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REGULAMIN RADY NAUKOWEJ 
INSTYTUTU FIZYKI PLAZMY I LASEROWEJ MIKROSYNTEZY 

im. Sylwestra Kaliskiego 

 
(uchwalony przez RN IFPiLM dn. 19 października 2011 r.  

ze zmianami z dn.27.02.2013, 18.06.2014 oraz 22.01.2016) 
 

 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

 

1. Rada Naukowa Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, zwana dalej Radą, 

działa na podstawie: 

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

r., Nr 96 poz. 618 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą. 

2) Statutu Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego, 

zwanego dalej Instytutem. 

3) Niniejszego regulaminu Rady. 

 

§2 

 

1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu 

w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i 

badawczo-technicznej. 

 

 

Rozdział II 
 

Zadania Rady 

 

§3 

 

1. Zakres działania Rady jest ustalony w ustawie. 

Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)  uchwalanie statutu; 

2)  przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora; 

3) występowanie z wnioskami do ministra nadzorującego o powołanie lub odwołanie 

dyrektora; 

4) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza  

naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w  

 regulaminie organizacyjnym; 

5) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac  

rozwojowych oraz finansowych instytutu, a także rocznych sprawozdań  

dyrektora z wykonania zadań; 
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6) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i 

wdrożeniowej; 

7)  składanie oraz opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, 

przekształcenia lub reorganizacji instytutu oraz stałej współpracy instytutu z innymi 

osobami prawnymi; 

8) opiniowanie regulaminu organizacyjnego; 

9) opiniowanie rocznego planu finansowego; 

10) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych; 

11) opiniowanie podziału zysku instytutu; 

12) opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-

technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i 

technicznego tych pracowników; 

13) opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych; 

14) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o  

nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień; 

15) wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub 

profesora nadzwyczajnego; 

16) opiniowanie programów prowadzonych przez instytut studiów podyplomowych i 

doktoranckich. 

 

2. Rada Naukowa jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności Instytutu.  

 

 

Rozdział III 
 

Organizacja Rady 

 

§4 

 

 Liczbę członków i skład Rady określa ustawa i Statut Instytutu.  

1. Rada wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i trzech 

wiceprzewodniczących.  

2. Przewodniczącym Rady może być tylko osoba posiadająca tytuł naukowy profesora 

lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

3. Funkcja przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady nie może być łączona ze 

stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora lub głównego księgowego. 

4. Wiceprzewodniczący Rady wybierają ze swego grona pierwszego 

wiceprzewodniczącego. 

5. Pierwszy wiceprzewodniczący jest uprawniony do kierowania działalnością Rady pod 

nieobecność przewodniczącego i w tym czasie pełni obowiązki przewodniczącego. 

W przypadku, gdy zarówno przewodniczący jak i pierwszy wiceprzewodniczący są 

nieobecni na posiedzeniu Rady obowiązki przewodniczącego pełni 

wiceprzewodniczący wskazany przez przewodniczącego Rady. 

6. Rada wybiera spośród swoich członków lub spośród pracowników Instytutu 

Sekretarza Rady. 

7. Przewodniczący, trzej Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady, o ile jest członkiem 

Rady, stanowią Prezydium Rady. 
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8. Członek Prezydium Rady może być odwołany w trakcie kadencji Rady na pisemny 

wniosek 1/3 członków Rady uprawnionych do głosowania, w głosowaniu tajnym 

większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady. 

9. Mandat członka Rady wygasa w wypadku: 

1) zaprzestania pracy w Instytucie, 

2) zrzeczenia się przez członka Rady udziału w pracach Rady w drodze 

pisemnego oświadczenia, 

3) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu na karę zasadniczą 

pozbawienia wolności. 

4) śmierci członka Rady 

10. W wypadku wygaśnięcia mandatu wybieralnego członka Rady mandat ten zostaje 

niezwłocznie obsadzony przez osobę z tej samej grupy pracowników, która w 

wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów, a nie otrzymała mandatu.  Jeżeli 

uzupełnienie składu Rady w taki sposób nie jest możliwe przeprowadza się wybory 

uzupełniające. 

