
Załącznik do zarządzenia nr 12l20I1 Dyrektora InsĘĄutu Gruźlicy i Chorób Pfuc
z dnia 1 I kwietnia 2A11 r.

STATUT

INsTYTUTU GRIJŻLIcY I cHoRoB PŁUC

Rozdział I

Postanowienia ogólne

$1

1. InsĘtut Gruźlicy i Chorób Płuc, zwany dalej ,,InsĘĄutem'', utworzony został na podstawie

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia InsĘtutu

Gruźlicy (Dz. U. Nr l5, poz. 1ŻŻ).

2. Insty.tut działa na podstawie:

l) ustawy z dnia 30 kwietnia 20l0 r. o insĘtutachbadawczych (Dz. U. z2016 r. poz.371

zpóźn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą'';

2) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z Ż014 r. poz.

1620 zpoźn. zm.);

3) ustawy z dnia 15 kwietnia Ż011 r' o działalności leczniczej (Dz. U. z Ż0l5 r. poz. 618

zpoźn. zm.);

4) niniejszego Statutu;

5) innych obowiąĄących przepisów prawa.

$2
1 . Siedzibą InsĄrtutu jest miasto stołeczne Warszawa.

Ż. Inst5,tut obejmuje swoim działaniem obszar kraju.

3. InsĘ'tut posiada oddziaŁ Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój, zwany dalej

,,oddziałem".

4. Nadzór nad Ins$Ąutem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

5. InsĘtut jest jednostką organizacyjną wyodrębnioną pod względem prawnym,

organizacyjnym i ekonomiczno - finansowym.

6. InsĘrtut posiada osobowośó prawną i wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego jako insĘtut badawczy.

7. InsĘrtut wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność, lecznicz1

prowadzone go przez Wojewodę Mazowieckiego.

8. Insty'tut ma prawo uŻywania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczyp21litej

Polskiej po środku inazvvąInsĘĄut Gruźlicy i Chorób Płuc w otoku.
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Rozdzial II

Przedmiot działalności i zadania InsĄ,'tutu

$3

Przedmiotem działalności Inst5,.tutu jest prowadzenie badan naukowych' prac rozwojowych

w dziedzlnie nauki o gruźlicy i chorobach płuc u dorosłych i dzieci na potrzeby systemu

ochrony zdrowia, upowszechnianie wyników Ęch prac oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie leczenia gruźlicy i chorób pfuc.

$4
Do zadafi Inst5Ąutu na|eĘ w szczególności:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac ronvojowych,

przystosow anie i wdrażanie ich wyników do potrzeb praktyki;

Ż) upowszechnianie wyników badań naukowych;

3) koordynowanie prac w zakresie zapobiegania i leczenia gruźIicy oraz chorób płuc

prowadzony ch pr zez inne j edno stki organizacyj ne ;

4) podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników własnych oraz

pracowników innych podmiotów leczniczych poprzęZ prowadzenie studiów

doktoranckich, szkoleń, kursów zawodowych i doskonalących, w szczególności szkoleń

specj al izacyj nych lekarzy i działalno śc i edukacyj nej ;

5) opracowyń/anie analiz i ocen dotyczących wiedzy o gruźlicy i chorobach pŁuc oraz

sytuacji epidemiologicznej w zakresie gruźlicy i chorób płuc oraz przedstawianie

propozycj i programowych;

6) prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnostycznej i leczniczejw za?'resie gruźlicy

i chorób phrc orazinnej działalności usfugowej na potrzeby Systemu ochrony zdrowia;

7) tworzenie i ronvijanie baz danych zwtązanych z gruź|icąi chorobami płuc;

8) sprawowanie nadzoru specjalistycznego w zakresie ustalonym przez ministra właściwego

do spraw zdrowia;

9) opracowyvanie, rozpowszechnianie dokumentacji i informacji naukowej oraz

prowadzenie działalno ści wydawn i czej w zakre s ie działaInośc i In sty't ut u ;

10) InsĘtut może podejmowaó działalnośó dozrvoloną prawem' inną niŻ wymieniona

w pkt 1 - 9. Działalnośó ta musi byó wyodrębniona pod względem finansowym

i rachunkowym z działa|ności, o której mowa w pkt 1 - 9.

