REGULAMIN
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk

§1
Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego zwana dalej „Radą”
działa w oparciu o postanowienia:
1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619)
(zwanej dalej ustawą),
2. Statutu Polskiej Akademii Nauk (Uchwała nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej
Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r.) zatwierdzonego przez Prezesa Rady
Ministrów w dniu 27 grudnia 2010 r.,
3. Statutu Instytutu Agrofizyki PAN zwanego dalej Instytutem z dnia 25 maja 2006 r.,
4. Niniejszego Regulaminu zatwierdzonego przez Radę.
§2
1. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.
2. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 43 osoby, łącznie z członkami Akademii
powołanymi przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.
§3
W skład Rady Naukowej wchodzą:
1. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego,
zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie do 25 osób,
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 lub
doktora, specjaliści z róŜnych dziedzin Ŝycia gospodarczego i społecznego oraz
praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w
nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i
2, w liczbie do 13 osób,
4. Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie
w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 2 osób, wybieranych przez innych
pracowników naukowych niŜ określeni w pkt 1,
5. Dyrektor Instytutu i Zastępca Dyrektora do spraw Naukowych.
§4
1. Rada Naukowa sprawuje bieŜący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając
zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób
rozpoczynających karierę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30
kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki.
2. Rada Naukowa w szczególności:
1. Określa profil działalności naukowej Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju
światowej nauki,
2. Przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytutami
naukowymi oraz działalności wydawniczej,
3. Zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu,
4. Dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników Instytutu,

5. Przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o
nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień,
6. Uchwala statut Instytutu i jego zmiany,
7. Opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora
zwyczajnego i nadzwyczajnego, awansowanie pracowników naukowych,
powołanie zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz kierowników
wewnętrznych jednostek naukowych,
8. Uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne
stanowiska naukowe,
9. Wybiera członków Komisji dyscyplinarnej Instytutu,
10. Ma prawo zgłaszania kandydatów na członków Akademii,
11. Ma prawo zgłaszać i opiniować kandydatury do nagród naukowych,
12. Podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeŜonych do kompetencji Rady
Naukowej w ustawie , statucie Akademii lub statucie Instytutu,
13. Rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji
władz akademii oraz wniesione pod obrady przez członków Rady lub
Dyrektora Instytutu.
3. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.
§5
1. W ramach Rady działają następujące organy:
1. Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący Rady, zastępcy
przewodniczącego, sekretarz Rady i dyrektor Instytutu,
2. Plenarne posiedzenie Rady, w którym biorą udział wszyscy członkowie Rady,
3. Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej,
4. Komisja ds. Oceny Działalności Naukowej Instytutu.
2. Rada ustala zakres działania organów, o których mowa w ust. 1-4, wydzielając im
zadania problemowe (tematyczne) oraz ustala wytyczne dla prac tych organów.
3. Prezydium Rady zbiera się według potrzeb.
4. Plenarne posiedzenie Rady odbywa się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niŜ 2 razy
w roku. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący (lub upowaŜniony jego zastępca)
z własnej inicjatywy, na Ŝądanie władz PAN, na wniosek dyrektora Instytutu albo na
wniosek nie mniej niŜ ¼ liczby członków.
5. Wnioski zaproponowane przez Komisję ds. Rozwoju i Oceny Kadry Naukowej w
okresach między posiedzeniami Rady i wymagające natychmiastowego trybu
rozpatrzenia są zatwierdzane przez prezydium Rady uzyskując w ten sposób taką
moc, jak uchwały plenum Rady w sprawach nie zastrzeŜonych przepisami wyŜszego
rzędu. Przewodniczący (lub jego zastępca) na najbliŜszym plenarnym posiedzeniu
informuje Radę o powyŜszym.
6. Dyrektor Instytutu moŜe wstrzymać wykonanie uchwały Rady Naukowej sprzecznej z
prawem lub ustawą o Akademii i Statutem Akademii. Od decyzji dyrektora Instytutu
Rada moŜe odwołać się do Prezesa Akademii.

§6
1. Rada Naukowa wybiera przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza na okres 4
lat w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej2/3 składu Rady, większością
50% głosów + 1 głos.
2. Funkcji tych nie moŜe pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępca.
§7
W posiedzeniu Rady bierze udział z głosem doradczym przedstawiciel związku
zawodowego, a takŜe osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
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§8
1. Propozycję porządku dziennego posiedzenia Rady ustala jej przewodniczący (lub
upowaŜniony jego zastępca) w porozumieniu z dyrektorem Instytutu.
2. Zaproszenia na posiedzenia Rady wysyła sekretarz z podaniem miejsca, terminu i
proponowanego porządku dziennego obrad. Zaproszenia powinny być doręczone
członkom Rady na co najmniej 10 dni przed terminem posiedzenia. Do
zawiadomienia powinny być dołączone niezbędne materiały umoŜliwiające
przygotowanie się do obrad.
§9
1. Posiedzeniom plenarnym Rady przewodniczy przewodniczący Rady lub upowaŜniony
jego zastępca.
2. Do prawomocności uchwały Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby
członków Rady, w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcy.
3. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, jeŜeli nie dotyczą spraw, o których
przepisy szczegółowe stanowią inaczej, lub gdy nie wpłynie wniosek od członka Rady
o tajne głosowanie.
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na
posiedzeniu, jeŜeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W razie równej liczby
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
5. Z posiedzenia Rady sporządzane są protokoły, które po akceptacji przez Radę
podpisuje przewodniczący lub upowaŜniony jego zastępca i sekretarz Rady.
§ 10
1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady oraz jej komisji pokrywane są z
budŜetu Instytutu z funduszy na ten cel przewidzianych.
2. Dyrektor Instytutu zapewnia członkom Rady korzystanie z wydawnictw, dokumentów i
materiałów Instytutu niezbędnych do rozpatrzenia spraw przedstawionych na
posiedzeniach Rady.
§ 11
Zmianę niniejszego regulaminu moŜe podjąć Rada z własnej inicjatywy, na wniosek
Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN lub dyrektora Instytutu.

Regulamin przyjęty przez Radę Naukową Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego
Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 25.02.2011 r. Traci moc Regulamin przyjęty
w dniu 30.03.2007 r.

3

