
STATUT RADY PARTNERÓW

CE TRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
"AERO ET-DOLINA LOTNICZA"

Centrum Zaawansowanych Technologii "AERO ET - Dolina Lotnicza" stanowi Konsorcjum
składające się z jednostek naukowych prowadzących badania naukowe o uznanym poziomie
oraz podmiotów gospodarczych działających na rzecz badań naukowych i prac rozwojowych,
innowacji i wdrożeń. Prowadząc, na podstawie umowy, działalność o charakterze
interdyscyplinarnym służy opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii
związanych z dziedzinami nauki związanymi z techniką lotniczą, uznanymi za szczególnie
ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

§1. Zasady działania Rady Partnerów

• Rada Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina
Lotnicza", dalej zwana Radą Partnerów, jest organem opiniodawczo-doradczym
Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza".

• Rada Partnerów wykonuje zadania określone w Umowie Konsorcjum zawartej w
Rzeszowie z dnia 22 stycznia 2004 roku.

• Rada Partnerów działa na podstawie mniejszego Statutu i Regulaminu
Organizacyjnego, dalej zwanego Regulaminem, który określa szczegółowe procedury
prac Rady Partnerów.

• Do kompetencji Rady Partnerów należy w szczególności:
o ustalanie ogólnych kierunków działalności Konsorcjum,
o sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Konsorcjum i jego jednostek

organizacyjnych,
o podejmowanie decyzji, wyrażanie opinii i występowanie z wnioskami we

wszystkich sprawach przewidzianych przez przepisy prawa, statutu i
regulaminu,

o podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Konsorcjum,
o uchwalanie, po zasięgnięciu opinii odpowiednich komisji, programów

badawczych, szkoleniowych oraz wdrożeniowych,
o sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją programów badawczych,

szkoleniowych i wdrożeniowych, w ramach współdziałania jednostek
naukowo-badawczych z sektorem przemysłowym

o sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną CZT,
o uchwalanie planów rzeczowo-finansowych CZT i ustalanie zasad

gospodarowania środkami przyznanymi CZT,
o ocena działalności Przewodniczącego oraz zatwierdzanie rocznych

sprawozdań z działalności CZT,
o uchwalanie, w razie potrzeby, regulaminu działania jednostek organizacyjnych

wchodzących w skład CZT
o rozpatrywanie skarg wnoszonych przez członków Rady Partnerów.



§2. SkJad Rady Partnerów

• W skład Rady Partnerów wchodzą reprezentanci wszystkich Partnerów zgodnie z
zapisami Umowy Konsorcjum.

• Przewodniczący Rady Partnerów może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady
inne osoby, z głosem doradczym, z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady
Partnerów.

• Rada Partnerów powołuje stałe i doraźne komisje, których zadaniem jest
przygotowanie dla niej materiałów.

§3. Sposób działania Rady Partnerów

• Rada Partnerów działa na posiedzeniach plenarnych albo przez swoje organy lub ciała
robocze.

• Rada Partnerów podejmuje uchwały, zajmuje stanowiska, wydaje opinie lub składa
oświadczenia.

• Uchwały Rady Partnerów, podjęte w sprawach należących do zakresu działania CZT,
są wiążące dla wszystkich członków Konsorcjum.

• Członkowie Rady Partnerów mają prawo występowania z interpelacjami do
Przewodniczącego.

§4. Informacje o pracach Rady Partnerów

• Członkowie Rady Partnerów informowani są na posiedzeniach plenarnych Rady o
pracach jej organów między posiedzeniami plenarnymi.

• Informacje o pracach Rady Partnerów publikowane są w miarę potrzeby w
czasopismach akademickich i na stronach internetowych CZT.

• Partnerom Konsorcjum przekazywane są coroczne sprawozdania z działalności Rady
Partnerów.

• Na posiedzenia plenarne Rady Partnerów mogą być zapraszani dziennikarze. Zespół
ds. Koordynacji zadań wynikających z Umowy Konsorcjum z dnia 22 stycznia 2004 r.
udostępnia mediom na ich życzenie materiały z prac Rady Partnerów.

§5. Finansowanie działalności Rady Głównej

• Wydatki związane z działalnością Rady Partnerów i jej organów pokrywane są z
budżetu instytucji Partnerskich, na zasadach określanych odrębnymi umowami.

• Udział członków Rady Partnerów w posiedzeniach plenarnych Rady fmansowany jest
przez instytucje ich delegujące.

• Środkami finansowymi Rady Partnerów dysponuje bieżąco Przewodniczący Rady
Partnerów. Informacje o wydatkach z tego tytułu przedstawiane są okresowo na
posiedzeniach plenarnych Rady Partnerów.

§6. Postanowienia końcowe

Statut Rady Partnerów jest uchwalany i zmieniany przez Radę Partnerów na posiedzeniach
plenarnych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady.

• Statut wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.


