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STATUT
Instytutu
Technologii
Elektronowej
wWarszawie

s1
lnstytut
badawczy
o nazwieInstytut
Technologii
Elektronowej
w warszawie,
zwanydalej,,lnstytutem",
dziala
naoodstawie:

1 ) u s t a w y z d n i a 3 0 k w i e t n i a 2 0 1 0 r , o i n s t y t u t a(cDhzb.aUd, za 2w0c1z8y rc,hp o z . 7 3 6 z p 6 2 n .
zm,),
zwanej
dalej
,,ustawq';
2l uchwaly
Nr 206/66RadyMinish6w
z dnia17 lipca1966r. w sprawie
utwozenia
Instytutu
Technologii
Elektronowej,
3) rozpozqdzenia
Ministra
Gospodarki
z dnja15 narca2002r. w sprawie
polqczenia
Instytutu
Technologii
Elektronowej
i OSrodka
Badawczo-Rozwojowego
Mikroelektroniki
Hybrydowej
(Dz.U.Nr25 poz.254);
i Rezystor6w
4) rozpozqdzenia
RadyMinistr6w
z dnia23 grudnia201'l r, w sprawiepolqczenia
Instytutu
TechnologiiElektronowejonz O3rodka Badawczo-Rozwojowego
PREDOM-OBR
(D2.U,22011
po2,1764)',
r.Nr298,
5) niniejszegostatutu.

s2
jestmiasto
1. Siedzibq
Instytutu
Warszawa.
2. Instytut
mo2e
u2ywa6
skr6conej
nazwy,,lTE".

posiada
3, Instytut
prawn4
osobowo6i
jestdo Krajowego
i wpisany
Rejeshu
podnumerem
sqdowego
0000055975.
4. Organem
sprawujqcym
jestminister
nadz6r
nadInstytutem
wla6ciwy
dosprawgospodarki,
zwanydalej
nadzorujqcym",
,,ministrem
5. Instytut
maprawou2ywania
polskiejpo6rodku
pieczgci
okrqglej
z wizerunkiem
godlaRzeczypospolitel
i nazwq
Instytutu
w otoku,

s3
strukturq
organizacyjnq
Instytutu,
pzedmiotowi
odpowiadajqcq
jegodzialania,
i zakresowi
okresla
regulamin
organizacyjny
przezdyrektora,
ustalony
pozasiggnigciu
opiniiradynaukowej
orazzaklaoowycn
organizacji
zwiqzkowych.
$ 4
'1.Paedmiotem
jest prowadzenie
dzialania
Instytutu
badarinaukowych
i prac rozwojowych
w dziedzinie
nauktechnicznych
(PKD72.19.2)
w obszarze
mikroi nanoelekhoniki,
optoelektroniki
i nanofotoniki,
elektroniki
mikrofalowej,
energoelektroniki,
prze2roczystej
elektroniki
i gigtkiej
oraz
wdrazanie
i upowszechnianie
wynik6w
tychpracwgospodarce
narodowej,
2. Dozakresu
dzialania
Instytutu
nale2y:
'1) opracowywanie
i rozw6jnowoczesnych
p6lpaewodnikowych
technologii
dla mikroi optoelektronicznych,
mikrofalowych
pzyzqd6wdyskretnych,
orazfotonicznych
detektor6w
i czujnik6w,
uklad6w
scalonych,
mikrosystem6w
i podzespol6w
(pKD2002,
elektronicznych
72,19,2\;
2) modelowanie
i opracowywanie
nowoczesnych
konstrukcji
mikro i optoelektronicznych,
mikrofalowych
przyzqd6w
orazfotonicznych
dyskretnych,
detektor6w
i czujnik6w,
uklad6w
scalonych,
mikrosystem6w
i podzespol6w
elektronicznych
(pKD2007-72.19.2);
3) rozw6jmetodprojektowania
mikroi optoelektronicznych,
mikrofalowych
oraz fotonicznych
pzyzqdlw dyskretnych,
detektordw
i czujnik6w,uklad6wscalonych,mikrosystem6w
- 72.19.2),
i podzespol6w
(PKD
elekhonicznych
2007
4) rozwdjtechnologii
mikroelektronicznych
podzespol6w
uklad6whybrydowych,
biernych
oraz
pomiarowych
czujnik6w
(PKD
2007- 72.19.2\;
5) opracowywanie
nowych
metod
charakteryzacji
i miernictwa
orazbadania
material6w
i struktur
p6lprzewodnikowych,
przyzqd6w
i podzespol6w
elektronicznych
i elektrycznych
orazwyrob6w
(PKD
2007- 72.19,2);

