
Regulamin	Rady	Inteligentnej	Specjalizacji	Pomorza	
"Technologie	medyczne	w	zakresie	chorób	cywilizacyjnych	i	okresu	starzenia"	

	
	

Art.	1		
Podstawy	działania	

Rada	 Inteligentnej	 Specjalizacji	 Pomorza	 "Technologie	 medyczne	 w	 zakresie	 chorób	
cywilizacyjnych	i	okresu	starzenia"	(zwana	dalej	Radą)	działa	na	podstawie:	
1. POROZUMIENIA	NA	RZECZ	INTELIGENTNEJ	SPECJALIZACJI	POMORZA	Z	OBSZARU	"Technologie	

medyczne	w	 zakresie	 chorób	 cywilizacyjnych	 i	 okresu	 starzenia",	 par.	 10	 (zwanego	w	dalszej	
części	 "Porozumieniem")	 zawartego	 w	 Gdańsku	 w	 dniu	 28	 stycznia	 2016	 roku	 pomiędzy	
Województwem	Pomorskim	oraz	podmiotami	-	sygnatariuszami	Porozumienia.	

2. Niniejszego	regulaminu	Rady.	
	

Art.	2	
Status	Rady	

Rada	jest	organem	reprezentującym	sygnatariuszy	Porozumienia	(zwanych	łącznie	Partnerstwem)	
w	sprawach	związanych	z	rozwojem	Inteligentnej	Specjalizacji	Pomorza	"Technologie	medyczne	w	
zakresie	chorób	cywilizacyjnych	i	okresu	starzenia"	(zwanej	dalej	Specjalizacją).	

	
Art.	3	

Zasady	członkostwa	i	skład	Rady	
1. Członkostwo	w	Radzie	jest	dobrowolne.	
2. Członkowie	Rady	wykonują	swoje	zadania	w	ramach	Rady	osobiście,	bez	wynagrodzenia.	
3. Rada	liczy	maksymalnie	10	przedstawicieli	Partnerstwa,	z	czego:		

a) maksymalnie	6	przedstawicieli	różnych	przedsiębiorstw;	
b) maksymalnie	 4	 przedstawicieli	 różnych	 podmiotów	 sektora	 nauki	 i	 instytucji	 otoczenia	

biznesu,	w	tym	klastrów.	
4. Radzie	przewodniczy	Przewodniczący	Rady.	

	
Art.	4	

Zadania	Rady	
Do	zadań	Rady	należy:	
1. Uchwalanie	 i	 przedkładanie	 Zarządowi	 Województwa	 Pomorskiego	 wniosku	 o	 rewizję	

Porozumienia	z	inicjatywy	Partnerstwa.	
2. Dokonywanie	 nie	 rzadziej	 niż	 raz	 w	 roku	 przeglądu	 i	 weryfikacji	 priorytetowych	 kierunków	

badawczych	 Specjalizacji	 oraz	 przekazywanie	 rezultatów	 tego	 działania	 Zarządowi	
Województwa	 Pomorskiego,	 a	 także	 upowszechnianie	 ich	 wśród	 członków	 Partnerstwa.	
Pierwszy	 taki	 przegląd	 i	 weryfikacja	 zostaną	 przeprowadzone	 nie	 później	 niż	 3	 miesiące	 od	
daty	podpisania	Porozumienia.	

3. Przedkładanie	 Zarządowi	Województwa	 Pomorskiego	wniosku	 o	 uzgodnienie	 i	 włączenie	 do	
Porozumienia	przedsięwzięcia	horyzontalnego.	

4. Opracowanie	 nie	 później	 niż	 na	 sześć	 miesięcy	 przed	 upływem	 okresu	 obowiązywania	
Porozumienia	 oceny	 jego	 realizacji	 i	 rekomendacji	 dotyczących	 przedłużenia	 okresu	
obowiązywania	Porozumienia.	

5. Przyjmowanie	 nowych	 Deklaracji	 (zgodnie	 ze	 wzorem	 stanowiącym	 Załącznik	 nr	 1	 do	
Porozumienia)	przystąpienia	do	Porozumienia.	

6. Przyjmowanie	rezygnacji	z	Partnerstwa.	



7. Zwoływanie	 nie	 rzadziej	 niż	 raz	 na	 12	miesięcy	walnego	 zgromadzenia	wszystkich	 członków	
Partnerstwa.	

8. Przedstawianie	Partnerstwu	informacji	o	działalności	Rady	w	okresie	dzielącym	kolejne	walne	
zgromadzenia	wszystkich	członków	Partnerstwa.	

