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Prezes Polskiej Akademii Nauk

Prof, dr hab. Michal Kleiber
Warszawa, dn. 4

STATUT
Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogolne
.§*

Instytut Archeologii i Etnologii, zwany dalej ,,Instytutem", jest jednostkq. naukowa^ Polskiej
Akademii Nauk.

§2
Instytut dziaJa 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 stanowiacego zala^cznik do uchwaly nr 8/2010
Zgromadzenia Ogolnego PAN z dnia 24 Hstopada 2010 r.;
3. Uchwaly nr 83/53 Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z dnia 2 czerwca 1953
r. w sprawie powolania Instytutu Historii Kultury Materialnej, zatwierdzonej
uchwalq. nr 873/53 Prezydium Rzajdu z dnia 19 listopada 1953 r. w sprawie
powolania Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN oraz decyzji Sekretarza
Naukowego PAN nr 15/92 z dnia 12 lutego 1992 r. zmieniaj^cej z dniem 1
kwietnia 1992 r. nazw? Instytutu z ,,Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej
Akademii Nauk" na ,,Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk";
4. niniejszego Statutu.
§3
1. Siedzibq. Instytutu jest Warszawa.
2. Instytut uprawniony jest do posiadania jednostek organizacyjnych w kraju i za
granicq.
3. Schemat struktury organizacyjnej stanowi zalajsznik do niniejszego Statutu.
4. Wewnetrznq. organizacj^ Instytutu okreslajego Regulamin Organizacyjny.

§4
Instytut uzywa piecz^ci okraj*lej z wizerunkiem godla Rzeczypospolitej Polskiej posrodku i
nazwq. w otoku: * Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk *.
§5
Instytut posiada osobowosc prawna^.

II. Zadania Instytutu
§6
1. Instytut powolany jest do prowadzenia badan naukowych w zakresie archeologii, etnologii
i historii kultury materialnej, szczegolnie istotnych dla rozwoju tych dziedzin w kraju.

2. Do zadan Instytutu nalezy w szczegolnosci:
1) prowadzenie badan naukowych w zakresie archeologii, etnologii i historii kultury
materialnej, w powiajzaniu z innymi naukami;
2) upowszechnianie wynikow badan naukowych w zakresie dziedzin reprezentowanych w
Instytucie;
3) ksztalcenie pracownikow naukowych oraz specjalistow o szczegolnych kwalifikacjach
w zakresie archeologii, etnologii i historii kultury materialnej;

4) dzialanie na rzecz ochrony dobr kultury w dziedzinach okreslonych w § 6, ust. 1;
5) prowadzenie dziatalnosci wydawniczej;
6) wykonywanie innych zadan wynikajaj^ych z obowiqzuja^cych przepisow oraz zleconych
przez wiadze Akademii.
3. Realizacja zadan Instytutu odbywa si? w zakresie doste^pnych mu srodkow.
§7
1. Zadania, o ktorych mowa w § 6, Instytut realizuje w szczegolnosci przez:
1. prowadzenie badan naukowych;
2. publikacje_ wynikow prac badawczych;
3. nadawanie stopni naukowych;
4. prowadzenie studiow doktoranckich i podyplomowych oraz inna^ dzialalnosc z zakresu
ksztatcenia na zasadach okreslonych w przepisach o szkolnictwie wyzszym;
5. wspolprace_ z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w
szczegolnosci w zakresie badari naukowych i ksztalcenia;
6. rozwijanie mi^dzynarodowej wspolpracy naukowej i prowadzenie projektow
badawczych wspolnie z partnerami zagranicznymi;
7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie dyscyplin naukowych
reprezentowanych w Instytucie;
8. organizowanie zebran naukowych (konferencji, zjazdow, sympozjow naukowych itp.);
9. wspoldzialanie z instytucjami ochrony dobr kultury w dziedzinach okreslonych w § 6,
ust. 1;
10. wspoldzialanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dziedzinach okreslonych w
§ 6 ust. 1
11. wykonywanie umow lub porozumien zawieranych z innymi osrodkami naukowobadawczymi, naukowo-dydaktycznymi, przedsi^biorstwami i osobami;
12.podejmowanie dzialaii maja^cych na celu zapewnienie ochrony wlasnych praw
autorskich, w tym oryginalnych rozwiazan naukowo-technicznych w kraju i za
granicaj
13. organizacj^ obslugi potrzeb bibliotecznych, dokumentacyjno-informacyjnych i
archiwalnych w zakresie swojej dzialalnosci naukowej oraz udostejmianie zbiorow
przechowywanych w Instytucie zabytkow archeologicznych oraz zrodel
etnograficznych;
14. podejmowanie innych dzialah, zwia^zanych z realizacja^ zadan, o ktorych mowa w § 6.

