
REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
INSTYTUTU FIZJOLOGII ROŚLIN IM. FRANCISZKA GÓRSKIEGO

POLSKIEJ AKADEMII NAUK W KRAKOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Rada Naukowa zwana dalej Radą działa na podstawie:

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

"Ustawą";

2. Statutu Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk,

zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia 16 maja 2011 r. zwanego dalej

"Statutem";

3. Niniejszego regulaminu.

§2

Rada w swoich dokumentach używa pieczęci o treści:

1. Rada Naukowa Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w

Krakowie;

2. Przewodniczący Rady Naukowej imię i nazwisko;

3. Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej imię i nazwisko;

4. Sekretarz Rady Naukowej imię i nazwisko.

ZAKRES DZIAŁANIA RADY NAUKOWEJ

§3

I. Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu dbając zwłaszcza o

wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.

2. Rada Naukowa w szczególności:

1) opiniuje i przyjmuje plany: badań statutowych, współpracy z zagranicznymi instytucjami

naukowymi oraz działalności wydawniczej,

2) opiniuje sprawozdania z działalności Instytutu,
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3) opiniuje wnioski w sprawie wszczęcia postępowania o nadawanie tytułu naukowego,

4) przeprowadza przewody doktorskie o nadanie stopnia naukowego w ramach posiadanych

uprawnień,

5) uchwala statut Instytutu,

6) dokonuje oceny kadry naukowej placówki

podstawowej Instytutu,

7) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora (zgodnie z art.9 I

innych grup pracowników działalności

ust. 3 ustawy PAN) oraz wnioski o zawarcie umowy o pracę na stanowisko pracownika

naukowego i Kierownika wewnętrznej naukowej jednostki organizacyjnej Instytutu,

8) zgłasza kandydatów do nagród naukowych,

9) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji władz Polskiej

Akademii Nauk oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady i Dyrektora Instytutu,

10) Rada Naukowa może w drodze uchwały powołać swoje Komisje, określając ich uprawnienia,

zakres i tryb działania,

I I) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,

12) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie, spośród pracowników naukowych tego

Instytutu

13) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencj i Rady.

ZASADY I TRYB POWOŁYWANIA RADY NAUKOWEJ

§4

Zasady powoływania i Skład Rady Naukowej reguluje Statut Instytutu.

I. Maksymalna liczba członków Rady aukowej nie powinna przekraczać 50 osób.

2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

3. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym:

I) wszystkie osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego

zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,

2) członkowie Akademii powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk

Biologicznych i Rolniczych PAN,

3) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego i wybitni

specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy w
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Instytucie, wybierani w liczbie nie większej niż 12 osób, przez osoby wymienione w punktach

3.1 i 3.2,

4) dwóch przedstawicieli wybranych z grupy pracowników naukowych innych niż określono w

punkcie 3.1, zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy,

5) wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli Instytut prowadzi studia doktoranckie,

6) Dyrektor Instytutu i jego Zastępca do Spraw Naukowych.

4. Liczba osób spoza Instytutu wynosi nie więcej niż 12 osób.

5. Wybory członków Rady Naukowej w określonych grupach pracowników naukowych

przeprowadza się na zebraniu pracowników Instytutu, uprawnionych do wyboru, w tajnym

głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50 % uprawnionych.

6. Dyrektor Instytutu przedstawia wstępną Iistę kandydatów, która może być rozszerzona przez

uprawnionych do wyboru.

7. Kandydować mogą osoby, które wyraziły zgodę na udział w pracach Rady Naukowej.

8. Aktu powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes PAN

nadzorujący Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk lub

upoważniona przez niego osoba.

9. Zmian w składzie Rady w czasie jej kadencji dokonuje Wiceprezes PAN nadzorujący Wydział

II Nauk Biologicznych i Rolniczych na wniosek przewodniczącego Rady

UPRAWNIENIA RADY W STOSUNKU DO DYREKTORA INSTYTUTU

§5

Ocena i akceptacja projektów i wniosków przedstawionych przez Dyrektora w sprawach

wymagających zaopiniowania Rady oraz sprawozdań z działalności placówki.

CZYNNOŚCI RADY W SPRAWIE WYBORU I POWOLANIA DYREKTORA INSTYTUTU

§6

1. Prezes Akademii powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu. Kandydat

na Dyrektora jest wyłaniany spośród osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora.

Kandydatem na Dyrektora Instytutu może być także obywatel innego państwa lub obywatel
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polski, który uzyskał stopień naukowy za granicą uznany za równorzędny ze stopniem naukowym

nadawanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wyboru dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

22 listopada 20 IO l'. W sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej

Akademii Nauk.

3. Kandydata na Dyrektora Instytutu wyłania komisja konkursowa powołana przez Radę Kuratorów

wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu.

W skład komisji konkursowej wchodzą:

I) 2 osoby wskazane przez radę konkursową;

2) 2 przedstawicieli rady naukowej instytutu naukowego, w którym zarządza się konkurs na

stanowisko dyrektora;

3) osoba wskazana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba przystępująca do konkursu na

stanowisko dyrektora, osoba będąca małżonkiem tej osoby lub jej krewnym albo

powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostająca z nią w takim stosunku

prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej

bezstron nośc i.

4. Jeżeli osoba powołana na Dyrektora nie jest pracownikiem instytutu, Prezes Akademii nawiązuje

z nią, na czas pełnienia funkcji dyrektora, stosunek pracy na stanowisku pracownika naukowego

zgodnie z art. 89 ust. 1-3,5-6 i 8 ustawy.

