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REGULAMIN
działalności komisji naukowych Oddziału PAN we Wrocławiu
zatwierdzony uchwałą z dnia 22 stycznia 2015 r.
Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu

§ 1.
W Oddziale PAN we Wrocławiu tworzy się komisje naukowe, które działają w trybie kadencyjnym.
1. Komisja naukowa tworzona jest przez Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu na podstawie
wniosku członka Oddziału PAN we Wrocławiu lub grupy co najmniej 3 pracowników naukowych
związanych z instytucjami naukowymi Dolnego Śląska, w tym organów komisji naukowej, która
działała w upływającej kadencji.
2. Kadencja komisji naukowej trwa 4 lata i odpowiada kadencji Prezydium Oddziału.
3. Komisja naukowa może być podzielona na sekcje kierowane przez przewodniczących.
§ 2.
1. W skład komisji naukowej wchodzi nie mniej niż 10 i nie więcej niż 35 członków. Do liczby tej nie
wlicza się członków Polskiej Akademii Nauk oraz członków Akademii Młodych Uczonych.
2. Członkami komisji naukowej mogą być osoby ze środowiska naukowego, gospodarczego i
kulturalnego Dolnego Śląska.
3. Po utworzeniu komisji naukowej, listę kandydatów na członków komisji przedstawiają
wnioskodawcy, o których mowa w § 1 pkt 1, wraz z pisemną zgodą kandydatów. Członków komisji
naukowej powołuje Prezydium Oddziału.
4. Przewodniczących sekcji powołuje Prezydium Oddziału na wniosek prezydium komisji naukowej.
5. W trakcie kadencji, na wniosek przewodniczącego komisji naukowej, decyzją Prezydium Oddziału,
skład komisji może zostać rozszerzony o członków z innych regionów Polski lub z zagranicy.
6. Członkowie komisji naukowej, o których mowa w pkt. 5 posiadają status członka–współpracownika.
7. W trakcie kadencji, na wniosek przewodniczącego komisji naukowej, decyzją Prezydium Oddziału
skład komisji może zostać uzupełniony do obowiązującej liczby członków (§ 2, pkt 1).
8. Na wniosek prezydium komisji naukowej, Prezydium Oddziału podejmuje decyzję o wykreśleniu ze
składu komisji członka, który nie uczestniczy czynnie w pracach i działaniach komisji.
9. Wykaz powołanych komisji naukowych oraz ich członków jest jawny i zamieszcza się go na stronie
internetowej Oddziału PAN we Wrocławiu.
§ 3.
1. W skład prezydium komisji naukowej wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący i sekretarz
komisji.
2. W razie potrzeby, po uzgodnieniu z Oddziałem PAN we Wrocławiu, komisja naukowa może
rozszerzyć skład prezydium o drugiego wiceprzewodniczącego i drugiego sekretarza.
3. Wyboru prezydium komisji naukowej w nowej kadencji dokonuje się na pierwszym posiedzeniu
komisji w nowym składzie.
4. Prezydium komisji naukowej oraz przewodniczących sekcji powołuje Prezydium Oddziału.
§ 4.
Celem działalności komisji naukowej Oddziału PAN we Wrocławiu jest:
1. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac naukowych o istotnym znaczeniu dla kultury i
gospodarki narodowej, przy specjalnym uwzględnieniu zagadnień ważnych dla Dolnego Śląska.
2. Aktywizowanie i integracja środowiska naukowego na terenie działania Oddziału.
§ 5.
Do zadań komisji naukowej Oddziału PAN we Wrocławiu należy w szczególności:
1. Współdziałanie z Prezydium Oddziału w sprawach dotyczących wypełniania zadań Oddziału w
zakresie dyscyplin naukowych, reprezentowanych przez komisję.
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2. Inicjowanie i prowadzenie działań naukowych w zakresie dyscyplin reprezentowanych przez
komisję, a także prac interdyscyplinarnych o charakterze studialnym we współpracy z innymi
komisjami.
3. Organizowanie posiedzeń naukowych, z uprzednim powiadomieniem Oddziału PAN o miejscu i
terminie, oraz organizowanie lub współorganizowanie konferencji, sympozjów i sesji naukowych, w
tym z udziałem gości zagranicznych.
4. Współdziałanie przez struktury Oddziału z organami samorządowymi i administracji rządowej z
terenu działania Oddziału, zwłaszcza przez sporządzanie opinii i wykonywanie ekspertyz na rzecz
tych organów.
5. Występowanie z inicjatywą publikowania prac naukowych.
6. Organizowanie przedsięwzięć zmierzających do wdrożenia wyników badań naukowych w zakresie
dyscyplin naukowych, reprezentowanych przez komisję.
7. Upowszechnianie informacji nt. działalności komisji.
8. Upowszechnianie i popularyzacja wiedzy w społeczeństwie oraz współdziałanie z innymi
instytucjami w tym zakresie.
§ 6.
1. Organami komisji naukowej są:
 przewodniczący,
 prezydium.
§ 7.
Do zadań prezydium komisji naukowej Oddziału PAN we Wrocławiu należy:
1. Kierowanie sprawami wchodzącymi w zakres działalności komisji.
2. Opracowanie planów działalności naukowej komisji.
3. Organizowanie posiedzeń naukowych komisji, na których są przedstawiane i dyskutowane wyniki
badań naukowych oraz aktualne informacje z zakresu działalności komisji.
4. Posiedzenia naukowe komisji mogą być organizowane wspólnie z innymi komisjami,
towarzystwami naukowymi lub innymi instytucjami.
5. Opracowanie sprawozdań rocznych z działalności komisji.
§ 8.
1. Zgromadzenia ogólne komisji naukowej odbywają się przynajmniej raz w roku, przewodniczy im
przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji.
2. Uchwały podejmowane przez zgromadzenie ogólne komisji naukowej zapadają zwykłą
większością głosów.
3. Prezydium komisji naukowej przedstawia Prezesowi Oddziału protokół z posiedzenia
zgromadzenia ogólnego w terminie 14 dni po odbytym zebraniu.
§ 9.
Do zadań zgromadzenia ogólnego komisji naukowej należy:
1. Ustalanie ramowych wytycznych i programów działania komisji.
2. Rozpatrywanie spraw zleconych przez Prezydium Oddziału.
§ 10.
Plany i sprawozdania z prac komisji zatwierdza Prezydium Oddziału PAN we Wrocławiu.
§ 11.
Sprawy administracyjne i finansowe komisji naukowej prowadzi Oddział PAN we Wrocławiu.
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