
REGULAMIN  

RADY PARTNERÓW  

CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII  

"AERONET-DOLINA LOTNICZA"  

§1. Postanowienia ogólne  

1. Rozwinięcie nazw używanych w Regulaminie: 

1. Rada Partnerów - Rada Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii 

"AERONET - Dolina Lotnicza". 

2. Regulamin Organizacyjny - Regulamin Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych 

Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza", zgodny z zapisami Umowy Konsorcjum 

z dnia 22 stycznia 2004 r. 

3. Zespół ds. Koordynacji - Zespół ds. Koordynacji Zadań wynikających z Umowy 

Konsorcjum z dnia 22 stycznia 2004 r. zawartej w sprawie powołania Centrum 

Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza", powołany przez 

Koordynatora CZT. 

2. Rada Partnerów działa na podstawie niniejszego Regulaminu Organizacyjnego, dalej 

zwanego Regulaminem, który określa szczegółowe procedury pracy Rady Partnerów. 

3. Członkowie Rady Partnerów są odpowiedzialni za reprezentowanie interesów Centrum 

Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza" jako całości.  

4. Członkom Rady Partnerów nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach 

Rady Partnerów.  

5. Posiedzenia Rady Partnerów zwołuje Przewodniczący Rady Partnerów z własnej 

inicjatywy albo na wniosek, co najmniej połowy składu Rady Partnerów.  

§2. Skład i organizacja Rady Partnerów  

1. W skład Rady Partnerów wchodzą: 

 dwóch przedstawicieli Politechniki Rzeszowskiej, 

 dwóch przedstawicieli Instytutu Lotnictwa, 

 dwóch przedstawicieli Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, 

 dwóch przedstawicieli Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, 

 dwóch przedstawicieli Instytutu Techniczny Wojsk Lotniczych, 

 dwóch przedstawicieli Politechniki Częstochowskiej, 

 dwóch przedstawicieli Politechniki Lubelskiej, 

 dwóch przedstawicieli Politechniki Łódzkiej, 

 dwóch przedstawicieli Politechniki Śląskiej, 

 dwóch przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, 

 dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego, 



 dwóch przedstawicieli Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego 

"Dolina Lotnicza", 

 dwóch przedstawicieli Akademii Górniczo- Hutniczej. 

2. W zależności od rodzaju rozpatrywanych spraw i wymogów stawianych przez donorów 

Środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach Centrum Zaawansowanych 

Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza", w skład mogą zostać powołane dodatkowe 

osoby, łącznie nie więcej niż 2 osoby dla każdej z rozpatrywanych spraw. 

3. Osoby wymienione w p. 2 otrzymują pełne prawo udziału w pracach Rady Partnerów, 

łącznie z prawem do głosowania, jednakże tylko w odniesieniu do tych spraw do 

rozpatrywania, których zostali powołani. 

4. Członków Rady Partnerów desygnują Zarządy Instytucji, których przedstawiciele wchodzą 

w skład Rady Partnerów. 

5. Prawo zasiadania w Radzie Partnerów automatycznie wygasa w przypadku odwołania 

członka Rady Partnerów ze stanowiska, które upoważnia go do zasiadania w składzie Rady 

Partnerów. 

6. W uzasadnionych przypadkach członek Rady Partnerów może udzielić pisemnego 

pełnomocnictwa do uczestnictwa w posiedzeniu Rady Partnerów na pełnych prawach członka 

Rady Partnerów. 

§3. Zadania Rady Partnerów  

1. Przedmiot działania Rady Partnerów związany jest z realizacją zadań w ramach Umowy 

Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza". 

2. Powołanie Rady Partnerów stanowi zapewnienie udziału partnerów Umowy Konsorcjum w 

działaniach dotyczących opracowywania i sposobów wdrażania projektów przyjętych do 

realizacji w ramach Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza". 

3. Rada Partnerów jest odpowiedzialna za całokształt zadań realizowanych w ramach 

Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza". W szczególności do 

zakresu działania Rady Partnerów należą: 

1. zdefiniowanie celów, programu działań oraz oczekiwanych efektów, 

2. utworzenie struktury zarządzania Centrum Zaawansowanych Technologii 

"AERONET - Dolina Lotnicza" i nadzór nad jej działalnością, 

3. zatwierdzanie planów pracy przygotowanych przez Zespół ds. Koordynacji, 

4. budowanie konsensusu we wspólnych działaniach partnerów w ramach Centrum 

Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza", 

5. zatwierdzanie decyzji Zespołu ds. Koordynacji, 

6. ocena osiągniętych rezultatów i wnioski dotyczące kolejnych etapów realizacji 

projektów, 

7. podejmowanie decyzji o zmianach w programie pracy, redefinicja celów, 

8. lobbying oraz wspieranie działań prowadzonych w ramach Centrum Zaawansowanych 

Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza".  



