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STATUT  
Instytutu Lotnictwa 

w Warszawie 
tekst jednolity 28 styczeń 2014 r. 

 
 

§ 1. 

Instytut badawczy o nazwie Instytut Lotnictwa w Warszawie, zwany dalej 

„Instytutem” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 96, poz. 618), zwanej dalej „ustawą”; 

2) zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 kwietnia 1948 r. w sprawie 

utworzenia Głównego Instytutu Lotnictwa; 

3) zarządzenia Nr 45/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego 

z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-

badawczego pod nazwą: Instytut Lotnictwa do przepisów ustawy z dnia 25 

lipca 1986 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionego 

zarządzeniem Nr 73/Org/88 Ministra Przemysłu z dnia 18 lipca 1988 r.;  

4)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie 

wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 1314); 

5) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2010 r. w sprawie 

wykazu spółek, przedsiębiorstw państwowych i jednostek badawczo-

rozwojowych, prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa 

i obronności państwa, a także spółek realizujących obrót z zagranicą towarami, 

technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 

państwa oraz dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 

(Dz. U. Nr 198, poz. 1313); 
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6) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie 

obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz 

ich szczególnej ochrony (Dz. U. Nr 116, poz. 1090);  

7) niniejszego statutu. 

 

§ 2. 

1. Siedzibą Instytutu jest Warszawa. 

2. Instytut może tworzyć oddziały regionalne. 

3. Instytut może używać skróconej nazwy „ILot”. 

4. Instytut może używać nazwy angielskiej „Institute of Aviation” i skróconej 

nazwy angielskiej „IoA” lub zamiennie „Warsaw Institute of Aviation” 

i skróconej nazwy angielskiej „WIA”.  

5. Instytut posiada osobowość prawną i wpisany jest do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000034960. 

6. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. 

7. Instytut ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła 

Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i nazwą Instytutu w otoku. 

 

§ 3. 

Strukturę organizacyjną Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez 

dyrektora Instytutu po zasięgnięciu opinii rady naukowej oraz zakładowych 

organizacji związkowych. 

 

§ 4. 

1. Podstawową działalnością Instytutu jest: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;  

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do 

potrzeb praktyki; 

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.  
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2. W ramach podstawowej działalności, o której mowa w art. 2 ustawy, Instytut 

może:  

1) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie lotnictwa, 

badań kosmicznych oraz w innych dziedzinach techniki i w naukach 

interdyscyplinarnych, w których występują zagadnienia pokrewne (PKD 

72.19.Z); 

2)  prowadzić działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo 

i ekspertyzy techniczne w dziedzinie lotnictwa, badań kosmicznych oraz 

w innych dziedzinach techniki i  naukach interdyscyplinarnych, 

w których występują zagadnienia pokrewne - obejmującą 

w szczególności projektowanie inżynierskie, tj. projektowanie maszyn 

(w tym prototypów), materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów 

i systemów oraz związane z tym doradztwo (PKD 71.12.Z),  

3) wykonywać badania i analizy techniczne związane z przedmiotem 

działania Instytutu (PKD 71.20.B, PKD 74.90.Z); 

4) prowadzić działalność normalizacyjną, certyfikacyjną, aprobacyjną 

i patentową związaną z przedmiotem działania Instytutu (PKD 71.20.B, 

PKD 69.10.Z); 

5) wykonywać działalność związaną z obrotem prawami własności 

intelektualnej i podobnymi produktami obejmującą ich dzierżawę 

(PKD 77.40.Z, PKD 74.90.Z); 

6) opracowywać oceny dotyczące stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin 

nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, które wykorzystują wyniki 

badań naukowych i prac rozwojowych jak również w zakresie 

wykorzystania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki 

(PKD 70.22.Z); 

7) wytwarzać w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi aparaturę, urządzenia, oprogramowanie, materiały i inne 

wyroby oraz prowadzić walidację metod badawczych, pomiarowych oraz 

kalibrację aparatury (PKD 26.51.Z); 
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8) prowadzić studia podyplomowe i przewody doktorskie związane z 

prowadzonymi przez Instytut badaniami naukowymi i pracami 

rozwojowymi zgodnie z posiadanymi uprawnieniami do nadawania 

stopni naukowych  (PKD 85.42.B); 

9) prowadzić inne formy kształcenia w tym szkolenia i kursy doszkalające 

(PKD 85.59.B);  

10)  organizować, promować i zarządzać kongresami, konferencjami, 

seminariami oraz innymi imprezami naukowymi (PKD 82.30.Z); 

11)  prowadzić działalność bibliotek, czytelni i archiwów związanych 

z działalnością Instytutu (PKD 91.01.A, PKD 91.01.B); 

12)  prowadzić i rozwijać bazy danych związane z działalnością Instytutu 

(PKD 63.11.Z); 

13)  prowadzić działalność wydawniczą związaną z prowadzonymi 

w Instytucie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi 

(PKD 58.11.Z, PKD 58.14.Z, PKD, 58.19.Z); 

14)  wykonywać konserwację i ochronę zabytkowych obiektów ruchomych 

związanych z historią lotnictwa (PKD 91.03.Z). 

