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Załącznik do Uchwały
Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 1/2020
z 16 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia regulaminu Instytutu Nauk Biologicznych

Regulamin
Instytutu Nauk Biologicznych
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
przyjęty na Radzie Instytutu 16.01.2020r.
§ 1.
Na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego istnieje
Instytut Nauk Biologicznych, zwane dalej: Instytutem.
§ 2.
Instytut powołany jest do organizowania i prowadzenia działalności naukowej i badawczej w
dyscyplinie nauk biologicznych.

§ 3.
Instytut funkcjonuje na podstawie Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie oraz niniejszego regulaminu.
§ 4.
[Struktura Instytutu]
1. Podstawowymi jednostkami Instytutu są: katedry i zakłady.
2. Na czele Instytutu stoi dyrektor, który jest przełożonym wszystkich pracowników Instytutu.
§ 5.
[Powołanie dyrektora i wicedyrektora Instytutu]
1. Dyrektora Instytutu oraz wicedyrektora powołuje i odwołuje rektor na wniosek dziekana, a przed
powołaniem zasięga opinii Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.
2. Dyrektorem Instytutu może być osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego, zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, jeśli spełnia
wymogi określone w Statucie UKSW § 24 ust. 1 pkt. 2–7.
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3. Wicedyrektorem Instytutu może być osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora,
zatrudniona w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy, jeśli spełnia wymogi określone
w Statucie UKSW§ 24 ust. 1 pkt. 2–7.
§ 6.
[Kompetencje dyrektora Instytutu]
1. Do kompetencji dyrektora Instytutu należy w szczególności:
1) w zakresie ogólnego kierownictwa:
a) organizowanie bieżącej pracy Instytutu,
b) czuwanie nad wykonaniem uchwał senatu oraz zarządzeń i decyzji rektora oraz dziekana,
c) wydawanie zarządzeń i decyzji dotyczących Instytutu,
d) określanie zakresu obowiązków wicedyrektora i sprawowanie nadzoru nad ich
wykonywaniem,
e) inicjowanie działań katedr Instytutu oraz sprawowanie nad nimi ogólnego nadzoru,
f) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych, o ile jest
jej przewodniczącym,
g) czuwanie nad wykonaniem uchwał Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych oraz zarządzeń i
decyzji dziekana,
h) przedstawianie Radzie Dyscypliny Nauk Biologicznych projektu kierunków działalności
naukowej oraz rozwoju Instytutu, a także rocznych planów badań naukowych, w wykonaniu
misji i strategii Uniwersytetu i wydziału,
i) podejmowanie decyzji i wydawanie zarządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania
Instytutu,
j) powoływanie sekretarza Instytutu i określanie jego obowiązków w trybie decyzji.
2) w zakresie nadzoru nad działalnością naukową Instytutu:
a) opracowanie projektu strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie nauk biologicznych,
b) opracowanie plan rozwoju naukowego badań w dyscyplinie nauk biologicznych zgodnego ze
strategią, o której mowa powyżej, oraz nadzór nad jego realizacją,
c) podejmowanie inicjatyw w sprawach współpracy Instytutu z instytucjami naukowymi i
naukowo-dydaktycznymi w kraju i za granicą,
d) wnioskowanie o obsadę kierowników katedr i zakładów,
e) określanie zasad sporządzania sprawozdań z działalności naukowej przez pracowników
Instytutu.
3) w zakresie spraw pracowniczych:
a) dbanie o należytą obsadę stanowisk nauczycieli akademickich zatrudnianych na stanowiska
badawcze i badawczo-naukowe,
b) opracowywanie zasad oceny pracowniczej w części dotyczącej oceny działalności naukowej,
w dyscyplinie nauk biologicznych.
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4) w zakresie rozwoju kadr naukowych:
a) podejmowanie decyzji związanych z procedurą nadawania stopni naukowych,
b) współpraca z dyrektorami szkół doktorskich i kierownikami ścieżek kształcenia w zakresie
kształcenia doktorantów w ścieżce dyscypliny w szkole doktorskiej.