$s
W realizacji swoich zadań |nsĘtut współpraclje z Polską Akademią Nauk, uniwersy'tetami

medycznymi i innymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, podmiotami leczniczymi,

organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjaml pozarządowyĄ oraz

odpowiednimi insĘrtucjami i organizacjami za granicą. i
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Rozdział III

OrganY Inst5rtutu

$6

Organami InsĄ,'tutu są

1) Dyrektor,

2) RadaNaukowa.

$7

1. Dyrektor kieruje Inst5Ąutem, aw szczególności:

1) ustala plany dziaŁalności Inst1rtutu;

Ż) rea|izuje politykę kadrową

3) reprezentuje InsĘ'tut;

4) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia InsĘĄutu na rea|izację jego

zadan statutowych, zgodnie z zasadami legalności, rzetelności, celowości,

gospodarności i oszczędności;

5) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo rozwojowej InsĘtutu;

6) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących InsĘtutu, z wyjątkiem spraw

należących do zakresu działania Rady Naukowej;

7) ustala, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową Regulamin zatządzania prawami

autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, który określa

w szczególności:

a) prawa i obowiązki InsĄrtutu' pracowników oraz doktorantów w zakresie ochrony

i korzystania Z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności

przemysłowej;

b) zasady wynagradzania twórców;

c) zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacjt między twórcą będącym

pracownikiem Instytutu a InsĘĄutem;

d) zasady i procedury komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych

oraz know-how z'wiązanego z tymi wynikami;

e) zasady korzystania z majątku Inst5,tutu wykorzystywanego do komercja|izacjl

wyników badań naukowych i prac ronvojowych oraz świadczenia usfug naukowo-

badawczych.

Ż. Dyrektora powofuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor kieruje InsĘ'tutem przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora ds. naukowych;

Ż) Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa;

3) Zastęp cy Dyrektora ds. administracyj no_technicznych ;
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4.

4) Zastępcy Dyrektora - Dyrektora oddziału;

5) Głównego księgowego;

6) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych.

Dyrektora' jego zastępców oraz Głównego księgowego w okresie trwania stosunku pracy

obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej określony

w odrębnej umowie.

$8
Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Głównego księgowego' kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz

pozostĄch pracowników zatrudnia i rl,valnia Dyrektor lub odpowiednio Dyrektor

Oddziafu.

Zastępca Dyrektora - Dyrektor oddziafu kieruje oddziałem na podstawie pełnomocnictwa

udzielonego przez Dyrektora. Dyrektor oddziafu jest pracodawcą dla pracowników

oddziału.

Zastępcy Dyrektora, Główny księgowy oraz kierownicy jednostek i komórek

organizacyjnych kierują działalnością podporządkowanych im bezpośrednio jednostek

i komórek organizacyjnych w zakresie określonym w regulaminie organizacyjnym.

Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych działają w ramach planów finansowych

InsĘ4utu.

Dyrektor moze powołać, 4 kolegia oraz 4 inne organy opiniodawczo-doradcze. Członków

kolegiów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych powołuje i odwołuje Dyrektor.

Zadania i strukturę kolegiów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych określa

regulamin ustalony przez Dyrektora.

$e
Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczyrn i doradczym

InsĘtutu w zakresie j ego działa|ności statutowej oraz w sprawach ronvoju kadry naukowej

i badawczo-technicznej.

Do zadan Rady Naukowej należy:

1) uchwalanie statutu;

2) uchylony;

3) uchylony;

4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw naukowych oraz

kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym,

odpowiedzialnych za pr ow adzen i e badań naukowych ;

5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i -prac

rozwojowych oraz finansowych Instytutu, a takŻe rocznych sprawozdań Dyrektora

z wykonaniazadań;

1.
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3.

