ZARZĄDZENIE nr 44/16/17
Rektora Politechniki Śląskiej
z dnia 31 stycznia 2017 roku
w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej pn.
Centrum Edukacji w Mechatronice w Centrum Popularyzacji Nauki
oraz zatwierdzenia regulaminu tej jednostki
Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie
wyższym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) i § 35 ust. 1 Statutu Politechniki Śląskiej
oraz Uchwały nr V/44/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 30 stycznia 2017 roku
w sprawie przekształcenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej pn. Centrum Edukacji
w Mechatronice w Centrum Popularyzacji Nauki oraz zatwierdzenia regulaminu tej jednostki,
zarządza się, co następuje:
§1
1. Z dniem 1 lutego 2017 roku:
1) przekształca się pozawydziałową jednostkę organizacyjną o nazwie Centrum Edukacji
w Mechatronice w:
Centrum Popularyzacji Nauki (RJP6)
2) wprowadza się, jako obowiązujący Regulamin Centrum Popularyzacji Nauki, stanowiący
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Powołuje się dyrektora Centrum Popularyzacji Nauki w osobie:
dr hab. Aleksandry ZIEMBIŃSKIEJ-BUCZYŃSKIEJ
§2
W Regulaminie organizacyjnym Politechniki Śląskiej (j.t. z 2016 r. – Zarządzenie nr 51/15/16
z dnia 5 maja 2016 roku) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 12 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Centrum Popularyzacji Nauki”.
2) Załącznik nr 2 „Schemat struktury organizacyjnej Politechniki Śląskiej – komórki
i jednostki organizacyjne podlegające rektorowi” do Regulaminu organizacyjnego
otrzymuje brzmienie określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
§3
Traci moc Zarządzenie nr 23/01/02 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 kwietnia
2002 roku w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie
Centrum Edukacji w Mechatronice i wprowadzenia Regulaminu Centrum.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują:
R, RN, RD, RW, RO, RA, AK
wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Uczelni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 44/16/17
Regulamin
Centrum Popularyzacji Nauki
Preambuła: Centrum Popularyzacji Nauki powstaje w wyniku przekształcenia Centrum
Edukacji w Mechatronice i zachowuje jego dorobek i tradycje od 2002 roku.
Postanowienia ogólne
§1
Centrum Popularyzacji Nauki, zwane dalej „Centrum”, jest pozawydziałową jednostką
organizacyjną Politechniki Śląskiej, zwanej dalej „Uczelnią”, działającą w obszarze promocji
i popularyzacji nauki oraz badań naukowych przy współpracy podstawowych jednostek
organizacyjnych Uczelni oraz ośrodków naukowych w kraju i za granicą.
Zakres działania Centrum
§2
Głównym celem działania Centrum jest prowadzenie kompleksowych działań informacyjnych
w zakresie nauki, skierowanych do odbiorców zewnętrznych, innych niż publikowanie badań
naukowych dla odbioru naukowego. Działanie Centrum ma na celu tworzenie korzystnego
wizerunku Politechniki Śląskiej i naukowców w niej zatrudnianych, wspiera marketing
produktów i technologii naukowych wytwarzanych przez naukowców Politechniki Śląskiej
oraz służy promocji i popularyzacji nauki. W tym znaczeniu promocją będą m. in.
wystąpienia w opiniotwórczych mediach, prezentacje podczas festiwali nauki, organizowanie
zajęć z zakresu szeroko pojętej nauki, otwartych dla publiczności, oraz tworzenie
pozytywnego wizerunku Politechniki Śląskiej w Internecie.
§3
Do zadań Centrum należy w szczególności:
1) podejmowanie działań związanych z szeroko pojętą popularyzacją nauki przez
pracowników, doktorantów i studentów Uczelni,
2) promowanie badań i wynalazków oraz technologii, których autorami są pracownicy,
doktoranci i studenci Uczelni,
3) współpraca z wydziałami i innymi jednostkami Politechniki Śląskiej, w tym
w ramach realizacji promocji i popularyzacji prowadzonych przez nich badań
naukowych i wdrożeniowych,
4) organizacja wystaw, wykładów, warsztatów, seminariów i spotkań popularnonaukowych, promujących prace naukowe prowadzone w Uczelni pośród szerokiego
grona odbiorców zewnętrznych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, osób
dorosłych niezwiązanych zawodowo z nauką, osób pracujących w sektorze biznesu
zainteresowanych działalnością badawczą Uczelni i potencjalnie zainteresowanych
wdrożeniem takich prac,
5) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na realizację
działań promocyjnych i popularyzacyjnych,
6) nawiązywanie współpracy z innymi jednostkami promującymi naukę oraz
przedsiębiorstwami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, w celu umożliwienia
wdrożenia badań oraz wynalazków pracowników i doktorantów Uczelni,
7) nawiązywanie i koordynowanie współpracy promującej naukę pomiędzy wszystkimi
jednostkami Uczelni.