3. Instytut może prowadzić wyodrębnioną pod względem rachunkowym 

i finansowym inną działalność niż wymieniona w ust. 1 i 2 obejmującą:  

1) produkcję statków powietrznych, rakiet, satelitów i statków kosmicznych 

oraz podobnych maszyn i urządzeń w zakresie wykraczającym poza 

działalność opisaną w art. 2 ustawy (PKD 30.30.Z); 

2) produkcję instrumentów i przyrządów  pomiarowych, kontrolnych 

i nawigacyjnych w zakresie wykraczającym poza działalność opisaną 

w art. 2 ust. 2 pkt. 7 ustawy (PKD 26.51.Z); 

3) produkcję konstrukcji pływających (PKD 30.11.Z); 

4) wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń stosowanych do badań 

naukowych oraz sprzętu pomiarowo-kontrolnego (PKD 77.39.Z); 
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5) prowadzenie innej działalności pomocniczej i wspomagającej 

prowadzone w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe 

(PKD 68.20.Z, PKD 55.90.Z); 

 

6) inne usługi związane z przedmiotem działania Instytutu w tym badania 

i analizy techniczne w zakresie wykraczającym poza działalność opisaną 

w art. 2 ustawy (PKD 74.90.Z, PKD 71.20.B). 

 

§ 5. 

W ramach prowadzonej  działalności opisanej w § 4 Statutu lub innej dopuszczalnej 

na mocy odrębnych przepisów prawa, Instytut może współpracować z krajowymi 

i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi, podmiotami naukowo-badawczymi, 

biurami projektowymi, stowarzyszeniami, organami administracji publicznej, 

jednostkami sektora finansów publicznych oraz innymi podmiotami i organizacjami 

jak również tworzyć z nimi nowe podmioty lub inne związki w oparciu 

o obowiązujące regulacje prawne.  

 

§ 6. 

1. Organami Instytutu są: 

1) dyrektor; 

2) rada naukowa. 

2. Uprawnienia i obowiązki organów wymienionych w ust. 1 regulują przepisy 

ustawy.  

§ 7. 

1. Dyrektora powołuje minister sprawujący nadzór nad Instytutem spośród 

kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, po zasięgnięciu opinii rady 

naukowej. 

2. Dyrektora odwołuje minister sprawujący nadzór nad Instytutem. 
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§ 8. 

1. Rada naukowa składa się z 33 członków w tym co najmniej 50% składu rady 

naukowej we wskazanej liczbie obejmują osoby pozostające pracownikami 

Instytutu posiadające stopień naukowy doktora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub tytuł naukowy.  

 

2. W skład rady naukowej wchodzą: 

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 23, co 

stanowi 69,7% składu rady naukowej, w tym: 

a) osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

tytuł naukowy zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze 

czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury 

powoływania rady naukowej - w liczbie 15, co stanowi 45,5% 

składu rady naukowej oraz  

b) pozostali pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu  

– w liczbie 8, co stanowi 24,3% składu rady naukowej; 

2) osoby spoza Instytutu posiadające co najmniej stopień naukowy 

doktora oraz osoby wyróżniające się wiedzą i praktycznym 

dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu, 

które powołuje minister nadzorujący, w tym spośród kandydatów 

przedstawionych przez dyrektora - w liczbie 10, co stanowi 30,3% 

składu rady naukowej; 

3) dyrektor, zastępca dyrektora do spraw naukowych oraz pozostali 

zastępcy dyrektora i główny księgowy, jeżeli spełniają wymagania 

określone w pkt. 1 litera a. 

3. Szczególne zasady i tryb przeprowadzania wyborów rady naukowej oraz 

uzupełniania jej składu w trakcie kadencji określa regulamin wyborów 

ustanowiony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady naukowej. 

4. Rada naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
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§ 9. 

1. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych działań 

i ustalać zakres i czas ich umocowania. 

2. Dyrektor może ustanawiać prokurę.  

3. Dyrektor może powołać sekretarza naukowego. 

 

§ 10. 

1. Gospodarkę Instytutu, w tym gospodarkę finansową, reguluje ustawa oraz inne 

przepisy prawne. 

2. Podstawą gospodarowania Instytutu jest roczny plan finansowy. 

 

§ 11. 

Z zastrzeżeniem §§ 12 - 19 niniejszego statutu, zasady zatrudniania i wynagradzania 

pracowników Instytutu, ich uprawnienia, obowiązki i kwalifikacje niezbędne do 

zajmowania poszczególnych stanowisk, określają: ustawa, regulamin pracy, regulamin 

wynagradzania oraz inne obowiązujące w Instytucie akty wewnętrzne, a w sprawach 

nieuregulowanych przepisy prawa pracy. 

 

§ 12. 

Zatrudnienie pracownika naukowego poprzedzone jest konkursem. 