11.  W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady wchodzącego do Rady na mocy 

ustawy (niewybieralnego) mandat ten zostaje obsadzony niezwłocznie zgodnie z 

ustawą, a w szczególności: 

1) gdy dotyczy mandatu członka Rady powołanego przez ministra, mandat 

zostaje obsadzony przez osobę powołaną przez ministra na wniosek dyrektora 

Instytutu. 

2) gdy dotyczy mandatu członka Rady będącego pracownikiem Instytutu (ze 

stopniem doktora habilitowanego) mandat zostaje obsadzony przez pracownika 

Instytutu ze stopniem doktora habilitowanego, o ile w momencie wygaśnięcia 

mandatu w instytucie zatrudniona jest tylko jedna taka osoba nie będąca 

członkiem Rady lub przeprowadza się wybory uzupełniające wśród 

pracowników Instytutu ze stopniem doktora habilitowanego nie będących 

członkami Rady, o ile takich pracowników jest więcej niż jeden. 

12. W wypadku awansu naukowego wybieralnego członka Rady, pełni on mandat do 

końca kadencji Rady w grupie, w której został wybrany. Dotyczy to także osób, które 

wchodzą do Rady na mocy § 4, punkt 10 niniejszego Regulaminu. 

 

§5 

 

1. W ramach Rady działają powołane z jej grona na czas kadencji Rady stałe komisje: 

1) komisja ds. programów naukowych, 

2) komisja ds. rozwoju kadry naukowej, 

3) komisja ds. ekonomicznych. 

2. Rada może powołać okresowe komisje robocze dla opracowania określonych 

zagadnień, będących przedmiotem prac Rady. 

 

§6 

 

1. Rada wybiera ze składu stałych komisji przewodniczących tych komisji. 

2. Członkowie okresowych komisji roboczych wybierają spośród siebie 

Przewodniczącego danej Komisji.  

3. Każdy członek Rady może brać udział w pracach co najwyżej dwóch stałych komisji 

Rady. 
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4. W pracach stałych komisji, oprócz członków Rady, mogą brać udział z głosem 

doradczym zaproszeni przez Przewodniczącego komisji – w uzgodnieniu z 

Przewodniczącym Rady – specjaliści nie będący członkami Rady. 

5. Komisje Rady zbierają się w zależności od potrzeb na wniosek Przewodniczącego 

Rady lub Przewodniczącego Komisji. 

6. Rada ustala tematyczny zakres działania komisji i udziela jej odpowiednich 

wytycznych. 

7. W szczególności do zadań Komisji należy: 

Komisji ds. programów naukowych: 

– wstępne opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac 

rozwojowych Instytutu, 

- wstępne opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych z realizowanych prac 

 

Komisji ds. rozwoju kadry naukowej: 

- wstępne opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i 

badawczo-technicznych  

- wstępne opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza 

naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie 

organizacyjnym  

 

Komisji ds. ekonomicznych: 

– wstępne opiniowanie planów finansowych, w tym rocznego planu finansowego 

Instytutu 

- Wstępne raportowanie rocznych sprawozdań finansowych 

- wstępne opiniowanie podziału zysku 

-  

 

8. Komisje Rady sporządzają protokół ze swoich posiedzeń i w formie pisemnej 

przedstawiają go Radzie. 

 

§7 

 

1. W posiedzeniach Rady biorą udział poza członkami Rady: 

1) Dyrektor Instytutu i jego Zastępcy 

2) Przedstawiciel Rady Pracowników, 

 

2. W posiedzeniach Rady mogą brać udział osoby zaproszone przez Prezydium Rady. 

 

§8 

 

1. Rada może powołać spoza swego składu członków honorowych Rady, w tym 

honorowego Przewodniczącego Rady.   

2. Członka honorowego i honorowego Przewodniczącego Rada powołuje uchwałą 

podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na wniosek 

przewodniczącego Rady lub na pisemny wniosek 1/3 członków Rady.  

3. Członek honorowy Rady uczestniczy w posiedzeniach Rady na takich samych 

zasadach jak osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.  
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Rozdział IV 
 

Tryb Pracy Rady. 

 

§9 

 

1. Tryb działania Rady określa regulamin, przyjęty zwykłą większością członków Rady 

uprawnionych do głosowania. 

2. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się zgodnie z ustalonym rocznym planem 

posiedzeń, nie rzadziej niż dwa razy w roku.  

3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) z inicjatywy prezydium, 

3) na wniosek Dyrektora Instytutu, 

4) na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Rady uprawnionych do 

głosowania. 

