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POLSKA AKADEMIA NAUK  

       Oddział w Lublinie   

 

 

 

REGULAMIN 

DZIALALNOŚCI  KOMISJI  ODDZIALU  PAN  W  LUBLINIE  

Zatwierdzony przez Prezydium Oddziału PAN w Lublinie 

 

 

 Działalność naukowa Oddziału realizuje się przez stałe Komisje, które stanowią 

federację uczonych. 

§ 1  

 

Celem działalności Komisji Naukowych Oddziału jest:  

1.  aktywizowanie i integracja środowiska naukowego w Lublinie i na terenie działania 

Oddziału, obejmującym województwo lubelskie, 

2.  ułatwianie twórczej pracy naukowej uczonych zamieszkałych na terenie działalności 

Oddziału; praca nad rozwojem kadry naukowej, 

3.  inicjowanie, popieranie i prowadzenie prac naukowych  w zakresie dyscyplin 

reprezentowanych przez Komisje, o istotnym znaczeniu dla kultury i gospodarki 

narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla terenu działalności 

Oddziału, 

4.  organizowanie zebrań, dyskusji naukowych i sympozjów,  

5.  publikowanie prac naukowych w czasopismach Oddziału TEKA i MOTROL, 

6.  upowszechnianie wiedzy.  

 

 

§ 2  

 

 1. Komisje Naukowe Oddziału składają się z:  

a) Członków PAN zrzeszonych w Lubelskim Oddziale, którzy zgłoszą do nich swoje 

przystąpienie,  
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b) aktywnych pracowników naukowych i zawodowych działających w obszarze działań 

Oddziału i zatwierdzonych przez Prezydium Oddziału PAN w Lublinie.  

c) członków zagranicznych. 

2.  Liczba członków Komisji jest ograniczona do 50 osób, nie licząc członków zagranicznych.  

3.  Członkowie Komisji są powoływani na czteroletnią kadencję władz Oddziału, na wniosek 

ustępującego Zarządu Komisji. W czasie trwania kadencji Zarząd Komisji może 

wnioskować o powołanie dodatkowych, lub odwołanie członków. 

 

§ 3  

Organami Komisji są:  

1.  Zarząd, 

2.  podkomisje, sekcje, zespoły lub grupy robocze stałe i doraźne.  

 

§ 4  

 

1.  Prezydium Oddziału powołuje Zarząd Komisji na wniosek Zebrania Ogólnego Komisji.  

2.  W skład Zarządu Komisji wchodzą:  

a) Przewodniczący Komisji,  

b) Zastępcy Przewodniczącego Komisji,  

c) Sekretarz Komisji,  

d) Sekretarz Techniczny Komisji prowadzący sprawy administracyjne Komisji.  

3.  Kadencja Zarządu Komisji jest czteroletnia i odpowiada kadencji Prezydium Oddziału.  

 

§ 5  

 

Do zadań Zarządu Komisji należy:  

1.  planowanie i kierowanie sprawami wchodzącymi w zakres działalności Komisji,  

2.  pośredniczenie w pozyskiwaniu  środków europejskich  i innych środków  pochodzących 

ze źródeł  zagranicznych służących realizacji badań naukowych i prac rozwojowych, w 

szczególności dotyczących  problematyki regionalnej, 

3.  udział w ekspertyzach na rzecz  organów samorządu terytorialnego  i administracji 

rządowej w województwie, 

4.  organizowanie i współorganizowanie zebrań, konferencji i sympozjów Komisji,  

5.  opracowanie planu wydawniczego Komisji,  
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6.  przygotowanie sprawozdań z działalności Komisji, które należy złożyć Prezydium 

Oddziału do 31 grudnia każdego roku,  

7.  uczestnictwo w Zgromadzeniach Ogólnych Oddziału PAN w Lublinie,  

8.  inne sprawy zlecone przez Prezesa Oddziału PAN.  

 

§ 6  

 

1.  Zebrania  Członków Komisji odbywają się przynajmniej raz w roku.  

2.  Do zadań Zebrania należy:  

a) wybór Zarządu Komisji, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Komisji.  

3.  Zebraniu  Członków Komisji przewodniczy Przewodniczący lub jego zastępca, a w 

szczególnych wypadkach delegat Prezydium Oddziału.  

4.  Zarząd Komisji zawiadamia Prezydium Oddziału i Członków Komisji o zwołaniu Zebrania 

przynajmniej na 7 dni przed jego terminem.  

5.  Zarząd Komisji przedstawia Prezydium Oddziału protokół z Zebrania   Członków Komisji 

w terminie 14 dni po odbytym zebraniu.  

6.  Uchwały Zebrania  Członków Komisji zapadają zwykłą większością głosów.  

 

 

§ 7  

 

1.  Zarząd Komisji organizuje posiedzenia naukowe, na których są przedstawiane i 

dyskutowane wyniki badań naukowych członków Komisji lub innych pracowników 

naukowych.  

2.  Wyniki badań naukowych mogą być przedstawione na posiedzeniach Komisji przez 

pracowników nauki bez względu na stopień naukowy, miejsce pracy i zamieszkania oraz 

przynależność państwową.  

3.  Posiedzenia naukowe Komisji mogą być organizowane wspólnie z innymi Komisjami lub 

towarzystwami naukowymi.  

 

§ 8  
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1.  Komisja Naukowa może w porozumieniu z Prezydium Oddziału powołać stałe lub doraźne 

podkomisje, sekcje, zespoły i grupy robocze do wykonywania określonych zadań.  

2.  Komisje mogą wyłaniać ze swojego grona na podstawie porozumienia zarządów 

odpowiednich Komisji i porozumienia z Prezydium Oddziału mieszane zespoły lub grupy 

robocze do wykonania zadań naukowych leżących w zakresie działalności 

zainteresowanych Komisji.  

 

§ 9  

 

1.  Komisje mogą zgłaszać do planu wydawniczego Oddziału swoje publikacje do 30  

września w roku poprzedzającym okres planowania.  

2.  Plan wydawniczy Komisji podlega zatwierdzeniu przez Prezydium Oddziału. 

 

§ 10  

 

Środki na działalność Komisji ustala Prezydium Oddziału.  

 

§ 11  

 

Niniejszy Regulamin działalności Komisji Naukowych został opracowany na podstawie 

Statutu Oddziału PAN w Lublinie, (Uchwała Prezydium PAN nr 10 z dnia 22 marca 2011 r.)  

i obowiązuje od dnia wejścia w życie Statutu. 

 

 

 

 

 

Lublin, 15 kwietnia 2011 r. 


