Załącznik 1 do Uchwały nr 1/110/2020 Rady Naukowej IKiFP PAN z dnia 14 maja 2020 r.

REGULAMIN RADY NAUKOWEJ
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera
Polskiej Akademii Nauk
§1
1. Rada Naukowa Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, PAN,
współdziałająca w kierowaniu placówki i sprawująca w niej funkcje nadzoru naukowego –
zwana dalej „Radą” – działa na podstawie:
a) art. 55 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2010
r nr 96, poz. 619 z późn. zm.);
b) statutu Polskiej Akademii Nauk, uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne PAN
24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów 27 grudnia
2010 r.;
c) statutu Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej
Akademii Nauk zatwierdzonego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk dnia
14.04.2011 r. z późn. zm.
d) niniejszego regulaminu.
§2
-1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o
wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój osób rozpoczynających karierę
naukową.
1. Rada Naukowa w szczególności:
a) określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki;
b) przyjmuje programy badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi
oraz działalności wydawniczej;
c) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu;
d) dokonuje oceny aktywności naukowej pracowników naukowych Instytutu;
e) przeprowadza przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i postępowania w
sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego w ramach posiadanych
uprawnień;
f) uchwala statut Instytutu i jego zmiany;
g) zatwierdza schemat organizacyjny Instytutu proponowany przez Dyrektora;
h) uchwala regulamin Rady Naukowej Instytutu i jego zmiany;
i) uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska
naukowe;
j) powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie;
k) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady
Naukowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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l) nadzoruje działalność studiów doktoranckich i szkół doktorskich, w których Instytut
bierze udział lub prowadzi;
m) przeprowadza postępowanie w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego
Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera, Polskiej
Akademii Nauk; tryb postępowania w sprawie nadania tytułu określa osobny
regulamin.
n) ustala programy studiów podyplomowych i programy kształcenia w szkołach
doktorskich prowadzonych przez Instytut;
o) uchwala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz
prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań
naukowych i prac rozwojowych;
p) wykonuje zadania związane z przypisywaniem poziomów Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych
oraz włączeniem do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji
nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych i innych form kształcenia,
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2153 z późn. zm.).
q) opiniuje wnioski o zatrudnienie nowych pracowników naukowych przez Dyrektora
Instytutu, a także wniosków o awans, przedłużenie lub rozwiązanie zatrudnienia
pracowników naukowych.
1a. Rada Naukowa spośród swoich członków, w drodze uchwały, powołuje i odwołuje
Pełnomocnika, który reprezentuje Instytut w umowie pomiędzy Instytutem a Dyrektorem
oraz w sporze z nim. Pełnomocnik powoływany jest na okres kadencji Dyrektora.
2. Do uprawnień Rady Naukowej należy:
a) zgłaszanie kandydatów na członków PAN;
b) zgłaszanie kandydatów na członków Komitetów Naukowych PAN
c) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów do nagród naukowych;
d) zgłaszanie kandydatur na członków Akademii Młodych Uczonych;
e) wybór 2 przedstawicieli Rady do komisji konkursowej w sprawie konkursu na
stanowisko Dyrektora Instytutu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010.
§3
Kadencja Rady zgodna jest z postanowieniem statutu Instytutu.
§4
1. Liczba członków Rady Naukowej wynosi 37.
2. W szczególności w skład Rady Naukowej wchodzą:
a) przedstawiciele pracowników z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora
habilitowanego, zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, wybrani
w liczbie 15, przez ogólne zebranie takich osób;
b) przedstawiciele innych niż wymienieni w lit. a pracowników naukowych
zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, wybrani przez tę grupę
pracowników, w liczbie 2;
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c) wybrany przedstawiciel doktorantów afiliowanych przy Instytucie;
d) przedstawiciele centrum Akademii w pracach którego uczestniczy Instytut,
w liczbie 2;
e) członkowie PAN wskazani do udziału w pracach Rady przez III Wydział PAN;
f) osoby z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego
i wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie lub zatrudnieni w Instytucie w
niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w lit. a i e
spośród kandydatów zgłoszonych przez Dyrektora Instytutu i przez osoby z tytułem
naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego, zatrudnione
w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy;
g) łączna liczba osób wymienionych w lit. e i f wynosi 15;
h) Dyrektor Instytutu i Zastępca Dyrektora ds. Naukowych.
