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Zatwierdzam: 
 
__________________________ 
Prezes Centrum Łukasiewicz 
 
__________________________ 
data 

 
 
 

STATUT  
instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz pod nazwą  

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych  
 
 

§ 1. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 poz. 534);  

2) innych przepisów odnoszących się do instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz; 

3) niniejszego statutu. 

§ 2. 

Ilekroć mowa o: 

1) ustawie o Sieci, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej 

Łukasiewicz (Dz. U. z 2019 poz. 534); 

2) Sieci, należy przez to rozumieć Sieć Badawczą Łukasiewicz, o której mowa w ustawie o Sieci; 

3) Instytucie Sieci, należy przez to rozumieć Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez 

Chemicznych; 

4) Dyrektorze, należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu Sieci; 

5) zastępcy Dyrektora, należy przez to rozumieć zastępcę Dyrektora Instytutu Sieci; 

6) Radzie, należy przez to rozumieć Radę Instytutu Sieci; 

7) Statucie, należy przez to rozumieć statut Instytutu Sieci. 

 

§ 3. 

1. Siedzibą Instytutu Sieci jest miasto Puławy. 

2. Instytut Sieci może tworzyć oddziały.  

3. Instytut Sieci może tworzyć spółki kapitałowe, a także obejmować lub nabywać akcje lub udziały 

w tych spółkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

4. Instytut Sieci może używać skróconej nazwy „Łukasiewicz - INS”. 



Tekst jednolity opracowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 30/1/2021 z dnia 13 grudnia 
2021r. Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 

_____________________________________________________________________________________ 

Strona 2 z 11 

 

5. Instytut Sieci może używać nazwy angielskiej „ŁUKASIEWICZ Research Network – New Chemical 

Syntheses Institute” lub „ŁUKASIEWICZ – New Chemical Syntheses Institute” i skróconej nazwy 

angielskiej „ŁUKASIEWICZ - INS”.  

6. Instytut Sieci posiada osobowość prawną i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego. 

7. Instytut Sieci działa w ramach Sieci. 

8. Nadzór nad działalnością Instytutu Sieci sprawuje Prezes Centrum Łukasiewicz. 

9. Instytut Sieci ma prawo używania okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej i nazwą „Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez 

Chemicznych” w otoku.  

10. Instytut Sieci prowadzi działalność w zgodności z przepisami prawa oraz zasadami rzetelności, 

celowości i gospodarności. 

§ 4. 

1. Podstawowym przedmiotem działalności Instytutu Sieci jest: 

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych 

badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie  

i upowszechnianie wyników tych badań i prac; 

2) realizacja projektów badawczych w ramach celu Sieci, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 

ustawy o Sieci; 

3) komercjalizacja w rozumieniu ustawy o Sieci; 

4) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz 

komercjalizacji. 

2. Poza działalnością podstawową, o której mowa w ust. 1, Instytut Sieci może: 

1) realizować projekty badawcze w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych innych niż 

określone w ustawie o Sieci; 

2) produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały; 

3) prowadzić działalność: 

a) metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, 

b) w zakresie standaryzacji procesów wspierających rozwój innowacyjności, 

c) w zakresie popularyzacji nauki i wiedzy o nowych technologiach; 

4) dokonywać oceny zgodności; 

5) opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych na podstawie projektów 

badawczych realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4-6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce; 

6) prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki; 
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7) prowadzić inną działalność związaną z charakterem Instytutu Sieci. 
 
3. W ramach przedmiotu działania, na zasadach określonych w ustawie o Sieci, Instytut Sieci może:  

1) prowadzić działalność podstawową w zakresie: 

a) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i 

technicznych – PKD 72.19.Z,  

b) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – PKD 72.11.Z, 

c) prowadzenie działalności w zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa 

technicznego – PKD 71.12.Z, 

d) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B, 

e) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie 

sklasyfikowana – PKD 74.90.Z. 