 

§10 

 

1. Porządek dzienny posiedzeń Rady proponuje jej Prezydium. 

2. O terminie i porządku obrad zwykłych posiedzeń Rady zawiadamia członków Rady, 

członków honorowych Rady i osoby zaproszone jej sekretarz co najmniej 7 dni przed 

terminem posiedzenia. 

3. O terminie i porządku obrad nadzwyczajnych posiedzeń Rady zawiadamia członków 

Rady, członków honorowych Rady i osoby zaproszone jej sekretarz, co najmniej 3 dni 

przed terminem posiedzenia. 

 

§11 

 

1. Uchwały Rady podejmowane są przez członków Rady w głosowaniu jawnym, za 

wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych, i o ile w danej sprawie przepisy nie 

stanowią inaczej. Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne, jeżeli wniosek 

taki zostanie postawiony i przyjęty w głosowaniu jawnym. 

2. Prezydium Rady przygotowuje pod względem merytorycznym posiedzenia Rady, 

nadzoruje działalność Komisji Rady oraz realizację uchwał Rady. 

3. W sprawach należących do zakresu działalności Rady podejmowane są uchwały na jej 

posiedzeniach plenarnych lub na drodze głosowania zdalnego, zgodnie z punktem 6 

§11 niniejszego Regulaminu. 

4. Do prawomocności posiedzenia i uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej 

połowy wszystkich członków Rady (z uwzględnieniem Dyrektora, jego Zastępców i 

głównego księgowego będących członkami Rady na mocy art. 30 p.5 Ustawy o 

Instytutach badawczych). 

5. Postanowienia Rady zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do 

głosowania członków Rady obecnych na posiedzeniu poza wyjątkiem określonym w 

regulaminie. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby prowadzącej 

posiedzenie: Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.  

6. Dopuszczalny jest udział zdalny w posiedzeniach Rady przy wykorzystaniu systemów 

teleinformatycznych.  

- W wypadku głosowań jawnych członkowie Rady korzystający z udziału zdalnego 

głosują tak jak członkowie obecni fizycznie na posiedzeniu.  
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- W przypadku głosowań tajnych członkowi nieobecni fizycznie nie mają prawa głosu 

lub też Rada może zadecydować o przeprowadzeniu tych głosowań metodą opisaną w 

punkcie poniższym. 

7. W wypadku, gdy liczba uprawnionych do głosowania obecnych na posiedzeniu jest 

mniejsza niż połowa liczby członków Rady uprawnionych do głosowania w danej 

sprawie, po posiedzeniu Rady przeprowadza się głosowanie zdalne, które odbywa się 

w sposób zapewniający tajność głosowania. Do ważności głosowania zdalnego 

niezbędny jest udział w głosowaniu, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 

w danej sprawie członków Rady.  

8. Prawidłowość i tajność głosowania zdalnego zapewnia Radzie Dyrektor Instytutu. 

9. Sekretarz Rady sporządza protokół z posiedzenia Rady, który podpisuje 

Przewodniczący posiedzenia, przy czym na życzenie członków Rady przysługuje im 

prawo zawarcia w protokole ich autoryzowanych wypowiedzi. 

10. Na prośbę pracownika Instytutu, Sekretarz Rady podaje informacje o przebiegu obrad 

Rady. 

 

§12 

 

1. Przewodniczący Rady ma prawo powołać rzeczoznawców, referentów (jednego lub 

kilku) dla opracowania i przedstawienia Radzie poszczególnych zagadnień będących 

przedmiotem obrad. 

 

§13 

 

1. Rada ustala harmonogram pracy Rady. 

2. Sekretarz Rady opracowuje sprawozdanie zbiorcze z działalności Rady na 

zakończenie jej kadencji i przedstawia je Radzie do akceptacji. 

3. Sprawozdanie z działalności Rady jest do wglądu ogółu pracowników u Sekretarza 

Rady. 

 

 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe. 

 

§14 

 

1. Zmiany niniejszego regulaminu uchwala Rada z własnej inicjatywy, z inicjatywy 

organu nadzorującego lub w wyniku zmian aktów normatywnych wyższego rzędu. 

2. Obsługę techniczną i finansową Rady zapewnia Dyrektor Instytutu. 

 

§15 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w momencie uchwalenia. 


