REGULAMIN
WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ I KADENCJI NA LATA 2011-2014
INSTYTUTU OGRODNICTWA W SKIERNIEWICACH

Podstawa prawna:
1. Art. 29-32 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96,
poz. 618);
2. Zarzą
dzenie nr D-021-3/2011 Kierownika Instytutu Ogrodnictwa z dnia 25 stycznia
2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa
I kadencji na lata 2011-2014.
ROZDZIAŁI
Postanowienia wstępne

1.

2.

3.

4.

§1
Rada Naukowa Instytutu Ogrodnictwa (zwanego w dalszej treś
ci regulaminu Instytutem)
jest organem stanowiącym, inicjują
cym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w
zakresie jego dział
alnoś
ci statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i
badawczo-technicznej.
Liczba czł
onków Rady Naukowej Instytutu wynosi 40 osób z czego 28 osób to
pracownicy zatrudnieni w Instytucie, w tym:
1) pracownicy naukowi posiadają
cy stopieńnaukowy doktora habilitowanego lub tytuł
naukowy, zatrudnieni w Instytucie w peł
nym wymiarze czasu pracy nie krócej niż
rok od dnia rozpoczę
cia procedury powoł
ania Rady Naukowej – 20 osób w tym
pracownicy oddział
ów:
OddziałSadownictwa - 7 osób
OddziałWarzywnictwa – 7 osób
OddziałRoś
lin Ozdobnych - 4 osoby
OddziałPszczelnictwa - 2 osoby
2) pracownicy naukowi posiadają
cy stopieńnaukowy doktora – 4 osoby, po jednej
osobie z każ
dego Oddział
u
3) pracownicy badawczo-techniczni i asystenci – 4 osoby, po jednej osobie z każdego
Oddział
u.
4) osoby spoza Instytutu Ogrodnictwa – 12 osób
Dyrektor Instytutu oraz Z-cy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych oraz pozostali
Zastępcy Dyrektora i gł
ówny księgowy, jeżeli speł
niająwymagania okreś
lone w Ustawie
z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych. Osoby te nie sązaliczane do
liczby osób okreś
lonych w § 1 ust. 2.
Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

§2
Czł
onkowie Rady Naukowej, zatrudnieni w Instytucie Ogrodnictwa, wskazani w ust. 2
pkt. 1-3 §1 niniejszego Regulaminu wybierani sąw wyborach tajnych, bezpoś
rednich i
równych.
Czynne prawo wyborcze przysł
uguje wszystkim zatrudnionym pracownikom Instytutu,
bez wzglę
du na wymiar ich zatrudnienia.
Bierne prawo wyborcze przysł
uguje:
1) Wszystkim pracownikom naukowym posiadają
cym stopieńnaukowy doktora,
doktora habilitowanego lub tytułnaukowy, zatrudnionym w Instytucie w peł
nym
wymiarze czasu pracy nie krócej niżrok od dnia rozpoczę
cia procedury powoł
ania
Rady Naukowej
2) Pracownikom badawczo-technicznym i asystentom, zatrudnionym w Instytucie, w
peł
nym wymiarze czasu pracy nie krócej niżrok od dnia rozpoczę
cia procedury
powoł
ania Rady Naukowej
§3
Wybory do Rady Naukowej przeprowadza Komisja Wyborcza powoł
ana przez Dyrektora
Instytutu nie póź
niej niżtrzy tygodnie przed planowanym terminem wyborów.
Skł
ad Komisji Wyborczej Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa podaje do wiadomoś
ci
pracownikom przez zamieszczenie ogł
oszenia w siedzibach Oddział
ów Instytutu tj.
Sadownictwa w Skierniewicach ul. Pomologiczna 18; Warzywnictwa w Skierniewicach
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3; Roś
lin Ozdobnych w Skierniewicach ul. Waryńskiego 14;
Pszczelnictwa w Puł
awach ul. Kazimierska 2 oraz na stronach internetowych Instytutu
Ogrodnictwa.
Czł
onek Komisji nie może byćjednocześ
nie kandydatem do Rady Naukowej.

§4
1. Komisja Wyborcza wył
ania spoś
ród swoich czł
onków przewodniczą
cego oraz komisję
skrutacyjną
.
2. Do zadańKomisji Wyborczej należ
y:
1) Ustalenie i ogł
oszenie terminów:
a) zgł
aszania kandydatów do Rady Naukowej,
b) sporzą
dzania i podania do wiadomoś
ci pracowników list kandydatów do Rady
Naukowej,
c) gł
osowania.
2) Przyjmowanie zgł
oszeńkandydatów do Rady Naukowej.
3) Sporzą
dzenie protokoł
u z przebiegu wyborów.
4) Przeprowadzenie wyborów i ogł
oszenie ich wyników.
§5
1. W przypadku wygaś
nię
cia mandatu czł
onka Rady Naukowej w trakcie trwania kadencji
w związku z rezygnacjąz czł
onkostwa w Radzie, rozwiązaniem stosunku pracy z
Instytutem w czasie trwania kadencji Rady lub ś
mierciączł
onka Rady – mandat ten