6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, ronvojowej

iwdrożeniowej;

7) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziahl, przeksztaŁcenia lub

reorganizacji Ins$Ąutu oraz stałej współpracy Ins$'tutu z innymi osobami prawnymi;

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;

9) opiniowanie rocmego planu finansowego;

10) opiniowanie rocznych sprawozdń finansowych;

11) opiniowanie podziału zysku Inst5Ąutu;

12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-

technicznychotazdokonl.wanieokresowejocenydorobkunaukowego
i technicznego tych pracowników;

13) opiniowanie wnioskow o przyznawanie stypendiów naukowych;

14) przeprowadzanię przewodów doktorskich ofaz postępowań habilitacyjnych

i postępowań o nadanie tFułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;

15) wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub

pro fe s ora nadrvry czajne go ;

16) opiniowanie programów prowadzonych przez Inst7tat studiów podyplomowych

i doktoranckich;

17) opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz

prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań

naukowych i prac rozwojowych;

18) przypisywanie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po

ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w $ 4 pkt 4, zuwzg|ędnieniem

art. 21 ustawy z dnia Ż2 grudnia Ż0l5 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

(Dz. U. z2016 r. poz. 64 zpoźn. zm.);

19) podejmowanie decyzji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, uwzględniając

informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 2Ż grudnia 2015 r.

o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacj i;

20) występowanię do ministra właściwego, o którym mowa w art. Ż pkt 14 ustawy z dnia

2Ż grldniaŻO15 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zwnioskiem o włączenie

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu

innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających, o których mowa

w$4pkt4.

Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania

doĘczących działalności InsĘtutu.

stanowiska we wszystkich sprawach
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4. Rada Naukowaliczy 30 członków' W skład Rady Naukowej wchodzi:

1) 15 pracowników naukowych i badawczo-technicznych InsĘ4utu, w tym:

a) 13 pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub Ąltuł
naukowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w InsĘtucie nie krócej

niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej;

b) 2 pracowników naukowych nie posiadających t}'tułu naukowego lub stopnia

naukowego doktora habilitowanego i pracowników badawczo-technicznych'

Ż) 15 osób spoza InsĘĄutu posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, oraz

osoby wyrożniające się wiedzą i praktycznym dorobkiem w sferze objętej działalnością

Inst5Ąutu.

5. W skład Rady Naukowej wchodzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora do spraw naukowych

oraz pozostali zastępcy Dyrektora i Główny księgowy posiadający stopień naukowy

doktora habilitowanego lub t5Ąuł naukowy, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

w Inst5Ąucie nie krócej niz rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej,

Z prawem głosu w sprawach, o których mowa ust. 2 pkt IŻ-14.

6. Członków Rady Naukowej wymienionych w ust. 4 pkt 1) lit. b wybierają

w głosowaniu tajnym pracownicy InsĘĄutu na okres 4 1at, w trybie ustanowionym prZęZ

Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

6a. W przypadku, gdy liczba pracowników InsĄrtutu, l<tórzy spełniają krytęria określone w ust.

a pkt 1) lit. a, jest większa od liczby naleznych im miejsc w Radzie Naukowej,

przeprowadza się wybory nazasadach i w trybie określonym w ust. 6.

7. Członków Rady Naukowej spoza InsĘĄutu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia,

w tym spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora.

8. Rada Naukowa wybiera spośród swoich członków w głosowaniu tajnym

Przewodniczącego Rady Naukowej i dwóch jego Zastępców. Przewodniczącego Rady

Naukowej wybiera się spośród członków Rady Naukowej powołanych przez ministra

właściwego do spraw zdrowia.

9. Przewodniczącym Rady Naukowej może byó osoba posiadająca co najmniej stopień

doktora.

10. Funkcja Zastępcy Przewodniczącego Rady Naukowej nie moŻę być łączona ze

stanowiskiem Dyrektor a, Zastępcy Dyrektora lub Głównego Księgowego.

l 1. Rada Naukowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego większością głosów

członków Rady.

