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Regulamin Rady Nauki Obywatelskiej 
 

Preambuła 

 

Aby zapewnić, że nauka bada problemy ważne ze społecznego punktu widzenia, konieczne jest 

wzmocnienie relacji między społeczeństwem a nauką. Wprowadzając zmiany systemowe związane 

z ideą Odpowiedzialnych Badań i Innowacji, chcemy stworzyć proces wzajemnego uczenia się 

między naukowymi i pozanaukowymi podmiotami wiedzy, w którym prowadzone badania będą lepiej 

odpowiadać na realne potrzeby społeczne.  

 

Rada Nauki Obywatelskiej (RNO) stanowi mechanizm zarządzania, za pomocą którego obywatele 

spoza środowiska akademickiego mogą zaangażować się w projekty badawcze, a także dyskutować 

nad wynikami i wpływać na procedury związane z badaniami prowadzonymi w ramach projektu 

JoinUs4Health.  

 

I. Postanowienia ogólne 

 

1. RNO jest częścią projektu JoinUs4Health (Projekt). Jest to ciało doradcze działające 

jednocześnie na 3 uczelniach (instytucjach prowadzących badania kohortowe), w których 

realizowany jest Projekt - po jednej RNO na uczelnię. 

2. Głównym celem RNO jest nadzorowanie działań Projektu JoinUs4Health związanych 

z kwestiami naukowymi, etycznymi i upowszechnieniowymi. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie ma treść zarówno 

Umowy o dofinansowanie, jak i Umowy konsorcjum podpisanej pomiędzy partnerami realizującymi 

Projekt.  

 

II. Sposób powoływania Rady Nauki Obywatelskiej 

 

1. W skład Rady wchodzi 10-15 członków Rady ze zdefiniowanych grup interesariuszy projektu 

(2-3 członków reprezentujących obywateli, naukowców, środowisko edukacyjne, decydentów, 

biznes/przemysł). Funkcjonowanie RNO jest możliwe przy minimalnej liczbie 8 członków.  

2. Informacje o rekrutacji członków RNO będą rozpowszechniane za pośrednictwem lokalnych 

stron internetowych projektu JoinUs4Health oraz sieci partnerów Projektu. Zgłoszeń można 

dokonywać za pośrednictwem formularza internetowego, opracowanego przez zespół zarządzający 

Projektem, który jest również odpowiedzialny za proces rekrutacji. 

3. Wyboru członków RNO spośród kandydatów dokonują przedstawiciele Projektu lub Komitet 

Sterujący danego badania kohortowego. 

4. Kadencja RNO trwa do 31/12/2023. Członkowie mogą jednak w każdej chwili zrezygnować 

z członkostwa w Radzie. 

5. Jeśli członek Rady zrezygnuje, zostanie zrekrutowany kolejny członek. Jest to zadanie 

zespołu zarządzającego Projektem we współpracy z RNO.  

 

III. Zasady działania Obywatelskiej Rady Nauki 
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1. Spotkania RNO są planowane w powiązaniu z cyklami zarządzania, które są organizowane 

w odstępach miesięcznych w celu zarządzania wkładem, wynikami Projektu na platformie 

i wymaganymi wkładami przekazywanymi za pośrednictwem platformy.  

Role 

2. Członkowie RNO mogą przyjmować różne role, które mogą być ustalone na rok lub pełnione 

naprzemiennie przez poszczególnych członków: Przewodniczący, moderator, sekretarz 

(prowadzenie notatek i rozsyłanie podsumowań ze spotkania)  

3. Pracom RNO przewodniczy wyznaczony przedstawiciel RNO. Członek RNO pełniący funkcję 

przewodniczącego może zostać wybrany przez członków RNO jako stały członek na okres jednego 

roku lub różni członkowie mogą wspólnie pełnić tę funkcję, zmieniając się między posiedzeniami. 

4. Jeden lub więcej członków rady jest wybieranych do reprezentowania RNO na zewnątrz, jak 

również w wymianie z przedstawicielami zespołu zarządzającego Projektem, Grupy Monitoringu 

i Ewaluacji oraz Naukowego Komitetu Sterującego. 

5. W Białymstoku spotkania moderowane są przez partnera Projektu - Fundację Laboratorium 

Badań i Działań Społecznych SocLab. W pozostałych kohortach mogą być moderowane przez 

jednego lub kilku wybranych członków RNO lub przedstawiciela Projektu. 

Organizacja spotkań 

6. Przed każdym spotkaniem pracownicy zespołu zarządzającego Projektem i członkowie Rady 

proponują punkty porządku obrad i odpowiednie dokumenty Przewodniczącemu danej grupy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Zespół JoinUs4Health będzie bezpośrednio lub pośrednio 

poprzez platformę dostarczał podsumowanie wyników działań na platformie JoinUs4Health. 

