miasta 29/31 00-272 Warszawa tel/fax 831 36 42".

                                          §5

Przedmiotem dziatenia Instytutu jest prowadzenie badari w zakresie nauk historycznych oraz

upowszechnianie wynikow tych badan.

                                          §6

Do zadan Instytutu nalezy w szczegolnosci:

1. Prowadzenie prac badawczych w zakresie nauk historycznych oraz interdyscyplmamych z

wykorzystaniem elementow pokrewnych nauk humanistycznych i spotecznych.

2. Prowadzenie prac dokumentacyjnych, warsztatowych i edytorskich dia potrzeb

humanistyki polskiej.

3. Wspieranie osob rozpoczynajacych karier? naukowa.

4. Ksztalcenie pracownikow naukowych i specjalistow o szczegolnych kwalifikacjach w

zakresie dyscyplin uprawianych w Instytucie.

5. Wspo-lpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi w zakresie

badan naukowych.

6. Rozwijanie miedzynarodowej wspolpracy naukowej i prowadzenie projektow badawczych

wspolnie z partnerami zagranicznymi.

7. Upowszechnianie wiedzy w zakresie badan uprawianych w Instytucie.

8. Wykonywanie innych zadan wynikajacych z obowiazujacych przepisow oraz zleconych

przez wladze Polskiej Akademii Nauk.

                                          §7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje w szczegolnosci przez:

1. Prowadzenie badari i publikowanie ich wynikow.

2. Przeprowadzanie przewodow doktorskich, habilitacyjnych, profesorskich i nadawanie

stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.
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3. Prowadzenie studiow doktoranckich oraz innych form ksztalcenia specjalistycznych kadr

naukowych dia potrzeb humanistyki polskiej.

4. Wspotprac? z Icrajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

5. Opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej, zgodnie z

profilem badawczym Instytutu.

6. Organizacja zebrari naukowych (konferencje, zjazdy, sympozja naukowe, inne).

7. Obslug? potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-infonnacyjnych w zaieresie

dzialalnosci naukowej Instytutu.

                            III. Organizacja Instytutu

                                            §8

Organami Instytutu sa,:

1. Dyrektor.

2. Rada Naukowa.

                                            §9

1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powotuje na Dyrektora Instytutu osob? wybrana w drodze

konkursu na okres 4 lat.

2. Dyrektor powoluje i odwohye zastepcow (co najmniej dwoch, w tym zastepc? ds.

naukowych oraz zastepc? ds. ogolnych), po zasiegnieciu opinii Rady Naukowej Instytutu.

3. Do obowiazkow zastepcy Dyrektora Instytutu ds. naukowych nalezy w szczegolnosci

planowailie badari naukowych oraz koordynacja wspolpracy naukowej z zagranica_ i nadzor

nad studiami dol<toranckimi i innymi formami ksztalcenia miodej kadry. Do obowiazkow

zastepcy Dyrektora Instytutu ds. ogolnych nalezy w szczegolnosci nadzor nad gospodarka^

fmansow^i administracj a, Instytutu oraz nad siecia^ komputerowa_ Instytutu ijej modemizacja.

Szczegolowy zakres dzia^ania zastepcow ustala Dyrektor Instytutu.

                                           §10

1. Do zakresu dziatania Dyrektora nalezy w szczegolnosci:

a) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnatrz;

b) wykonywanie w stosunku do pracownikow Instytutu czynnosci z zakresu prawa pracy

zastrzezonych dia pracodawcy;



c) opracowywanie programow rozwoju naukowego Instytutu;

d) ustalanie planu finansowego;

e) przedstawianie Radzie Naukowej projektow programow, opinii i wnioskow nalezacych do

zakresu jej dzialania; przygotowywanie projektu schematu struktury organizacyjnej Instytutu;

f) ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;

g) opracowanie regulaminu pracy.

2. Dyrektor kieruje biezaca^ dzial:alnoscia_ Instytutu, odpowiada za gospodarowanie jego

mieniem zgodnie z obwiazujacymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.

                                           §11

1. Dyrektor moze powolywac organy doradcze i opiniodawcze.

2. Sidad, zakres dzialania i tryb pracy organow, o ktorych mowa w ust. 1 okresia decyzja

Dyrektora o ich powolaniu.

                                           §12

1. Rada Naukowa Instytutu liczy nie wiecej niz 50 osob, w tym nie mniej niz 15 osob spoza

grona pracownikow Instytutu.

