PROTOKÓŁ
Spotkanie członków Prezydium Komitetu Socjologii PAN
z dnia 7 marca 2012 roku

Obecni: Barbara Fatyga, Krzysztof Frysztacki, Krzysztof Konecki, Antoni Sułek, Elżbieta
Tarkowska

Porządek spotkania
1. Krótkie omówienie przebiegu spotkania Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
2. Sprawy formalno-organizacyjne Komitetu Socjologii PAN.
3. Wnioski w sprawie powołania i poszczególnych zadań komisji oraz sekcji Komitetu
Socjologii PAN.
4. Propozycje przebiegu i ustalenie terminu kolejnego spotkania członków Komitetu
Socjologii PAN (w związku z konicznością opracowania Regulaminu i Rocznego Planu Pracy
Komitetu).

Przebieg spotkania
Ad 1.
Krzysztof Frysztacki wskazał na najważniejsze wątki omawiane na spotkaniu Prezydium
Polskiej Akademii Nauk. Zwrócił uwagę m.in. na:
- wejście w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk,
- możliwą kontrolę pracy Komitetów przez NIK,
- konieczność sformalizowania się Komitetów (a w tym opracowania Regulaminu i Rocznego
Planu Pracy), a także na to, że
- Komitety powinny mieć swoje strony www.
Ad. 2.
Komitet spotyka się minimum dwa razy w ciągu roku (Prezydium min. 4 razy).
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Podstawą działania komitetów są: Regulamin i Roczny Plan Pracy Komitetu (dalej: Plan
Pracy). Na ich podstawie wprowadzane są uchwały. Oznacza to konieczność ich
przygotowania i zatwierdzenia najpóźniej do końca kwietnia 2012 roku.
Regulamin zostanie przygotowany w oparciu o wzór Regulaminu, który obowiązuje
wszystkie Komitety PAN.
Uchwalony przez Komitet Regulamin przed jego zatwierdzeniem zostanie zaopiniowany
przez Biuro Prawne PAN.
W ramach Komitetów mogą zostać utworzone:
- Komisje (stałe, w skład których wchodzą członkowie Komitetu),
- Sekcje (o charakterze bardziej merytorycznym, także z udziałem członków Komitetu)
- Zespoły (w skład których wchodzić mogą zewnętrzni eksperci).
W Regulaminie należy używać ogólnych sformułowań, typu: ”powołane zostaną komisje,
sekcje, zespoły” natomiast nie wskazywać ich z nazwy (każdorazowa zmiana nazwy sekcji
wymagałaby bowiem zmiany regulaminu).
W Planie Pracy powinny zostać nazwane i określone zadania Komitetu, a w tym:
poszczególnych komisji, sekcji i zespołów.
Do zadań Komitetu należy m.in. przygotowanie ekspertyz, ocena czasopism wydawanych
przez PAN, jak również przygotowanie „mapy dyscypliny”.
Ad. 3
Poza Komisją ds. wyborów (która została już powołana) zaproponowano powołanie:
- Sekcji Analityki Społecznej (lub: Aplikacji Wiedzy Socjologicznej)
Zadania to m.in.: Monitorowanie standardów wiedzy socjologicznej; opiniowanie zasad
wykorzystywania przez urzędników ekspertyz, narzędzi badawczych (np. kwestionariusza
spisu powszechnego), wdrażania aktów prawnych; w rażących sytuacjach wydawanie
opiniotwórczych komentarzy.
W związku z potrzebą tworzenia „map dyscyplin” zaproponowano, aby nie pisać raportów o
stanie dyscypliny, koncentrując się na dyskusji na temat socjologii i sposobów jej uprawiania.
Zadanie do realizacji przez:
- Sekcję ds. Mapowania Zainteresowań w Polskiej Socjologii
2

Zadania to m.in.: Wskazywanie kierunków, sposobów uprawiania socjologii w Polsce a nie
statystyk dot. liczby profesorów, adiunktów itd.
Wnioskowano, aby nie rozdrabniać struktur (a co za tym idzie nie mnożyć sekcji)
Zaproponowano, aby uwzględnić w Planie Pracy jako zadanie Komitetu:
- przygotowanie publikacji (pytanie: czy jedna publikacja czy parę/kilka bardziej
wyspecjalizowanych opracowań?)
Ad. 4.
W związku z koniecznością przygotowania Regulaminu i opracowania Rocznego Planu Pracy
Komitetu wstępnie ustalono termin spotkania członków Komitetu Socjologii PAN na 4
kwietnia (środa), godz. 11.00.
Zebranie będzie składało się z części:
I. Organizacyjnej: poświęconej sprawom formalnym, w tym: przygotowaniu Regulaminu i
Planu Pracy Komitetu.
II. Merytorycznej: refleksja nad uprawianiem dyscypliny w Polsce. Dyskusja: „Jedna czy
wiele socjologii”,
Przed zebraniem przesłane zostanie zaproszenie zawierające szczegółowe informacje nt.
miejsca spotkania i dodatkowe materiały (propozycja treści Regulaminu - do dyskusji na
zebraniu).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokołowała: Marcjanna Nóżka (sekretarz organizacyjny Komitetu)
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