UCHWAŁA nr 4/97
z dnia 19 grudnia 1997 r.
Zgromadzenia Ogólnego PAN
w sprawie uchwalenia Statutu Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie art. 4 ust. 2, w związku z art. 116 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej
Akademii Nauk zwanej dalej ustawą (/Dz.U. nr 75 poz. 469) Zgromadzenie Ogólne PAN
postanawia, co następuje:
§1
Uchwala się Statut Polskiej Akademii Nauk stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,
który ustala zakres i tryb działania organów Akademii i jej jednostek organizacyjnych w
ramach określonych ustawą.
§2
Uchwała wchodzi w życie po zatwierdzeniu jej przez Prezesa Rady Ministrów.

ZGROMADZENIE OGÓLNE AKADEMII
§1
Najwyższym organem Akademii jest Zgromadzenie Ogólne.
§2
Do zakresu działania Zgromadzenia Ogólnego Akademii należą sprawy określone w art.
4 ust. 2, 7, 9 ust. 2, 10, 16, 18 ust. 1, 26 ust. 1, 29 ust. 2, 31 ust. 1 ustawy.
§3
Do zakresu działania Zgromadzenia Ogólnego Akademii należy ponadto:
1. uchwalanie na wniosek Prezydium regulaminu określającego tryb zwoływania i odbywania
sesji Zgromadzenia Ogólnego i regulaminu określającego tryb wyboru Prezesa, wiceprezesów
i członków Prezydium PAN;
2. podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w ustawie lub statucie.
§4
1. Tryb działania Zgromadzenia Ogólnego Akademii określony jest w art. art. 15, 17 ust. 2 i 3
ustawy.

2. Wybory członków krajowych i zagranicznych odbywają się w głosowaniu tajnym. Dla
wyboru potrzebne jest uzyskanie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, przy
zachowaniu kworum określonego w art. 15 ust. 3 ustawy.
3. Pozbawienie członkostwa Akademii następuje w głosowaniu tajnym większością dwóch
trzecich ważnie oddanych głosów, przy zachowaniu kworum określonego w art. 15 ust. 3
ustawy.
4. Szczegółowy tryb wyboru członków Akademii i pozbawienia członkostwa Akademii
określają regulaminy uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.
5. Tryb wyboru członków Prezydium określa §8 ust. 2 i 3 statutu, a tryb wyboru Prezesa i
wiceprezesów Akademii - §9 statutu.

PREZYDIUM AKADEMII
§5
Prezydium Akademii w okresie między sesjami Zgromadzenia Ogólnego realizuje funkcje
określone odpowiednio w art. 16 ust. 1 i 2 ustawy oraz czuwa nad wykonywaniem zadań
przez jednostki organizacyjne Akademii, zgodnie z przepisami ustawy, statutem Akademii,
uchwałami Zgromadzenia Ogólnego.
§6
Do zakresu działania Prezydium Akademii należą sprawy określone odpowiednio w art.art. 10
ust. 1, 12 ust. 2 zd. 2, 20 ust. 2, 22 ust. 1 zd. 2, 23 ust. 2, 29 ust. 5, 31 ust. 2, 33 ust. 2, 34, 38,
39, 40,51 ust. 3 zd. 5, 52 ust. 3 zd. 3, 56 ust. 1, 57 ust. 1, 58 ust. 1, 61 ust. 3 ustawy.
§7
Do zakresu działania Prezydium Akademii należy ponadto:
1/ nadawanie Medalu PAN im. Mikołaja Kopernika i Medalu PAN im. Stefana Banacha;
2/ tworzenie funduszy stypendialnych.
§8
1 . Tryb działania Prezydium Akademii określony jest odpowiednio w art. art. 18 ust. 2, 19
ust. 1 i 2, 20 ust. 1 zd. 2 ustawy.
2. W skład Prezydium Akademii wchodzą członkowie określeni w art. 18 ust. 1 pkt 1 - 4
ustawy oraz członkowie w liczbie czternastu wybrani w tajnym głosowaniu przez
Zgromadzenie Ogólne Akademii. Dla wyboru potrzebne jest uzyskanie więcej niż połowy
ważnie oddanych głosów przy zachowaniu kworum określonego w art. 15 ust. 3 ustawy.

3. Szczegółowy tryb wyboru członków Prezydium określa regulamin uchwalony przez
Zgromadzenie Ogólne Akademii.
4. Prezes, wiceprezesi i przewodniczący wydziałów są stale urzędującymi członkami
Prezydium.