Struktura organizacyjna Centrum
§4
Pracowników Centrum zatrudnia rektor na wniosek dyrektora Centrum.
§5
1. W pracach Centrum mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni w jednostkach
organizacyjnych Politechniki Śląskiej, a także osoby spoza Politechniki Śląskiej,
zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
2. Umowy cywilnoprawne z osobami wykonującymi prace na rzecz Centrum zawiera
dyrektor Centrum na podstawie udzielonego pełnomocnictwa i zgodnie z ogólnymi
procedurami obowiązującymi na Politechnice Śląskiej.
§6
1. Organami Centrum są:
1) rada Centrum,
2) rada ekspertów merytorycznych, w skład której wchodzą pracownicy, doktoranci
i studenci Politechniki Śląskiej wszystkich wydziałów Uczelni posiadający
doświadczenie w działaniach związanych z popularyzacją nauki.
2. W skład Centrum mogą wchodzić zespoły realizujące projekty promujące naukę oraz
pracownie wykorzystywane do prowadzenia zajęć popularyzujących i promujących
naukę, zapewniające ich właściwe wykorzystanie.
3. Pracownie i zespoły badawcze tworzy i likwiduje dyrektor Centrum.
4. Kierownikiem projektu lub pracowni wymienionej w ust. 2 może być pracownik naukowy
lub doktorant posiadający udokumentowany dorobek popularyzacyjny oraz minimum
2 lata doświadczenia w pracy badawczej.
5. Kierownika projektu lub pracowni powołuje i odwołuje dyrektor Centrum.
Rada Centrum
§7
1. W skład rady Centrum wchodzą:
1) rektor lub upoważniony przez niego prorektor,
2) dyrektor Centrum,
3) kierownik Działu Promocji Politechniki Śląskiej,
4) pełnomocnik ds. strategii promocji Politechniki Śląskiej,
5) przedstawiciel Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
6) specjaliści z zakresu mediów i public relations.
2. Pracami rady kieruje przewodniczący powołany przez rektora.
3. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej trzy razy w roku.
4. Posiedzenia rady zwołuje jej przewodniczący.
5. W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez
dyrektora Centrum.
§8
1. Rada centrum jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Centrum.
2. Do zadań rady należy w szczególności:
1) opiniowanie rocznych planów działalności Centrum,
2) opiniowanie sprawozdań dyrektora Centrum,
3) opiniowanie planów rzeczowo-finansowych Centrum i sprawozdań z ich wykonania,
4) opiniowanie spraw dotyczących bieżącego funkcjonowania Centrum,
5) rozpatrywanie innych spraw istotnych dla działalności Centrum,

Dyrektor
§9
1. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor.
2. Dyrektor kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
1) reprezentuje Centrum na zewnątrz w granicach pełnomocnictw udzielonych przez
rektora,
2) organizuje i nadzoruje pracę Centrum,
3) opracowuje plany rzeczowo-finansowe Centrum oraz roczne sprawozdania z ich
wykonania,
4) opracowuje i przedstawia radzie Centrum oraz radzie ekspertów merytorycznych
plany i sprawozdania z działalności Centrum,
5) koordynuje prace rady ekspertów merytorycznych w zakresie przygotowywania
działań Centrum i wniosków dotyczących promocji i popularyzacji nauki na
Politechnice Śląskiej.
3. Dyrektor Centrum może powoływać komisje i inne organy doradcze oraz ustalać tryb
i zakres ich działania.
4. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców w liczbie nie
większej niż dwóch.
5. Zastępców dyrektora Centrum powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora Centrum.
6. Dyrektor Centrum określa zakres obowiązków swoich zastępców.
Rada ekspertów merytorycznych
§ 10
1. Rektor na wniosek dyrektora Centrum powołuje radę ekspertów merytorycznych.
2. W skład rady ekspertów merytorycznych wchodzi nie mniej niż 5 członków
powoływanych na dwuletnią kadencję, wybranych spośród doświadczonych
popularyzatorów nauki i biznesu, reprezentujących wydziały Politechniki Śląskiej.
3. Zadania, organizację i tryb działania rady ekspertów merytorycznych określa regulamin
opracowany przez radę i zatwierdzony przez przewodniczącego rady Centrum.
Mienie i finanse Centrum
§ 11
1. Mienie Centrum stanowi wydzieloną część mienia Politechniki Śląskiej i jest zarządzane
zgodnie z zasadami obowiązującymi na Politechnice Śląskiej.
§ 12
1. Koszty związane z działalnością Centrum pokrywane są z uzyskanych przychodów,
a w szczególności z:
1) dotacji przyznanych na realizację działań promocyjnych,
2) projektów promujących naukę, realizowanych przez Centrum
3) budżetu Centrum wynikającego z planu rzeczowo-finansowego na dany rok.
2. Centrum prowadzi aktywne działania w kierunku pozyskiwania środków finansowych na
prowadzenie działalności promocyjnej i popularyzacyjnej oraz pokrycie kosztów
funkcjonowania.
§ 13
Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje rektor lub upoważniony prorektor.

Postanowienia końcowe
§ 14
1. Zmiany w Regulaminie Centrum mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego
utworzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat.

