














ZATWIERDZAM

Zmíana Statutu InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk prryjęta uchwałą nr 16/2019 Rady
Naukowej InsĘrtutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk

W statucie InsĘtutu Biologii Ssaków Polskiej AkademiiNauk zatwieľdzonym przezPrezesa Polskiej

Akademii Nauk w dniu 9 sýcznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Paľagraf 4 pkt2 otľzymuje bľzmienie: ,,Inst5rtut użrywa pieczęci podłużnej z napisem: Inst1rtut

Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, ul. Stoczek 1, 17-230 BiałowieŻa".

2) Paragĺaf 7 ust. 1 pkt 4 otrrymuje brzmienie: ,,samodzielne przeprowadzanie przewodów

doktorskich oraz współpracę z innymi placówkami naukowymi i/lub uczelniami w pľowadzeniu szkół

doktorskich".

3) Paragraf 13 pkt 1 otľzymuje brzmienie: ,,RadaNaukowa składa się z nie więcej niŻ30 członków

wybranych zgodnie ztrybem określonym w 15, w ým nie mniej niż 30% osób spoza InsĘ'tutu''.

4) Paragraf 14 pkt 1 otrrymuje brzmienie: ,,osoby zĘĄułem naukowym lub stopniem naukowym

doktora habilitowanego zatrudnione w InsĄltucie w pełnym wymiarze czasu pracy lub wybrani przez

nie przedstawiciele w liczbie nie większej niż 12 osób'''

5) Paragraf 14 pkt 3 otrrymuje brzmienie: ,,osoby z$uŁem naukowym lub stopniem naukowym

doktora habilitowanego lub doktoľa, nie zatrudnione w Inst;rtucie lub zatrudnione w nim w niepełnym

wymiarze czasu pracy w liczbie 10 osób, wybľane pľzez osoby wymienione w pkt l i 2''.

6) W paragľafie 15 wpľowadza się ust. la w bľzmieniu: ,,Wyboľu kandydatów na członków Rady

Naukowej, wymienionych w l 4 pkt l, dokonuj e zebranie tych pracowników zwykłą większością głosów'

w trybie tajnym, pľzy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania".

7) Paragraf 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie ,,Wyboľu kandydatów na członków Rady Naukowej,

wymienionych w' 14 pkt 3 dokonują osoby wymienione w 14 pkt | í 2, zwykJą większością głosów,

w trybie tajnym' przy obecności co najmniej 50% upľawnionych do głosowania. Członkami Rady

Naukowej zostają kandydaci, ktorzy otrzymali największą liczbę głosów' Liczba członków Rady

Naukowej spoza InsĄrtutu wynosi l0 osób''.

Pľezes Polskiej Akademii Nauk



8) Zmianie ulega schemat stľuktury organizacyjnej Inst5rtutu (Załącznik nr 7 do Statutu)

wymieniony w $ 20 pkt l. Załącznik nr l do Statutu otrrymuje brzmienie okľeślone w załączniku do

niniejszej zmiany.

9) Paľagľaf 25 otrrymu1e brzmienie: ''Niniejsry statut został uchwa|ony przez Pladę Naukową

Insbrtutu Biologii Ssaków PAN w dniu 25.10'2014 r', zaopiniowany przez lVydział II Nauk

Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk w dĺiu30.12.2014 r. i zatwiętdzony ptzez Pľezesa

Polskiej Akademii Nauk w dniu 09.01 .Ż0l5 r. zgodnie z art' 5l ust. 1 Ustawy o Polskiej Akademii

Naukt'.

10) Wszelkie pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.

11) Niniejsze zmiany wStatucie zostaĘ uchwalonepľzezRadęNaukowąInsĘrtutuBiologiiSsaków

w dniu 25.10.2019 r. i zaopiniowane pĺzez'Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej

Akademii Nauk w dniu 19 listopada 2019 r' wchodą w Ęcie po zatwierdzeniuprzez Pľezesa Polskiej

Akademii Nauk.
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