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§ 1 
 

Postanowienia ogólne 
 
1. Rada Naukowa Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności 

Biologicznej PAN, zwana dalej „Radą”, działa na podstawie: 

 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk; 

 Statutu Polskiej Akademii Nauk uchwalonego uchwałą nr 8/2010 
Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. 
zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów; 

 Statutu pomocniczej jednostki naukowej pod nazwą Polska Akademia Nauk 
Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 
Powsinie (zwanego dalej Ogrodem Botanicznym) zatwierdzonego Decyzją nr 
63/2011 Prezesa PAN z dnia 9 grudnia 2011 roku, zmienionego Decyzją nr 
10/2018 Prezesa PAN z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

2. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym 
Ogrodu Botanicznego w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach 
rozwoju i oceny kadry naukowej. 

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

 
§ 2 

 
Skład Rady Naukowej 

 
1. W skład Rady Naukowej liczącej maksymalnie 25 członków wchodzą: 

1) osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego 
zatrudnione w Ogrodzie Botanicznym jako pierwszym miejscu pracy; 
2) członkowie Polskiej Akademii Nauk wskazani do udziału w pracach Rady 
Naukowej Ogrodu Botanicznego przez Wydział II Nauk Biologicznych 
i Rolniczych, w liczbie określonej przez ten Wydział; 
3) osoby z tytułem naukowym, stopniem naukowym doktora habilitowanego lub 
doktora i wybitni specjaliści z różnych dziedzin, niezatrudnione w Ogrodzie 
Botanicznym, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2, w liczbie nie większej 
niż 14; 
4) wybrani przedstawiciele asystentów i adiunktów zatrudnionych w Ogrodzie 
Botanicznym w pełnym wymiarze czasu pracy, w liczbie 3; 
5) dyrektor Ogrodu Botanicznego i jego zastępca do spraw naukowych.  

 
2. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego, dwóch zastępców 

oraz sekretarza. 
 
3. Prezydium Rady Naukowej stanowią osoby wymienione w §2, ust. 2 oraz 

przewodniczący stałych komisji Rady i dyrektor Ogrodu Botanicznego. 
 

§ 3 
 

Zasady i tryb powoływania Rady Naukowej 
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1. Wybór grupy członków Rady Naukowej wymienionych w §2 ust. 1 pkt 3. odbywa 
się w następującym trybie: 
1) kandydatów do tej grupy członków Rady Naukowej mogą zgłaszać pracownicy 

naukowi zatrudnieni w Ogrodzie, posiadający tytuł naukowy lub stopień 
naukowy doktora habilitowanego oraz członkowie Polskiej Akademii Nauk 
powołani do udziału w pracach Rady przez Wydział II Nauk Biologicznych 
i Rolniczych. 

2) wyboru członków Rady Naukowej dokonują osoby wymienione w §2 ust. 1 pkt. 
1 i 2 spośród zgłoszonych kandydatów na zebraniu wyborczym zwołanym 
przez dyrektora lub w głosowaniu elektronicznym, 

3) w skład Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego wchodzą kandydaci 
w kolejności uzyskanych głosów, aż do wyczerpania limitu miejsc,  

4) nie mniej niż 30 procent składu Rady Naukowej, jednak nie więcej niż 14 
członków Rady Naukowej stanowią osoby spoza Ogrodu Botanicznego 
wybrane w trybie określonym w §2 ust. 1. pkt 3. 

 
2. Wybór grupy członków Rady Naukowej wymienionych w §2 ust. 1 pkt. 4 odbywa 

się w następującym trybie: 
1) kandydatów do tej grupy członków Rady Naukowej mogą zgłaszać wszyscy 

pracownicy naukowi Ogrodu Botanicznego zatrudnieni na etatach adiunkta 
i asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy, 

2) wyboru członków Rady Naukowej spośród zgłoszonych kandydatów mogą 
dokonywać wszyscy adiunkci i asystenci zatrudnieni w Ogrodzie Botanicznym. 

3) w skład Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego wchodzą kandydaci 
w kolejności uzyskanych głosów, aż do wyczerpania limitu miejsc. 

 
3. Wybory do Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego są tajne. 

 
4. W skład Rady Naukowej Ogrodu Botanicznego wchodzą kandydaci w kolejności 

uzyskanych głosów, aż do wyczerpania limitu miejsc, zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3 i 4. 
 
5. Wybory uważa się za ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 osób 

uprawnionych do głosowania. 
 
6. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez dyrektora Ogrodu 

Botanicznego. 
 
7. Komisja Wyborcza przedkłada dyrektorowi Ogrodu Botanicznego do 

zatwierdzenia terminarz i szczegółowy tryb wyboru członków Rady Naukowej. 
 
8. Radę Naukową powołuje Prezes Akademii, po zasięgnięciu opinii Wydziału II 

Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk, na okres 4 lat. 
 