7. Przewodniczący (z pomocą innych członków) weryfikuje te sugestie i omawia / wyjaśnia 

aspekty z personelem Projektu z wyprzedzeniem, a następnie przesyła te dokumenty do innych 

członków grupy. Członkowie RNO są regularnie z wyprzedzeniem informowani o ewentualnym 

nakładzie pracy. 

8. Przynajmniej jeden członek zespołu projektowego JoinUs4Health będzie uczestniczył 

w każdym spotkaniu. 

9. Decyzje RNO podejmowane są w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów. Jeśli 

porozumienie nie może być osiągnięte, różnice w stanowiskach zostaną jasno wskazane w raporcie 

ze spotkania i ocenione przez zespół zarządzający projektem JoinUs4Health. Poglądy mniejszości 

będą również uwzględnione w podsumowaniu spotkania. 

10. Spotkania RNO odbywają się zazwyczaj na odległość za pomocą powszechnie używanych 

komunikatorów. 

11. Podsumowanie każdego lokalnego spotkania jest tłumaczone na język angielski w celu 

informowania RNO z innych krajów, po to aby umożliwić partnerskie uczenie się od siebie 

i uwzględnienie różnych (krajowych) perspektyw. 

12. RNO może zapraszać na swoje posiedzenia ekspertów uczestniczących w projekcie, 

członków grup działających na platformie lub innych interesariuszy, a także zasięgać opinii 

ekspertów zewnętrznych na temat omawianych zagadnień. 

13. RNO może nawiązywać partnerstwo z innymi podobnymi organami doradczymi w zakresie 

obywatelskiej nauki. 

14. RNO przestrzega krajowych i europejskich przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych, etyki badań naukowych i własności intelektualnej. 

 

IV. Zadania RNO i sposób ich realizacji 
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1. Do zadań RNO wynikających z zapisów Projektu należy w szczególności: 

• konsultacje dotyczące projektu platformy; 

• weryfikacja wniosków, postulatów, propozycji i decyzji związanych z procesem angażowania 

obywateli za pośrednictwem platformy technicznej lub w inny sposób; 

• w przypadku nieporozumień powstałych w ramach Konsorcjum, będzie negocjować 

sprawiedliwe rozwiązania i przedstawiać je Grupie Monitoringu i Ewaluacji, która spotyka się 

raz na kwartał; 

• proponowanie decyzji i przygotowanie odpowiedzi na wnioski pojawiające się od 

uczestników JoinUs4Health (np. grupy robocze, decyzje dotyczące wyników głosowania); 

• proponowanie, dyskutowanie i inicjowanie pomysłów związanych z JoinUs4Health; 

• współpracowanie w opracowaniu treści komunikatów prasowych i wspólnych publikacji 

wydawanych przez Konsorcjum lub proponowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu 

do procedur Umowy o dofinansowanie Artykuł 29; 

• wspieranie rozpowszechniania wyników Projektu, wyników naukowych lub społecznych. 

2. Członkowie RNO powinni: 

• przed spotkaniem: przeczytać rozesłane dokumenty i zastanowić się nad poruszonymi 

w nich aspektami; 

• na spotkaniu: wnosić wkład w dyskusje i podejmowanie decyzji; 

• po spotkaniu: dokonać korekty podsumowania spotkania. 

3. Członek RNO mający osobiste powiązania z analizowaną kwestią (np. jeśli członek jest 

częścią grupy roboczej składającej wniosek) jest wyłączony z głosowania. 

4. Opinie, wnioski i rekomendacje wypracowane przez RNO są przedstawiane w formie 

pisemnej i przesyłane do kierowników projektu w ciągu dziesięciu dni roboczych. 

5. Członkowie RNO wykonują swoje zadania nieodpłatnie. 

6. Członkowie RNO mogą proponować rozszerzenie swojej działalności na rzecz Projektu. 

Propozycje nowych działań są przedstawiane zespołowi zarządzającemu Projektem za 

pośrednictwem Przewodniczącego lub innego członka RNO wyznaczonego przez 

Przewodniczącego. 

 

V. Rozwiązanie Rady Nauki Obywatelskiej. 

 

1. Po zakończeniu okresu finansowania (31/12/2023), RNO zostaje rozwiązana jako ciało 

doradcze dla projektu JoinUs4Health.  

2. Działania za pośrednictwem platformy i zmiany instytucjonalne będą kontynuowane po 

zakończeniu Projektu, dlatego przewiduje się, że RNO będzie nadal doradzać odpowiedniej 

instytucji prowadzącej badanie kohortowe. 

3. Funkcjonowanie przyszłej Rady Nauki Obywatelskiej będzie regulował odrębny regulamin 

przygotowany przez odpowiednią instytucję kohorty, choć współpraca między trzema 

instytucjami byłaby korzystna nawet po zakończeniu Projektu. 


