
Regulamin 

Rady Naukowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 

(uchwalony w dniu 28 marca 2011 roku 

ze zmianami na dzień 28 stycznia 2019) 

 

Regulamin określa zasady i tryb działania Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN, zwanej 

dalej Radą. 

§1 

Rada inspiruje, ocenia i nadzoruje działalność naukową Instytutu Slawistyki PAN, zwanego 

dalej Instytutem, współpracując z jego Dyrektorem. 

 

§2 

Rada opiniuje działalność naukową Instytutu oraz kontroluje jej poziom. Do zadań Rady 
należy w szczególności: 

a) inicjowanie badań oraz wskazywanie problemów, które powinny się znaleźć w planie naukowym 

Instytutu, 

b) przyjmowanie planów działalności badawczej przedstawionych przez Dyrektora Instytutu, w tym 

planów współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi, 
c) ocena realizacji programu badań i planów naukowych Instytutu, 

d) przyjmowanie planów wydawniczych i ocena publikacji firmowanych przez Instytut. 

 

                                                                    

§ 3 

Rada zatwierdza sprawozdania Dyrektora z działalności Instytutu. 

 

§4 

Rada  sprawuje  pieczę  nad  rozwojem  kadry  naukowej   Instytutu  oraz  ocenia jej dorobek, 

a w szczególności: 
a) przeprowadza przewody doktorskie i habilitacyjne oraz nadaje stopnie naukowe w zakresie 

posiadanych uprawnień, 

b)  opiniuje wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora,  

c)  opiniuje wnioski w sprawie mianowania na stanowiska profesora zwyczajnego i  nadzwyczajnego 

oraz zawarcia umowy o pracę z profesorem zwyczajnym, nadzwyczajnym i wizytującym, 
d)  zgłasza i opiniuje wnioski o nagrody naukowe, 

e)  zatwierdza plany współpracy naukowej z zagranicą i ocenia jej rezultaty, 

f)  uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania okresowych ocen wyników pracy 

pracowników naukowych oraz dokonuje oceny rozwoju kadry naukowej Instytutu. 

 

§5 

Rada opiniuje wnioski dotyczące wewnętrznej struktury organizacyjnej Instytutu oraz obsady 

stanowisk kierowniczych w Instytucie i wnioski dotyczące innych spraw istotnych dla działalności 

Instytutu, a w szczególności: 



a)   uchwala statut Instytutu, 
b) wybiera przedstawicieli pracowników Instytutu do komisji konkursowej przeprowadzającej 

konkurs na Dyrektora Instytutu i opiniuje propozycje komisji konkursowej, 

c)   opiniuje proponowanych przez Dyrektora kandydatów na zastępców Dyrektora, 

d) opiniuje kandydatów na stanowiska kierowników naukowych jednostek organizacyjnych w 

Instytucie, 
e)   powołuje kolegia redakcyjne i komitety redakcyjne w czasopismach i seriach wydawniczych 

Instytutu, 

f)    dokonuje ogólnej oceny gospodarki finansowej Instytutu, 

g)    powołuje rzecznika dyscyplinarnego w Instytucie, 

h)    powołuje komisję dla przeprowadzenia wyborów do Rady na następną kadencję. 

 

§6 

Rada zgłasza kandydatury i dokonuje wyboru przedstawicieli do ciał kolegialnych PAN i 

innych reprezentacji środowiska naukowego. 

 

 

§7 
1. Skład Rady oraz tryb wyboru jej członków określa statut Instytutu. 

2. Wszyscy członkowie Rady mają głos stanowiący; jednakże w sprawach stopni naukowych i 

tytułu naukowego głos stanowiący przysługuje wyłącznie osobom z tytułem naukowym profesora i 
doktorom habilitowanym. 

3. W zebraniach plenarnych Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni specjaliści 

nie będący członkami Rady. Głos stanowiący mają oni jedynie w sprawach nadawania stopni 

naukowych doktora i doktora habilitowanego, jeżeli pełnią funkcję promotorów lub recenzentów. 

4. W zebraniach plenarnych Rady uczestniczą z głosem doradczym: 
 

a) Kierownik Biblioteki Instytutu, 

b) Kierownik SOW, 

c) Radca Prawny. 

 

 

§8 
1.  Rada działa poprzez: 

a) zebranie plenarne, 

b) Przewodniczącego i Prezydium, 

c) komisje wybrane spośród członków Rady. 
2.    Pierwsze w kadencji posiedzenie Rady otwiera najstarszy wiekiem członek nowo wybranej Rady. 

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona w tajnym głosowaniu Przewodniczącego 

Rady i dwóch jego Zastępców oraz Sekretarza. 