 

§4. Działalność Rady  

1. Przewodniczącym Rady Partnerów jest Przedstawiciel Politechniki Rzeszowskiej, z tytułu 

przynależnego jej statusu Koordynatora Centrum Zaawansowanych Technologii "Aeronet -

 Dolina Lotnicza" i jest desygnowany przez Zarząd Instytucji Koordynującej. 

2. Rada wybiera spośród swoich członków dwóch Wiceprzewodniczących. 

3. Kadencja Wiceprzewodniczących trwa 2 lata. Nie można pełnić funkcji 

Wiceprzewodniczącego dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. 

4. Do zadań Przewodniczącego Rady Partnerów należy w szczególności: 

1. ustalanie terminu i przedmiotu posiedzeń Rady Partnerów, 

2. powoływanie w skład Rady Partnerów osób, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3 

Regulaminu, 

3. zapraszanie na posiedzenie osób, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, 

4. zapewnienie organizacji pracy Rady Partnerów i Przewodniczenie jej posiedzeniom, 

5. nadzór prac Zespołu ds. Koordynacji. 

5. Obsługę administracyjną Rady Partnerów zapewnia Zespół ds. Koordynacji zadań 

wynikających z Umowy Konsorcjum z dnia 22 stycznia 2004 r. powołany przez 

Koordynatora CZT "Aeronet - Dolina Lotnicza". Zespół odpowiada w szczególności za: 

1. terminowość korespondencji Przewodniczącego Rady Partnerów w sprawach 

statutowych, 

2. organizację posiedzeń Rady Partnerów, 

3. protokołowanie obrad Rady Partnerów, 

4. przygotowywanie Uchwał Rady Partnerów, 

5. archiwizowanie Uchwał Rady Partnerów. 

6. Rada może powołać komisje do wykonania określonych prac lub przedyskutowania 

określonych zagadnień. Rada ustala zakres i tryb pracy takich komisji, ustala ich skład i czas 

trwania. Rada może delegować na komisje część swych uprawnień, określając wyraźnie ich 

zakres i długość trwania tej delegacji. 

7. Między posiedzeniami Rady szczególnie pilne decyzje może podjąć w jej imieniu 

Przewodniczący, powinien on jednak na najbliższym posiedzeniu Rady poinformować, 

dlaczego i jakie decyzje podjął. Rada ma obowiązek przyjąć te decyzje do akceptującej 

wiadomości lub uzasadnić odmowę takiej akceptacji. 

§5. Posiedzenia Rady  

1. Rada Partnerów obraduje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie 

rzadziej, niż co 3 miesiące. 

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek co 

najmniej trzech członków Rady. 



3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, wraz z porządkiem obrad i innymi niezbędnymi 

materiałami, powinno być wysłane do jego uczestników najpóźniej na 7 dni przed 

wyznaczonym terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy 

przedmiotem posiedzenia mają być wyjątkowo naglące sprawy, można odstąpić od 7 -

 dniowego terminu. 

4. Obrady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wskazany przez 

Przewodniczącego Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności obu Wiceprzewodniczących -

 inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.  

5. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, podpisywany przez przewodniczącego (bądź 

inną osobę prowadzącą posiedzenie). 

§6. Uchwały Rady  

1. W ramach działalności Rady Partnerów każdy z Partnerów posiada jeden głos, niezależnie 

od ilości przedstawicieli reprezentujących w Radzie poszczególnych Partnerów. 

2. Do podjęcia uchwały przez Radę wymagana jest obecność członków reprezentujących co 

najmniej połowę Partnerów, z zastrzeżeniem pkt. 4. 

3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem pkt. 4 oraz § 7 pkt. 1. 

4. Do podjęcia uchwał, dotyczących zaciągnięcia zobowiązania przez Konsorcjum bądź 

podjęcia decyzji w sprawach dotyczących Aeronet-u wymagana jest jednomyślność, przy 

obecności członków Rady reprezentujących wszystkich Partnerów. 

5. Uchwały Rady dotyczące spraw personalnych zapadają w głosowaniu tajnym. W 

pozostałych sprawach głosowanie jest tajne, chyba że Rada zdecyduje inaczej. 

6. Od uchwały Rady Partnerów nie przysługuje odwołanie.  

§7. Inne postanowienia  

1. Do uchwalenia Regulaminu Rady bądź jego zmiany wymagana jest większość 2/3 

członków Rady Partnerów. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o przyjęciu Regulaminu. 

 

 


