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POLSKAAKADEMIANAUK
REGULAMIN
Komitetu Badaf Kosmicznychi SatelitarnychPAN
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Komitet Badai Kosmicznychi SatelitarnychPAN jest komitetemproblemowym
dzialaiqcymprzy PrezydiumPAN.
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jest:
Komitetu
Celemdzialalnosci
popieranie
pracnaukowych
f. iniciowanie,
i popularyzowanie
o istotnym
znaczeniu
programie
dla udzialuPolskiw 6wiatowym
naukowego
badaniakosmosuoraz
pzestzenikosmicznej,
badai prowadzonych
z wykorzystaniem
2. aktywizowanie
i integracja
6rodowiska
naukowego
wok6lbadahkosmicznych
i
satelitarnych.

s3
ZadaniaKomitetu
sq zgodnez uchwalami
Prezydium
PAN.

s4
Planyi sprawozdania
z prac KomitetuzatwierdzaPrezydiumPAN.
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1. W sktadKomitetuwchodzq:
1.1. czlonkowiePolskiejAkademiiNauk, K6tzy l,i]ytaaqlakie
Zyczenie,
'1.2-czNonkowie
AkademiiMtodychUczonych,kt6zy wyrazqtakiezyczenie,
powolaneprzezPrezydiumPAN.
1.3.osobyodpowiednich
specjalnosci
powoluje
2. Przewodniczqcego
PrezydiumPAN.
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1. Osobomszczeg6lnie
zasluzonymdla rozwojubada6kosmicznych
satelitarnych,
Komitetmozenadawa6q ul Cronka HonorowegoKomitetu
Badai Kosmicznych
i Satelitarnych.
2- CzlonkowieHonorowisq kazdorazowo
zapraszanina plenarnezebrania
naukoweKomitetu.
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Organami
Komitetu
se:
1. Przewodniczecy
Komitetu,
2. Prezydium
Komitetu.
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1. Komitet,na okresswojejkadencjipowofujesekcjeproblemowe.
2. Liczbaizakres problemowysekcji ustalanesq i zatwierdzanena pieMszym
posiedzeniuplenarnym nowej kadencji,zgodniez aKualnymipotrzebamii
rozwoiembadai kosmicznych
i satelitarnych.
3. W sklad sekcji wchodze czlonkowie Komitetu kt6rzy wyrazq zyczenie
wspolpracyw daneisekcji.
pzynaleznos6do wiecejnizjednej
4. CzlonkowieKomitetumogqzadeklarowac
sekcji.
5. Pzewodniczqcysekcji wybierani sq przez zebranie plenarne Komitetuz
spo6r6dgronaczlonk6wKomitetu.

se
1. W skladPrezydiumKomitetuwchodzq:
1.1. przewodniczacy,
1.2. dw6chWiceprzewodniczqcych,
'1.3. sekretarz,
'1.4. przewodniczqcy
sekcji.
2. Wiceprzewodniczacy
i Sekretarzwybieranise pzez zebranieplenarne
Komitetu.
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1. W celusprawnejrealizaciizadaf wymienionych
w 53, Pzewodniczqcy
Komitetuna wniosekPzewodniczecych
Sekcjipowolujesekretarzysekcji,
jednocze6nie
pelniqcych
funkcjewicepzewodniczacych
sekcji.
2. Pzewodniczacy Komitetuna wniosek Pzewodniczqcychsekcji moze powo.la6
zespolyeksperi6w,w skladKorychmogqwchodzi6osobyspozaKomitetu.
3. W celu obslugi prac administracyjnych
, alliqzanych z dzialalnosciqsekcji,
pzewodniczqcysekcji mogq powotywa6swoichasystent6w kt6rymimogq by6
osobyspozaKomitetu.
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'1.ZebraniaplenarneKomitetuodbywajesie pzynajmniej
dwa razy do roku,
pzewodniczyim Przewodniczqcy
lub wskazanyprzez niego jeden z
Wiceprzewodniczqcych
Komitetu.
plenarnego
2. Uchwaly
zebrania
glos6w.
zapadajq
zwyklqwigkszosciq
3. Prezydium Komitetu przedstawia Prezesowi PAN protokot z zeb.ania
plenarnego
w terminie14dnipoodbytym
zebraniu.
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Dozadai Pzewodniczqcego
Komitetu
w szczeg6lnosci
nalezy:
pracami
1. kierowanie
Komitetu,
2. zwolywanie
zebrafplenarnych
Komitetu,
3. zwovwanie
zebraiPrezydium
Komitetu
niemniejnizczteryrazydo roku,
pozqdkuobradi pzewodniczenie
ustalenie
zebraniom
tymzebraniom;
Prezydiummozetak2eprzewodniczy
6 Wznaczonypzez Pzewodniczqcego
WicepzewodniczEcy
Komitet-,
4. koordynowanie
dzialalno6ci
naukowej
i organizacyjnej
sekcji,
planu
pracy
5. zatwierdzanie
nadanyrokkalendazowy,
6. zatwierdzanie
rocznych
sprawozdari
z dzialalno6ci
Komitetu,
7. reprezentowanie
Komitetu
nazewnqtrz,
a w razienieobecnosci
wytypowanie
zastepcy
lubosobyupowaznionej.
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Dozadai Zebrania
Plenarnego
Komitetu
nalezy:
(zawyjqtkiem
1. wyb6rczlonk6w
Prezydium
Pzewodniczacego),
2. zatwierdzani
sklad6wsekcji,
3. ustalanie
og6lnych
wytycznych
dlapracKomitetu
isekcii,
4. rozpatrywanie
i zatwierdzanie
sprawozdaiz dzialalno6ci
Prezydiumoraz
sekcji,
przezPrezydium
5. rozpatrywanie
sprawzleconych
PAN,
6. podejmowani
inicjatyw
w zakresie
swojejdzialalnosci,
7. zebranianaukoweKomitetumoga byC organizowane
wsp6lniez innymi
Komitetami,
towarzystwami
naukowymi
lubinnymiinsMucjami-
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Do zadai PrezydiumKomitetunale2y:
1. przygotowan
ia zebrai plenarnych,
plan6wdzialalnosci
2. opracowanie
naukoweiKomitetu,
3. opramwaniesprawozdairocznychz dzialalnosciKomitetu,
4. za+atwianiespraw biezecych, K6re sie pojawiajE migdzy zebraniami
plenarnymi.
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prowadzi
Sprawyadministracyjne
ifinansowe
Komitetu
Kancelaria
Prezesa
PAN.
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