cr,r(

6) opracowywanie
specjalistycznych
podzespol6w
elektrycznych
i uuqdzehtechnologicznych,
urzqdzeh
kontrolno-pomiarowych
i stanowisk
badawczych;
7) prowadzenie
dzialalnosci
normalizacyjnej,
- 72.i9.2);
certyfikacyjnej
(pKD2007
i aprobacyjnei
B) opracowywanie
opinii,
ekspertyz,
analjz
i prognoz
prowadzonych
w zakresie
badari
naukowych
i pracrozwojowych
(PKD
2007-72.19,2):
9) upowszechnianie
wynik6wprowadzonych
badari,m,in. przezorganizowanie
kra;owycn
i miqdzynarodowych
prowadzenie
konferencji,
dzialalnoicj
w zakresie
wynalazczo6ci,
ochrony
wlasnosciprzemyslowej
i intelektualnei
(pKD 2007
74.90.2)otaz wydawnrcze;
(PK2
D0 0 7 - 5189Z ) .
prowadzi
3, lnstytut
szkolenia
specjalistyczne,
orazr62ne
formyksztalcenia
ustawicznego
w zaKreste
- 85,42,8).
techniki,
w tymstudia
(PKD
doktoranckie
2007
1) organizacjg
i tokstudi6w
doktoranckich
okreSla
regulamin
studi6w
pzez
doktoranckich
uchwalony
Radg
Naukowq
Instytutu,
2) przyjqcie
w poczet
student6w
studidw
doktoranckich
w Instytucie
nastgpuje
z chwilq
zlo2enia
Slubowania
wobec
Dyrektora
Instytutu-o
he6ci
okreSlonej
wzalqczniku
nr1doniniejszego
statutu,
prowadzi
4, Instytut
dzialalnoSi
innqni2wymieniona
w ust,1- 3 , zwiqzanqz:
1) produkcjq
do6wiadczalnq
i sprzeda2q
mikroi optoelektronicznych,
fotonicznych
i mikrofalowych
puyzqd6wdyskretnych,
uklad6wscalonych,
podzespol6w
detektor6w,
i system6w
(PKD2007- 26j1.2,PKD2002- 2790.2)orazuzqdzeitechnologicznych
elektronicznych
(PKD
2007- 28.95.2),
opracowanych
w Instytucie;
2) Swiadczeniem
uslug
doradczych
w zakresie
innowacji
i uslugwsparcia
(PKD2007innowacji
7 1 , 2B0) "
3) Swiadczeniem
uslug badawczych,
pomiarowych
technologicznych,
i innych otaz
opracowywaniem
opiniii ekspertyz
gospodarczych
dlaSrodowisk
naukowych,
i administracji
- 71.20.8).
pahstwowej
(PKD
2007
5. Dzialalno66,
o kl6rejmowaw ust,4, jestwydzielona
podwzglgdem
finansowym
i rachunkowym
'1
z dzialalno6ci
okre6lonej
w g 4 ust, - 3 ninlejszego
statutu.
$ 5
W prowadzeniu
badaf naukowych
i pracrozwojowych
Instytutmozewspdlpracowa6
z krajowymi
plac6wkami
i zagranicznymi
podmiotami
jednostkami
naukowo-badawczymi,
gospodarczymi,
sektora
publicznych,
finans6w
publicznej.
orazorganaml
administracji

s6
1. Organami
Instytutu
s4
1) dyrektor;
2) rada
naukowa,
2, Uprawnienia
i obowiqzki
organ6w
wymienionych
wust.,lregulujq
pzepisy
ustawy,

s7
Dyrektora
i zastgpc6w
powoluje
dyrektora
i odwoluje
minister
nadzorujqcy.

