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STATUT 

MIĘDZYNARODOWEGO INSTYTUTU MECHANIZMÓW I MASZYN MOLEKULARNYCH 

POLSKIEJ AKADEMII NAUK 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk, 
zwany dalej „Instytutem”, jest międzynarodowym instytutem naukowym Polskiej Akademii 
Nauk. 

2. Stosowane są także następujące nazwy i skróty: International Institute of Molecular 
Mechanisms and Machines, Polish Academy of Sciences, IMol. 

§2 

1. Instytut działa na podstawie porozumienia zawartego dnia 9 października 2020 r.  
z University Medical Center Göttingen oraz na podstawie niniejszego statutu. 

2. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie mają przepisy ustawy dnia  
30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655, 2227,  
z 2020 r. poz. 695, 1086), zwanej dalej „ustawą o PAN”; 

§3 

1. Siedzibą instytutu jest Warszawa. 
2. Instytut posiada osobowość prawną. 
3. Instytut może posiadać swoje jednostki organizacyjne na terenie całego kraju oraz poza jego 

granicami. 
§4 

1. Strukturę organizacyjną Instytutu tworzą następujące jednostki organizacyjne: grupy 
naukowe, laboratoria specjalistyczne (w języku angielskim „core facilities”) oraz jednostki 
obsługi administracyjnej. 

2. W ramach swojej struktury organizacyjnej Instytut może tworzyć także: 
1) zespoły zadaniowe; 
2) zespoły opiniująco-doradcze; 
3) ciała kolegialne; 
4) inne jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji celów statutowych, w tym 

projektów i agend badawczych;  
5) oddziały i przedstawicielstwa terenowe. 

§5 

Instytut ma własne logo oraz używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem godła Rzeczpospolitej Polskiej 
pośrodku i napisem w otoku wskazującym jego nazwę: „Międzynarodowy Instytut Mechanizmów  
i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk”.  

 

Rozdział II 

Zadania Instytutu 
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§6 

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych 
i szkoleń w zakresie nauk biologicznych, chemicznych, medycznych, biotechnologicznych, 
bioinformatycznych, biofizycznych, farmakologicznych i pokrewnych oraz upowszechnianie 
wyników tych badań. 

§7 

Do zadań Instytutu należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku 
naukowym, na najwyższym poziomie naukowym, z uwzględnieniem wysokich standardów 
etycznych, w tym zasad dobrej praktyki naukowej; 

2) wdrażanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do praktyki 
naukowej, edukacyjnej, publicystycznej, medycznej i farmakologicznej, pod kątem poprawy 
dobrostanu społeczeństwa, rozumianego jako upowszechnianie wiedzy, zwiększanie 
świadomości, poprawa komfortu życia i stanu zdrowia; 

3) wspieranie rozwoju i promowanie nauki polskiej w dziedzinach wskazanych w §6. 

§8 

Zadania określone w § 7 Instytut realizuje poprzez: 

1) prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych; 
2) składanie wniosków o realizację projektów naukowych; 
3) publikowanie badań; 
4) składanie wniosków patentowych; 
5) efektywny transfer wiedzy do praktyki gospodarczej; 
6) świadczenie usług badawczych w zakresie wskazującym na pomocniczy charakter tej 

działalności; 
7) udział w konsorcjach i innych organizacjach, których cele są zbieżne z przedmiotem 

działania Instytutu wskazanym w §6; 
8) inicjowanie i wspieranie krajowej i międzynarodowej współpracy z instytucjami naukowymi 

i badawczymi, organizacjami służby zdrowia, uczelniami wyższymi, organizacjami typu 
non-profit, stowarzyszeniami pacjentów, podmiotami gospodarczymi oraz innymi 
organizacjami, których cele są zbieżne z przedmiotem działania Instytutu wskazanym  
w §6 lub pozwalają te cele lub zadania realizować; 

9) działanie na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej; 
10) prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych, w tym międzynarodowych oraz 

szkoły doktorskiej, a także prowadzenie innej działalności z zakresu kształcenia; 
11) prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów oraz spotkań naukowych; 
12) organizację i prowadzenie staży podoktorskich; 
13) współpracę z instytucjami medycznymi i przemysłowymi w celu wykorzystania wyników 

badań naukowych, tj. transferu technologii do zastosowań praktycznych; 
14) promowanie kultury pracy wspierającej jakość organizacji i prowadzonych badań 

naukowych, w tym najwyższy poziom etyczny ich prowadzenia; 
15) popularyzowanie osiągnięć naukowych; 
16) działanie na rzecz optymalizacji przepisów krajowych, ukierunkowanej na poprawę 

warunków funkcjonowania i rozwoju nauki polskiej. 

