STAU
INSTYTUTU ROZWOJU WSI I ROLNICTWA
POLSKIEJ

AKADEMII NAUK

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Instytut Rozwoju W si i Rolnictwa zwany dalej "Instytutem" jest interdyscyplinarnym
instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.
2. Oficjalnym tłumaczeniem nazwy Instytutu na jyzyk angielski jest: Institute of Rural and
Agricultural Development, Polish Academy of Sciences.
§2
Instytut działa w szczególności na podstawie:
l. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej
Akademii Nauk 24 listopada 2010 L, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów
27 grudnia 2010 L;
3. Uchwały Nr 17/71 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 czerwca 1971 L
W sprawie utworzenia Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, zatwierdzonej przez Rady
Ministrów Uchwałą nr 212/71 z dnia 8 października 1971 L;
4. Niniejszego Statutu.
§3
l. Siedzibą Instytutujest miasto Warszawa.
2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego kraju.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§4
1. Instytut używa pieczyci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej
pośrodku i nazwą Instytutu w otoku: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk.
2. Instytut używa pieczyci : Polska Akademia Nauk, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa,
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, Regon 000325890, NIP 525-19-44-103 (pieczyć
nagłówkowa).
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II. Zadania Instytutu
§5
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych
dotyczących problemów rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w dziedzinach: nauk
ekonomicznych, naukspołecznych i naukhumanistycznych.
§6

1. Do zadańInstytutunależy w

szczególności:

1) prowadzenie prac badawczych w zakresie dyscyplin naukowych należących do
dziedzin wymienionych w § 5 oraz nauk pokrewnych;
2) upowszechnianie wyników prowadzonych badań;
3) wspieranie osób rozpoczynających kariery naukową;
4a) kształcenie pracowników naukowych i specjalistów o szczególnych
kwalifikacjach w zakresie uprawianych dyscyplin;
4b) prowadzenie zajyć dydaktycznych i szkoleniowych w zakresie uprawianych
dyscyplin naukowych włącznie z działalnością dydaktyczną na poziomie
podyplomowym;
4c) przygotowywanie do uzyskania stopnia naukowego w zakresie posiadanych
uprawnień;
5) współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi,
w szczególności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;
6) współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań
naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia; w szczególności:
opracowywania naukowych opinii i ekspertyz oraz udzielanie konsultacji
organom władzy, administracji państwowej, samorządowej oraz innych jednostek
w zakresie uprawianych dyscyplin naukowych;
7) rozwijanie miydzynarodowej współpracy naukowej przez tworzenie konsorcjów
naukowych i prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami
.
.
zagramcznymI;
8) upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu; w szczególności
prowadzenia działalności wydawniczej i bibliotecznej;
9) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz
zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk.
2. Prace wymienione w punktach 4a), 4b), 4c) Instytut może wykonywać odpłatnie.
§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 działalności z zakresu kształcenia: studia podyplomowe, staże naukowe
i inne formy kształcenia;
5. współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;
6. opracowywanie ekspertyz, wykonywanie ewaluacji oraz udzielanie opinii w zakresie
problematyki naukowej instytutu;
7. organizowanie zebrań naukowych (konferencje, sympozja naukowe, seminaria,
warsztaty, inne);
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8. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach określonych
w§ 6;
9. organizacjy obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych
w zakresie swojej działalności naukowej.

III. Organizacja Instytutu
§8
Organami Instytutu są:
1. dyrektor;
2. rada naukowa.
1.
2.

3.
4.

§9
Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na dyrektora Instytutu osoby wybraną w drodze
konkursuna okres 4 lat.
Zastypców dyrektora:
1) zastypcy dyrektora do spraw naukowych;
2)
zastypcy dyrektora do spraw ogólnych
zatrudniadyrektor.
Zastypców dyrektora zatrudnia Dyrektor Instytutu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Naukowej.
W czasie kadencji zastypca dyrektora do spraw naukowych może zostać odwołany
z funkcji przez Dyrektora, po uprzednim zaopiniowaniu przez Rady Naukową.