3. Funkcji Przewodniczącego, jego Zastępców oraz Sekretarza nie może pełnić Dyrektor Instytutu 

ani żaden z jego Zastępców. 
4. Przewodniczący Rady, dwaj jego Zastępcy oraz Sekretarz tworzą Prezydium Rady. 

5. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego. 

 

 

§9 

1. Zebrania plenarne Rady są zwoływane w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż trzy razy do roku. 

2. Zebrania   plenarne   zwołuje   Przewodniczący   Rady   lub  upoważniony  przez  niego  Zastępca,  

z inicjatywy własnej, na polecenie władz PAN, na wniosek Dyrektora Instytutu lub na wniosek 

członków Rady w liczbie nie mniejszej niż połowa członków Rady. 



3. Udział w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem jej członków. Rada ma prawo traktować trzy 
kolejne nieusprawiedliwione nieobecności jako rezygnację z członkostwa Rady. 

4.   Rada na posiedzeniu plenarnym powołuje swoje komisje. Ustala zakres i tryb ich działania, 

wybiera ich członków i przewodniczących. Komisjom do spraw przewodów doktorskich Rada 

przekazuje następujące uprawnienia: przeprowadzenie egzaminów doktorskich, przyjęcie rozprawy 

doktorskiej oraz przeprowadzenie publicznej obrony. 

5. Wnioski, opinie oraz decyzje podejmowane są przez zebranie plenarne Rady w formie uchwał. 

6. Do prawomocności uchwał zebrania plenarnego Rady niezbędna jest obecność więcej niż połowy 
ogólnej liczby członków Rady (minimum 50% plus jedna osoba), w tym Przewodniczącego lub jego 

Zastępcy. 

7. Uchwały zebrania plenarnego Rady podejmowane są w głosowaniu tajnym, jeżeli dotyczą spraw 

personalnych lub innych, o których podobnie stanowią odrębne przepisy. Pozostałe uchwały Rady 

podejmowane są w zasadzie w głosowaniu jawnym, jeżeli Przewodniczący Rady nie zarządzi 
tajności głosowania - z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z członków Rady. 

8. Uchwały zebrania plenarnego Rady zapadają zwykłą większością głosów, jeśli niniejszy 

regulamin lub inne szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania plenarnego. 

9. Z zebrań plenarnych Rady sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący i Sekretarz 
Rady. Protokoły są udostępniane członkom Rady, otrzymują je również władze PAN. 

 

 

§10 
1.   Do zadań Przewodniczącego i Prezydium Rady należy: 

a) Przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca ustala w porozumieniu z Dyrektorem 
Instytutu termin oraz porządek obrad plenarnych zebrań Rady oraz przewodniczy tym 
zebraniom. 

b) Prezydium Rady wykonuje zadania zlecone mu przez plenarne zebranie Rady. 
c) Po ustaniu kadencji Rady Prezydium ustępującej Rady wraz z Komisją powołaną dla 

przeprowadzenia wyborów do Rady oraz Dyrekcją Instytutu przygotowuje pierwsze 
posiedzenie nowej Rady. 

d) Sekretarz Rady gromadzi materiały dotyczące Rady, przygotowuje materiały na plenarne  
zebranie Rady,  czuwa nad rozsyłaniem  do  członków Rady zawiadomień o terminach 
posiedzeń oraz materiałów dotyczących tematów, które   mają   być   przedmiotem   obrad,   
sam   sporządza   lub   czuwa   nad sporządzeniem protokołów z zebrań plenarnych Rady. 

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady powinno być rozesłane co najmniej na tydzień  

przed jego terminem. Informację  o posiedzeniu Rady oraz stosowne materiały otrzymują również 

właściwe władze PAN. 

                                                                                               

§ 11 
1. Komisje powołane przez Radę do określonych zadań mają charakter stały lub doraźny. 

2. Rada powołuje Komisję do Spraw Oceny Pracowników Naukowych, której zadaniem jest    

okresowa ocena wyników działalności zawodowej tej grupy pracowników. 

3. Zadaniem innych komisji powołanych przez Radę jest analiza i opiniowanie spraw im 
powierzonych  oraz referowanie wyników na plenarnych zebraniach Rady. Komisje te nie mają głosu 

stanowiącego. Wnioski komisji są zatwierdzanie na plenarnych posiedzeniach Rady. 

4.    W pracach komisji mogą brać udział specjaliści zaproszeni przez przewodniczących komisji. 

§ 12 

Rada zobowiązuje Dyrektora Instytutu do przedstawienia władzom PAN stanowiska Rady w 

sprawach, które były przedmiotem uchwał Rady. 

 



§ 13 

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

2. Techniczną obsługę Rady, jej Prezydium oraz komisji zapewnia Dyrekcja Instytutu. 

 

 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 


