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R E G U L A M I N 
RADY NAUKOWEJ 

Instytutu Włókiennictwa  

uchwalony na posiedzeniu w dniu 28 września 2017 roku 

 

Rozdział I 

Podstawa prawna 

 

Rada Naukowa Instytutu Włókiennictwa zwana dalej Radą działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.  o  instytutach  badawczych. 

2. Uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

 

Rozdział II 

Zadania Rady 

 

1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym  

i doradczym Instytutu Włókiennictwa w zakresie jego działalności statutowej oraz 

w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. 

2. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności: 

1) uchwalanie statutu Instytutu Włókiennictwa; 

2) opiniowanie kandydatów na stanowiska:  Zastępcy Dyrektora do Spraw 

Naukowych, Głównego Księgowego, Sekretarza Naukowego oraz 

kierowników komórek organizacyjnych, wskazanych w regulaminie 

organizacyjnym, odpowiedzialnych za prowadzenie badań naukowych; 

3) opiniowanie planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych,  

a także rocznych sprawozdań Dyrektora z wykonania zadań; 

4) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, 

rozwojowej i wdrożeniowej Instytutu Włókiennictwa; 

5) opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, reorganizacji, 

przekształcenia lub likwidacji Instytutu Włókiennictwa; 

6) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu Włókiennictwa; 

7) opiniowanie rocznego planu finansowego Instytutu i sprawozdania z jego 

wykonania; 

8)  opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Instytutu; 

9)   opiniowanie podziału zysku Instytutu; 

10)  opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych  

i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku 

naukowego i technicznego tych pracowników; 

11)  opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów naukowych; 
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12)  wnioskowanie do Dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora 

zwyczajnego lub nadzwyczajnego; 

13)  opiniowanie regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami 

pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad 

komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. 

3. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich 

sprawach dotyczących działalności Instytutu Włókiennictwa. 

4. Rada Naukowa sporządza opinie, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, 3, 5, 7-11, 13  

w terminie nie dłuższym niż 30 dni.  

 

Rozdział III 

Skład  Rady Naukowej 

 

1. Rada Naukowa jest organem kolegialnym. W skład Rady Naukowej, zgodnie ze 

Statutem Instytutu Włókiennictwa, wchodzi 16 osób.   

2. Kadencja członków Rady Naukowej wybieranych przez pracowników Instytutu 

Włókiennictwa trwa 4 lata. 

3. Rada Naukowa uchwałą wybiera w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością 

głosów obecnych przy udziale co najmniej 2/3 członków Rady Przewodniczącego, 

dwóch Zastępców i Sekretarza Rady.  

4. Przewodniczącym Rady Naukowej może być tylko osoba posiadająca co najmniej  

stopień naukowy doktora. Przewodniczącego wybiera się spośród członków Rady 

powołanych przez ministra nadzorującego. 

5. Przewodniczący Rady Naukowej, jego dwaj Zastępcy oraz Sekretarz stanowią 

Prezydium Rady Naukowej.  

 

Rozdział IV 

Tryb pracy Rady Naukowej 

 

1. Rada Naukowa działa w oparciu o Regulamin Rady. 

2. Regulamin Rady uchwalany jest bezwzględną większością głosów obecnych przy 

udziale przynajmniej 2/3 członków Rady. 

3. Zmiana Regulaminu Rady może nastąpić na podstawie wniosku co najmniej l/3 

członków Rady Naukowej. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością 

głosów obecnych, przy udziale co najmniej 2/3 członków Rady Naukowej. 

4. Rada Naukowa posiada zdolność do podejmowania uchwał przy obecności  

50% +1 członków Rady, tj. 9 osób, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy 

Przewodniczącego za wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w rozdz. IV 

pkt. 2 i 3. 

5. Uchwały Rady Naukowej podejmowane są zwykłą większością głosów 

w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego za 

wyjątkiem uchwał w sprawach wymienionych w rozdz. IV pkt.  2 i 3. 
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6. Uchwały Rady Naukowej, o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, 

podejmowane są w głosowaniu jawnym, dopuszcza się głosowanie tajne na 

wniosek co najmniej jednego z członków Rady. 

7.  W sprawach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu  tajnym. 

8. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w rozdz. II pkt. 2, ppkt 10 i ppkt. 11 

posiadają tylko członkowie Rady Naukowej ze stopniem naukowym lub tytułem 

naukowym. 

9. Uczestnicy obrad Rady Naukowej, nie będący członkami Rady,  nie mają prawa do 

głosowania, a ich wypowiedzi mają charakter opiniodawczy. 

10. Posiedzenia Rady Naukowej powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż cztery razy w roku. 

11. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący lub w przypadku jego 

nieobecności jeden z jego Zastępców: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Dyrektora Instytutu Włókiennictwa, 

3) na wniosek co najmniej l/3 członków Rady. 

12. Posiedzeniom Rady Naukowej przewodniczy Przewodniczący Rady Naukowej lub 

jeden z jego Zastępców. 