2) prowadzić działalność inną niż podstawowa w zakresie: 

a) prowadzenie biblioteki naukowej – PKD 91.01.A, 

b) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z, 

c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B, 

d) działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z, 

3) prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną w zakresie: 

a) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych – PKD 20.13.Z, 

b) produkcja barwników i pigmentów – PKD 20.12.Z, 

c) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – PKD 20.14.Z, 

d) produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych – PKD 20.20.Z1, 

e) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych – PKD 20.10.Z, 

f) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych – PKD 21.20.Z, 

g) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych gdzie indziej nieskalsyfikowana – PKD 

20.59.Z, 

h) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z, 

i) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 28.29.Z, 

j) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 28.99.Z,  

k) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z, 

                                                           
1 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu 
Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu 
Nowych Syntez Chemicznych  
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l) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

i targowiskami – PKD 47.99.Z, 

m) uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyłączeniem ryżu – 

PKD 01.11.Z, 

n) uprawa rolna połączona z chowem i hodowlą zwierząt – PKD 01.50.Z, 

o) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z, 

p) produkcja olejków eterycznych – PKD 20.53.Z, 

q) wynajem i zrządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 

68.20.Z, 

r) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – PKD 38.21.Z, 

s) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych – PKD 38.22.Z. 

4. Zakres działalności Instytutu Sieci obejmuje:  

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych 

badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz wdrażanie  

i upowszechnianie wyników tych badań i prac w zakresie: 

a) nauk technicznych w zakresie: nawozy mineralne, środki agrochemiczne, środki paszowe, 

produkty nieorganiczne i organiczne, przetwórstwo wybranych tworzyw sztucznych oraz 

pokrewnych produktów technicznych i pokrewnych procesów technologicznych, w tym 

organicznych, inżynieria chemiczna, kataliza i katalizatory,2 

b) międzydyscyplinarnych nauk z przewagą nauk przyrodniczych i technicznych w zakresie: 

ochrona środowiska oraz wpływ nawozów mineralnych i środków agrochemicznych na 

środowisko naturalne3, 

c) nauk rolniczych w zakresie: ekstrakty roślinne, stosowanie nawozów i środków 

agrochemicznych, optymalizacja nawożenia różnymi formami nawozów i zastosowania 

środków agrochemicznych różnymi formami środków agrochemicznych oraz wpływ 

nawozów i środków agrochemicznych na produkcję rolniczą i jej jakość4, 

d) nauk medycznych w zakresie: surowce i półprodukty do wytwarzania środków 

farmaceutycznych i ochrony zdrowia, w tym surowce pochodzenia naturalnego zawierające 

                                                           
2 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt a) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
3 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt a) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
4 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt a) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 



Tekst jednolity opracowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 30/1/2021 z dnia 13 grudnia 
2021r. Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 

_____________________________________________________________________________________ 

Strona 5 z 11 

 

środki odurzające lub substancje psychotropowe zarówno będące jak i niebędące 

produktami leczniczymi, 

e) nauk chemicznych, w zakresie: chemia nieorganiczna, 

f) biotechnologii w zakresie: technika i metody procesów biotechnologicznych; 

2) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych dla stworzenia podstaw 

teoretycznych i praktycznych nowych działów produkcji, doskonalenie metod badań naukowych 

i prac rozwojowych, nowych metod wytwarzania i ochrony środowiska, obejmujących również 

ochronę własności przemysłowej; 

3) opracowywanie ocen stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów 

gospodarki, które wykorzystują wyniki badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie 

wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki; 

4) prowadzenie prac przemysłowych i rozwojowych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, 

kosmetycznego, farmaceutycznego, hutnictwa, budownictwa, górnictwa, energetyki i rolnictwa, 

udoskonalanie metod wytwarzania stosowanych w przemyśle w kierunku zmniejszenia ich 

uciążliwości dla środowiska; 

5) wytwarzanie, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, 

aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod 

badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury; 

6) prowadzenie działalności w zakresie inżynierii oraz związanego z nią doradztwa technicznego,  

w tym: projektowanie nowych oraz doskonalenie funkcjonujących procesów i systemów, 

wykonywanie projektów instalacji doświadczalnych i przemysłowych, konstrukcja aparatów  

i urządzeń, nadzór nad opracowaniem dokumentacji wykonawczej, nadzór autorski przy 

budowie lub modernizacji instalacji, nadzór oraz udział w rozruchu i wdrażaniu technologii; 

