
R E G U L A M I N 
RADY NAUKOWEJ KONSORCJUM BIOFARMA 

Rada Naukowa Konsorcjum BIOFARMA zwana dalej Radą, działa na podstawie § 5 umowy 
Konsorcjum z dnia 19 maja 2007 roku, uchwały Komitetu Sterującego nr 3 z dnia 25 maja 
2007 roku oraz niniejszego regulaminu. 

Postanowienia wstępne 

§ 1 

Niniejszy regulamin określa ustrój wewnętrzny Rady oraz zasady i tryb jej działania. 

§ 2 

1. Uchwalenie regulaminu i jego zmiana następuje większością 2/3 głosów w obecności, 
co najmniej 3/4 liczby członków Rady.  

2. Z wnioskiem o zmianę regulaminu może wystąpić Przewodniczący Rady  lub 
członkowie Rady.  

Charakter i zadania Rady 

§ 3 

1. Rada Naukowa jest Organem doradczym Konsorcjum. 
2. Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności wyznaczanie nowych obszarów i 

form działania Konsorcjum, opiniowanie i ocena kolejnych projektów badawczych, 
ustalanie priorytetowych tematów badawczych w ramach konsorcjum.  

§ 4 

1. Do kompetencji Rady należy w szczególności:  
a. Ustalanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i 

wdrożeniowej Konsorcjum.  
b. Opiniowanie wniosków o przyznawanie grantów badawczych, 
c. Opiniowanie projektów Uchwał Komitetu Sterującego o powołanie liderów 

projektów. 
d. Rada jest uprawniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności Konsorcjum.  

Powołanie i skład Rady  

§ 5 

1. Członków Rady Naukowej powołuje Komitet Sterujący na wniosek członków 
Konsorcjum, Przewodniczącego Rady Naukowej oraz z własnej inicjatywy. 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komitetu 
Sterującego. 

 
2. Rada Naukowa na pierwszym posiedzeniu dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady. 



 
  

 § 6 

Kadencja Rady trwa 4 lata. 

 § 7 

1. Obsługa administracyjna Komitetu wykonywana jest przez Politechnikę Śląską. 

2. Członkowie Rady nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. 

Formy i tryb działania Rady 

§ 8 

1. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Rady, Przewodniczący Komitetu 
Sterującego oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.  

2. Posiedzenia Rady powinny odbywać się stosownie do potrzeb, ale przynajmniej 2 razy 
do roku.  

3. Posiedzenie Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 
Przewodniczącego Komitetu Sterującego lub członków Rady.  

4. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z informacją o proponowanym porządku obrad 
oraz ewentualnymi materiałami winno być przekazane uczestnikom posiedzenia z 
wyprzedzeniem 7 dni.  

5. Posiedzenia prowadzi przewodniczący Rady albo, w razie potrzeby, wskazany przez 
przewodniczącego lub przez Radę inny członek Rady.  

§ 9 

1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.  
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.  
3. Głosowanie jest jawne. W sprawach osobowych lub na wniosek dowolnego członka 

Rady przeprowadza się głosowanie tajne.  
4. Uchwały są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zgodnie z zasadami określonymi w 

punktach 2 i 3 w obecności, co najmniej 1/2 liczby członków Rady za wyjątkiem 
określonym w § 2.  

§ 10 

1. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.  
2. Treść protokołu jest podawana do wiadomości członkom Rady 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 