2. W ramach posiadanych na ten eel srodkow Instytut moze zlecac osobom spoza Instytutu, a
takze innym instytucjora, wykonanie okreslonych prac naukowo-badawczych, objetych
planem dzialalnosci Instytutu.

III. Organizacja Instytutu
§8
Organami Instytutu sa^ Dyrektor i Rada Naukowa.

§9
Instytutem kieruje Dyrektor.

§10
1. Prezes Polskiej Akademii Nauk powomje na Dyrektora Instytutu osob? wybrana^ w drodze
konkursu.
2. Zasady i tryb postepowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Instytutu reguluj^
odrebne przepisy.
3. Zastepcami Dyrektora sq.: zast^pca do spraw naukowych, zastepca do spraw ogolnych i
zast^pca do spraw administracyjno-technicznych.
4. Kandydata na zastepc^ Dyrektora do spraw naukowych oraz kandydata na zast^pc?
Dyrektora do spraw ogolnych wybiera Dyrektor i przedstawia do zatwierdzenia Radzie
Naukowej. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Dyrektor powierza im te
stanowiska. Decyzj? o ich odwolaniu podejmuje Dyrektor po zasi^gni^ciu opinii Rady.
5. Zast^pcej Dyrektora do spraw administracyjno-technicznych zatrudnia Dyrektor Instytutu.
1. Dyrektor kieruje biezaj^ dzialalnosci^ Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem
zgodnie z zasadami, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy o PAN, oraz odpowiada za
wynik fmansowy dzialalnosci Instytutu.
2. Do zakresu dzialania Dyrektora nalezy:
1) koordynowanie biez^cej dziatalnosci Instytutu i reprezentowanie go na zewnajrz;
2) powolywanie i odwolywanie zespolow do wykonania okreslonych zadah badawczych;
3) opracowywanie we wspolpracy z Rada^ Naukowa^ programu badari naukowych
*
Instytutu, programu wspolpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz
programu dzialalnosci wydawniczej;
4) opracowywanie rocznych planow badari naukowych i rocznych planow fmansowych;
5) opracowywanie rocznych sprawozdari z dzialalnosci Instytutu i przedkladanie ich do
zatwierdzenia Radzie Naukowej;
6) przedstawianie Radzie Naukowej do zaopiniowania i zatwierdzenia projektow i
wnioskow w sprawach nalezajcych do zakresu jej dzialania;
7) opracowywanie i przedstawianie Radzie Naukowej do zatwierdzenia projektow
dotyczajcych struktury organizacyjnej Instytutu oraz projektow jej przeksztatcania;
8) ustalanie, w konsultacji z dzialajajcymi w Instytucie zwia^zkami zawodowymi,
Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagrodzeri;

9) realizowanie zadan w zakresie przepisow prawa pracy.
3. W sprawach pracowniczych Dyrektor Instytutu wspoldziala z organizacjami zwia^zkowymi
dzialajq.cymi w Instytucie.