7) prowadzenie działalności i opracowywanie koncepcji w zakresie wykorzystania surowców  

i materiałów odpadowych w przemyśle nawozowym i agrochemicznym5; 

8) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu oraz 

opracowywanie programów do sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle chemicznym; 

9) opracowywanie technologii i wytwarzanie doświadczalnych i prototypowych surowców  

i materiałów, nawozów mineralnych, środków agrochemicznych i innych środków 

                                                           
5 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt b) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
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wspomagających uprawę roślin, katalizatorów, sorbentów, ekstraktów roślinnych, niemające 

charakteru komercyjnego6; 

10) prowadzenie działalności normalizacyjnej, certyfikacyjnej, aprobacyjnej; 

11) wykonywanie badań i analiz oraz opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych 

badań naukowych i prac rozwojowych; 

12) dokonywanie kontroli urzędowej i oceny przedrejestracyjnej nawozów mineralnych, środków 

agrochemicznych i innych środków wspomagających uprawę roślin7; 

13) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności, głównie dla producentów i użytkowników 

chemikaliów oraz doradztwo w zakresie doboru różnych surowców i materiałów chemicznych do 

różnych zastosowań; 

14) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, 

wynalazczej, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej; 

15) prowadzenie działalności wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw; 

16) prowadzenie biblioteki naukowej; 

17) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym 

działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

18) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z działalnością Instytutu Sieci; 

19) prowadzenie seminariów, szkoleń specjalistycznych, kursów dokształcających oraz różnych 

form kształcenia ustawicznego;  

20) produkcję środków agrochemicznych8; 

21) produkcję olejków eterycznych;  

22) produkcję katalizatorów, sorbentów oraz innych produktów chemicznych do zastosowań 

przemysłowych, olejów, wosków, żywic, karotenoidów i węglowodorów długołańcuchowych; 

23) produkcję barwników i pigmentów; 

24) produkcję chemikaliów organicznych i nieorganicznych; 

25)  produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, stosowanie, obrót, posiadanie, 

przechowywanie i składowanie środków odurzających i substancji psychotropowych zarówno 

będących jak i niebędących produktami leczniczymi; 

26) produkcję aparatury i urządzeń do badań i produkcji doświadczalnych; 

                                                           
6 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt c) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
7 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt d) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
8 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt e) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
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27) sprzedaż hurtową wyrobów chemicznych, w tym: katalizatorów, środków agrochemicznych, 

wyrobów chemicznych dla rolnictwa9; 

28) sprzedaż detaliczna poza sklepami wyrobów chemicznych, w tym: środków agrochemicznych, 

wyrobów chemicznych dla rolnictwa10; 

29) prowadzenie upraw zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu; 

30) uprawę rolną połączona z chowem i hodowlą zwierząt; 

31) działalność usługową w zakresie: stosowania środków agrochemicznych, ochrony roślin, 

sprzętu zbóż i innych upraw, wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych wraz z obsługą11; 

32) wynajem nieruchomości własnych; 

33) przetwarzanie, obróbka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne.   

§ 5. 

1. Organami Instytutu Sieci są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada. 

2. Uprawnienia i obowiązki organów wymienionych w ust. 1 regulują przepisy ustawy o Sieci.  

 

 

 

 

§ 6. 

Strukturę organizacyjną i tryb pracy komórek organizacyjnych Instytutu Sieci określa regulamin 

organizacyjny Instytutu Sieci ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady i zatwierdzeniu przez 

Prezesa Centrum Łukasiewicz. 

§ 7. 

Dyrektora i zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje organ nadzorujący, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

§ 8. 

Dyrektor działa przy pomocy: 

                                                           
9 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt f) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
10Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt g) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych  
11 Zmiana wprowadzona na podstawie § 1 ust. 2 pkt h) uchwały Nr 30/I/2021 Rady Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z dnia 13 grudnia 2021r. zmieniającej Statut Sieć Badawcza Łukasiewicz – 
Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 
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1) zastępców Dyrektora w liczbie nie przekraczającej 3; 

2) głównego księgowego Instytutu Sieci; 

3) kierowników komórek organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym Instytutu 

Sieci. 

