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$ 1

Rada Naukowa Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN zwana dalej Rad4 dziala

na podstawie:

1. Ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz.619);

2. Statutu Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki PAN, uchwalonego przez Radg

Naukow4dnia 31 marca2}ll r., zaopiniowanego przezWydzial IV Nauk Technicznych

Polskiej Akademii Nauk dnia 4 kwietnia 20lI r. i zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej

Akademii Nauk dnia 6 maia2}ll r.

$ 2

Podstawowe organa Rady oraz podstawowy zakres dzialania i obowiqzk6w Rady okreSlaj4

akty prawne wymienione w $ 1.

$ 3

Organami Rady s4:

1. Prezydium Rady;

2. Komisje Stale;

3. Komisje DoraLne;

4. Komisje Problemowe.

$ 4

1. Prezydium Rady tworzqPrzewodniczqcy,jego ZastEpcy i Sekretarz Rady.

2. Prezydium Rady ustala tryb swojego dzialania.

3. Cztonk6w Prezydium i Przewodniczqcych Komisji Stalych wybiera siE i odwoluje na



posiedzeniach Rady w glosowaniu tajnym, kt6rego tryb jest okre6lony w $ 11 ust. 1 i 4.

4. Listy kandydat6w na czlonk6w Komisji Stalych ze wskazaniem ZastEpcy

Przewodniczqcego zglaszajqwraz zuzasadnieniem wybrani przez Radg Przewodnicz4cy

tych Komisji.

Rada moze uzupelni| sklad proponowanych list o kandydat6w, kt6r:zy uzyskaj4w wyniku

glosowania tajnego aprobatE Rady.

5. Listy kandydat6w na czlonk6w Komisji Statych podlegajqzatwierdzeniu przez RadE w

trybie glosowania tajnego. W przypadku nie zatwierdzenia listy, glosowanie tajne

przeprowadza sig indywidualnie naposzczeg6lnych kandydat6w z tej listy.

6. Sklad Komisji moze by( uzupelniony na wniosek Przewodniczqcego Komisji w czasie

trwania kadencji Rady. Wybory uzupelniaj4ce sklad Komisji odbywaj4 siE w trybie

glosowania tajnego.

$ s

1. Przewodnicz4cy Rady jest odpowiedzialny za kierowanie pracq Rady zgodnie z jej

zakresem dzialania i niniejszym regulaminem.

2. Przewodniczqcy Rady lub z jego upowaznienia jeden z jego zastqpc6w zwoluje i

prowadzi posiedzenia Rady i Prezydium Rady.

3. Przewodnicz4cy Rady moLe zapraszat na posiedzenia Rady osoby nie bqd4ce czlonkami

Rady.

4. Przewodnicz4cy Rady mohe zapraszaf na posiedzenia Prezydium Rady osoby nie bEd4ce

czlonkami tego organu.

5. Do obowi4zk6w Przewodniczqcego Rady naleLy w szczeg6lnoSci:

a) prowadzenie posiedzeri Rady,

b) przygotowanie i przedstawienie do zatvvierdzenia Radzie porz4dku posiedzeri Rady,

c) przedstawianie do zatwierdzeniaRadzie protokol6w z posiedzef Rady,

d) reprezentowanie Rady w stosunku do wladz Polskiej Akademii Nauk,

e) przedkladanie zupowahnienia Rady uchwal i dezyderat6w Rady wladzom Polskiej

Akademii Nauk.

$ 6

1. Prezydium Rady organizuje prace Rady i jej Organ6w.

2. Prezydium Rady ustala terminy i proponuje porz4dek dzienny posiedzef Rady,



organizuje i koordynuj e dzialania Komisji Rady oraz zleca im przygotowanie spraw i

material6w na posiedzenia Rady.

3. Rada moze upowa2ni6 Prezydium do podjEcia w jej imieniu uchwaly lub decyzji.

4. W okresie mipdzy posiedzeniami Rady, w sprawach pilnych, Prezydium mo2e podjq6

dzialaniaw imieniu Rady.