§12
1. Do zadan zastejicy Dyrektora do spraw naukowych nalezy:
1) planowanie naukowe i nadzor nad realizacja zadan badawczych;
2) przygotowywanie sprawozdari rocznych z dziaialnosci Instytutu i nadzor nad
opracowywaniem sprawozdan z wykonywanych w Instytucie planow naukowych;
3) nadzor nad sprawami ksztalcenia pracownikow dziaialnosci podstawowej;
4) inicjowanie popularyzacji dyscyplin naukowych, reprezentowanych w Instytucie, w
czasopismach i srodkach masowego przekazu, jak rowniez podczas imprez
publicznych;
5) nadzor nad dyscyplinq. pracy;
6) rozpatrywanie skarg i zazalen;
7) sprawowanie opieki nad Archiwum Instytutu;
8) zast^powanie Dyrektora podczas jego nieobecnosci;
9) realizacja innych czynnosci zleconych przez Dyrektora.
2. Do zadan zast^pcy Dyrektora do spraw ogolnych nalezy:
1) sprawy wydawnicze Instytutu w pelnym zakresie;
2) sprawy wdrazania zastosowan informatycznych w badaniach naukowych i dziaialnosci
fmansowo-administracyjnej;
3) podejmowanie decyzji w sprawie zakupow aparatury do badari naukowych i nadzor
nad jej wykorzystaniem przez poszczegolne zaklady;
4) nadzor nad gromadzeniem i przemieszczaniem zbiorow archeologicznych do
wlasciwych jednostek;
5) sprawowanie opieki i nadzoru administracyjno-finansowego nad Laboratorium
Bioarcheometrii, Bibliotekq. Glownq. oraz podejmowanie decyzji w sprawie zakresu
wymiany;
6) rzeczowo-finansowe planowanie dziaialnosci Instytutu;
7) podejmowanie decyzji w sprawie biez^eych wydatkow i naleznosci Instytutu;
8) parafowanie umow z jednostkami gospodarczymi, naukowymi, administracji
panstwowej i innymi, powoduja^cymi skutki fmansowe;
9) nadzor nad pracq. Dzialu Finansowo-Ksi^gowego;
10) sporza^dzenie analiz ekonomicznych dla potrzeb wewn^trznych;
11) wspolpraca z organami zewn^trznymi w zakresie fmansowym;
12) nadzor nad prawidlowym wykorzystaniem majajku Instytutu;
13)zast?powanie Dyrektora podczas jego nieobecnosci;
14) realizacja innych czynnosci zleconych przez Dyrektora.
3. Do zadan zast^pcy Dyrektora do spraw administracyjno-technicznych nalezy:
1) nadzor i organizowanie pracy Dzialu Administracyjno-Technicznego;
2) koordynacja pracy jednostek zamiejscowych Instytutu w zakresie administracyjnym i
technicznym;
3) prowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych;
4) utrzymywanie majq.tku trwalego w odpowiednim stanie, w tym sprawy zwia^zane z jego
ubezpieczeniami i inwentaryzacjaj
5) sprawozdawczosc w zakresie majajku trwalego;

6) odpowiedzialnosc za realizacj? zamowien publicznych;

7) pozyskiwanie srodkow inwestycyjnych;
8) zakupy sprze^u i wyposazenia;
9) sprawy bhp i bezpieczeiistwa przeciwpozarowego i obrony cywilnej;

10) nadzor nad Zespolami Badan Ratowniczych;
1 l)realizacja innych czynnosci zleconych przez Dyrektora.

§13
1. Organem pomocniczym i doradczym Dyrektora Instytutu jest Kolegium.
2. W sklad Kolegium wchodza; zast^pcy Dyrektora Instytutu, kierownicy jednostek
organizacyjnych pionu naukowego Instytutu, podleglych bezposrednio Dyrektorowi
Instytutu oraz przedstawiciele zwi^zkow zawodowych dzialajaj^ych w placowce, po
jednym z kazdego ze zwi^zkow.
3. Kolegium jest zwolywane przez Dyrektora Instytutu co najmniej raz w roku lub na wniosek
co najmniej 3 kierownikow jednostek organizacyjnych Instytutu.

