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REGULAMIN 

RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN 

(po zmianach wprowadzonych uchwałą Rady Naukowej 18 maja 2018 r.) 

 

 

§ 1. 

Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu. Do podstawowych 

zadań Rady Naukowej należy czuwanie nad wysokim poziomem prac naukowych w Instytucie 

oraz nad rozwojem kadr naukowo-badawczych Instytutu, w szczególności – rozwojem młodych 

pracowników naukowych. 

 

§ 2. 

Rada Naukowa w szczególności: 

1) inicjuje badania naukowe, rozpatruje, opiniuje i przyjmuje programy oraz plany 

badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi, rozpatruje plany 

działalności wydawniczej oraz ocenia przebieg i poziom realizacji prowadzonych 

badań, 

2) rozpatruje sprawozdania z działalności badawczej Instytutu, dokonuje oceny 

wyników badań, ich wykorzystania w działalności instytucji państwowych, 

gospodarczych i społecznych, ocenia wyniki kształcenia kadr naukowych, a także 

przedstawia Prezesowi PAN opinie i wnioski w tych sprawach, 

3) zatwierdza sprawozdania z działalności Instytutu 

4) rozpatruje sprawozdania z działalności studiów doktoranckich i studiów 

podyplomowych prowadzonych w Instytucie, 

5) ocenia poziom naukowy wydawnictw Instytutu 

6) występuje do władz Akademii w sprawie kierunków rozwoju Instytutu oraz do innych 

organów państwowych w żywotnych sprawach Instytutu, 

7) dokonuje oceny aktywności pracowników naukowych Instytutu 

8) przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz przedstawia wnioski 

o nadanie tytułów naukowych w ramach posiadanych uprawnień 

8a) podejmuje uchwałę o uznaniu pracy doktorskiej lub habilitacyjnej za wyróżniającą 

9) zgłasza kandydatury na członków Akademii, 

10) zgłasza kandydatury do nagród naukowych, 

11) opiniuje wnioski Dyrektora Instytutu o mianowanie na stanowisko profesora oraz 

wnioski o zawarcie umowy o pracę na stanowisko pracownika naukowego 

i kierownika wewnętrznej naukowej komórki organizacyjnej, 

12) uchwala statut Instytutu, 
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13) podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji rady naukowej 

w ustawie, statucie Akademii, statucie Instytutu oraz wniesione pod obrady przez 

Dyrektora Instytutu lub członków Rady oraz Przewodniczącego Wydziału I Nauk 

Społecznych, 

14) opiniuje projekty istotnych zmian w strukturze pionu naukowego Instytutu, 

15) powołuje – w miarę potrzeby – komisje, grupy robocze i inne organy doradcze Rady, 

określając ich strukturę i zasady działania, 

16) powołuje na czas swojej kadencji pełnomocnika, który reprezentuje Instytut 

w umowach cywilnoprawnych zawieranych między Instytutem a Dyrektorem 

 

§ 3. 

1. Rada Naukowa składa się z nie więcej niż z 50 członków, w tym nie mniej niż 15 osób 

spoza Instytutu. 

2. W skład Rady Naukowej wchodzą z głosem stanowiącym: 

1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego 

zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybierani przez nie 

przedstawiciele w liczbie 30: członkostwo tych osób ustaje w przypadku przejścia na 

emeryturę lub zmniejszenia wymiaru czasu pracy w czasie trwania kadencji Rady, 

2) członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach rady naukowej przez wydział 

właściwy ze względu na specjalność naukową Instytutu w liczbie 2, 

3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, 

wybitni specjaliści nie zatrudnieni w Instytucie albo zatrudnieni w nim w niepełnym 

wymiarze czasu pracy,  wybrane przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2 w liczbie 8, 

4) wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnieni na stanowiskach 

adiunktów w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie trzech, 

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

w liczbie 1, 

6) Dyrektor Instytutu i jego zastępca, 

7) osoby wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na 

specjalność naukową, określone w art. 56 ust. 7 ustawy o PAN, w liczbie 4. 

3. Przewodniczącego Rady, jego dwóch zastępców oraz sekretarza wybiera Rada Naukowa w  

głosowaniu tajnym, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. 

4. Kadencja członków Rady Naukowej wynosi 4 lata i rozpoczyna się z   początkiem roku 

kalendarzowego. 