12. W posiedzeniach Rady Naukowej biorąudział:

Dyrektor, przedstawiciele zal<Ładowych organizacji rwiązkowych oraz inne osoby Zaproszonę

przez P rzewodniczącego Rady Naukowej'

13. Członkowie Rady Naukowej mogą brać tldział w jej posiedzeniach osobiście |ub

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz uczestniczyć



2.

t.

l.

5.

w głosowaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycmego' zapewniającego tajnośó

głosowania.

Rozdział IV
Pracownicy Instytutu

s10
InsĘĄut zatrudnia pracowników :

1) naukowych;

2) badawczo-technicznych;

3) inżynieryjno-technicznych;

4) administracyjno-ekonomicznych;

5) bibliotecznych i pracowników dokumentacji naukowej;

6) wykonujących zawody medyczne;

7) obsfugi i innych.

Prawa i obowiązki pracowników określają ustawa i inne obowiązujące przepisy prawa

oraz zakładowy układ zbiorowy pracy i regulamin pracy.

$ 11

Pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na stanowisku:

1) profesora złvyczajnego;

2) profesora nadmtyczajnego;

3) profesora wizytującego;

4) adiunkta;

5) asystenta.

Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizacja celów i zadań

InsĄ'tutu' w tym prowadzenie twórczej działalności naukowej i ronvojowej.

Pracownicy naukowi podlegają okręsowym ocenom dorobku naukowego' dokonywanym

przez Radę Naukową. Tryb oceny okresowej określa regulamin ustanowiony przez

Dyrektora.

Stosunek pracy Z pracownikiem naukowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub

mianowania. Mianowania dokonuje Dyreklor lub odpowiednio Dyrektor Oddziafu.

Zatrudnienie pracownika naukowego poprzedzone jest konkursem ogłoszonym przęz

Dyrektora.

ogłoszenie o konkursie powinno zawierać: nazwę stanowiska' którego konkurs doĘczy,

wymagane kwalifikacje i dokumenty, termin i miejsce składania ofert, kr14eria oceny ofert

or az przew idywany term in rozstrąlgnięc ia konkurs u.

ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej lnsĄ4utu, atakŻe na stronie7

podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki w Biuletynie Informacji Publicznej oraz

Ż.

3.

4.

6.

7.



11.

1Ż'

na Stronie internetowej Komisji Europejskiej w europejskim pońalu dla mobilnych

naukowców przeznaczonym do publikacji ofeń pracy naukowców. Termin zgłaszania ofert

nie może byó krótszy niż 14 dni od dnia zamięszczenia ogłoszenia na stronię internetowej

Insty'tutu.

8. Termin składania ofert nie może byó krótszy niŻ 30 dni od daty publikacji ogłoszenia

o konkursie na stronie internetowej InsĘrtutu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego.

9. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przezDyrektoru.

10. Z kandydatami, ktorzy spełniają wymagania formalne przeprowadzana jest rozmowa

kwalifikacyjna.

Komi sj a konkursowa wskazuj e zvly ci ęzcę konkursu.

Po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Dyrektor lub Dyrektor oddziału moŻe zatnldnió

zvvy clęzcę konkursu odpowiedn i o w InsĄrtuc ie lub oddziale.

13. Pracownika naukowego w okresie trwania stosunku pracy obowiązlje zakaz prowadzenia

działalności konkurencyjnej wobec InsĘ,'tutu, określony w odrębnej umowie pod rygorem

rorwiązania stosunku pracy zawypowiedzeniem w stosunku do pracowników' dla których

InsĘtut jest podstawowym miejscem pracy.

14. Wykonywanie przez pracownika naukowego, dla którego InsĘĄut jest podstawowym

miejscem pracy, dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie

działalności gospodarczej, wymaga zgody Dyrektora lub odpowiednio Dyrektora Oddziału

pod rygorem rorwiązania stosunku pracy Zawypowiedzeniem.

15. Postanowienia ust. 13 i ust. 14 mają zastosowanie do pracowników badawczo-

technicznych i pracowników inzyn ieryj n o-techn iczny ch.

Ż.

t.

Rozdział V
Komisja DyscYPlinarna

$i2

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni ponoszą odpowiedzialnośó dyscyplinarną

zaraŻące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki.