4. Przebieg obrad Kolegium jest protokolowany.
5. Do zakresu dzialania Kolegium nalezy omawianie spraw zwiqzanych z biezq.cym
kierowaniem pracami Instytutu oraz innych, wnoszonych pod obrady przez Dyrektora lub
czlonkow Kolegium.

§14
1. Dyrektor moze powolywac i rozwi^zywac wewn^trzne zespoly problemowe lub komisje
jako organy doradcze i opiniodawcze.
2. Zakres dzialania i tryb pracy organow, o ktorych mowa w ust. 1, okresla decyzja Dyrektora
o ich powolaniu.

§15
1. Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieza^cy nadzor nad dzialalnosci^. Instytutu, dbaja.c
zwlaszcza o wysoki poziom jego dzialalnosci naukowej i rozwoj osob rozpoczynajajcych
karier? naukowa^ o ktorych mowa w art. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Narodowym Centrum Nauki. W ramach realizacji wykonywanych zadan Rada Naukowa
wspolpracuje z Dyrektorem Instytutu.

2. Rada Naukowa w szczegolnosci:
1) uchwala Statut Instytutu i jego zmiany;
2) okresla profil Instytutu, uwzgl?dniaja_c kierunki rozwoju swiatowej nauki, uczestniczy
inicjowaniu kierunkow badan i w tworzeniu programu badan naukowych jednostki;
3) przyjmuje program badan naukowych Instytutu, program wspolpracy z zagranicznymi
instytucjami naukowymi oraz program dzialalnosci wydawniczej;
' 4) sprawuje nadzor merytotyczny nad Studium Doktoranckim i uchwala jego Regulamin
5) wypowiada si? w kwestii strategii wykorzystywania srodkow finansowych Instytutu i
opiniuje plan finansowy;
6) zatwierdza sprawozdania z dzialalnosci Instytutu;
7) dokonuje oceny aktywnosci naukowej pracownikow naukowych Instytutu;
8) uchwala tryb i cz^stotliwosc dokonywania okresowych ocen pracy pracownikow
naukowych Instytutu zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez wiceprezesa
Akademii nadzoruja^cego prace Wydzialu I Nauk Humanistycznych i Spolecznych;
9) przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie
tytulu naukowego, w ramach posiadanych uprawnien;

10) zglasza dwoch czlonkow Rady jako swych przedstawicieli w komisji do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora IAE PAN oglaszanego przez
Przewodnicza_cego Rady Kuratorow Wydzialu I;
ll)moze wystapic z wnioskiem do Prezesa Akademii o zgod? na przystapienie do
konkursu na kolejne cztery lata osobie, ktora pelnila funkcj? dyrektora przez dwa
nastepujajce po sobie okresy;
12)wypowiada si? w procesie odwolywania Dyrektora Instytutu z pelnionej funkcji przez
Prezesa PAN;
13)zatwierdza kandydata na zastepc? Dyrektora do spraw naukowych oraz kandydata na
zast?pc? Dyrektora do spraw ogolnych, zgodnie z § 10, ust. 4 niniejszego Statutu;
14)opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora
zwyczajnego oraz nadzwyczajnego oraz wnioski o zawarcie umowy o prac? na
pozostale stanowiska naukowe i stanowisko kierownika wewn?trznej naukowej
jednostki organizacyjnej;
15) uchwala sposob przeprowadzania konkursow na poszczegolne stanowiska naukowe;
16)powoluje i odwoluje rzecznika dyscyplinarnego w IAE PAN;
17)wybiera, w glosowaniu tajnym, zwykla^ wiejtszosciq. glosow, ze swego grona pi?c osob
o nieposzlakowanej opinii jako czlonkow Komisji Dyscyplinarnej w IAE PAN;
18) zglasza kandydatury do wyborow na czlonkow Polskiej Akademii Nauk;
19) zglasza kandydatury do nagrod naukowych;
20)podejmuje uchwaly w sprawach zastrzezonych do jej kompetencji oraz rozpatruje inne
sprawy wynikajaj;e z przepisow prawa, decyzji wladz Akademii, a takze wniesione pod
obrady przez cztonka Rady, Dyrektora Instytutu lub Wiceprezesa PAN sprawujacego
nadzor nad pracami Wydzialu I.

