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Warszawa, 26 marca 2021 r.

Uchwała Rady Naukowej CAMK nr 14/2021

Rada Naukowa Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN unieważniła uchwałę nr 32/2019 z dn. 29 marca 
2019 r. i przyjęła zmiany w  Statucie Centrum Astronomicznego PAN, będące konsekwencją uchwalenia:
- Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668);
- Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669).

Zmiany następują zgodnie z poniższą listą:

1. W paragrafach §2, §6, §7, §9, §13, §17 zmieniono ustępy, numerowane 1., 2., itd., na punkty oznaczane 1), 
2), itd.
Zdanie wprowadzające do paragrafu pełni bowiem rolę ustępu nr 1.

2. W §2:
1) p. 1) podano aktualny publikator, ustalając brzmienie na 

„1) Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.  2020  poz. 1796);”,
2) p. 5) zmieniono „Niniejszego” na „niniejszego”.

3. W §4 ust.1  zmieniono „Centrum Astronomiczne imienia Mikołaja Kopernika” na ‘CENTRUM 
ASTRONOMICZNE IM. M. KOPERNIKA”.

4. W tytule II rozdziału zmieniono „Instytutu” na „Centrum”.

5. W §5 usunięto słowo „ich” dodając po słowie „wyników” słowo „badań”, ustalając brzmienie na:
„Przedmiotem działania Centrum jest prowadzenie badań naukowych w zakresie astronomii,
astrofizyki i dziedzin pokrewnych oraz budowa i eksploatacja przyrządów obserwacyjnych,
upowszechnianie wyników badań oraz kształcenie pracowników naukowych”.

6. W §6:
1) w pierwszym zdaniu zmieniono „Instytutu” na „Centrum”,
2) W p. 1) skreślono od „, w tym: „ do końca, ustalając brzmienie na:

„1) prowadzenie badań naukowych;”,
3) Brzmienie p. 6) ustalono na „prowadzenie staży naukowych i kształcenia doktorantów w formach i na 

zasadach określonych w przepisach prawa;”,
4) W p. 7) dodano na początku: „prowadzenie praktyk i”.

7. W §7 brzmienie p. 2) ustalono na „zawiera umowy lub porozumienia z instytucjami finansującymi badania 
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naukowe, innymi placówkami naukowo-badawczymi oraz uczelniami w kraju i za granicą, 
przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi spoza Centrum;”.

8. W tytule III rozdziału zmieniono „Instytutu” na „Centrum”.

9. W §9: 
1) w pierwszym zdaniu zmieniono „Instytutu” na „Centrum”,
2) w p. 2) skreślono „(zwana dalej Radą)”.

10. W konsekwencji zmiany 9. 2) w tekście poniżej zmieniono nazwę „Rada” występującą samodzielnie, na 
„Rada Naukowa” (w odpowiednich przypadkach) w §13, §17, §18, §20.

11. W §12:
1)  ust. 1 dokonano kilku korekt ustalając brzmienie na: „1. Zastępcę Dyrektora do spraw naukowych oraz 

Zastępcę Dyrektora do spraw ogólnych zatrudnia Dyrektor na okres 4 lat, po zasięgnięciu opinii Rady 
Naukowej.”,

2) w ust. 5 zmieniono słowo „zakresie” na „zakresach”.

12. W §13:
1) w p. 2) zmieniono „zastrzeżone” na „zastrzeżonych”,
2) w p. 8) usunięto część od „,w tym” do końca zdania, ustalając brzmienie na: „8) koordynowanie oraz 

sprawowanie formalnego nadzoru nad badaniami, realizowanymi jako działalność statutowa Centrum, 
indywidualne projekty badawcze, oraz projekty zamawiane przez inne jednostki;”.

13. W §15 ust. 2. dokonano kilku korekt, ustalając brzmienie na: „2. Schemat struktury organizacyjnej Centrum 
stanowi Załącznik nr 1 do Statutu.”

14. W §17:
1) w p. 3) zmieniono „ust. 1 i 2” na „p. 1) i 2),”,
2) w p. 4) zmieniono „nie posiadających” na „nieposiadających”,
3) w p. 7) zmieniono „jego zastępca” na „Zastępca Dyrektora”.

15. W §18 ust. 1., 2., 3. i 4. dokonano zmiany odniesień z „ust.” na „p.” z odpowiednim numerem punktu.

16. W §20:
1) w ust. 2 zmieniono sposób numeracji punktów z 2.1, 2.2,… na 1), 2) … 
2) brzmienie ust. 2 p. 5) ustalono na: „przeprowadzanie przewodów doktorskich i postępowań o nadanie 

stopnia doktora i doktora habilitowanego oraz nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi 
uprawnieniami;”

3) w ust. 2 p. 6) zmieniono „programu studiów doktoranckich w Centrum” na „regulaminu szkoły 
doktorskiej, określanie zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz ustalanie programu kształcenia w 
szkole doktorskiej;”

4) w ust. 2 p. 10) zmieniono odniesienie z „§ 10 ust. 2 i 4”  „§ 12 ust. 1”
5) w ust. 2 p. 11) zmieniono „profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego” na „profesora, profesora 

instytutu, opiniowanie"
6) dodano ust. 3 w brzmieniu:

„3.  W umowach pomiędzy Centrum a Dyrektorem lub w sporze z nim, Centrum reprezentuje 
pełnomocnik powołany uchwałą Rady Naukowej spośród jej członków na okres kadencji Dyrektora. W 
razie potrzeby zmiany pełnomocnika, zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.”

17. W §22:
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1) na końcach wszystkich ustępów zmieniono średnik na kropkę,
2) w ust. 1 zmieniono „wchodzi 5 osób wybranych” na „wchodzą 3 osoby wybrane”,
3) w ust. 5 dodano na końcu zdanie: „Zebranie ogólne pracowników może odbyć się z wykorzystaniem 

środków elektronicznych zapewniających tajność głosowania.”

Nowelizacja statutu Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN wchodzi w życie po zaopiniowaniu przez 
Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk oraz zatwierdzeniu przez Prezesa PAN.

Przewodniczący RN CAMK

prof. dr hab. Ryszard Szczerba

3


