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REGULAMIN

Komitetu Badaf Kosmicznych i Satelitarnych PAN

s1
Komitet Badai Kosmicznych i Satelitarnych PAN jest komitetem problemowym
dzialaiqcym przy Prezydium PAN.

s2
Celem dzialalnosci Komitetu jest:
f. iniciowanie, popieranie i popularyzowanie prac naukowych o istotnym znaczeniu

dla udzialu Polski w 6wiatowym programie naukowego badania kosmosu oraz
badai prowadzonych z wykorzystaniem pzestzeni kosmicznej,

2. aktywizowanie i integracja 6rodowiska naukowego wok6l badah kosmicznych i
satelitarnych.

s3
Zadania Komitetu sq zgodne z uchwalami Prezydium PAN.

s4
Plany i sprawozdania z prac Komitetu zatwierdza Prezydium PAN.

s5
1. W sktad Komitetu wchodzq:

1 .1 . czlonkowie Polskiej Akademii Nauk , K6tzy l,i]ytaaqlakie Zyczenie,
'1.2- czNonkowie Akademii Mtodych Uczonych, kt6zy wyrazq takie zyczenie,
1.3. osoby odpowiednich specjalnosci powolane przez Prezydium PAN.

2. Przewodniczqcego powoluje Prezydium PAN.

s6
1. Osobom szczeg6lnie zasluzonym dla rozwoju bada6 kosmicznych

satelitarnych, Komitet moze nadawa6 q ul Cronka Honorowego Komitetu
Badai Kosmicznych i Satelitarnych.

2- Czlonkowie Honorowi sq kazdorazowo zapraszani na plenarne zebrania
naukowe Komitetu.



s7
Organami Komitetu se:

1. Przewodniczecy Komitetu,
2. Prezydium Komitetu.

s8
1. Komitet, na okres swojej kadencji powofuje sekcje problemowe.
2. Liczba izakres problemowy sekcji ustalane sq i zatwierdzane na pieMszym

posiedzeniu plenarnym nowej kadencji, zgodnie z aKualnymi potrzebami i
rozwoiem badai kosmicznych i satelitarnych.

3. W sklad sekcji wchodze czlonkowie Komitetu kt6rzy wyrazq zyczenie
wspolpracy w danei sekcji.

4. Czlonkowie Komitetu mogq zadeklarowac pzynaleznos6 do wiecej niz jednej
sekcji.

5. Pzewodniczqcy sekcji wybierani sq przez zebranie plenarne Komitetu z
spo6r6d grona czlonk6w Komitetu.

se
1. W sklad Prezydium Komitetu wchodzq:

1.1. przewodniczacy,
1.2. dw6ch Wiceprzewodniczqcych,
'1.3. sekretarz,
'1.4. przewodniczqcy sekcji.

2. Wiceprzewodniczacy i Sekretarz wybierani se pzez zebranie plenarne
Komitetu.
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1. W celu sprawnej realizacii zadaf wymienionych w 53, Pzewodniczqcy
Komitetu na wniosek Pzewodniczecych Sekcji powoluje sekretarzy sekcji,
pelniqcych jednocze6nie funkcje wicepzewodniczacych sekcji.

2. Pzewodniczacy Komitetu na wniosek Pzewodniczqcych sekcji moze powo.la6
zespoly eksperi6w, w sklad Korych mogq wchodzi6 osoby spoza Komitetu.

3. W celu obslugi prac administracyjnych , alliqzanych z dzialalnosciq sekcji,
pzewodniczqcy sekcji mogq powotywa6 swoich asystent6w kt6rymi mogq by6
osoby spoza Komitetu.

s11
'1. Zebrania plenarne Komitetu odbywaje sie pzynajmniej dwa razy do roku,

pzewodniczy im Przewodniczqcy lub wskazany przez niego jeden z
Wiceprzewodniczqcych Komitetu.

2. Uchwaly zebrania plenarnego zapadajq zwyklq wigkszosciq glos6w.
3. Prezydium Komitetu przedstawia Prezesowi PAN protokot z zeb.ania

plenarnego w terminie 14 dni po odbytym zebraniu.
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Do zadai Pzewodniczqcego Komitetu w szczeg6lnosci nalezy:
1. kierowanie pracami Komitetu,
2. zwolywanie zebraf plenarnych Komitetu,
3. zwovwanie zebrai Prezydium Komitetu nie mniej niz cztery razy do roku,

ustalenie pozqdku obrad i pzewodniczenie tym zebraniom; zebraniom
Prezydium moze tak2e przewodniczy 6 Wznaczony pzez P zewodniczqcego
WicepzewodniczEcy Komitet-,

4. koordynowanie dzialalno6ci naukowej i organizacyjnej sekcji,
5. zatwierdzanie planu pracy na dany rok kalendazowy,
6. zatwierdzanie rocznych sprawozdari z dzialalno6ci Komitetu,
7. reprezentowanie Komitetu na zewnqtrz, a w razie nieobecnosci wytypowanie

zastepcy lub osoby upowaznionej.
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Do zadai Zebrania Plenarnego Komitetu nalezy:

1. wyb6r czlonk6w Prezydium (za wyjqtkiem Pzewodniczacego),
2. zatwierdzani sklad6w sekcji,
3. ustalanie og6lnych wytycznych dla prac Komitetu isekcii,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdai z dzialalno6ci Prezydium oraz

sekcji,
5. rozpatrywanie spraw zleconych przez Prezydium PAN,
6. podejmowani inicjatyw w zakresie swojej dzialalnosci,
7. zebrania naukowe Komitetu moga byC organizowane wsp6lnie z innymi

Komitetami, towarzystwami naukowymi lub innymi insMucjami-
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Do zadai Prezydium Komitetu nale2y:
1. przygotowan ia zebrai plenarnych,
2. opracowanie plan6w dzialalnosci naukowei Komitetu,
3. opramwanie sprawozdai rocznych z dzialalnosci Komitetu,
4. za+atwianie spraw biezecych, K6re sie pojawiajE migdzy zebraniami

plenarnymi.

s15
Sprawy administracyjne ifinansowe Komitetu prowadzi Kancelaria Prezesa PAN.
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