2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata,

                                           §13

W sklad Rady Naukowej wchodza_z glosem stanowiacym:

1. Osoby z tytutern naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione

w Instytucie w pelnym wymiarze czasu pracy lub ich przedstawiciele w liczbie nie mniejszej

niz 25 osob.

2. Cztonkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani przez Wydzial I Nauk Humanistycznych i

Spolecznych PAN.

3. Osoby z tytulem naukowym, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, niezatrudnione

w Instytucie lub zatrudnione w nim w niepelnym wymiarze czasu pracy, w liczbie nie

mniejszej niz 10 osob, wybrane przez osoby wymienione w punktach 1 i 2.

4. Trzej przedstawiciele innych pracownikow naukowych zatrudnionych w Instytucie w

pelnym wymiarze czasu pracy.

5. Przedstawiciel doktorantow.

6. Dyrektor Instytutu oraz jego zastepca do spraw naukowych.



7. Nie wiecej niz 4 osoby spoza Instytutu posiadajace co najmniej stopieri naukowy doktora i

wskazane przez przewodniczacego Centrum, odpowiedniego ze wzgledu na specjalnosc

naukowa.

                                         §14

1. Wybory czlonkow Rady, o ktorych mowa w § 13 punkt 1 przeprowadza si^ w glosowaniu

tajnym, zarzadzonym przez przewodniczacego ustepujacej Rady Naukowej. Udzial w nim

biora^ zatrudnieni w pelnym wymiarze czasu pracy pracownicy Instytutu z tytulem naukowym

lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Aby wybory byly wazne, musi w nich

uczestniczyc co najmniej 50% +1 osob uprawnionych. Informacje o terminie i miejscu

wyborow przewodniczacy publikuje na tablicy ogloszeri w siedzibie IH PAN oraz na

oficjalnej stronie intemetowej Instytutu nie pozniej niz 14 dni przed wyborami.

2. Wybory czlonkow Rady, o ktorych mowa w § 13 punkt 3 przeprowadza si? w glosowaniu

tajnym, zarzadzonym przez przewodniczacego ustepujacej Rady Naukowej. Udzial w nim

bior^nowo wybrani czlonkowie Rady wymienieni w § 13 punkt 1 oraz wskazani czlonkowie

PAN. Aby wybory byly wazne, musi w nich uczestniczyc co najmniej 50% +1 osob

uprawnionych. Informacje o terminie i miejscu wyborow przewodniczacy publikuje na

tablicy ogloszeri w siedzibie IH PAN oraz na oficjalnej stronie intemetowej Instytutu nie

pozniej niz 14 dni przed wyborami.

3. Wybory czlonkow Rady, o ktorych mowa w § 13 punkt 4 przeprowadza sie w glosowaniu

tajnym, zarzadzonym przez przewodniczacego ustepujacej Rady Naukowej. Udzial w nim

biora_ zatrudnieni w peinym wymiarze czasu pracy pracownicy naukowi Instytutu niemajacy

tytulu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego. Aby wybory byly wazne,

musi w nich uczestniczyc co najmniej 50% +1 osob uprawnionych. Informacje o terminie i

miejscu wyborow przewodniczacy publikuje na tablicy ogloszeri w siedzibie IHPAN oraz na

oficjalnej stronie intemetowej Instytutu nie pozniej niz 14 dni przed wyborami.

4. Wybory czlonka Rady, o ktorym mowa w § 13 punkt 5 przeprowadza si? w glosowaniu

tajnym, zarzadzonym przez przewodniczacego ustepujacej Rady Naukowej. Udzial w nim

biora sluchacze studiow doktoranckich prowadzonych w Instytucie. Aby wybory byly wazne,

musi w nich uczestniczyc co najmniej 50% +1 osob uprawnionych. Informacje o terminie i

miejscu wyborow przewodniczacy publikuje na tablicy ogloszeri w siedzibie IH PAN oraz na

oficjalnej stronie intemetowej Instytutu nie pozniej niz 14 dni przed wyborami.

5. Za wybrane w trybach wyzej wskazanych uwaza sit,; osoby, ktore uzyskaly kolejno

najwieksza^ liczb? waznie oddanych glosow odpowiednio w kazdej kategorii. W razie
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uzyskania przez wiecej niz jednego kandydata w danej kategorii tej samej najmniejszej

kwalifikowanej liczby gtosow, ostateczna decyzj? w trybie tajnego gtosowania podejmuje

nowo wybrana Rada Naukowa.