W sprawach dyscyplinarnych orzeka w pierwszej instancji Komisja Dyscyplinarna,

działająca w InsĘtucie w składzie trzech członków, w tym dwóch posiadających tpuł

naukowy.

Komisja Dyscyplinarna wybierana jest w następującym trybie:

1) Dyrektor w drodze zarządzenia powołuje komisję wyborczą składającą się z dziesięciu

członków spośród pracowników InsĘĄutu nie posiadających czynnego i biernego prawa

wyborcze go oraz wskazuj e przewodn icząc e go komi sj i ;

).
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Ż) cąlnne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i badawczo-technicznym

zatrudnionym w Inst5Ąucie w pełnym wymiarze czasu pracy;

3) bieme prawo wyborcze przysfuguje pracownikom naukowym i badawczo-technicznym

zatrudnionym w InsĘĄucie w pełnym wmiarzę azasu pracy nie krócej niż trzy lata od

dnia rozpoczęcia procedury wyboru komisj i dyscyplinarnej ;

4) kandydatury zgłaszają pracownicy InsĘ.tutu do przewodniczącego komisji wyborczej

w terminie 7 dni od dniazarządzenia wyborów przez Dyrektora;

5) komisja wyborcza informuje pracowników InsĘ.tutu o terminie wyborów oraz podaje

listę kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej, co najmniej 7 dni przed

w Znaczonym termin em wyborów ;

6) w skład Komisji Dyscyplinarnej wchodzą trzej kandydaci. ktorzy otrzymają kolejno

największą liczbę głosów;

7) komisja sporządza protokół z wyborów, który przekazuje Dyrektorowi;

8) Dyrektor ogŁasza wyniki wyborów na stronie internetowej InsĘ.tutu oraz na tablicy

ogłoszeń w Instytucie.

4. Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego określa ustawa i wydane na jej

podstawie akty prawne.

Rozdział VI
organizacja Inst5Ąutu

$13

1. Strukturę organizacyjnąInsĘ,tutu odpowiadającąprzedmiotowi i zakresowi jego dziaŁania

określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady

N aukow ej or az zakładowych organ izacj i nv i ązkowych .

2. W skład InsĄ,.tutu mogąwchodzió w szczególności:

1) jednostki i komórki działalności naukowej i usfugowo-badawczej: kliniki, zakłady,

samodzięlne pracownie, przychodnie specjalistyczne, poradnie i laboratoria,

2) jednostki i komórki działalności administracyjnej, technicznej, obslugi: działy, sekcje,

samodzielne stanowiska pracy.

3. oddział tworzy i znosi Dyrektor, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową zakŁadowe

organizacje związkowe i po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

Rozdział VII

Gospodarka Finansowa Inst5Ąutu

s14

1. Mienie InsĘtutu obejmuje własnośó i inne prawa majątkowe.

Ż. Instytut występuje w obrocie we własnym imieniu i na własny rachunek.
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4.

5.

InsĘ,tut pokrywa koszĘ bieżącej działalności z uzyskiwanych przychodów.

InsĘtut odpowiada za swoje zobowiązania.

InsĘtut może osiągaó przychody z dotacji budzetowych, ze sprzedaĄ wyników badań

naukowych i prac rozwojowych, patentów i licencji, prac wdrozeniowych, usług.

Działalnośó lecznicza, profilaktyczna, diagnosĘczna i usfugowa prowadzona jest przez

InsĘtut na podstawie umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej za-wartych na

podstawie odrębnych przepisów.

InsĘtut mozę prowadzió inną działalnośó gospodarczą i uzyskiwaó z tej działalności

przychody.

s1s
InsĘtut gospodaruje samodzielnie przydzie|onym oraz nabytym mieniem i prowadzi

samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.

InsĘrtut gospodaruje mieniem zgodnie z zasadami legalności, rzetelności' celowości,

gospodarności i oszczędności.

Podstawą gospodarki InsĘtutu jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora,

po zaopiniowaniu przez Radę Naukową.

