
ZARZĄDZENIE Nr  16/2018 
Dyrektora Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN 

z dnia  05.11.2018 r. 
w  sprawie wyborów do Rady Naukowej Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 

Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022. 
 
Działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN 
(„Centrum”) zarządzam, co następuje: 
 

§1 
 Wybory: 
a) przedstawicieli pełnoetatowych pracowników naukowych z tytułem naukowym lub stopniem 

naukowym doktora habilitowanego, 
b) przedstawicieli pełnoetatowych pracowników naukowych nie posiadających tytułu naukowego 

ani stopnia naukowego doktora habilitowanego, 
c) przedstawicieli doktorantów 
do Rady Naukowej Centrum w kadencji 2019-2022 („Rady”) odbędą się na zebraniach w dn. 15 
listopada 2018 r. w Zakładzie Astrofizyki I CAMK PAN (ZA I) w Toruniu i 21 listopada 2018 r. w 
Zakładzie Astrofizyki II CAMK PAN w Warszawie. 
 

§2 
1. Powołuję Komisję Wyborczą w składzie: 

a) Zbigniew Loska 
b) Beata Mazur 
c) Barbara Rekowska 
d) Jerzy Borkowski 
e) Mirosław Schmidt 

 
2. Osoby wymienione w ust. 1 p. d) i e) („Komisja Wyborcza dla ZA I”) przeprowadzają wybory w 

ZA I. 
 

§3 
Kandydatami do Rady, o których mowa w §1 a),  są wszystkie osoby z tytułem naukowym lub 
stopniem doktora habilitowanego, zatrudnione w Centrum w pełnym wymiarze czasu pracy, za 
wyjątkiem dyrektora Centrum i zastępcy dyrektora ds naukowych. Pracownik może złożyć 
rezygnację z kandydowania, składając stosowne oświadczenie do Komisji Wyborczej w terminie 3 
dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia. 
 

§4 
Komisja Wyborcza dla ZA I: 
a) otrzyma karty do głosowania drogą pocztową, 
b) sporządzi protokół z głosowania z informacją o liczbie kart otrzymanych, liczbie kart 

wydanych, liczbie kart zwróconych, 
c) prześle karty niewydane i zwrócone, wraz z protokołem do Komisji Wyborczej w Warszawie. 
 

§5 
Pracownicy, którzy na dzień zebrania wyborczego mają zaplanowany służbowy wyjazd krajowy 
lub zagraniczny (tj. delegację krajową lub wniosek wyjazdowy podpisane przez Dyrektora 
Centrum) lub urlop wypoczynkowy/okolicznościowy/inny (tj. wniosek urlopowy podpisany przez 
Dyrektora Centrum), mogą pobrać kartę do głosowania przed terminem zebrania wyborczego i 
oddać ją Komisji Wyborczej. Komisja przechowuje takie karty do dnia zebrania wyborczego w 
Warszawie i dołącza do kart zebranych w czasie tego zebrania. 



 
§6 

1. Członkami Rady, wybranymi spośród osób, o których mowa w §1 p. a), zostaje 20 osób z 
najwyższą liczbą głosów. 

2. Członkami Rady, wybranymi spośród osób, o których mowa w §1 p. b), zostają 2 osoby z 
najwyższą liczbą głosów. 

3. Członkiem Rady, wybranym spośród osób, o których mowa w §1 p. c), zostaje osoba z 
najwyższą liczbą głosów. 

4. W przypadku konieczności wyboru spomiędzy kilku kandydatów z równą liczbą głosów, wybór 
następuje przez losowanie. Losowanie jest przeprowadzone przez Komisję Wyborczą, w trakcie 
zebrania w Warszawie. 

 
§7 

Komisja Wyborcza podaje ostateczne wyniki głosowania i sporządza protokół. 
 

§8 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                     

§9 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Sekretariatu. 
  
 
 
 
 
 
        Dyrektor CAMK PAN 
         /-/ 
        Prof. dr hab. Piotr Życki 