§1O
1. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz;
2)
wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa
pracy zastrzeżone dla pracodawcy;
3)
opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu;
4)
ustalanie planu finansowego po zasiygniyciu opinii Rady Naukowej;
5)
przedstawianie Radzie Naukowej projektów programów naukowych, opmn
i wniosków należących do zakresu jej działania;
6)
przygotowywanie projektów schematu strukturyorganizacyjnej Instytutu;
7)
ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;
8)
opracowanie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników;
9)
opracowywanie rocznych programów badań naukowych i rocznych sprawozdań
z działalności Instytutu;
10) powoływanie zespołów problemowych i komisji jako ciał doradczych
i opiniodawczych;
11) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Instytutu;
12) ocena działalności jednostek organizacyjnych i pracowników Instytutu;
13) zwoływanie ogólnych zebrań pracowników.
2. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z obwiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
§11
1. Dyrektor Instytutu określa zakres stałych oraz czasowych zadań swoich zastypców.
W tym zakresie zastypują oni Dyrektora.
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2. Do zadań Zastl(pcy Dyrektora ds. naukowych należy w szczególności: nadzór nad
poziomem badań naukowych, kształceniem młodej kadry, przygotowywanie rocznych
programów badań naukowych i rocznych sprawozdań z działalności Instytutu oraz
przedstawianie ich na Radzie Naukowej, koordynacja współpracy krajowej
i mil(dzynarodowej, nadzór nad biblioteką, nadzór i koordynacja pracy pracowników
badawczo-technicznych.
3. Do zadań Zastl(pcy Dyrektora ds. ogólnych należy w szczególności: nadzór i planowanie
rozwoju bazy komputerowej i aparaturowej, koordynowanie działalności dydaktycznej
i szkoleniowej oraz nadzór i koordynacja pracy pracowników administracyjnych.
§ 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
Rada Naukowa powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników naukowych
Instytutu. Kadencja rzecznika dyscyplinarnego trwa 4 lata.
§ 14
1. Maksymalna liczba członków Rady Naukowej wynosi 40 osób.
2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
§ 15
W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:
1. Wszystkie osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora
habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
2. Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez
właściwy wydział ze wzgll(du na specjalność naukową Instytutu - nie wil(cej niż 3
osoby;
3. Osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub
doktora, wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w
niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w ust.1 i 2 - nie
wiycej niż 11 osób;
4. Wybrany przedstawiciel innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie

w pełnymwymiarzeczasupracy - 1 osoba;
5. Wybrany przedstawiciel doktorantów -1 osoba, jeżeli instytut prowadzi studia
doktoranckie;

6. Dyrektori jego zastypcads. naukowych- 2 osoby;
7. Osoby wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze wzglydu na

specjalnośćnaukową, określonewart. 56 ust.7 ustawy o PAN - nie wiycej niż 4
osoby.
§ 16
Liczba członków Rady Naukowej spoza Instytutu wynosi nie mniej niż 13 osób.
§ 17
1. W IV. kwartale ostatniego roku kadencji Rady Naukowej, Dyrektor Instytutu zwołuje
zebranie wszystkich pracowników w sprawie powołania do Rady Naukowej osób
wymienionych w § 15 pkt. 3 i 4.
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2. Zebrani wybierają spośród swojego grona przewodniczącego zebrania oraz komisje
skrutacyjną w głosowaniu jawnym.
3. Wybór członków Rady Naukowej odbywa si((w głosowaniu tajnym.
4. Do ważności wyboru konieczny jest udział przynajmniej 50% uprawnionych do
głosowania osób wymienionych w § 15 pkt. 1, 2 i 4. Aby zostać członkiem Rady
Naukowej Instytutu należy uzyskać nie mniej niż 50% +1 głosów ważnych, spośród osób
biorących udział w głosowaniu.
§ 18
1. Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje wiceprezes
nadzorujący właściwy Wydział Polskiej Akademii Nauk.
2. Pierwszemu posiedzeniu Rady Naukowej przewodniczy dziekan Wydziału I Nauk
Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk lub osoba przez niego
wskazana do czasu wyboru przewodniczącego Rady, jego zast((pCÓWoraz sekretarza,
których wybiera Rada Naukowa w głosowaniu tajnym.
3. Dyrektor Instytutu i jego zast((pcy nie mogą pełnić funkcji przewodniczącego Rady lub
jego zast((pcyoraz sekretarza.
1.

