
 

  

Regulamin Rady Naukowej  

Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 

- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego 

przyjęty uchwałą Rady Naukowej kadencji 2018 - 2022 

w dniu 25 maja 2018 r. 

 

§ 1. 

Rada Naukowa Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa 

Mazowieckiego, zwana dalej: „Radą”, jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Biblioteki 
w zakresie jej działalności statutowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowej oraz 
spraw związanych z rozwojem kadry naukowo-badawczej. 

§ 2. 

Radę powołuje na 4-letnią kadencję Dyrektor Biblioteki na podstawie §10 ust. 2 Statutu Biblioteki 
Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, nadanego Uchwałą 
Nr 125/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 5 września 2016 r.  

§ 3. 
Do zadań Rady należy opiniowanie działalności naukowej, w tym: 

1) programów naukowo-badawczych; 
2) planów wydawniczych; 
3) zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi; 

oraz zmian struktury organizacyjnej w części dotyczącej jednostek merytorycznych. 

§ 4. 
1. Rada składa się z 12 osób.  
2. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady wybierają członkowie Rady 

ze swego grona w głosowaniu tajnym na pierwszym zebraniu Rady.  

§ 5. 
Podstawową formą działania Rady są zebrania, które odbywają się przynajmniej raz w roku. Zebrania 
Rady zwołuje jej przewodniczący na wniosek Dyrektora Biblioteki lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby 
członków Rady. 

§ 6. 

W zebraniach Rady oprócz Członków mogą uczestniczyć: 

1) Dyrektor Biblioteki, Wicedyrektorzy Biblioteki, 
2) inne osoby z Biblioteki i innych instytucji zaproszone, w razie potrzeby, przez 

Przewodniczącego Rady. 

§7 

1. Porządek obrad zebrań Rady ustala przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. 

2. Zawiadomienia o zebraniach Rady powinny być wysłane członkom Rady i osobom zaproszonym nie 
później niż 15 dni przed terminem posiedzeń. 

§ 8. 

1. Zebrania Rady prowadzi jej Przewodniczący lub jego Zastępca. 

2. Do prawomocności uchwał Rady, w tym zmian w regulaminie Rady, niezbędna jest obecność co 

najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. 

3. Uchwały Rady zapadają zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile uchwała Rady nie 
stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. 

4. Uczestnicy zebrania Rady niebędący jej członkami dysponują jedynie głosem doradczym. 

§ 9. 

Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokół przyjmowany jest na następnym posiedzeniu Rady. 

§ 10. 

1. Techniczną obsługę Rady zapewnia Biblioteka. 

2. Wydatki związane z podstawową działalnością Rady pokrywa Biblioteka. 

3. Sekretarz Rady przedstawia Dyrektorowi Biblioteki preliminarz wydatków związanych  

z działalnością Rady z odpowiednim wyprzedzeniem. 

§ 11. 
1. Niniejszy regulamin został przyjęty na pierwszym zebraniu Rady Naukowej Biblioteki Publicznej m. 

st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2018 r. 
2. Niniejszy regulamin może być zmieniony Uchwałą Rady. 