§ 4 
 

Zakres działania Rady Naukowej 
 

1. Rada Naukowa sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Ogrodu Botanicznego 
dbając zwłaszcza o wysoki poziom jego działalności naukowej i rozwój młodych 
pracowników naukowych. 
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2. Rada Naukowa w szczególności: 

1) przyjmuje programy: badań, współpracy z zagranicznymi instytucjami 
naukowymi oraz działalności wydawniczej, 

2) opiniuje sprawozdania z działalności Ogrodu Botanicznego, 
3) uchwala projekt statutu Ogrodu Botanicznego, 
4) dokonuje oceny działalności kadry naukowej i innych grup pracowników 

Ogrodu Botanicznego, 
5) opiniuje wnioski dyrektora Ogrodu Botanicznego o mianowanie na stanowiska 

profesorów zwyczajnego i nadzwyczajnego oraz wniosków o zawarcie umowy 
o pracę na stanowisko pracownika naukowego i kierownika wewnętrznej 
naukowej jednostki organizacyjnej, 

6) uchwala regulamin określający tryb i częstotliwość dokonywania ocen 
okresowych wyników pracy pracowników naukowych Ogrodu Botanicznego, 

7) zgłasza kandydatury na członków Polskiej Akademii Nauk, 
8) zgłasza kandydatury do nagród naukowych, 
9) rozpatruje inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów, decyzji 

organów Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady, 
dyrektora Ogrodu Botanicznego lub dziekana Wydziału II Nauk Biologicznych 
i Rolniczych, 

10)  uchwala regulamin Rady. 
 

§ 5 
 

Posiedzenie Rady Naukowej 
 

1. Pierwszemu posiedzeniu Rady Naukowej przewodniczy Członek – senior 
i prowadzi Radę do momentu wyboru przewodniczącego. 

 
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Naukowa wybiera w głosowaniu tajnym 

przewodniczącego Rady oraz dwóch zastępców i sekretarza Rady zwykłą 
większością głosów. 

 
3. Dyrektor Ogrodu Botanicznego i jego zastępca ds. naukowych nie mogą pełnić 

funkcji przewodniczącego Rady lub jego zastępcy. 
 
4. W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym: 

- zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego ds. administracyjno – technicznych, 
- zastępca dyrektora Ogrodu Botanicznego ds. ekonomicznych i rozwoju, 
- główny księgowy, 
- kierownik ds. informacji naukowej i archiwizacji, 
- oraz osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady, których udział 

w pracach Rady uzna za wskazany. 
 
5. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w roku, Posiedzenia 

Rady zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępcy z własnej inicjatywy, na 
żądanie władz PAN, na wniosek dyrektora lub na wniosek co najmniej 1/4 liczby 
członków Rady. W nadzwyczajnych sytuacjach obrady mogą odbywać się za 
pomocą mediów elektronicznych.  
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6. Porządek obrad oraz termin posiedzenia Rady ustala przewodniczący Rady 
w porozumieniu z dyrektorem Ogrodu Botanicznego. Zawiadomienia o zwołaniu 
posiedzeń Rady wysyła Sekretarz, co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem. 
W nadzwyczajnych sytuacjach czas ten może zostać skrócony, po uzyskaniu 
pisemnej lub ustnej zgody co najmniej ¾ liczby członków.  

 
7. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi przewodniczący Rady lub jeden z jego 

zastępców. Dopuszcza się zmiany w porządku dziennym, jednak muszą być one 
przyjęte zwykłą większością głosów. 

 
8. Pomiędzy posiedzeniami Rady Naukowej mogą odbywać się posiedzenia 

Prezydium Rady zwoływane na wniosek Przewodniczącego. Posiedzenia mogą 
odbywać się zarówno stacjonarnie jak i za pomocą mediów elektronicznych. Na 
posiedzeniach tych Prezydium może podejmować decyzje na podstawie 
upoważnienia Rady w sprawach bieżących i zgłoszonych przez dyrektora 
Ogrodu. 

 
9. Dla określonych zadań Rada Naukowa powołuje spośród swoich członków stałe 

komisje: Komisję ds. Kadry Naukowej, Komisję ds. Oceny Badań Naukowych 
i Rozwoju Ogrodu. Powołując komisje Rada ustala zakres i tryb ich działania oraz 
wyznacza przewodniczącego i członków. W pracach komisji mogą brać udział 
z głosem doradczym specjaliści zaproszeni przez przewodniczącego 
komisji. Komisje te zobowiązane są do przedstawienia Radzie Naukowej 
sprawozdań z powierzonych im zadań. Komisje zbierają się na wniosek 
przewodniczącego komisji w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Rady 
Naukowej, a ich praca może odbywać się zarówno stacjonarnie jak i za pomocą 
mediów elektronicznych. 

 
10. Rada może powoływać również specjalne komisje działające okresowo dla 

rozpatrywania doraźnego innych spraw wynikających z kompetencji Rady. 
 
11. Z posiedzeń Rady Naukowej sporządza się protokoły, które podpisują 

przewodniczący Rady lub jego zastępcy i sekretarz Rady. Protokoły zostają 
przyjęte przez kolejne posiedzenia Rady. 

 
§ 6 

 
 Uchwały Rady Naukowej 

 
1. Wnioski i opinie oraz decyzje podejmowane są przez Radę w formie uchwały. 
 
2.  Do prawomocności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej połowy 

liczby członków, w tym przewodniczącego lub chociaż jednego z zastępców. 
 
3. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym. W przypadku, gdy obowiązujące 

przepisy stanowią inaczej lub na wniosek przynajmniej jednego członka Rady, 
zarządza się tajne głosowanie. 
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4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby 
głosów w głosowaniu jawnym rozstrzyga głos przewodniczącego, natomiast 
w głosowaniu tajnym zarządza się ponowne głosowanie. 

 
5.  W sprawach przedstawionych Prezesowi Polskiej Akademii Nauk dyrektor Ogrodu 

zobowiązany jest podać stanowisko Rady, jeśli dana sprawa była przedmiotem 
obrad Rady lub komisji powołanej przez Radę. 

 
§ 7 

 
Postanowienia końcowe 

 
Rada Naukowa PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności 
Biologicznej działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem z dnia 25 marca 
2019 r. 
 


