
REGULAMIN 
WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ IX KADENCJI 

W LATACH 2017 - 2021 
INSTYTUTU OCHRONY ROŚLIN 

- PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO 

Podstawa prawna: 
1. Art. 29 - 32 ustawy z dnia 30 kwietnia 201 O roku o instytutach badawczych (Dz. U. z 

2016 r., poz. 371 z późn . zm.). 
2. Statut Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego. 

Rozdział I 
Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. Rada Naukowa Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego 
(zwanego w dalszej treści regulaminu IOR - PIS) jest organem stanowiącym , i nicjującym , 

opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz 

w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej . 
2. Liczbę członków Rady Naukowej stanowi 30 osób, w tym: 

a) pracownicy naukowi posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł 
naukowy, zatrudnieni w IOR - PIS w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok 
od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej - 11 ; 

b) pracownicy posiadający stopień naukowy doktora - 3; 
c) pracownicy badawczo-techniczni posiadający stopień naukowy doktora - 1; 
d) osoby niebędące pracownikami IOR - PIS - 15; 
e) Dyrektor IOR - PIS oraz Z-ca Dyrektora ds. Naukowych-Badawczych (którzy nie są 

zaliczani do liczby 30 członków) . 

3. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata. 

§ 2. 

1. Członkowie Rady Naukowej, zatrudnieni w IOR - PIS, wskazani w § 1 pkt. 2 a - c 
niniejszego Regulaminu wybierani są w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych. 

2. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom IOR - PIS, bez względu na 
wymiar ich zatrudnienia. 

3. Bierne prawo wyborcze przysługuje : 

a) wszystkim pracownikom naukowym posiadającym stopień naukowy doktora, doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnionym w IOR - PIS w pełnym wymiarze 
czasu pracy nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury powołania Rady 
Naukowej; 



b) pracownikom badawczo-technicznym posiadającym stopień naukowy doktora, 
zatrudnionym w IOR - PIB w pełnym wymiarze czasu pracy nie krócej niż rok od 
rozpoczęcia procedury powołania Rady Naukowej. 

§ 3. 

1. Wybory do Rady Naukowej przeprowadza Komisja Wyborcza, powołana przez Dyrektora 
IOR - PIB nie później niż 30 dni przed upływem kadencji urzędującej Rady Naukowej lub 
w każdym czasie, w razie konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających do 
Rady Naukowej. 

2. Skład Komisji Wyborczej Dyrektor IOR - PIB podaje niezwłocznie do wiadomości 

pracowników przez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie IOR - PIB w miejscu 

zwyczajowo przyjętym oraz na stronie internetowej IOR - PIB. 
3. Członek Komisji Wyborczej nie może być jednocześnie kandydatem do Rady Naukowej. 

§ 4. 

1. Komisja Wyborcza wyłania spośród swoich członków Przewodniczącego, Sekretarza 

oraz Komisję Skrutacyjną. 
2. Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

a) ustalenie i ogłoszenie terminów: 

- zgłaszania kandydatów do Rady Naukowej, 

- sporządzania i podania do wiadomości pracowników list kandydatów do Rady 
Naukowej, 

- głosowania ; 

b) przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Rady Naukowej; 
c) przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie ich wyników; 
d) sporządzenie protokołu przebiegu wyborów. 

§ 5. 

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Naukowej w trakcie trwania kadencji 
w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie, rozwiązaniem stosunku pracy z IOR -
PIB w czasie trwania kadencji Rady lub śmiercią 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. 

2. W przypadku, gdy nie jest możliwe uzupełnienie składu Rady Naukowej w sposób 
wskazany w pkt. 1, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach wskazanych 
w niniejszym Regulaminie. 

Rozdział li 
Zgłaszanie kandydatów 

§ 6. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje wszystkim pracownikom IOR - PIB, bez 
względu na wymiar ich zatrudnienia. 

2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej na „Karcie zgłoszen ia", 

stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. ,,Karta zgłoszenia" powinna być 
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podpisana przez osobę zgłaszającą oraz przez kandydata, którego podpis jest 
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na kandydowanie w wyborach. 

3. ,,Karty zgłoszenia" należy doręczyć Przewodniczącemu Komisji Wyborczej nie później niż 
14 dni przed terminem wyborów. 

§ 7. 

1. Komisja Wyborcza na postawie zebranych „Kart zgłoszenia" ustala w porządku 

alfabetycznym listy kandydatów dla poszczególnych grup mandatowych wymienionych 
w § 1 pkt. 2 a - c niniejszego Regulaminu, z podaniem tytułu i stopnia naukowego 
kandydatów, a także liczby miejsc mandatowych dla każdej grupy oraz przygotowuj~ 
karty do głosowania . 