§16
Zasady i tryb dzialania Rady Naukowej okresla uchwalony przez nia^ Regulamin.
§17
W sktad Rady Naukowej wchodzi nie wi^cej niz 50 osob.
§18
Rada Naukowa Instytutu jest wylaniana zgodnie z:
1) Ustaw^-zdniaSO kwietnia2010 r. o Polskiej Akademii Nauk ( Dz. U. Nr 96, poz. 619 );
2) niniejszym Statutem;
3) Szczegolowym Trybem Wyborow do Rady Naukowej uchwalanym przez ust?puja_c%
Rad?.
§19
1. W sklad Rady Naukowej wchodza^ z glosem stanowiajsym:
1) do 29 osob z tytulem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,
zatrudnionych w Instytucie w pehiyni wymiarze czasu pracy, wybieranych przez
profesorow i doktorow habilitowanych. Dokladna^ liczb? miejsc w Radzie Naukowej
dla tej grupy ustala Glowna Komisja Wyborcza po powolaniu przez Wydzial I Nauk
Humanistycznych i Spolecznych PAN czlonkow Rady Naukowej sposrod czlonkow
Polskiej Akademii Nauk. Jezeli w dniu wyborow liczba profesorow i doktorow
habilitowanych zatrudnionych w Instytucie w pemym wymiarze czasu pracy nie
przekracza wspomnianej wyzej liczby wyborow w tej grupie nie organizuje si? i
wszystkie te osoby wchodza^ w sklad Rady; decyzje w tej sprawie podejmuje Glowna
Komisja Wyborcza (por. § 20 ust. 3)

2) czlonkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udzialu w pracach Rady przez
Wydzial I Nauk Human!stycznych i Spolecznych PAN;
3) 16 osob z tytulem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub
doktora, wybitnych specjalistow z roznych dziedzin zycia spolecznego i gospodarczego
me zatrudnionych w Instytucie albo zatrudnionych w nim w niepelnym wymiarze
czasu pracy, wybieranych przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2.
4) dwoch przedstawicieli innych pracownikow naukowych niz wymienieni w pkt.l
zatrudnionych w Instytucie w pehiym wymiarze czasu pracy;
5) jeden przedstawiciel doktorantow ze Studium Doktoranckiego Instytutu;
6) Dyrektor Instytutu i jego zastej)ca do spraw naukowych.
2. Osoby, osia^gaj^ee wiek emerytalny w roku kalendarzowym, w ktorym rozpoczyna si$
nast^pna kadencja Rady Naukowej mogq. bye wybierane do grupy czlonkow Rady
okreslonej w §19 ust. 1, pkt 3 niniejszego Statutu;
3. Dyrektor Instytutu niezwlocznie powiadamia wiceprezesa nadzoruja.cego Wydzial I Nauk
Humanistycznych i SpoJecznych Polskiej Akademii Nauk oraz Rad? Naukowa_ o zmianie
wymiaru etatu osob powolanych w sklad Rady na podstawie § 19, ust. 1, pkt 1 i 4,
4. Czlonkowie Rady Naukowej, ktorzy w zwia^ku z przejsciem na emerytur^ w trakcie
kadencji Rady tracq_ status czlonka Rady, mogq. uczestniczyc w posiedzeniach Rady
Naukowej z glosem doradczym.
5. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczq. z glosem doradczym: kierownicy jednostek
organizacyjnych Instytutu, po jednym przedstawicielu kazdego z dzialajajcych w Instytucie
zwiajzkow zawodowych oraz osoby zapraszane zgodnie z Regulaminem Rady Naukowej.
§20
l.Wybory do Rady Naukowej osob okreslonych w § 19, ust. 1, pkt 1, 3, 4 i 5 sq. tajne i
bezposrednie.
O wyborze do Rady Naukowej decyduje wzgl^dna wiejcszosc glosow otrzymana w
glosowaniu.
2. Wybory sa^ wazne, jezeli wzi^la w nich udzial wi^cej niz polowa osob uprawnionych do
glosowania na podstawie § 19, ust. 1, pkt 1, 3, 4 i 5.
3. Wybory do Rady Naukowej przeprowadza Glowna Komisja Wyborcza, powolywana
przez Dyrektora Instytutu. Funkcjonowanie Glownej Komisji Wyborczej reguluje
Szczegolowy Tryb Wyborow do Rady Naukowej.
4. Wybory odbywaja^ si$ po powolaniu przez Wydzial I Nauk Humanistycznych i
Spolecznych PAN czkmkow Rady Naukowej sposrod czlonkow Polskiej Akademii Nauk.
5. Zgodnie z zasadami okreslonymi w § 19, ust. 1, pkt 1, 3, 4 i 5 zostanq. sporza^dzone listy
wyborcze oddzielnie dla:
a) profesorow i doktorow habilitowanych zatrudnionych w Instytucie w pelnym
wymiarze czasu pracy;
b) adiunktow zatrudnionych w IAE PAN w peinym wymiarze czasu pracy;
c) asystentow zatrudnionych w IAE PAN w pelnym wymiarze czasu pracy;
d) kandydatow do Rady Naukowej wymienionych w § 19, ust. 1, pkt 3;
e) doktorantow.
6. Listy te podaje si$ do wiadomosci wszystkich pracownikow Instytutu.
7. Za prawomocnie wybranych czlonkow Rady Naukowej uznaje si? osoby, ktore uzyskaly
wzgl^dna^ najwi^ksz^ liczb$ glosow i w kolejnosci otrzymanych glosow znalazly si^ na
miejscach nie przekraczajaj^ych liczby czlonkow Rady Naukowej w kazdej z grup
wymienionych w § 19, ust 1, pkt 1, 3, 4 i 5.

8. W przypadku gdyby przed powolaniem Rady Naukowej IAE PAN przez wiceprezesa
nadzoruj^cy Wydzial I Nauk Human!stycznych i Spoiecznych Polskiej Akademii Nauk
wybrany kandydat musial zrezygnowac z udzialu w jej pracach, nie mogl w nich
uczestniczyc ze wzgledow losowych lub nie udzielil w terminie dwoch tygodni
odpowiedzi na pisemne zaproszenie Gtownej Komisji Wyborczej do udziahi w pracach
Rady Naukowej, na miejsce to wchodzi kandydat, ktory w kolejnosci uzyskal w danej
grupie wzgl^dna^najwi^ksza^liczb? glosow.
9. Przy rownej liczbie gtosow uzyskanych przez dwoch lub wiecej kandydatow o
czlonkostwie w Radzie Naukowej decyduje losowanie.

§21
Powolania w sklad Rady Naukowej dokonuje wiceprezes nadzorujaj;y Wydzial I Nauk
Humanistycznych i Spoiecznych Polskiej Akademii Nauk.

§22
1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata i rozpoczyna si? z pocz^tkiem roku kalendarzowego.
2. Rada Naukowa wybiera Przewodniczaj:ego, jego zastepcow oraz sekretarza. Funkcji tych
nie mozna Iqczyc ze stanowiskiem Dyrektora ani jego zastepcy.

IV. Gospodarka Instytutu
§23
1. Instytut jest pahstwowajednostkq, organizacyjna^.
2. Instytut posiada wlasne mienie i nie odpowiada za zobowia^zania fmansowe Polskiej
Akademii Nauk, a Polska Akademia Nauk nie odpowiada za fmansowe zobowia/ania
Instytutu.