                                         §15

Aktu powolania czlonkow Rady Naukowej dokonuje wiceprezes PAN nadzorujacy Wydzial I

Nauk Humanistycznych i Spolecznych Polskiej Akademii Nauk lub upowazniona przez niego

osoba.

1. Rada Naukowa sprawuje biezacy nadzor nad dzialalnoscia_ hTistytutu, dbajac zwiaszcza o

wysoki poziom jego dzialalnosci naukowej i rozwoj osob rozpoczynajacych karier^ naukowa.

2. Rada Naukowa w szczegolnosci:

a) okresia profil Instytutu, uwzgledniaja_c kierunki rozwoju nauki;

b) przyjmuje wspolne programy badari i wspolpracy z zagranicznymi instytucjami

naukowymi oraz programy dzialalnosci wydawniczej;

c) zatwierdza sprawozdania z dzialalnosci Instytutu;

d) dokonuje oceny aktywnosci naukowej pracownikow naukowych Instytutu;

e) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie

tytulu naukowego w ramach posiadanych uprawnieri;

f) uchwala statut Instytutu i wprowadza do niego zmiany;

g) na wniosek Dyrektora uchwala regulamin okreslajacy sposob i tryb przeprowadzania

konkursow na stanowiska naukowe;

h) powoluje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;

i) podejmuje uchwaly w innych sprawach zastrzezonych do kompetencji Rady Naukowej w

ustawie, statucie PAN na zasadach okreslonych w regulaminie Rady.

                                           §17

Zasady i tryb dzialania Rady Naukowej okresia uchwalony przez nia_ regulamin.

1. Wewnetrzna organizacj? Instytutu okresia regulamin ustalony przez Dyrektora.

2. Schemat struktury organizacyjnej stanowi zatacznik do statutu.
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             IV. Komisja dyscyplinarna ds. pracownikow naukowych i rzecznik

                   dyscyplinarny Instytutu

                                         §19

1. W sklad Komisji dyscyplinarnej wchodzi 3 czlonkow, w tym co najmniej jeden z tytulem

naukowym. Komisja orzeka w sprawach dyscyplinamych pracownikow naukowych Instytutu

w pierwszej instancji.

2. Wybory czlonkow Komisji przeprowadza si^ w glosowaniu tajnym zarzadzonym przez

przewodniczacego Rady Naukowej, biora^ w nim udzial wszyscy pracownicy naukowi. Aby

wybory byly wazne, musi w nich uczestniczyc co najmniej 50% +1 osob uprawnionych.

3. Wybory przeprowadza si? w glosowaniu na zwolanym w tym celu zebraniu. Informacj? o

terminie i miejscu zebrania Dyrektor Instytutu publikuje na tablicy ogloszeri w siedzibie IH

PAN oraz na oficjalnej stronie intemetowej Instytutu, nie pozniej anizeli 14 dni przed

zebraniem.

4. Kandydaci zglaszani sana zebraniu poprzedzajacym glosowanie.

5. Za osoby wybrane uwaza si? tych kandydatow, ktorzy uzyskali najwieksza_ liczb? waznie

oddanych glosow.

6. W razie uzyskania tej samej liczby glosow przez wiecej niz jednego kandydata, na tym

samym zebraniu przeprowadzanejest dodatkowe glosowanie.

7. Rada Naukowa powohlje sposrod pracownikow naukowych Instytutu rzecznika

dyscyplinamego na okres 4 lat.

                            V. Postanowienia koncowe

                                           §20

Zasady gospodarki fmansowej Instytutu okreslaja^ odrebne przepisy.

                                           §21

Organizacj? i porz^dek w procesie pracy oraz zwia^zane z tym prawa i obowiazki pracodawcy

i pracownikow ustala regulamin pracy.



                                               §22

     Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o PAN z 30 kwietnia 2010 r. niniejszy statut zostal uchwalony

     przez Rad? Naukowa, Instytutu na posiedzeniu w dniu 10 marca 2011 r. i uzupelniony w dniu

     5 maja 2011 r., zaopiniowany przez Wydzial I Nauk Hurnanistycznych i Spolecznych PAN

'b { .^.t^.pl^G.'-^Vwchodzi w zycie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

                                               §23

     Zmiana statutu nastepuje w trybie przewidzianym diajego zatwierdzenia.

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk 8 grudnia 1998 r.