5. Dyrektor Instytutu pełni swoją funkcję przez 4 lata w pełnym wymiarze czasu pracy. Ta sama

osoba może pełnić funkcję Dyrektora Instytutu nie dłużej niż przcz dwa następujące po sobie

okresy czteroletnie.

6. Prezes Akademii, na wniosek Rady Naukowej, może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu

na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję Dyrektora przez dwa następujące po sobie

okresy.

7. Prezes Akademii może, na wniosek wiceprezesa Akademii nadzorującego prace wydziału

właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu, odwołać Dyrektora Instytutu przed

upływem okresu, o którym mowa w ust. 4, jeżeli narusza on prawo lub nie wykonuje należycie

swoich obowiązków, co stwierdza Rada Naukowa lub Rada Kuratorów działająca w ramach

wydziału właściwego ze względu na specjalność naukową instytutu w toku dokonywanej oceny

działalności instytutu. Odwołanie z funkcji Dyrektora Instytutu nie narusza trwającego stosunku

pracy, z zastrzeżeniem ust. 3.
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8. Dyrektor Instytutu powołuje i odwołuje Zastępców Dyrektora ds. Naukowych ds.

Administracyjno-Technicznych, po uwzględnieniu opinii Rady Naukowej.

POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ

§7

l. Pierwszemu posiedzeniu Rady, do momentu jej ukonstytuowania się przewodniczy Wiceprezes

PAN nadzorujący Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych lub upoważniona przez niego

osoba.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym Przewodniczącego

Rady oraz jego Zastępcę i Sekretarza Naukowego zwykłą większością głosów.

3. Dyrektor Instytutu i jego Zastępca ds. Naukowych nie mogą pełnić funkcji Przewodniczącego

Rady lub jego Zastępcy.

4. W posiedzeniach Rady biorą udział (oprócz członków Rady) z głosem doradczym:

Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Adm in istracyj no- Techn icznych, przedstawiciele orgaruzacj I

związkowych Instytutu (o ile liczba członków związku przekracza 20% załogi) oraz inne osoby

zaproszone przez Przewodniczącego Rady, których udział w pracach Rady uzna on za wskazany.

5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje

Przewodniczący Rady lub jego Zastępca z własnej inicjatywy, na żądanie władz PAN, na

wniosek Dyrektora Instytutu lub co najmniej 1/4 liczby członków Rady.

6. Porządek obrad oraz termin posiedzenia Rady ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu z

Dyrektorem Instytutu. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzeń Rady wysyła Sekretarz co najmniej

14 dni przed ustalonym terminem. Zawiadomienia takie wysyła się każdorazowo również do

Przewodniczącego Rady Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

7. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca. Dopuszcza się

zmiany w porządku dziennym, jednak muszą być one przyjęte zwykłą większością głosów.

8. Dla określonych zadań Rada Naukowa powołuje spośród swoich członków stałe komisje - np.

ds. Rozwoju Kadry Naukowej, ds. Oceny Działalności Naukowej. Powołując komisje Rada

ustala zakres i tryb ich działania. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym

specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego komisji. Komisje te zobowiązane są do

przedstawienia Radzie Naukowej sprawozdań z powierzonych im zadań. Komisje zbierają się na

wniosek przewodniczącego komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady

Naukowej.
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9. Z posiedzeń Rady Naukowej sporządza SIę protokoły, które podpisuje Przewodniczący

posiedzenia i Sekretarz Rady. Protokoły zostają przyjęte przez kolejne posiedzenie Rady w

głosowaniu jawnym.

UCHW AL Y RADY NAUKOWEJ

§8

1. Wnioski i opinie oraz decyzje podejmowane są przez Radę w formie uchwał.

2. Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność, co najmniej połowy liczby członków,

w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

3. Uchwały Rady zapadają w glosowaniu jawnym. W przypadku gdy obowiązujące przepisy

stanowią inaczej lub na wniosek przynajmniej jednego członka Rady, zarządza się tajne

głosowanie.

4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów w

głosowaniu jawnym rozstrzyga glos Przewodniczącego, natomiast w głosowaniu tajnym

zarządza się ponowne głosowanie.

5. Dyrektor Instytutu może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Naukowej, sprzecznej z prawem

lub ustawą o Polskiej Akademii Nauk i statutem PAN. Od wstrzymanej decyzji Dyrektora

Instytutu Rada Naukowa może odwołać się do Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

6. W sprawach przedstawianych Prezesowi Polskiej Akademii Nauk, Dyrektor Instytutu

zobowiązany jest podać stanowisko Rady, jeśli dana sprawa była przedmiotem obrad Rady lub

Komisji powołanej przez Radę.

§9

1. W okresie miedzy posiedzeniami Rady działa Prezydium Rady w składzie: Przewodniczący,

Zastępca, Sekretarz oraz dwaj wybrani członkowie Rady.

2. Prezydium jest upoważnione do działania w zakresie uprawnień przekazanych przez Radę oraz w

innych sprawach, wymagających podjęcia terminowych decyzji.

3. Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący Rady lub z Jego upoważnienia Zastępca

Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Instytutu.
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PRZEPISY KOŃCOWE

§ 10

I. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji pokrywane są z budżetu Instytutu.

2. Obsługę techniczną posiedzeń Rady, Prezydium i komisji zapewnia Dyrektor Instytutu.

§11

Rada Naukowa Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN działa zgodnie

z regulaminem przez siebie uchwalonym w dniu 12 czerwca 2012 r.

SEKRETARZ RADY NAUKOWEJ
':./;.J J/l1 � L;l.(

dr hab. ini. Iwona Ż\lr.. prof.lFR PAH
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