2.

3.

§ 19
W przypadku utraty uprawnień formalnych do członkostwa w Radzie Naukowej, o
których mowa w artykule 56 ust. 1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk, mandat członka
wygasa. O wygaśni((ciu mandatu członka, informuje Rad(( Naukową jej
Przewodniczący.
Jeżeli w wyniku rezygnacji lub śmierci wybranego członka Rady Naukowej konieczne
jest uzupełnienie składu Rady w trakcie kadencji, nast((puje ono poprzez włączenie
kolejnej osoby, która uzyskała najwi((kszą liczb(( głosów w tej samej grupie. Jeżeli nie
jest możliwe uzupełnienie składu Rady w tym trybie, przeprowadza si(( wybory
uzupełniające.
W przypadku zmiany proporcji liczby członków o których mowa w artykule 56 st. 2
ustawy o Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 20lO roku, Rada Naukowa podejmuje
uchwał((zmierzającą do przywrócenia ustawowych proporcji.

§ 20
1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza
o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karier((
naukową.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1) określa profil Instytutu, uwzgl((dniając kierunki rozwoju światowej nauki;
2)
przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami
naukowymi oraz działalności wydawniczej;
3)
zatwierdza sprawozdania z działalności instytutu;
4)
dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych instytutu;
5)
przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski
o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień;
6)
podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady
naukowej w ustawie, statucie Akademii lub statucie instytutu;
7)
uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
8)
uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne
stanowiska naukowe;
9)
powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie.
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§ 21
Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§ 22
1. Schemat strukturyorganizacyjnej stanowi załącznik do statutu.
2. Wewnt(trznąorganizacjt(Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Dyrektora.

IV. Tryb wyboru członków komisji dyscyplinarnej orzekającej w sprawach
dyscyplinarnych pracowników naukowych w pierwszej instancji
§ 23
1. W skład komisji dyscyplinarnej wchodzą 3 osoby wybierane na okres 4-letniej kadencji
spośródwszystkich pracowników naukowych i badawczo-technicznych.
2. W celu przeprowadzenia wyborów do komisji dyscyplinarnej, Dyrektor Instytutu
powołuje trzyosobową Komisjy Wyborczą i określa tryb jej pracy.
3. Komisja Wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów na członków komisji
dyscyplinarnej. Zgłoszenia mogą być dokonywane przez każdego pracownika naukowego
i badawczo-technicznego.
4. Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości termin wyborów oraz listy
zgłoszonych kandydatów.
5. Wyboru członków komisji dyscyplinarnej dokonuje siy na zebraniu ogólnym
pracowników naukowych i badawczo-technicznych, w głosowaniu tajnym, zwykłą
wiykszością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

v. Postanowienia końcowe
§ 24
GospodarkyfinansowąInstytutuokreślająodrybneprzepisy.
§ 25
Organizacjy i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy
i pracowników ustala regulamin pracy.
§ 26
Niniejszy statut został uchwalony przez Rady Naukową Instytutu w dniu 15 marca 2011 r.,
zaopiniowany przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii
Nauk, zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 18 maja 2011 r., ze
zmianą zatwierdzoną 16 maja 2013 r. oraz zmianą zatwierdzoną 8 grudnia 2014 r. i zmianą
zatwierdzoną 1 lutego 2017 r.
§ 27
Zmiana statutunastypuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.
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