13. Zawiadomienia o posiedzeniu Rady Naukowej powinny być doręczone wraz  

z materiałami wszystkim członkom Rady, co najmniej na 7 dni przed datą 

posiedzenia. 

14. W szczególnych przypadkach Rada może być zwołana w trybie pilnym – w drodze 

telefonicznej lub elektronicznie e-mailem. 

15. Członkowie Rady Naukowej zobowiązani są zgłosić Przewodniczącemu Rady lub 

jego Zastępcy swoją przewidywaną nieobecność na posiedzeniu. Po uprzednim 

powiadomieniu Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy członkowie Rady 

Naukowej mogą brać udział w posiedzeniach rady za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej. 

16. W posiedzeniu Rady Naukowej biorą udział: 

1)  Dyrektor Instytutu Włókiennictwa, 

2)  Zastępcy  Dyrektora Instytutu Włókiennictwa, 

3)  Główny Księgowy, 

2)  przedstawiciele organizacji związkowych (po jednej osobie), 

 3) zaproszeni goście. 

17. Z posiedzeń Rady Naukowej, sporządza się protokoły, które po zatwierdzeniu na 

najbliższym posiedzeniu Rady, przechowuje Sekretarz Rady Naukowej. 

18. W uzasadnionych przypadkach dopuszczany jest obiegowy tryb podejmowania 

uchwał oraz zatwierdzania protokołu z posiedzenia Rady Naukowej.  
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W uzasadnionych przypadkach członkowie Rady Naukowej mogą głosować za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, jeżeli system ten zapewnia 

zachowanie tajności głosowania. 

19. Posiedzenia Prezydium Rady Naukowej odbywają się w zależności od potrzeb. 

20. Posiedzenia Prezydium Rady Naukowej zwołuje Przewodniczący lub w przypadku 

jego nieobecności  jeden z jego Zastępców: 

1)   z własnej inicjatywy, 

2)   na wniosek Dyrektora Instytutu Włókiennictwa. 

21. Z posiedzeń Prezydium Rady Naukowej sporządza się protokoły, które po 

przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej, przechowuje 

Sekretarz Rady. 

22. Rada Naukowa może, w drodze głosowania, bezwzględną większością głosów, 

odwołać członka Rady Naukowej z funkcji określonych w rozdz. III pkt 5 i rozdz. 

V pkt 2. 

23. Wygaśnięcie w trakcie kadencji mandatu członka Rady Naukowej, wybranego 

przez pracowników Instytutu Włókiennictwa, następuje w przypadkach: 

a) rozwiązania stosunku pracy z Instytutem Włókiennictwa, 

b) śmierci członka Rady, 

c) rezygnacji z członkostwa w Radzie. 

Mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy 

pracowników, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów. 

24. Jeżeli nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady Naukowej, w sposób określony 

jak w  pkt. 23, przeprowadza się wybory uzupełniające. 

25. W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu członka Rady Naukowej 

powołanego przez ministra sprawującego nadzór nad Instytutem Włókiennictwa,  

z przyczyn wymienionych w pkt.23.b) i c) obsadzenie tego mandatu należy do 

kompetencji ministra. 

 

Rozdział V 

Komisje Rady Naukowej 

 

1. W ramach Rady Naukowej,  działają: 

1) Komisja ds. działalności merytorycznej, 

2) Komisja ds. działalności finansowej, 

3) Komisja ds. działalności kadrowej. 

2. Członkowie komisji wraz z ich Przewodniczącymi są wybierani przez Radę 

Naukową w drodze głosowania. 
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3. Komisje realizują zadania, wymienione w rozdziale II niniejszego Regulaminu,  

w zakresie swojej specjalności, a w szczególności przygotowują materiały  

i przedstawiają wnioski na posiedzenia Rady Naukowej. 

4. Wnioski Komisji wymagają zatwierdzenia przez Radę. 

 

Rozdział VI 

Zespół do bieżącej współpracy z Dyrekcją 

 

1. Zespół do bieżącej współpracy z Dyrekcją (Prezydium Rady Naukowej 

rozszerzone o przewodniczących Komisji) działa między posiedzeniami Rady 

Naukowej. 

2. Zespół ma charakter opiniodawczy. 

3. Zespół zbiera się w zależności od potrzeb na wniosek Przewodniczącego Rady lub 

Dyrektora Instytutu. 

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 

5. Sprawozdanie z prac Zespołu wraz z wnioskami winno być przedstawione na 

najbliższym posiedzeniu Rady Naukowej. 

 

Rozdział VII 

Tajemnica służbowa 

 

Członkowie Rady Instytutu Włókiennictwa są obowiązani do nie ujawniania 

uzyskanych informacji, stanowiących tajemnice Instytutu Włókiennictwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co potwierdzają 

odpowiednim oświadczeniem 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszystkie wydatki związane z obsługą administracyjną oraz pracami Rady 

Naukowej pokrywa Instytut Włókiennictwa ze swych środków. 

2. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 

 

                                                                                   Przewodniczący Rady Naukowej  

  

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski 

 


