Załącznik do uchwały Nr 1
Komitetu Socjologii PAN
z dnia 4 kwietnia 2012 roku

Regulamin
Komitetu Socjologii PAN
(projekt)
§1
1. Do zakresu działania Komitetu Socjologii PAN, zwanego dalej „Komitetem”,
należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o
Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), zwanej dalej
„Ustawą”, z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.
2. Komitet w szczególności może:
1) prowadzić wydawnictwo,
2) organizować debaty i konferencje naukowe,
3) inicjować dyskusje i przedsięwzięcia badawcze, zwłaszcza w zakresie
kluczowych problemów społecznych kraju,
4) inicjować dyskusje na temat najważniejszych aktów normatywnych,
wpływających na życie społeczne obywateli,
5) monitorować stan i standardy edukacji socjologicznej, a w tym sposób uprawiania
dyscypliny,
6) upowszechniać wyniki działalności wymienionej w pkt. 2 – 5 § Regulaminu
Komitetu Socjologii PAN i wydawać opiniotwórcze komentarze,
7) podejmować współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami w celu realizacji zadań wymienionych w art. 36 ust. 1 Ustawy oraz w
ust. 2, pkt. 1 – 6 § 1 Regulaminu Komitetu Socjologii PAN,
8) podejmować inne przedsięwzięcia nie wymienione w art. 36 ust. 1 Ustawy
oraz nie wymienione w ust. 2, pkt. 1 - 6 § 1 Regulaminu Komitetu Socjologii PAN a
wynikające z bieżącej działalności Komitetu.
§2

1. Organami Komitetu są:
1) Przewodniczący Komitetu,
2) Prezydium Komitetu.
2. Prezydium Komitetu liczy nie mniej niż siedmiu członków.
3. W skład Prezydium Komitetu wchodzi Sekretarz Naukowy Komitetu, zwany dalej
„Sekretarzem”.
§3
1. Do zadań Przewodniczącego Komitetu w szczególności należy:
1) zwoływanie posiedzeń Prezydium Komitetu nie mniej niż cztery razy w roku,
ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,
2) zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu nie mnie niż dwa razy do roku,
ustalenie porządku obrad i przewodniczenie tym zebraniom,
3) przygotowanie propozycji Rocznego Planu Pracy Komitetu,
4) modyfikowanie Rocznego Planu Pracy Komitetu,
5) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz,
6) podejmowanie innych aktywności wynikających z bieżących potrzeb Komitetu.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego Komitetu jego obowiązki sprawuje Zastępca
Przewodniczącego Komitetu lub upoważnione przez niego osoby.
§4
1. Do zadań Prezydium Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności w
sprawach:
1) dotyczących realizacji zadań Komitetu,
2) przedstawionych na Zebraniu Plenarnym Komitetu do zaopiniowania.
2. Do zadań i kompetencji Prezydium Komitetu lub osób przez Prezydium wskazanych
należy także sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności
Komitetu i składanie ich na ręce Przewodniczącego PAN.

§5

Do zadań Zebrania Plenarnego Komitetu należy podejmowanie uchwał, w szczególności
w sprawach:
1) regulaminu i jego ewentualnych zmian,
2) powoływania komisji, sekcji i zespołów,
3) rozwiązywania komisji, sekcji i zespołów,
4) wyboru i zapraszania osób, o których mowa w ustawie, art. 35, pkt 5,
5) zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komitetu,
6) innych związanych z realizacją Rocznego Planu Pracy i bieżącej działalności
Komitetu

§6
Do zadań Sekretarza należy koordynacja działań organizacyjnych i merytorycznych
uzgodnionych z Przewodniczącym i Prezydium Komitetu.
§7
Przewodniczący Komitety może zwołać posiedzenie Prezydium Komitetu lub zebranie
plenarne Komitetu na wniosek trzydziestu procent członków Komitetu.
§8
1. Przewodniczący zawiadamia o terminach posiedzeń nie później niż na 14 dni
przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie następuje poprzez: przesłanie komunikatu drogą e-mailową,
listownie lub telefonicznie.

§9
1. Uchwały Prezydium Komitetu oraz uchwały zebrań plenarnych Komitetu
podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy liczby członków.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. W sprawach nie cierpiących zwłoki, z wyłączeniem spraw personalnych,
Przewodniczący

Komitetu

może

zarządzić

głosowanie

w

drodze

korespondencyjnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§ 10
Z posiedzeń Prezydium Komitetu i zebrań plenarnych Komitetu sporządza się protokół
który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.
§ 11
1. W strukturze Komitetu mogą działać komisje, sekcje i zespoły zadaniowe, o
których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu trybu wyboru członków komitetu
naukowego i jego organów (załącznik do uchwały nr 28/2001 Prezydium PAN z
dnia 26.05.2011).
2. Zadania komisji, sekcji i zespołów powinny być podporządkowane zadaniom
Komitetu.
3. Zebranie plenarne Komitetu może powołać w drodze uchwały zespoły do
realizacji określonych zadań ustalając zakres i termin ich działania.
4. W skład zespołów, o których mowa w ust. 3 mogą wejść osoby spoza Komitetu
§ 12
1. Zebranie

plenarne

wybiera

członków,

przewodniczącego

i

zastępcę

przewodniczącego komisji, sekcji oraz zespołu.
2. Przewodniczącym, zastępcą przewodniczącego oraz członkami komisji i sekcji
mogą być tylko osoby będące członkami Komitetu.