5) w zakresie spraw gospodarczych, finansowych i administracyjnych:
a) dysponowanie środkami finansowymi przydzielonymi dyscyplinie naukowej na badania
naukowe,
b) inicjowanie i rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
2. Dyrektor przedstawia dziekanowi roczne sprawozdanie z efektów działalności naukowej Instytutu,
w tym z realizacji planu rozwoju naukowego badań w dyscyplinie nauk biologicznych.
§ 7.
[Rada Dyscypliny Naukowej]
1. W Instytucie funkcjonuje Rada Dyscypliny Nauk Biologicznych.
2. W skład Rady Dyscypliny Naukowej wchodzą:
1) profesorowie i profesorowie UKSW, dla których Uniwersytet jest podstawowym miejscem
pracy z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli deklarację
o dyscyplinie nauk biologicznych, a także dziekan Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, do
którego należy Instytut, o ile złożył deklarację o dyscyplinie nauk biologicznych;
2) nauczyciele akademiccy niewymienieni w ppkt. 1, dla których Uniwersytet jest podstawowym
miejscem pracy, z grupy pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, którzy złożyli
deklarację o dyscyplinie nauk biologicznych, w liczbie stanowiącej maksimum 25% składu
Rady Dyscypliny Naukowej;
3. Kadencja Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych odpowiada kadencji rektora.
4. Nauczyciele akademiccy zatrudniani w czasie trwania kadencji lub nauczyciele akademiccy
awansujący, spełniający wymogi członkostwa w Radzie Dyscypliny Nauk Biologicznych, stają
się jej członkami z pierwszym dniem zatrudnienia lub awansu.
5. W przypadku zmiany składu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych w trakcie trwania kadencji,
nie zmienia się liczby członków rady, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2.
§ 8.
[Zasady działania Rady Dyscypliny Naukowej]
1. Przewodniczącym Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych jest dyrektor Instytutu lub dziekan, jeśli
jest członkiem Rady. Decyzję w tej kwestii podejmuje Rada Dyscypliny Naukowej. Zastępcą
przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych jest wicedyrektor lub dyrektor
Instytutu.
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2. W razie nieobecności przewodniczącego, posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej prowadzi jego
zastępca. Gdy ani przewodniczący, ani jego zastępca nie mają możliwości wykonywania swych
obowiązków, posiedzeniu Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych najstarszy wiekiem członek
Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych obecny na posiedzeniu.
3. W ramach Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych mogą być tworzone zespoły robocze, w których
skład mogą zostać włączeni członkowie wspólnoty Uniwersytetu, niebędący członkami Rady
Dyscypliny Nauk Biologicznych.
4. Uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego podejmują członkowie
Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych mający co najmniej stopień naukowy doktora
habilitowanego.
5. W posiedzeniach Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych mogą uczestniczyć z głosem doradczym
inni pracownicy Instytutu zaproszone przez przewodniczącego Rady Dyscypliny.
§ 9.
[Kompetencje Rady Dyscypliny Naukowej]
1. Do kompetencji Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych należy:
1) w zakresie ustalania ogólnych kierunków działania Instytutu:
a) uchwalanie strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie nauk biologicznych,
b) opiniowanie planu rozwoju naukowego badań w dyscyplinie nauk biologicznych,
przygotowanego przez dyrektora Instytutu,
c) opiniowanie kwestii związanych z ewaluacją jakości działalności naukowej,
d) wyznaczenie kierunków rozwoju badań naukowych Instytutu,
e) opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,
f) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Instytutu;
2) w zakresie rozwoju kadr naukowych nadawanie stopni naukowych;
3) w zakresie organizacji Instytutu:
a) opiniowanie wniosków w sprawie utworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek
organizacyjnych Instytutu, w szczególności katedr,
b) opiniowanie regulaminu jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Instytutu;
5) w zakresie stosunków pracy na wydziale:
a) opiniowanie wniosków w sprawie rozpisania konkursów na stanowiska badawcze i badawczodydaktyczne,
b) opiniowanie wniosków w sprawie zatrudnienia na stanowiska badawcze i badawczodydaktyczne,
c) opiniowanie wniosków w sprawie zmiany stanowisk na badawcze i badawczo-dydaktyczne.