5. Rada może obradować, o ile w posiedzeniu bierze udział co najmniej ½ jej członków.  

6. W posiedzeniach Rady Naukowej z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone 

przez Przewodniczącego Rady Naukowej. 

 

§ 4. 
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1. Rada prowadzi swoją działalność na posiedzeniach.  

2. Posiedzenia Rady są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż pięć razy do roku. 

Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub upoważniony jego zastępca z własnej 

inicjatywy, na wniosek Dyrektora Instytutu lub na żądanie nie mniej niż ¼ członków Rady. 

3. Stałym organem Rady jest Prezydium Rady, w którego skład wchodzą: Przewodniczący 

Rady, jego zastępcy, Dyrektor Instytutu i jego zastępca. Prezydium Rady zbiera się w miarę 

potrzeby. 

 

§ 5. 

 Porządek obrad i terminy posiedzeń Rady ustala Przewodniczący Rady w porozumieniu 

z Dyrektorem Instytutu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad 

członkowie powinni otrzymać najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. Niezbędne 

materiały członkom Rady oraz innym zaproszonym osobom są udostępniane najpóźniej na pięć 

dni przed dniem posiedzenia. Zawiadomienie przesyła się każdorazowo Dziekanowi Wydziału 

Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. 

 

§ 6. 

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub jego zastępca. W przypadku 

nieobecności  na posiedzeniu Przewodniczącego Rady i jego zastępców, Dyrektor Instytutu 

lub jego zastępca otwiera posiedzenie Rady, na którym dokonuje się wyboru 

Przewodniczącego na czas zwołanego posiedzenia. 

2. Wnioski i opinie oraz decyzje, należące w myśl przepisów szczególnych do kompetencji 

Rady, podejmowane są przez Radę w formie uchwał. 

3. Podjęcie przez Dyrektora Instytutu innej decyzji niż wynika to z opinii Rady wymaga 

powiadomienia o tym Rady oraz podania uzasadnienia podjęcia takiej decyzji. 

4. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym – chyba, że dotyczą spraw w których 

obowiązujące przepisy przewidują głosowanie tajne, oraz gdy Przewodniczący Rady 

zarządzi tajność głosowania z własnej inicjatywy lub w wyniku uwzględnionego wniosku  

¼ członków Rady uczestniczących w posiedzeniu. 

5. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, uchwały Rady zapadają zwykłą 

większością głosów. W razie równej liczby głosów – w głosowaniu jawnym rozstrzyga  głos 

Przewodniczącego, zaś w głosowaniu tajnym rozstrzyga powtórne głosowanie. Do 

ustalenia wyniku głosowania bierze się pod uwagę jedynie głosy ważne. 

5a. Uchwała, o której mowa jest w  § 2 pkt 8a, podejmowana jest w głosowaniu tajnym i zapada 

bezwzględną większością oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 

liczby osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie to odbywa się na następnym 

posiedzeniu Rady Naukowej po posiedzeniu na którym podjęto uchwałę o nadaniu stopnia 

naukowego.  
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6. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący posiedzenia, 

sekretarz Rady i protokolant. Protokół z posiedzeń Rady jest dostępny dla członków Rady. 

 

§ 7. 

1. Do przygotowania spraw należących do jej zakresu działania Rada może powołać w miarę 

potrzeby odpowiednie komisje. 

2. Powołując komisje Rada ustala zakres i tryb ich działania oraz wyznacza 

przewodniczącego. 

3. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez 

przewodniczącego komisji specjaliści. 

 

§ 8. 

1. Posiedzenia komisji zwołują ich przewodniczący, zawiadamiając o porządku i terminie 

obrad Dyrektora Instytutu. 

2. Komisje zobowiązane są do przestawiania Radzie sprawozdań z przebiegu i wykonania 

powierzonych im zadań. 

 

§ 9. 

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

Instytutu. 

2. Obsługę techniczną komisji zapewnia administracja Instytutu. 

 

§ 10. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2018 ri 

 

Przewodniczący Rady Naukowej 

  Instytutu Nauk Prawnych PAN 

 

/-/Prof. dr hab. Andrzej Bierć 

 

 
i Niniejszy regulamin był poprzedzony regulaminem z dnia 9 grudnia 2016 roku, który traci moc z dniem 18 maja 

2018r.  