 

§ 13. 

1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowiska pracowników naukowych 

dyrektor powołuje komisję konkursową. 

2. Skład komisji konkursowej oraz tryb jej powoływania określa regulamin 

ustalony przez dyrektora. 

3. Konkurs ogłasza dyrektor. 

4. Ogłoszenie następuje przez podanie warunków konkursu do publicznej 

wiadomości na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw nauki 
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w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o konkursie może zostać 

dodatkowo ogłoszona również w innych mediach.  

5. Informacja o konkursie powinna zawierać:  

1) jednostkę  organizacyjną  Instytutu,  w której ma zostać zatrudniony 

pracownik  naukowy; 

2) warunki jakie powinien spełniać kandydat; 

3) wymagane dokumenty; 

4) termin składania dokumentów; 

5) termin rozstrzygnięcia konkursu. 

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych kandydatur i jej wynik 

przedstawia dyrektorowi, który następnie występuje do rady naukowej 

o uzyskanie opinii.  

7. Po uzyskaniu opinii rady naukowej, dyrektor podejmuje ostateczną decyzję 

o zatrudnieniu kandydata na stanowisku pracownika naukowego. 

8. W przypadku braku odpowiednich kandydatów dyrektor dokonuje zamknięcia 

konkursu.  

 

§ 14. 

Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba odpowiadająca 

następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiada tytuł naukowy profesora; 

2) zajmuje wybitną pozycję w dziedzinie nauki i prowadzi  aktywną 

działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku; 

3) może wykazać się  znacznymi osiągnięciami w kierowaniu zespołami 

badawczymi a także w organizacji życia naukowego. 

 

§ 15. 

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba 

odpowiadająca następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
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1) posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora 

habilitowanego lub stopień naukowy doktora; 

2) zajmuje wybitną pozycję w dziedzinie projektowania i wdrażania 

nowych wyrobów i technologii lub posiada znaczące osiągnięcia 

w dziedzinie nauki udokumentowane całokształtem dorobku; 

3) posiada znaczące osiągnięcia w kierowaniu zespołami projektowymi 

lub badawczymi. 

 

§ 16. 

Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba, która jest 

pracownikiem innej instytucji, posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub 

tytuł naukowy profesora lub na stale zamieszkuje za granicą i posiada co najmniej 

stopień naukowy doktora oraz może wykazać się znacznymi osiągnięciami w pracy 

naukowej i organizacyjnej.  

 

§ 17. 

Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy 

doktora, odpowiedni dorobek naukowy oraz wykaże udokumentowany czynny udział 

w działalności badawczo-rozwojowej i naukowej. 

 

§ 18. 

Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł zawodowy 

magistra lub równorzędny i wykazująca predyspozycje do pracy w charakterze 

pracownika naukowego. 

 

§ 19. 

Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną 

za rażące naruszenie obowiązków lub uchybienie godności pracownika nauki.  
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§ 20. 

1. Organami dyscyplinarnymi są: 

1) rzecznik dyscyplinarny; 

2) komisja dyscyplinarna. 

2. W sprawach dyscyplinarnych pracowników naukowych i badawczo-

technicznych Instytutu orzeka komisja dyscyplinarna na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach.  

 

§ 21. 

1. Komisja dyscyplinarna składa się z 3 osób. 

2. Członków komisji dyscyplinarnej wybiera rada naukowa spośród pracowników 

naukowych i badawczo-technicznych zatrudnionych w Instytucie jako 

podstawowym miejscu pracy przy czym co najmniej jedna z tych osób powinna 

być zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. 

3. Komisja dyscyplinarna wybierana jest na 4-letnie kadencje. Jej skład może 

zostać uzupełniony w trakcie trwania kadencji przy czym osoba wybrana w jej 

trakcie pełni swoją funkcję do końca kadencji komisji dyscyplinarnej, do której 

została wybrana. 

4. W przypadku zmniejszenia się składu komisji dyscyplinarnej w czasie trwania 

kadencji (np. z powodu śmierci jej członka, rozwiązania z nim stosunku pracy, 

utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, długotrwałej 

choroby lub innych przeszkód wyłączających członka z działalności komisji 

dyscyplinarnej) rada naukowa jest zobowiązana uzupełnić skład komisji 

dyscyplinarnej celem zapewnienia jej możliwości działania. 

5. Członkowie komisji dyscyplinarnej wybierają spośród siebie przewodniczącego 

i jego zastępcę. 

6. Przewodniczącym składu orzekającego powinien być pracownik naukowy 

zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. 
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§ 22. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy. 

2. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie przewidzianym dla uchwalenia 

Statutu. 

3. Traci moc Statut Instytutu Lotnictwa uchwalony przez radę naukową Instytutu 

Lotnictwa w dniu 14 stycznia 2008r. 

4. Niniejszy statut został uchwalony przez radę naukową w dniu 18 października 

2010r.  

5. Statut wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez ministra sprawującego 

nadzór nad Instytutem.  

 

 