 

Rozdział III 

Organizacja Instytutu 

§9 

1. Organami Instytutu są: 
1) Dyrektor, 
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2) Rada Naukowa. 
2. Prezes Polskiej Akademii Nauk powołuje na Dyrektora nowopowstałego Instytutu osobę, 

która pełni swoją funkcję przez 4 lata. 
3. Kolejny Dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu międzynarodowego organizowanego  

w trybie przepisów ustawy o PAN. 

§10 

1. Dyrektor Instytutu kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie 
mieniem zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o PAN, oraz odpowiada 
za wynik finansowy działalności Instytutu i rozporządza składnikami aktywów trwałych 
Instytutu. 

2. Dyrektor winien być aktywnym pracownikiem naukowym o dużym doświadczeniu, 
prowadzącym własną grupę naukową i pełniącym funkcję Kierownika grupy naukowej. 

3. Dyrektor powołuje i odwołuje, z zastrzeżeniem ust. 4, swoich zastępców oraz określa ich 
zakresy działania. Liczba zastępców nie może przekroczyć 3. 

4. Dyrektor Instytutu może odwołać zastępcę dyrektora przed upływem okresu, o którym 
mowa w ust. 6, jeżeli narusza on prawo lub nie wykonuje swoich obowiązków. 

5. Dyrektor wyznacza, który z jego zastępców odpowiada za sprawy naukowe Instytutu. 
6. Kadencja zastępców dyrektora upływa wraz z upływem kadencji Dyrektora. 

 

§11 

Do zakresu działania Dyrektora Instytutu należy w szczególności: 

1) reprezentowanie Instytutu oraz składanie w jego imieniu oświadczeń woli; 
2) kierowanie Instytutem, z uwzględnieniem wytycznych Rady Naukowej; 
3) ustalanie planów finansowych Instytutu; 
4) dokonywanie rozdziału środków finansowych jakimi dysponuje Instytut z poszanowaniem 

przepisów prawa, zasad gospodarki finansowej Instytutu; 
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Instytutu; 
6) wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy 

zastrzeżonych dla pracodawcy;  
7) ustalanie regulaminu organizacyjnego Instytutu;  
8) ustalanie regulaminu pracy i regulaminu wynagrodzeń; 
9) zatrudnianie, przeprowadzanie oceny i odwoływanie kierowników grup naukowych - na 

wniosek Rady Naukowej; 
10) zatrudnianie i odwoływanie członków grup naukowych - na wniosek właściwego kierownika 

grupy naukowej; 
11) sporządzanie rocznych programów działania Instytutu; 
12) sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności naukowej Instytutu i przedkładanie ich 

Radzie Naukowej do zatwierdzenia; 
13) sporządzanie corocznych sprawozdań finansowych; 
14) tworzenie, zmiany i likwidowanie jednostek organizacyjnych Instytutu – po zasięgnięciu 

opinii Rady Naukowej w sprawach dotyczących grup naukowych; 
15) powoływanie organów doradczych i komisji oraz ustalanie trybu i zakresu ich działania; 
16) podejmowanie decyzji o kierunkach i formach działalności gospodarczej, w tym 

o	utworzeniu spółki prawa handlowego, fundacji, spółdzielni oraz przystąpieniu do takich 
podmiotów, jak również objęciu lub nabyciu akcji lub udziałów w spółkach lub obligacji 
zamiennych na akcje lub praw o podobnym charakterze; 

17) zwoływanie ogólnego zebrania pracowników. 
 

§12 

1. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, określającego 
zasady i tryb jej działania. 
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2. W skład Rady Naukowej wchodzi nie więcej niż 20 osób powołanych na czteroletnią 
kadencję przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, po konsultacji z Dziekanem University 
Medical Center Göttingen, spośród wybitnych specjalistów z zakresu działania Instytutu. 
Każdy członek może być powołany na drugą kadencję, z tym, że co najmniej 30% składu 
Rady Naukowej powinna pełnić pierwszą kadencję.  

3. Rada Naukowa wybiera spośród członków Rady przewodniczącego Rady, jego zastępcę lub 
zastępców, oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani jego 
zastępcy.  

4. W skład Rady Naukowej, mogą wchodzić także członkowie i członkinie Międzynarodowych 
Komitetów Naukowych projektów, których wymogi grantowe nakładają obowiązek 
ustanowienia organu o charakterze doradczym lub nadzorczym. 

5. Działalność Rady Naukowej odbywa się w języku angielskim. 

§13 

1. Rada Naukowa sprawuje nadzór nad działalnością Instytutu, dbając o wysoki poziom jego 
działalności naukowej i rozwój młodych naukowców w	rozumieniu art. 360 ust. 2 ustawy  
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o	szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668). 