§ 10.
[Katedra, zakłady i ich kierownicy]
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1. Jednostkami organizacyjnymi Instytutu są katedry i zakłady.
2. Katedra organizuje i prowadzi prace badawcze stanowiące przedmiot wyodrębnionej specjalności
naukowej.
3. Katedrą kieruje jej kierownik.
4. Kierownikiem katedry może być nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie w pełnym
wymiarze czasu pracy, posiadający tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
zatrudniony w UKSW jako podstawowym miejscu pracy.
5. Kierownika katedry powołuje rektor na wniosek dziekana po uzyskaniu opinii dyrektora Instytutu.
6. W razie opróżnienia funkcji kierownika katedry i niezatrudniania w katedrze innej osoby mającej
tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego przypisanego do tej katedry, rektor
może na wniosek dziekana, powołać osobę do pełnienia obowiązków kierownika katedry
niespełniającą wymogu, o którym mowa ust. 3.
7. Kierownik katedry jest odpowiedzialny za zapewnienie należytego poziomu badań naukowych
prowadzonych przez pracowników.
8. Kierownik katedry podejmuje decyzje w sprawach dotyczących katedry, niezastrzeżonych do
kompetencji organów Uniwersytetu lub osób pełniących funkcje kierownicze w Uniwersytecie.
9. Do zadań kierownika katedry należy w szczególności:
a) planowanie i organizowanie badań naukowych i innych form działalności naukowej katedry, w
tym składanie lub inicjowanie składania projektów badawczych do instytucji przyznających
środki na badania naukowe inne niż na działalność statutową;
b) nadzorowanie wykonywania projektów badawczych podejmowanych w katedrze;
c) dbanie o stały rozwój naukowy i awans zawodowy pracowników katedry;
d) składanie wniosków do dyrektora Instytutu w sprawie zatrudnienia, zmiany lub rozwiązania
stosunku pracy z pracownikiem katedry albo w sprawie jego przeniesienia do innej jednostki
organizacyjnej Wydziału lub Uniwersytetu;
e) raz w roku kierownik składa sprawozdanie dyrektorowi Instytutu z działalności katedry, z
samooceną zrealizowanych zadań zgodnie z przyjętym planem rozwoju katedry (w obszarze
naukowym oraz rozwoju naukowego pracowników);
f) tryb oceny sprawozdania katedry określa dyrektor Instytutu, w drodze decyzji, po zasięgnięciu
opinii Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych.
10. Zakład stanowi jednostkę organizacyjną katedry.
11. Zakładem kieruje jego kierownik.
12. Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień
naukowy doktora, zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
13. Kierownika zakładu powołuje rektor na wniosek dziekana po uzyskaniu opinii dyrektora
Instytutu.
14. Do zadań kierownika Zakładu należy w szczególności:
a) planowanie i organizowanie badań naukowych i innych form działalności naukowej zakładu;
b) nadzorowanie wykonywania projektów badawczych podejmowanych w zakładzie;
c) dbanie o stały rozwój naukowy i awans zawodowy pracowników zakładu.
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§ 11.
[Przepisy końcowe]
W przypadkach nieprzewidzianych przez Regulamin stosuje się przepisy nadrzędne, w tym Statutu
UKSW. Wszelkie zmiany w Statucie UKSW skutkują automatycznie zmianami w Regulaminie
Instytutu Nauk Biologicznych.
§ 17.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r.