	
Art.	5	

Zasady	wyboru	Rady	
1. Kandydaci	 na	 członków	 Rady	 wybierani	 są	 przez	 pierwsze	 walne	 zgromadzenie	 wszystkich	

członków	Partnerstwa	i	przedstawieni	Marszałkowi	Województwa	Pomorskiego	do	akceptacji.	
Kandydaci	stają	się	członkami	Rady	z	chwilą	akceptacji	przez	Marszałka	lub	po	upływie	30	dni	
od	 przekazania	 Marszałkowi	 Województwa	 uchwały	 walnego	 zgromadzenia	 w	 sprawie	
wyborów	kandydatów	na	członków	Rady	w	przypadku	braku	decyzji	Marszałka.	

2. Kandydatów	do	Rady	zgłaszają	członkowie	Partnerstwa.	
3. Każdy	członek	Partnerstwa	ma	prawo	do	najwyżej	jednego	reprezentanta	w	Radzie.	
4. Członkowie	Rady	wybierani	są	zwykłą	większością	głosów.	
5. Każdy	członek	Partnerstwa	posiada	jeden	głos.	Wszystkie	głosy	są	równe.	
6. Zmiany	 w	 składzie	 Rady	 mogą	 być	 dokonywane	 na	 walnym	 zgromadzeniu	 członków	

Partnerstwa.	 Zmiana	w	 składzie	 odbywa	 się	 na	 pisemny,	 uzasadniony	wniosek	 przynajmniej	
15%	członków	Partnerstwa.	Wybór	nowego	członka	Rady	podlega	zasadom	określonym	w	ust.	
2-4,	art.	5.	

7. W	 przypadku	 rezygnacji	 lub	 śmierci	 członka	 Rady	 wybory	 uzupełniające	 odbywają	 się	 na	
najbliższym	walnym	zgromadzeniu	 członków	Partnerstwa	 zgodnie	 z	 zasadami	określonymi	w	
ust.	2-4,	art.	5.	

8. W	 przypadku	 niezaakceptowania	 przez	 Marszałka	 Województwa	 Pomorskiego,	 któregoś	 z	
kandydatów	 na	 członków	 Rady,	 wybory	 uzupełniające	 odbywają	 się	 na	 najbliższym	walnym	
zgromadzeniu	 członków	 Partnerstwa	 zgodnie	 z	 zasadami	 określonymi	 w	 ust.	 2-4,	 art.	 5.,	 w	
obecności,	co	najmniej	1/3	ogólnej	liczby	członków	Partnerstwa.	

	
Art.	6	

Zasady	i	tryb	działania	Rady	
1. Kadencja	Rady	trwa	trzy	lata.	
2. Przewodniczący	 i	 Wiceprzewodniczący	 Rady	 wybierani	 są	 przez	 członków	 Rady	 zwykłą	

większością	na	pierwszym	jej	posiedzeniu.	
3. Rada	spotyka	się	nie	rzadziej	niż	raz	na	6	miesięcy.	
4. Posiedzenia	Rady	zwołuje	i	prowadzi	Przewodniczący	lub	Wiceprzewodniczący	z	upoważnienia	

Przewodniczącego.	
5. Za	opracowanie	programu	posiedzenia	Rady	odpowiada	jej	Przewodniczący.	
6. Decyzje	Rady	zapadają	zwykłą	większością	głosów.	Głosowanie	wymaga	udziału	przynajmniej	

połowy	 jej	 członków.	W	 przypadku	 równowagi	 głosów,	 głos	 decydujący	ma	 Przewodniczący	
Rady	lub	jej	Wiceprzewodniczący	w	przypadku	nieobecności	Przewodniczącego.	

7. Przewodniczący	reprezentuje	Radę	na	zewnątrz.	
8. Głosowania	Rady	mogą	odbywać	się	korespondencyjne.	

	
Art.	7	

Postanowienia	końcowe	
1. Zmiany	 w	 regulaminie	 Rady	 uchwala	 walne	 zgromadzenie	 członków	 Partnerstwa	 zwykłą	

większością	głosów	na	wniosek	Rady	lub	na	wniosek	przynajmniej	15%	członków	Partnerstwa.	
2. W	 posiedzeniach	 Rady	 w	 roli	 obserwatora	 mogą	 uczestniczyć	 przedstawiciele	 Zarządu	

Województwa	Pomorskiego.	