5. Uchwaty lub decyzje, o kt6rych mowa w ust. 3 i 4, podlegajqzatwierdzeniu przez Radq

na j ej naj bli itszym posiedzeniu.

$ 7

1. Sekretarz Rady kieruje Sekretariatem Rady i zapewnia obslugE posiedzef Rady.

2. Do zadah Sekretarza Rady naleZy w szczeg6lno$ci:

a) przygotowanie i dostarczenie odpowiednich material6w Prezydium oraz Komisjom

Rady w celu umoZliwienia naleLytego wykonywania tym organom Rady ich zadah,

b) przy gotowanie or ganizacy jne po siedzeri Rady,

c) nadz6r nadprzygotowaniem projekt6w protok6l6w z posiedzef Rady i

przedstawienie ich Prezydium Rady,

d) sporzqdzanie sprawozdah z dzialalnofici Rady.

$ 8

1. Rada powotuje Komisje Stale spoSr6d swoich czlonk6w.

2. Komisje Stale opracowuj4 na u?ytek Rady opinie, analizy i projekty uchwal w obszarach

ich dzialalno$ci.

3. Rada moze powola6 Komisje Problemowe w celu opracowania okreslonych zadah oraz

przygotowania odpowiednich material6w w postaci analiz lub projekt6w uchwal.

4. Rada zatwierdza,przedkladane przezPrzewodnicz4cego Rady, projekty protok6l6w z jej

posiedzeri.

$ e

l. Rada powoluje spoSr6d czlonk6w Rady posiadaj4cych tytul naukowy lub stopieri

naukowy doktora habilitowanego Komisj eDoru2ne ds. poszczeg6lnych przewod6w

doktorskich jako Komisje Doktorskie.



2. Rada powoluje spoSr6d czlonk6w Rady posiadajqcych tytul naukowy Komisje DoraLne

ds. poszczeg6lnych postgpowari o nadanie tytutu naukowego.

3. Zasady dziaNania Komisji Dorulnych, o kt6rych mowa w ust. I i2, oraz komisji

habilitacyjnych okre$la Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595,2p62n. zm.) oraz wydane na

jej podstawie akty prawne.

4. Komisje Doru2ne,o kt6rych mowa w ust. I i2, mogqkontynuowad pracE w kolejnej

kadencji Rady do czasu zakohczenia prowadzonych postEpowari, pod warunkiem

zachowania czlonkostwa w Radzie przez czlonk6w Komisji.

$ 1 0

1. Posiedzenia Rady odbywaj4siE co najmniej razna kwartal.

2. Na umotywowany wniosek 15 czlonk6w Rady, Przewodniczqcy zwoluje posiedzenie

Rady w terminie nie p62niej niL2l dni od przedstawienia tego wniosku.

3. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady dostarcza siE czlonkom Rady nie p62niej niL9 dni

przed datq posiedzenia.

4. Materiaty dotyczqce spraw rczpatrywanych na posiedzeniach Rady sq do wglqdu

czlonk6w Rady w Sekretariacie Rady na 9 dni przed jej posiedzeniem.

Materiaty uznane przezPrezydium Rady zaniezbgdne do podejmowania uchwal przez

Radg squdostEpniane w formie elektronicznej.

5. Opracowania Komisji dotyczqce najbliizszego posiedzenia Rady powinny by6 zNoaone w

Sekretariacie Rady na co najmniej 15 dni przed terminem posiedzenia.
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1. Do prawomocnoSci uchwal Rady niezbEdna jest obecno66 w momencie glosowania co

najmniej polowy liczby czlonk6w Rady uprawnionych do glosowania, w tym

Przewodniczqcego Rady lub jednego z jego zastgpc6w.

2. Glos jest niewazny, jezelijest niejednoznaczny lub oddany na liczbE os6b wiqkszqniit

liczbaos6b wybieranych w danym glosowaniu.

