REGULAMIN
DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NAUKOWYCH
Oddziału PAN w Gdańsku
zatwierdzony Uchwałą nr 2/2017 Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku
z dn. 9 marca 2017 r.

§1
Prezydium Oddziału PAN w Gdańsku powołuje i rozwiązuje komisje naukowe działające
przy Oddziale.
§2
1. Komisje powoływane są na czteroletnie kadencje.
2. Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, a przewodniczy im
przewodniczący lub wiceprzewodniczący komisji.
3. Uchwały z posiedzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy liczby członków komisji.
4. Wybór prezydium komisji w odbywa się w powszechnym głosowaniu członków
komisji.
5. Komisje mogą powoływać sekcje merytorycznie związane z działalnością komisji.
§3
Do celów i zadań komisji naukowych Oddziału należy:
1. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działalności naukowej, w tym wydawniczej, w
zakresie dyscyplin przez siebie reprezentowanych, o istotnym znaczeniu dla kultury i
gospodarki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ważnych dla
terenu działań Oddziału.
2. Aktywizowanie i integracja środowiska naukowego w obszarze zainteresowań
naukowych właściwych komisji.
3. Organizowanie lub współorganizowanie z innymi komisjami, towarzystwami lub
instytucjami naukowymi dyskusji, zebrań, posiedzeń, sympozjów, konferencji
naukowych.
§4
1. W skład komisji naukowych Oddziału wchodzą członkowie Oddziału odpowiednich
specjalności oraz eksperci ze środowisk naukowo i zawodowo związanych z daną
specjalnością.
2. Członków komisji powołuje i odwołuje prezydium Oddziału na wniosek prezydium
komisji.
3. W skład sekcji powinno wchodzić co najmniej dziesięć osób.

§5
Organem komisji jest prezydium w składzie:
1. przewodniczący
2. wiceprzewodniczący
3. sekretarz
4. przewodniczący sekcji
§6
1. Prezydium komisji powoływane jest przez prezydium Oddziału na wniosek
posiedzenia wyborczego komisji.
2. Kadencja prezydium komisji jest czteroletnia.
§7
Do zadań prezydium komisji należy:
1. Kierowanie sprawami wchodzącymi w zakres działalności komisji i sekcji.
2. Opracowanie planów działalności naukowej komisji.
3. Organizowanie (lub współorganizowanie z innymi komisjami, towarzystwami lub
instytucjami naukowymi) dyskusji, zebrań, posiedzeń, sympozjów, konferencji
naukowych itp., na których przedstawiane i dyskutowane są wyniki badań naukowych
z zakresu działalności komisji.
4. Opracowanie sprawozdań rocznych z działalności komisji w terminie do końca
każdego roku kalendarzowego oraz przedłożenie je prezydium Oddziału.
§8
Sprawy administracyjne i finansowe komisji prowadzi Oddział PAN w Gdańsku we
współpracy z prezydium komisji.