sB
1. Rada
naukowa
Instytutu
sklada
sigz 35czlonk6w,
2. Wskladradynaukowej
wchodz4
1) pracownicy
naukowi
i badawczo-techniczni
Instytutu
w liczbie
17os6bstanowiqcej
48,6%
skladu
rady,
wtym:
a) pracownicy
naukowi
w liczbie
14os6bstanowiqcej
40%skladu
rady,
w tym:
- pracownicy
posiadajqcy
stopieri
naukowy
doktora
habilitowanego
lub tytulnaukowy,
zatrudnieni
w pelnym
wymiarze
czasupracyw Instytucie
niekr6cejni2rokod dnia
procedury
rozpoczgcia
powolania
radynaukowej,
w liczbieB osdbstanowiqce)
22,90/0
skladu
rady,
,17,,1
- pracownicy
posiadajqcy
stopieh
naukowy
doktora
w liczbie
6 os6bstanowiqcej
%
skladu
rady,
b) pracownicy
badawczo-techniczni
w liczbie
3 os6bstanowiqcej
8,6%skladu
rady;
- w liczbie
pracownikami
2) osoby
niebgdqce
Instytutu
1Bos6bstanowiqcej
51,4%skladu
rady,
kt6re
powoluje
minister
nadzorujqcy.
3, Rada
naukowa
dziala
napodstawie
przez
uchwalonego
siebie
regulaminu,

se
1, Wlnstytucie
mo2e
dzialat
kolegium
stanowiqce
organ
opiniodawczo-doradczy
dyrektora,
powoluje
2. Czlonk6w
kolegium
i odwoluje
dyrektor
orazokreSla
ichliczbg
i zadania.
3, Kolegium
dziala
napodstawie
pzezsiebie
uchwalonego
regulaminu.

s 10
Dyrektor
mo2eustanawiad
pelnomocnik6w
do realizacji
okre6lonych
dzialafi ustalai
zakres
i czasrcn
umocowania,

s11
'1.Podstawq
gospodarki
jestroczny
Instytutu
planfinansowy
pzezdyrektora,
ustalany
pozasiggnrqcru
opinii
radynaukowej,
2, Gospodarkg
Instytutu,
w tymgospodarkg
finansow4
reguluje
ustawa
orazinnepzepisy
prawne.

s12
l Zasady
zatrudniania
i wynagradzania
pracownik6w
Instytutu,
ichuprawnienia,
obowiqzki
i kwaliflkacje
niezbgdne
poszczeg6lnych
dozajmowania
stanowisk,
okre6la
ustawa,
zakladowy
pracy
uklad
zbiorowy
obowiqzujqcy
w Instytucie,
a w sprawach
nieuregulowanych
pzepisy
prawa
pracy.
pracownika
2. Zatrudnienie
naukowego,
o kt6rym
mowaw art.43 ust,1 ustawy,
jestpopzedzone
k0nkursem
z zastzeZeniem
wyjqtk6w
wynikajqcych
z ustawy.
3 Pracownikiem
naukowym
w lnstytucie
mo2e
byiosoba,
kt6ra
spelnia
nastgpuiqce
kryteria:
1) posiada
nieposzlakowanqopinig;
2) niebylaskazana
pzestgpstwo
zaumy6lne
lubpaestgpstwo
skarbowe;
3) kozysta
prawpublicznych;
z pelni
predyspozycje
4) posiada
dopracy
naukowej;
5) posiada
wiedzg
i do6wiadczenie
zawodowe
wdziedzinie,
ktdrej
dotyczy
konkurs;
6) prowadzi
aktywnq
dzialalno6i
naukowq
udokumentowanq
dorobkiem
obejmujqcym
publikacje
m.in,
naukowe
wynik6w
badahlubpracrozwojowych,
patenty
i wdro2enia
w obszaze
okreslonym
w ogloszeniu.
4 Postqpowanie
pzeprowadza
konkursowe
komisja
powolana
konkursowa
pzezdyrektora
Instytutu,
w skladkt6re1
pracownicy
wchodzq
posiadaj4cy
profesora
tytulnaukowy
lubstopiehnaukowy
doktora
habilitowanego,
Kwalifikacje
wylonionego
w konkursie
podlegajq
kandydata
zaopiniowaniu
ptzezr71aQ
naukow4
5. Ogloszenie
pzezpodanie
jegowarunk6w
konkursu
nastgpuje
do publicznej
wiadomo$ci
nastronie
internetowej
Instytutu
oraznastroniepodmiotowej
ministra
wla6ciwego
dosprawszkolnictwa
wyzszego
i naukiw Biuletynie
Informacji
Publicznej,
a tak2ena stronie
internetowej
Komisji
Europejskiej
portalu
weuropejskim
dlamobilnych
przeznaczonym
naukowc6w
dopublikacji
ofertpracynaukowc6w,
powinna
6, Informacja
o konkursie
zawierai:
1) wymagania
stawiane
kandydatowi;