2. Komisja Wyborcza, co najmniej 7 dni przez terminem wyborów, podaje do wiadomości 
pracowników IOR - PIB listy kandydatów. 

Rozdział Ili 
Wybory 

§ 8. 

1. Wybory w siedzibie IOR - PIB w Poznaniu, Oddziale IOR - PIB w Sośnicowicach, 

Terenowych Stacjach Doświadczalnych IOR - PIB oraz Polowej Stacji Doświadczalnej 
IOR - PIB w Winnej Górze odbywają się w tym samym terminie, wyznaczonym przez 
Komisję Wyborczą. 

2. W siedzibie IOR - PIB w Poznaniu wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, 
składająca się z minimum 3 osób, wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji 
Wyborczej spośród jej członków. 

3. W Oddziale Terenowym IOR - PIB w Sośnicowicach , Terenowych Stacjach 
Doświadczalnych IOR - PIB oraz Polowej Stacji Doświadczalnej IOR - PIB w Winnej 
Górze wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna, składająca się z 3 osób. Komisję 
Skrutacyjną powołuje kierownik danej placówki, na co najmniej 14 dni przed terminem 
wyborów. 

4. Komisje Skrutacyjne wybierają spośród swoich członków przewodniczącego. 

§ 9. 

1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy: 

a) przeprowadzenie głosowania w terminie ustalonym przez Komisję Wyborczą; 

b) zliczenie, po zakończeniu głosowania , głosów oddanych na poszczególnych 
kandydatów; 

c) sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania ; 

d) dostarczenie Przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od dnia 
głosowania protokołu przebiegu głosowania wraz z kartami do głosowania . 

2. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie mogą być osoby kandydujące do Rady Naukowej. 

§ 10. 

1. Wybory odbywają się przez zaznaczenie na karcie do głosowania znakiem „X" w kratce 
przy nazwisku najwyżej tylu kandydatów, ile jest miejsc mandatowych w danej grupie. 
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2. Za nieważny uznaje się głos, gdy na karcie głosowania zaznaczono większą liczbę 
kandydatów niż jest miejsc w danej grupie kandydatów lub gdy karta do głosowania jest 
przekreślona , przedarta, pusta lub gdy sposób znakowania kandydata jest inny niż 

przyjęty znakiem „X". 
3. Nazwiska dopisane na karcie głosowania nie są uwzględniane przez Komisję 

Skrutacyjną. 

4. Za wybranych w poszczególnych grupach mandatowych oraz na poszczególne miejsca 
mandatowe uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych 

głosów. 

§ 11 . 

1. Jeżeli nie wszystkie mandaty zostały obsadzone z powodu zdobycia tej samej liczby 
głosów przez kilku kandydatów z tej samej grupy mandatowej, a kandydatów jest więcej 
niż wolnych miejsc mandatowych, przeprowadza się kolejną turę wyborów w celu 
obsadzenia miejsc nieobsadzonych w poprzedniej turze. 

2. Ważność wyborów oraz obsadzanie poszczególnych miejsc mandatowych nie są 

warunkowane uzyskaniem kwalifikowanej większości głosów. 

3. Komisja Wyborcza po podliczeniu głosów , na podstawie protokołów przekazanych przez 
poszczególne Komisje Skrutacyjne, sporządza protokół końcowy oraz ogłasza wyniki 
wyborów. 

Rozdział IV 
Postanowienia końcowe 

§ 12. 

1. Komisja Wyborcza przekazuje Dyrektorowi IOR - PIB protokół z wyborów oraz karty 
głosowania w celu ich przechowania do następnych wyborów. 

2. Wyniki wyborów są podawane niezwłocznie do wiadomości pracowników IOR - PIB 
przez zamieszczenie ogłoszenia w siedzibie IOR - PIB w miejscu zwyczajowo przyjętym 
oraz na stronie internetowej IOR - PIB. 

3. Dyrektor IOR - PIB niezwłocznie zawiadamia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

o przeprowadzeniu wyborów, przesyłając ich wyniki. 
4. Rozwiązanie Komisji Wyborczej następuje po ogłoszeniu wyników wyborów. 

§13. 

Protesty dotyczące prawidłowości wyborów zgłaszane są Dyrektorowi IOR - PIB w formie 
pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wyborów. W przypadku 
stwierdzenia rażących uchybień Dyrektor zarządza powtórzenie wyborów, o czym 
zawiadamia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

§ 14. 

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje Dyrektor IOR- PIB. 

§ 15. 

Regulamin wyborów został zaopiniowany przez Radę Naukową IOR - PIB na posiedzeniu w 
dniu 25 października 2016 r. 

Pełniący obowiązki 
DYREKTOR.A. 

fy, v( v l-) (~ 

prof dr hab. Danuta Sosnowska 
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