§24
1. Instytut prowadzi samodzielna^ gospodark^ finansowa^, zgodnie z przepisami Ustawy o
Polskiej Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 r.
2. Koszty dzialalnosci i zobowia^zania fmansowe Instytut pokrywa z przydzielonych im
srodkow publicznych na zasadach okreslonych w przepisach Ustawy z 30 kwietnia 2010 r.
o zasadach finansowania nauki oraz Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz z 2010 Nr 28 poz. 146, a takze innych
srodkow.
3. Podstawa^ gospodarki fmansowej Instytutu jest plan fmansowy, ktory ustala Dyrektor, po
zapoznaniu si^ z opinia^ Rady Naukowej.
4. Instytut tworzy fundusz statutowy, rundusz rezerwowy zgodnie z art. 85 Ustawy o PAN
oraz zakladowy rundusz swiadczen socjalnych na zasadach okreslonych w odrebnych
przepisach. Ponadto Instytut moze tworzyc fundusz nagrod zgodnie z art. 85 Ustawy o
PAN
5. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym srodki funduszu Instytutu przechodzq. na
rok nast^pny.
V. Postanowienia koncowe

§26

Organizacje^ i porzajiek pracy, prawa i obowiajzki Instytutu jako zakladu pracy oraz prawa i
obowiajzki pracownikow Instytutu okresla Regulamin Pracy.
§27
Do skladania w imieniu Instytutu oswiadczen w zakresie praw i obowia^zkow maj^tkowych
uprawniony jest Dyrektor lub upowazniona przez niego osoba.
§28
Statut uchwalony przez Rad? Naukowa^ Instytutu w dniu 19 maja2011 r., zaopiniowany przez
Wydzial I Nauk Humanistycznych i Spotecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu ..
..&&.M.. r., wchodzi w zycie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii.

§29
Traci moc Statut Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk uchwalony przez
Rad? Naukowq. Instytutu w dniu 28 lutego 2008 r., zatwierdzony przez Prezesa Polskiej
Akademii Nauk w dniu 15 kwietnia 2008 r.

Schema! wganfeacyjiiy
1

Archeologii i Etnologii Polskiej

til Nauk

Dyrektor Instytutu
Zast^pca Dyrektora ds. Naukowych
Zast^pca Dyrektora ds. Ogolnych ;
Zast^pca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
Jednostki
naukowe
Osrodek Interdyscyplinarnych Badan
Archeologicznych (Wars%aw<t)
Osrodek Studlow Pradziejo\vych i
Sr^Mowiecznych (Pozttan)
OSrodek Archeologii Sredniowiecza
Kraj6w Nadbaltyckich (Szczecin)
Osrodek Badan nad Kultur^ Poznego
Antyku i Wczesnego ^redniowiecza
(Wroclaw) |
Osrodek Archeologii Gor i VVyzyn
(Krakow)
O§rodekBadan nadDawnymi ; r
Techpologiaml (Lodz)

Jednostki edukacyjne, uslugowe,
admimstracyjne i tecnmczne:
Wydawnictwo IAE PAN
Dzial Obslugi Nauki
Samodzielne stanowisko ds.
Planowania i Sprawozdawczosci
Samodzielne Stanowisko ds.
Pracowniczych
Dzial Finansowo-Ksiegowy
Dzial Administracyjno-Techniczny
Studium Doktoranckie
Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Osrodek Etnologii i Antropologii
WspolezesBoSci (Warszawa -Poznati Krak&w)
Osrodek Historii Kultury Materialnej
(Worswwa-Krakow)
Laboratoriutn Bio- i Archeometrii
Poznan ~ Krakow)
Samod/ieJna Pracownia Prehistorycznego
Gornictwa Krzemienia

Archiwum i Pracownia Digitalizacji
Danych (Warszawa)
Biblioteka Glowna im. Profesora
Witolda Hensla (Warszawa)