2. Do zadań Rady Naukowej należy: 
1) formułowanie ogólnych wytycznych dotyczących kierunków działalności Instytutu, 

mających jej zapewnić międzynarodowo rozpoznawalną pozycję centrum doskonałości 
naukowej; 

2) zatwierdzanie wymogów konkursowych; 
3) dokonywanie oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu; 
4) opiniowanie projektu długoterminowego programu działalności Instytutu 

przedkładanego przez dyrektora;  
5) opiniowanie struktury organizacyjnej Instytutu;  
6) dokonywanie ewaluacji okresowej pracowników naukowych Instytutu innych niż 

kierownicy grup naukowych; 
7) przyznawanie nagród naukowych Instytutu oraz zgłaszanie i opiniowanie kandydatur 

do innych nagród naukowych; 
8) uchwalanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz 

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych 
i prac rozwojowych; 

9) uchwalanie zmian do statutu Instytutu; 
10) opiniowanie regulaminów Instytutu w przypadku spraw dotyczących działalności grup 

naukowych; 
11) zatwierdzanie corocznych planów działania Instytutu; 
12) zatwierdzanie corocznych sprawozdań z działalności Instytutu przedkładanych przez 

Dyrektora; 
13) powoływanie ciał doradczych Rady Naukowej; 
14) wybór Rzecznika Dyscyplinarnego w Instytucie; 
15) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady 

Naukowej w ustawie o PAN lub na wniosek dyrektora. 

 

Rozdział IV  

Polityka zarządzania konfliktami interesów 

§14 

1. Każdy członek Rady Naukowej jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że jego obowiązki 
wobec Instytutu w ramach pełnionej funkcji nie stwarzają konfliktu (potencjalnego lub 
faktycznego) z innymi interesami, obowiązkami lub zobowiązaniami. 
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2. Każdy członek Rady Naukowej winien ujawnić aktualne lub wcześniejsze współprace, obecne 
lub poprzednie zatrudnienie lub inne relacje finansowe lub prywatne z dyrektorem lub 
członkami Rady Naukowej. Rada Naukowa dokonuje przeglądu sprawy w celu zapewnienia 
bezstronności jej członków i podejmuje odpowiednie uchwały i decyzje. 

3. Jeżeli dany członek Rady Naukowej jest w sytuacji konfliktu interesów w rozpatrywanej 
sprawie, nie może brać udziału w dyskusji, naradzie, podejmowaniu decyzji ani głosowaniu 
w rozpatrywanej sprawie, chyba że przewodniczący Rady postanowi inaczej. 

4. Każda osoba obecna na spotkaniu Rady Naukowej powinna wyjawić potencjalny konflikt 
interesów lub konflikt zobowiązań. Takie deklaracje nie muszą być składane wtedy, gdy 
powiązania lub zobowiązania wynikają bezpośrednio z zajmowanej funkcji w Instytucie. 

 

Rozdział V 

Tryb wyboru Rzecznika dyscyplinarnego i członków Komisji dyscyplinarnej orzekającej w 
sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-technicznych w pierwszej 

instancji 

§15 

1. W Instytucie działa Rzecznik dyscyplinarny oraz Komisja dyscyplinarna. 
2. Rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie powołuje Rada Naukowa spośród pracowników 

naukowych Instytutu. 
3. Komisję dyscyplinarną w liczbie 3 osób wybiera zebranie pracowników naukowych 

i	naukowo-technicznych. 
4. Wybory do Komisji dyscyplinarnej odbywają się w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

większością ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób 
uprawnionych do głosowania jako wybory bezpośrednie. 

5. Postępowanie dyscyplinarne Komisja dyscyplinarna wszczyna na wniosek Rzecznika 
Dyscyplinarnego. 

6. Komisja wybiera przewodniczącego. Przewodniczący Komisji powinien być pracownikiem 
naukowym zatrudnionym na stanowisku nie niższym niż obwiniony. 

7. W skład Komisji nie może wchodzić Dyrektor ani jego Zastępcy. 
8. Kadencja Rzecznika dyscyplinarnego i Komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§16 

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

§17 

Zmiany statutu uchwala Rada Naukowa Instytutu. Zmiany statutu zatwierdza Prezes Polskiej 
Akademii Nauk po zaopiniowaniu przez Wydział Polskiej Akademii Nauk właściwy ze względu na 
specjalność naukową Instytutu. Zmiana statutu nie wymaga zmiany porozumienia, o którym mowa 
w §2 ust. 1. 