3. Uchwaly Rady podejmowane w glosowaniu jawnym zapadajqzwyktqwiEkszoSci4

glos6w, tj. wtedy gdy spoSrod waLnych oddanych glos6w, liczba glos6w "tak" jest

wigksza niLliczba glos6w "nie". W przypadku r6wnej liczby glos6w "tak" i "nie"



rczstrzy ga glo s prowad zqce go po s i edzenie Rady.

4. Uchwaty Rady podejmowane w glosowaniu tajnym zapadajqbezwzglgdnqwigkszoSci4

glos6w, tj. wtedy gdy liczbawaLnych oddanych glos6w "tak" jest wiEksza od polowy

liczby wa|nych oddanych glos6w; w przeciwnymprzypadku projekt uchwaty zostaje

odrzucony.

5. Je|eliprzepisy szczeg6lowe nie wymagaj4 glosowania tajnego to uchwaty Rady zapadajq

w glosowaniu jawnym, chyba ze Rada postanowi inaczej.

6. We wszystkich sprawach osobowych odbywa sig glosowanie tajne. Wyjqtkiem s4 wybory

czlonk6w Komisji DoraZnych i Problemowych,kt6rzy wybierani sqw gtosowaniu

jawnym zwykl4 wiqkszo$ciq glos6w.

7 . Statut Instytutu i Regulamin Rady lub ich zmiany uchwalane s4 w glosowaniu jawnym.

Uchwala jest podjgta, gdy liczbawalnych oddanych glos6w "tak" jest wigksza od polowy

hczby czlonk6w Rady.

8. W sprawach dotyczqcych tytulu naukowego lub stopni naukowych uprawnieni do

glosowania sqczlonkowie Rady posiadajqcy tytul naukowy lub stopieri naukowy doktora

habilitowanego.

9. Uchwaty dotyczqce Instytutu przekazywane s4Dyrektorowi Instytutu, kt6ry powinien

odnie56 siq do nich nie p62niej ni?nanajblizszym posiedzeniu Rady.

10. Do okreSlania wynik6w glosowari powolywane s4Komisje Skrutacyjne spoSr6d

czlonk6w Rady.

$ 1 2

1. Aktywny udziaN w pracach Rady jest prawem i obowiqzkiem kazdego jej czlonka.

Zalecane jest zawiadomienie SekretarzaRady o przewidywanej nieobecnoSci czlonka

Rady na jej najblizszym posiedzeniu. W przypadku planowanej dluhszej nieobecno6ci

czlonka Rady w jej posiedzeniach, jest onzobowiqzany do zloheniapisemnego wniosku o

zawieszenie na okreSlony czas funkcji pelnionych w Radzie.

2, Opuszczajqc posiedzenie Rady, czlonek Rady kaZdorazowo przy wyjdcivzwraca

urzqdzenie do glo sowania.

Rada moZe w stosunku do czlonk6w Rady niebior4cych udzialu w jej posiedzeniach lub

posiedzeniach Komisji przedsiEwzi4i Srodki dyscyplinujqce wt4cznie z wnioskiem do

Wydziafu IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk o odwolanie ze skladu Rady.

Pracownicy naukowi Instytutu podlegaj4 okresowym ocenom obejmuj4cym wyniki ich

a
J .

4.



pracy. Tryb i czgstotliwoSd dokonywania ocen okreSla Rada w osobnym regulaminie

zatw ier dzony m przez w iceprezesa Po I skiej Akademii Nauk nadzoruj 4ce go pracE

Wydzialu IV Nauk Technicznych.

$  1 3

1. Wszystkie wydatki zwiqzane z dzialalno(;ci4Rady i jej Komisji pokrywane sqze $rodk6w

Instytutu decyzjqDyrektora Instytutu.

2. Obslugg technicznqRady zapewnia Dyrektor Instytutu.

Niniejszy regulamin zostal uchwalony przezRadgNaukowqlnstytutu Podstawowych

Problem6w Techniki PAN w dniu 26 wrzeSnia 2013 r. i obowiqzuje od dnia I puldziernika

2013 r.

Przewodniczqcy

Rady Naukowej IPPT PAN

Prof. dr hab. Henryk Petryk