2) wykaz
wymaganych
dokument6w,
w tym:
a) obligatoryjnie:
2yciorys
naukowy
i informacja
o dorobku
naukowym
izawodowym,
b) opcjonalnie:
pracownik6w
dwieopinie
z tytulem
Iubstopniem
doktora
habilitowanego;
3) termjn
zlo2enia
dokument6w;
4) termin
rozstzygnigcia
konkursu,
7. szczeg6lowe
zasadypostqpowania
konkursowego
okreslaobowiqzujqcy
w Instytucie
regulamin
postgpowania
konkursowego
pzyzatrudnianiu
pracownika
naukowego.

s 13
1, Postgpowanie
dyscyplinarne
wobecpracownik6w
naukowych
jest
i badawczo
technicznych
przepisami
unormowane
ustawy.
w sprawach
dyscyplinarnych
pracownik6w
naukowych
lub badawczo
technicznych
ozera
w pienruszej
instancji
komisja
dyscyplinarna
w Instytucie
w skladzie
tzechczlonkdw,
3, Pzewodniczqcym
skladuozekaj4cego
powinien
by6pracownik
naukowy
zatrudniony
na stanowisku
nieni2szym
ni2obwiniony.
A

Komisjg
dyscyplinarn4
o kt6re1
mowaw ust,2,wybiera
radanaukowa
Instytutu,
Trybwyborukomisji
okre6la
regulamin
przez
uchwalony
radgnaukow4

5 , Postgpowanie
dyscyplinarne
komisja
dyscyplinarna
wszczyna
nawnjosek
uecznika
dyscyplinarnego.
6 . Rzecznika
dyscyplinarnego
powoluje
w Instytucie
radanaukowa
Instytutu
pracownikdw
sposr6d
posiadajqcych
naukowych
conajmniej
stopieri
naukowy
doktora
habilitowanego.

s14
1. Wsprawach
nieuregulowanych
niniejszym
statutem
stosuje
sigpzepisy
ustawy.
2. Zmiany
w statucie
wprowadza
pzewidzianym
siqw trybie
dlauchwalenia
statutu.
3, TracimocstatutInstytutu
Technologii
Elekhonowej,
pzez radqnaukowE
uchwalony
w dniu
28narca2017
pzezMinistra
r. zatwierdzony
Rozwoju
i Finansdw
w dniu2'ikwietnia
2017r.
4,Statut
przez
zostal
uchwalony
radqnaukowqw
dniu12grudnia
20.18
r,
5.Statut
wchodzi
wZycle
w dniuzatwierdzenia
pzezministra
nadzorujqcego.

Zalqczniknr
1
SLUBOWANIE
DoKToMNTA
INSTYTUTU
Wstgpujqc
w poczet
doktorant6w
lnstytutu
Technologii
Elektronowej
wWarszawie
uroczyScie
6lubu1g:
o kierowai
sigw pracybadawczej
chqci4poznawania
prawoy,
r zdobywad
lvytrwale
wiedzg
i umiejgtnoSci,
.

wykonywa6
powieaone
sumiennie
obowiqzki,
o postepowad
zgodnie
z prawem
i obyczajami
panujEcymi
wSrodowisku
naukowym,
r dbado godno6i
i honor
doktoranta,
o stzecdobrego
imienia
Instytutu
Technologii
Elektronowej,

Gqrr(