§ 9. 

1. Dyrektor określa zakresy czynności zastępców Dyrektora. 

2. Dyrektor wyznacza osobę, która będzie go zastępowała w czasie nieobecności. 

3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych działań i ustalać zakres i czas 

ich umocowania. 

§ 10. 

1. Dyrektor może wydawać wewnętrzne akty normatywne. 

2. Wewnętrzne akty normatywne regulują w szczególności: 

1) sprawy konieczne do unormowania, w tym w związku z uchwałami lub opiniami Rady; 

2) sprawy instrukcji i regulaminów określających zasady działania Instytutu Sieci;  

3) powoływanie zespołów o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę zespołu, skład 

osobowy, zakres zadań i tryb jego pracy. 

§ 11. 

1. Rada składa się z 10 członków.  

2. W skład Rady wchodzi: 

1) 6 (słownie: sześciu) członków powoływanych przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, na wniosek 

Dyrektora, spośród osób niebędących pracownikami Instytutu Sieci, wyróżniających się wiedzą 

i praktycznym dorobkiem w sferze gospodarczej objętej działalnością Instytutu Sieci; 

2) 4 (słownie: czterech) pracowników Instytutu Sieci zatrudnionych w Instytucie Sieci na podstawie 

umowy o pracę. 

3. W skład Rady nie wchodzą Dyrektor i zastępcy Dyrektora.  

4. Tryb wyboru do Rady pracowników Instytutu Sieci określa § 12 – § 16 Statutu. 

5. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor na dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia upływu 

kadencji ustępującej Rady. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem pierwszego posiedzenia Rady. 

Pierwsze posiedzenie Rady pierwszej kadencji zwołuje Dyrektor w ciągu 14 dni od dnia uzyskania 

informacji o powołaniu pełnego składu Rady. 

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w trakcie trwania 

kadencji, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę powołaną przez Prezesa Centrum 

Łukasiewicz na wniosek Dyrektora, zgodnie z ust. 2 pkt 1. 
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8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w trakcie trwania 

kadencji, mandat ten zostaje niezwłocznie obsadzony przez osobę, która w wyborach do Rady 

uzyskała kolejno największą liczbę głosów a nie otrzymała mandatu. W przypadku gdy takich osób 

jest więcej niż jedna albo brak jest takich osób, Dyrektor zarządza wybory uzupełniające. 

9. Kadencja członków Rady powołanych zgodnie z ust. 6 i 7, trwa do końca kadencji Rady, której skład 

osoby te uzupełniły.  

§ 12. 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która w dniu głosowania jest pracownikiem 

Instytutu Sieci. 

2. Udział w głosowaniu jest prawem każdego pracownika Instytutu Sieci.  

§ 13.  

1. Wybory członka Rady są bezpośrednie i powszechne oraz przeprowadzane są w głosowaniu tajnym 

przez komisję wyborczą powołaną przez Dyrektora spośród pracowników Instytutu Sieci. W skład 

komisji wyborczej nie może wchodzić pracownik kandydujący do Rady. 

2. Dyrektor zarządza wybory członków Rady nie później niż na dwa miesiące przed upływem kadencji 

Rady. 

3. Wybory członków Rady odbywają się w terminie miesiąca od dnia ich zarządzenia. 

§ 14. 

1. Wybory członków Rady organizuje i przeprowadza komisja wyborcza. 

2. Do zadań komisji wyborczej należy: 

1) uchwalenie i ogłoszenie regulaminu prac komisji wyborczej wraz z terminarzem wyborów; 

2) sporządzenie list wyborców składających się z pracowników, którym w dniu głosowania 

przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze;  

3) rejestrowanie kandydatów oraz ogłaszanie list kandydatów; 

4) sporządzenie kart do głosowania oraz przygotowanie urn wyborczych; 

5) przeprowadzenie głosowania; 

6) obliczenie głosów; 

7) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów; 

8) przyjmowanie zarzutów wyborczych oraz ich niezwłoczne przekazywanie Dyrektorowi. 

