DZIENNIK URZĘDOWY
Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Warszawa, dnia 29 września 2017 r.
Poz. 67
ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
z dnia 26 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast
w Krakowie

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1158 i 1452) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 33 Ministra Infrastruktury z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie (Dz. Urz. MI poz. 47) w załączniku §10
otrzymuje brzmienie:
"§10 1. Organami Instytutu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Naukowa.
2. Rada naukowa Instytutu liczy 12 członków. W skład rady naukowej wchodzą:
1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 6,
2) osoby spoza Instytutu w liczbie 6.
3. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1
pkt 1 i posiadających stopień naukowy doktora, doktora habilitowanego lub tytuł naukowy
wynosi 4, w tym liczba miejsc w radzie dla osób posiadających stopień naukowy doktora
habilitowanego lub tytuł naukowy, nie powinna być większa niż 3.
4. Liczba należnych miejsc w radzie dla członków rady naukowej wskazanych w ust. 1
pkt 1 i nieposiadających stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu
naukowego wynosi 2.
5. Osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym
zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia
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rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej, wchodzą w skład rady naukowej, jeżeli ich
liczba jest mniejsza lub równa liczbie należnych im miejsc w razie. Jeżeli liczba tych osób
przekracza liczbę należnych miejsc w radzie, przeprowadza się głosowanie tajne. W skład
rady wchodzą osoby, które otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
6. Pozostali członkowie rady naukowej, będący pracownikami Instytutu, są wybierani
w głosowaniu

tajnym

spośród

pracowników

naukowych

i

badawczo-technicznych

nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Instytucie nie krócej niż rok od dnia
rozpoczęcia procedury powołania rady naukowej. W skład rady wchodzą osoby, które
otrzymają kolejno największą liczbę głosów."
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Budownictwa: A. Adamczyk