§5
Poza jej członkami, w posiedzeniach Rady biorą udział, z głosem doradczym, zaproszeni przez
Przewodniczącego Rady goście, których udział w posiedzeniach Rady uzna on za wskazany.
Rada może ustalić listę gości, którzy będą zapraszani na każde posiedzenie Rady.
§6
1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności zastępca (jeden z zastępców)
przewodniczącego Rady:
a) reprezentuje Radę
b) zwołuje posiedzenia Rady oraz przewodniczy obradom
c) w uzasadnionych przypadkach zaprasza gości na posiedzenia Rady.
2. Wybrany przez Radę Sekretarz:
a) uczestniczy w posiedzeniach Rady;
b) przygotowuje projekty dokumentów, uchwał i wniosków w sprawach należących
do zakresu działania Rady, w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady oraz
Dyrektorem Instytutu;
c) przygotowuje materiały dla komisji powołanych przez Radę;
d) sporządza protokoły z posiedzeń Rady.
§7
1. Przewodniczący Rady Naukowej, jego zastępcy, sekretarz Rady, Dyrektor oraz Zastępca
Dyrektora ds. Naukowych stanowią Prezydium Rady Naukowej.
2. Przewodniczący Rady Naukowej może zwołać w trybie nagłym posiedzenie Prezydium w
przypadkach spraw, które nie mogą czekać na posiedzenie Rady.
3. Do uprawnień Prezydium należy wstępne rozpoznanie wpływających spraw; jego obrady
mogą odbywać się za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.
§8
1. Posiedzenie Rady Naukowej zwołuje przewodniczący Rady lub, z jego upoważnienia,
zastępca (jeden z zastępców):
a) w terminach ustalonych przez Radę
b) z własnej inicjatywy
c) na żądanie władz Akademii
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d) na wniosek dyrektora Instytutu
e) na wniosek co najmniej 15 członków Rady.
1-a. Posiedzenia Rady Naukowej mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem technologii
informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz
umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
1a. Terminy, tryb przeprowadzania i porządek dzienny posiedzeń Rady ustala przewodniczący
Rady w porozumieniu z Dyrektorem Instytutu.
2. Członkowie Rady oraz zaproszeni goście powinni być powiadomieni o trybie
przeprowadzania, miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad co najmniej 10 dni
przed terminem posiedzenia. Sekretarz Rady zapewnia dostępność materiałów objętych
porządkiem obrad co najmniej 4 dni przed terminem posiedzenia.
§9
1. Do prawomocności uchwał Rady niezbędne jest uczestnictwo co najmniej połowy liczby
członków Rady, w tym przewodniczącego Rady lub jego zastępcy (jednego z zastępców).
2. Rada powołuje komisję skrutacyjną. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością ważnych
oddanych głosów członków Rady uczestniczących w posiedzeniu, jeżeli przepisy
szczególne nie stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów – rozstrzyga głos
przewodniczącego.
3. Głosowanie odbywa się jawnie, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, lub jeżeli przynajmniej
jeden z członków Rady nie zażąda głosowania tajnego.
4. Z posiedzeń Rady Naukowej sekretarz sporządza protokoły, za których tekst odpowiada
przewodniczący posiedzenia i sekretarz Rady. Protokoły dostarczane są członkom Rady
przed następnym posiedzeniem Rady.
§ 10
1. Dla wykonania zadań wymienionych w § 2 niniejszego regulaminu Rada może powołać
stałe lub doraźne komisje.
2. Powołując komisje wymienione w ust. 1, Rada ustala zakres ich działania.
3. Posiedzenia komisji są zwoływane na wniosek jej przewodniczącego lub na wniosek co
najmniej połowy członków komisji.
§ 11
Rada Naukowa, w okresie swej kadencji, może powołać ekspertów lub komisje z własnego
grona do przedstawienia opinii o planach badawczych oraz do rozpatrywania i opiniowania
sprawozdań z działalności naukowej Instytutu.
§ 12
1. Wszystkie wydatki związane z działalnością Rady i jej komisji pokrywa Instytut.
2. Obsługę techniczną Rady i jej komisji sprawują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy.
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