§ 15. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje grupie pracowników liczącej co najmniej 10 osób.  

2. Pracownik może udzielić poparcia kandydatom w liczbie nie większej niż ustalona w § 11 Ust. 2 pkt. 

2. 

3. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do komisji wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym 

terminem głosowania. Zgłoszenie musi zawierać co najmniej imię i nazwisko kandydata wraz z jego 
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zgodą na kandydowanie i sprawowanie mandatu członka Rady danej kadencji oraz imiona 

i nazwiska pracowników udzielających wsparcia.  

4. Istnieje możliwość powołania przez Dyrektora podkomisji wyborczej. 

5. Do podkomisji wyborczej stosuje się zapisy § 14 ust. 2 pkt 5 - 6. 

§ 16. 

1. Każdy pracownik uprawniony do głosowania może wskazać na karcie do głosowania tylu 

kandydatów ile jest miejsc mandatowych przysługujących do wyboru pracownikom Instytutu. 

2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uważa się osoby, które w głosowaniu uzyskały 

kolejno największą liczbę głosów. 

§ 17. 

1. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

2. Rada uchwala regulamin zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy składu Rady. 

3. Posiedzeniami Rady kieruje przewodniczący Rady wybierany przez jej członków, spośród ich grona 

w głosowaniu tajnym. 

4. Posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący Rady.  

5. Niezależnie od obowiązku przewidzianego w ust. 4 powyżej, przewodniczący Rady obowiązany jest 

zwołać posiedzenie Rady:  

1) na wniosek Dyrektora; 

2) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady. 

6. W posiedzeniach Rady biorą udział, poza członkami Rady: 

1) Dyrektor; 

2) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych; 

3) przedstawiciel Prezesa Centrum Łukasiewicz; 

4) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki; 

5) inne zaproszone osoby. 

Osoby wskazane powyżej uczestniczą w posiedzeniach z głosem doradczym.  

7. Dyrektor przedkłada członkom Rady na ich wniosek, dane, wyjaśnienia i materiały niezbędne do ich 

pracy, z zakresu prac prowadzonych przez Instytut Sieci. 

8. Posiedzenia Rady i podejmowanie uchwał może odbywać się za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

9. Jeżeli głosowanie wymaga zachowania tajności, system teleinformatyczny musi zapewnić tajność 

głosowania.  

§ 18. 

1. Gospodarkę finansową Instytutu Sieci reguluje ustawa o Sieci oraz inne akty prawne. 
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2. Podstawą gospodarki finansowej Instytutu Sieci jest roczny plan finansowy ustalony na okres roku 

obrotowego. 

3. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

§ 19. 

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Instytutu Sieci, ich uprawnienia, obowiązki 

i kwalifikacje niezbędne do zajmowania poszczególnych stanowisk, określają: ustawa o Sieci, akty 

wykonawcze do ustawy o Sieci, zakładowy regulamin wynagradzania albo zakładowy układ 

zbiorowy pracy oraz inne obowiązujące w Instytucie Sieci akty wewnętrzne, a w sprawach 

nieuregulowanych przepisy prawa pracy. 

2. Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy w Instytucie Sieci, jest naborem otwartym 

i konkurencyjnym.  

§ 20. 

1. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie określonym dla uchwalania i zatwierdzania Statutu, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Uchwałę Rady w sprawie zmiany w Statucie podejmuje się bezwzględną większością głosów 

oddanych, w której liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą jest większa od sumy głosów 

oddanych przeciwko uchwale i wstrzymujących się, w obecności co najmniej połowy składu Rady.  

3. Traci moc Statut Instytutu Sieci uchwalony przez Radę Instytutu Sieć Badawcza Łukasiewicz – 

Instytutu Nowych Syntez Chemicznych zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 19 

września 2019r12.  

4. Niniejszy Statut został uchwalony przez Radę Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut 

Nowych Syntez Chemicznych w dniu 13 grudnia 2021 r.  

5. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Centrum Łukasiewicz sprawującego 

nadzór nad Instytutem Sieci.  
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