InsĘtut sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie

o rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez bieg]ego

rewidenta w sfluacji, gdy InsĘrtutu spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4

ustawy o rachunkowości.

Wyboru biegłego rewidęnta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

Sprawozdanie finansowe InsĄrtutu zatwierdzaminister właściwy do spraw zdrowia.

oddział prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków

i sporządza z te1 działalności sprawozdanie finansowe stanowiące integralną częśó

sprawozdania finansowego InsĘĄutu.

$16

Instytut tut orzy fundusze :

a) statutowy, który stanowi równowartośó majątku wedfug stanu na dziefi rozpoczęcia

działalności;

b) rezerwowy' który tworzy się z nie mniej niż 80ń zysku netto za poprzedni rok

obrotowy;

c) zakŁadovr,y fundusz świadczeń socjalnych, który tworzy się na zasadach określonych

w ustawie z dnia 4 marca 1994 t. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(Dz.U. 22016 r. poz. 800).

InsĘtut może tworzyć fundusze:

a) badań własnych, który tworzy się z zysku nelto za poprzedni rok obrotowy; ,

6.

7.

2.

l.

J.

5.

l.

4.

6.

7.

8.

Ż.
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l.

b) stypendialny, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy;

c) wdrożeń, który tworzy się ze środków przekazanych InsĘ.tutowi na podstawie umów

przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozrvojowych

InsĘrtutu, z ĘtuŁu o siągnięc ia wym i ernych efektów ękonom icznych wdrozen i a;

d) nagród, który tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy.

$17
Inst5Ąut dokonuje czynności prawnej w zakresie rozporządzenia, oddania

do korzystania innym podmiotom na okres dfuższy niż 180 dni w roku kalendarzowm

składnikami aktywów trwĄch w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r'

o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczovlych

aktywów trwĄch lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia ich jako wkładu do

spółki lub spółdzielni, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia Ż016 r. o zasadach

zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.ŻŻ59).

Do czynności prawnych dotyczących składników akĘwów trwĄch, w zakresie

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, nie stosuje się przepisów

art. 38-4I ustawy z dnia l6 grudnia Ż016 r' o zasadach zaruądzania mieniem państwowym

(Dz.U. poz'ŻŻ59)'

InsĘtut sprzedaje innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego' składniki

aktywów trwĄch w drodze publicznego przetatgu na zasadach określonych w przepisach

wydanych na podstawie art.46 ust.4 ustawy z dnia 25 września 198l r.

o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. zŻ0l3 r' poz. 1384 oraz zŻ015 r. poz. 13ŻŻ).

$18
Inst5łut może za zgodąministra właściwego do spraw zdrowia tworzyć spółki kapitałowe

i obejmowaó lub nabyrvaó akcje i ldziaĘ w takich spółkach oraz osiągać przychody ztego

tytufu.

Przedmiot działalności spółki musi byó rwiązany z prowadzonymi przez Inst5Ąut

badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi' o których mowa.w rozdzialę 2 niniejszego

Statutu.

Wykonywanie praw z ĘĄuhl posiadanych akcji i udziałów w spółkach, o których mowa

w ust. l, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

3.

Rozdział YIII

Reprezentacj a InsĘrtutu

$1e
l. Do dokonyrvaniacrynności prawnych samodzielnie w imieniu Instytutu, upoważniony j

Dyrektor.

2.

3.

1.

Ż.

est ,1
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2' Dyrektor może ustanawiaó pełnomocników do realizacji określonych zadan oraz ustalać

zakres i czas ich umocowania.

3. Zastępcy Dyrektora oraz pełnomocnicy działająw gtanicach pełnomocnictw udzielonych

przezDyrektora.

Rozdział IX
Przepisy końcowe

$20
W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

$21

Statut wchodzi w Ęcie z dniem zarryięrdzeniaprzezMinistra Zdro,wia.

522
Z dnięm wejścia w Ęcie niniejszego Statutu traci moc dotychczasowy Statut.

D REK
Instytutu

Prof. dr hab. ned.
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