zostaje niezwł
ocznie obsadzony przez osobęz tej samej grupy pracowników, która w
wyborach uzyskał
a kolejno najwię
ksząliczbęgł
osów, a nie otrzymał
a mandatu.
2. W przypadku, gdy nie jest moż
liwe uzupeł
nienie skł
adu Rady Naukowej w sposób
wskazany w pkt. 1, przeprowadza sięwybory uzupeł
niają
ce na zasadach wskazanych w
niniejszym Regulaminie.
ROZDZIAŁII
Zgł
aszanie kandydatów
§6
1. Prawo zgł
aszania kandydatów przysł
uguje wszystkim pracownikom Instytutu
Ogrodnictwa, bez względu na wymiar ich zatrudnienia.
2. Zgł
oszenia kandydatów dokonuje się w formie pisemnej na „Karcie zgł
oszenia”,
stanowią
cej zał
ą
cznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. „Karta zgł
oszenia” powinna być
podpisana przez osobę zgł
aszają
cą oraz przez kandydata, którego podpis jest
jednoznaczny z wyraż
eniem zgody na kandydowanie w wyborach.
3. „Karty zgł
oszenia” należy dorę
czyćPrzewodniczą
cemu Komisji nie póź
niej niż14 dni
przed terminem wyborów.
§7
1. Komisja Wyborcza na podstawie zebranych „Kart zgł
oszenia” ustala w porzą
dku
alfabetycznym listy kandydatów dla poszczególnych grup mandatowych wymienionych
w ust. 2 pkt. 1-3 §1 niniejszego Regulaminu, z podaniem tytuł
u i stopnia naukowego
kandydatów, a także liczby miejsc mandatowych dla każ
dej grupy oraz przygotowuje
karty do gł
osowania.
2. Komisja Wyborcza, co najmniej 7 dni przed terminem wyborów, podaje do wiadomoś
ci
pracowników Instytutu listy kandydatów.
ROZDZIAŁIII
Wybory
§8
1. Gł
osowanie w siedzibach Oddział
ów Instytutu Ogrodnictwa: Sadownictwa w
Skierniewicach ul. Pomologiczna 18; Warzywnictwa w Osadzie Pał
acowej w
Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 1/3; Roś
lin Ozdobnych w Skierniewicach ul.
Waryńskiego 14; Pszczelnictwa w Puł
awach ul. Kazimierska 2, odbywa sięw tym
samym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Instytutu.
2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna, skł
adają
ca sięz 3 osób w każ
dym z
wymienionych w ust. 1 oddział
ów Instytutu Ogrodnictwa, wyznaczonych przez
przewodniczą
cego Komisji Wyborczej spoś
ród jej czł
onków.
§9
1. Do zadańkomisji skrutacyjnej należ
y:
1) Przeprowadzenie gł
osowania w terminie ustalonym przez Dyrektora Instytutu;

2) Zliczenie, po zakończeniu gł
osowania, gł
osów oddanych na poszczególnych
kandydatów:
3) Sporzą
dzenie protokoł
u z przebiegu gł
osowania:
4) Dostarczenie przewodniczącemu Komisji Wyborczej w terminie 2 dni od dnia
gł
osowania protokoł
u z przebiegu gł
osowania wraz z kartami do gł
osowania.

1.
2.

3.
4.

§10
Gł
osowanie odbywa sięprzez postawienie na karcie gł
osowania znaku X przy nazwisku
kandydata.
Za nieważ
ny uznaje sięgł
os, gdy na karcie gł
osowania wskazano wię
ksząliczbę
kandydatów, niżjest miejsc mandatowych w danej grupie lub gdy karta gł
osowania jest
przekreś
lona.
Nazwiska dopisane na karcie gł
osowania nie sąuwzglę
dniane przez komisjęskrutacyjną
.
Za wybranych w poszczególnych grupach mandatowych oraz na poszczególne miejsca
mandatowe uznaje siętych kandydatów, którzy uzyskali najwię
ksząliczbęważnych
gł
osów.

§11
1. W przypadku uzyskania tej samej liczby gł
osów przez dwóch lub wię
cej kandydatów z
tej samej grupy mandatowej, a kandydatów jest wię
cej niżwolnych miejsc mandatowych,
przeprowadza siękolejnąturęwyborów w celu obsadzenia miejsc nieobsadzonych w
poprzedniej turze.
2. Wybory do rady sąważ
ne jeż
eli gł
osował
o w nich 50% plus 1 uprawnionych do
gł
osowania. Obsadzenie poszczególnych miejsc mandatowych nie jest warunkowane
uzyskaniem kwalifikowanej wię
kszoś
ci gł
osów.
3. Komisja Wyborcza po podliczeniu gł
osów, na podstawie otrzymanych protokoł
ów z
poszczególnych komisji skrutacyjnych sporzą
dza protokółkońcowy oraz ogł
asza wyniki
wyborów.
ROZDZIAŁIV
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.
4.

§12
Komisja Wyborcza przekazuje Dyrektorowi Instytutu Ogrodnictwa protokółz wyborów
oraz karty gł
osowania w celu ich przechowania do nastę
pnych wyborów.
Wyniki wyborów sąpodawane niezwł
ocznie do wiadomoś
ci pracowników Instytutu
przez zamieszczenie ogł
oszenia w siedzibie Instytutu w miejscu zwyczajowo przyję
tym
oraz na stronie internetowej Instytutu.
Dyrektor Instytutu niezwł
ocznie zawiadamia ministra nadzorującego o przeprowadzeniu
wyborów, przesył
ając ich wyniki,
Rozwią
zanie Komisji nastę
puje po ogł
oszeniu wyników wyborów.

§13
Protesty dotyczą
ce prawidł
owoś
ci wyborów zgł
aszane sąDyrektorowi Instytutu Ogrodnictwa
w formie pisemnej w terminie 7 dni roboczych od dnia ogł
oszenia wyników wyborów. W
przypadku stwierdzenia uchybień, które mogł
y miećwpł
yw na wynik wyborów Dyrektor po
rozważ
eniu cał
okształ
tu sprawy oraz, po konsultacji ze swoimi Zastępcami, moż
e zarzą
dzić
powtórzenie wyborów, o czym zawiadamia ministra nadzorującego.

§14
Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwoł
uje Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa.

