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Uchwała Nr 1/2012 
Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN 

z dnia 26 listopada 2012 r i poprawką z dnia 13 listopada 2019 
 

w sprawie regulaminu trybu działania Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej 
Akademii Nauk. 
 
Na podstawie § 5 ust. 1 uchwały Nr 17 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 marca 
2011r., zmienionej uchwałą Nr 33 z dnia 1 lipca 2011 r. i uchwałą nr 6 z dnia 24 stycznia 2012 r. 
uchwala się, co następuje: 
 

§1 
1. Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje i przewodniczy im 

Przewodniczący Komitetu. Posiedzeniom może także przewodniczyć wyznaczony przez 
Przewodniczącego Zastępca Przewodniczącego Komitetu. 

2. Przewodniczący może również zwołać posiedzenia, o których mowa w ust. 1 na wniosek co 
najmniej 30 procent członków Komitetu. 

 
§2 

Posiedzenia plenarne Komitetu i posiedzenia Prezydium Komitetu odbywają się co najmniej dwa 
razy w roku kalendarzowym. 
 

§3 
Przewodniczący zawiadamia o terminie posiedzenia plenarnego Komitetu i terminie posiedzenia 
Prezydium Komitetu nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. 
 

§4 
Zebranie plenarne Komitetu podejmuje uchwały w sprawach: 

1)  ustalania długofalowych zadań priorytetów w działaniach Komitetu; 
2) ustalania struktury wewnętrznej Komitetu; 
3)  stałych reprezentantów Polski w międzynarodowych organizacjach oraz sieciach naukowych 

i organizacjach międzynarodowych zarządzających działalnością naukową oraz logistyką w 
obszarach polarnych; 

4) powoływania redaktorów i rad redakcyjnych czasopism wydawanych lub firmowanych 
przez Komitet; 

5)  planu pracy Komitetu w okresie kadencji i kolejnych lat; 
6)  organizacji oraz patronowania międzynarodowym i ogólnopolskim konferencjom 

naukowym; 
7)  oceny realizacji planów pracy Komitetu oraz zespołów problemowych Komitetu; 
8)  oceny działalności Przewodniczącego i Prezydium Komitetu w połowie kadencji i na jej 

koniec; 
9)  wydawania opinii i ocen Komitetu dla władz PAN, władz rządowych RP oraz organizacji 

międzynarodowych; 
10)  wszystkich innych zagadnień ważnych dla środowiska badaczy polarnych w Polsce.  
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§5 

Prezydium Komitetu, podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:  
1) wydawania opinii i ocen dla organizatorów polskich ekspedycji arktycznych i 

antarktycznych;  
2) współorganizacji lub patronowania honorowego przez Komitet, naukowym i 

popularnonaukowym konferencjom krajowym oraz międzynarodowym organizowanym 
przez inne instytucje;  

3)  patronowania naukowym i popularnonaukowym wydawnictwom książkowym, wystawom i 
produkcjom filmowym, telewizyjnym oraz innym formom upowszechniania nauki na 
wniosek zainteresowanych;  

4)  patronowania ekspedycjom, naukowym i poznawczym, przygotowywanym przez instytucje 
oraz organizacje krajowe i międzynarodowe na podstawie wniosków zainteresowanych;  

5)  odnośnie wszystkich innych zagadnień ważnych dla środowiska badaczy polarnych w 
Polsce zgłoszonych w trybie pilnym.  

 
§6 

Przewodniczący Komitetu kieruje bieżącą działalnością Komitetu i reprezentuje go na zewnątrz, 
w szczególności:  

1)  realizuje uchwały zebrań plenarnych oraz Prezydium Komitetu;  
2)  podejmuje decyzje i działania w sprawach nie objętych uchwałami wymienionymi w pkt. 1.; 
3)  występuje do Władz Polskiej Akademii Nauk z wnioskami w sprawie wyjazdów 

służbowych za granicę przedstawicieli Komitetu;  
4)  podpisuje wszelkie dokumenty związane ze sprawami finansowymi wynikającymi z 

działalności Komitetu;  
5)  decyduje o sprawach personalnych związanych z funkcjonowaniem organizacyjnym 

Sekretariatu Komitetu;  
6) opiniuje oraz podejmuje decyzje dotyczące wszystkich innych zagadnień ważnych dla 

środowiska badaczy polarnych w Polsce zgłoszonych w trybie bardzo pilnym.  
 

§7 
Z posiedzenia plenarnego Komitetu i z posiedzenia Prezydium Komitetu sporządza się protokół, 
który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i protokolant.  
 

§8 
1. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy liczby członków.  
2.  Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.  
3. W sprawach niecierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu może zarządzić głosowanie z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  
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§9 
1 Zebranie plenarne Komitetu może wyłonić kandydata na honorowego przewodniczącego lub 

członka komitetu w liczbie nie większej niż 10 procent wybieranych członków Komitetu.  
2.  Honorowego przewodniczącego lub członka Komitetu powołuje Prezes Akademii.  
3.  Honorowym przewodniczącym Komitetu może być osoba, która pełniła funkcję 

przewodniczącego Komitetu, przez co najmniej dwie pełne kadencje i była członkiem 
Komitetu, przez co najmniej trzy pełne kadencje.  

4.  Honorowym członkiem Komitetu może być osoba, która była członkiem Komitetu, przez co 
najmniej trzy pełne kadencje lub wyróżniła się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie 
działalności Komitetu. Dopuszcza się możliwość wyłonienia kandydata spoza Komitetu, który 
legitymuje się wyjątkowymi osiągnięciami w zakresie badań lub eksploracji obszarów 
polarnych.  

 
§ 10 

1.  W ramach Komitetu działają zespoły problemowe:  
W łonie zespołów mogą działać stałe lub doraźne podzespoły specjalistyczne, koncentrujące się 
na realizacji zadań o szczególnym znaczeniu dla Komitetu. Podzespoły powoływane są przez 
zebranie plenarne Komitetu.  
Zespoły i podzespoły stymulują i koordynują badania naukowe oraz upowszechnianie wiedzy 
w zakresie zdefiniowanej problematyki. Zespoły współpracują z odpowiednimi grupami 
roboczymi w obrębie International Arctic Science Committee oraz Scientific Committee on 
Antarctic Research, a także innych organizacji oraz sieci krajowych i międzynarodowych.  

 
2.  Do struktur określonych w ust. 1 wchodzą członkowie Komitetu oraz eksperci i specjaliści 

niebędący członkami Komitetu, zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu na wniosek 
Przewodniczących Zespołów. Udział członków zespołów i podzespołów niebędących 
członkami Komitetu nie może być finansowany ze środków Polskiej Akademii Nauk.  

 
§11 

Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk. 