PREZES I WICEPREZESI AKADEMII
§9
1. Prezes Akademii kieruje bieżącą działalnością Akademii i składa w jej imieniu
oświadczenia woli.
2. Prezes Akademii wybierany jest w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne z
pośród członków rzeczywistych Akademii większością dwóch trzecich ważnie oddanych
głosów członków krajowych przy zachowaniu kworum określonego w art. 15 ust. 3 ustawy.
3. Wiceprezesi Akademii wykonują zadania ustalone przez Prezesa Akademii i w tym
zakresie zastępują oni Prezesa.
4. Wiceprezesi Akademii wybierani są w tajnym głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne z
pośród członków krajowych Akademii. Za wybranych uważani są ci, którzy w tajnym
głosowaniu uzyskali największa liczbę głosów pozytywnych i więcej niż połowę oddanych
ważnych głosów, przy zachowaniu kworum określonego w art. 15 ust. 3 ustawy.
5. Szczegółowy tryb wyboru Prezesa i wiceprezesów Akademii określa regulamin uchwalony
przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.
§ 10
Zakres działania Prezesa Akademii określony jest odpowiednio w art. art. 5 ust. 1 zd. 2, 12
ust. 2 zd. 1, 17, 18 ust. 2, 22, 23 ust. 1 i 2, 28 ust. 2 zd. 3, 34, 38, 40, 45 ust. 1, 51 ust. 3 - 4 i 6,
52 ust. 3, 53, 55 ust. 1, 56 ust. 1, 57 ust. 1, 58, 59, 61 ust. 3, 72 ust. 3, 85, 86 ust. 1, 90 ust. 1,
95, 96 ust. 1, 105 ust. 2, 111, 112 ustawy.
§ 11
Prezes Akademii ponadto:
1/ czuwa nad realizacją uchwał i wniosków Zgromadzenia Ogólnego i uchwał Prezydium
oraz informuje o ich realizacji Zgromadzenie Ogólne i Prezydium;
2/ jest dysponentem środków budżetowych;
3/ zawiera umowy o współpracy międzynarodowej i nadzoruje ich realizację;
4/ sprawuje opiekę i zapewnia warunki funkcjonowania komitetom naukowym.

§ 12
Tryb działania Prezesa Akademii określony jest odpowiednio w art. art. 21, 22, 47 ust. 3, 51
ust. 3, 4 i 6, 52 ust. 3, 53 ustawy.
§ 13
Stałymi organami doradczymi Prezesa Akademii są Kolegium przewodniczących wydziałów
Akademii i Rada dyrektorów placówek naukowych Akademii. Tryb ich działania ustalają
regulaminy nadane przez Prezesa.

WYDZIAŁY AKADEMII
§ 14
W Akademii działają następujące wydziały:
1/ Wydział I Nauk Społecznych,
2/ Wydział II Nauk Biologicznych,
3/ Wydział III Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych,
4 / Wydział IV Nauk Technicznych,
5/ Wydział V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych,
6/ Wydział VI Nauk Medycznych,
7/ Wydział VII Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych.
§ 15
Zakres działania wydziału Akademii określony jest w art. 28 ustawy, a także odpowiednio w
art. art. 38, 40, 45, 50 ust. 1 pkt 2, 51 ust. 3 zd. 3 i ust. 6, 55 ust. 4, 57 ust. 1 ustawy.
§ 16
Do obowiązków wydziału należy:
1/ zajmowanie stanowiska w sprawach stanu i rozwoju dyscyplin naukowych wchodzących w
zakres działania wydziału;
2/ wnioskowanie w sprawie tworzenia i likwidowania komitetów naukowych;
3/ organizowanie i przeprowadzanie wyborów do komitetów naukowych, zapewnienie im
obsługi organizacyjnej, finansowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością;

4/ dokonywanie przynajmniej raz w kadencji oceny placówek naukowych;
5/ wypowiadanie się w sprawie przekształcenia, likwidacji lub struktury organizacyjnej i
kierunków działania placówek naukowych wchodzących w skład wydziału;
6/ wybieranie kandydatów na członków Akademii;
7/ przyznawanie nagród wydziału za wyróżniające się prace naukowe;
8/ współdziałanie z komitetami naukowymi i towarzystwami naukowymi w kształtowaniu
polityki naukowej w dziedzinach nauki znajdujących się w obszarze działania wydziału
Akademii;
9/ udział w kształtowaniu polityki wydawniczej placówek i komitetów naukowych;
10/ wykonywanie innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub
powierzonych przez Prezydium Akademii lub Prezesa;
§ 17
1.Tryb działania wydziału określony jest odpowiednio w art. art. 26 ust. 1 zd. 2 i ust. 2, 27
ust. 1, 28, 31,32 ust. 3, 50 ust. 1 pkt 2, 51 ust. 2.
2. Wybór przewodniczącego oraz kandydatów na członków krajowych i zagranicznych
Akademii odbywa się w głosowaniu tajnym. Dla wyboru konieczne jest uzyskanie więcej niż
połowy ważnie oddanych głosów, przy zachowaniu kworum określonego w art. 15 ust. 3
ustawy.
§ 18
1. Pracami wydziału kieruje jego przewodniczący, wybrany na czteroletnią kadencję przez
członków krajowych wchodzących w skład wydziału.
2. Tryb wyboru przewodniczącego wydziału określa regulamin uchwalony przez
zgromadzenie członków wydziału.
§ 19
1. Zakres działania przewodniczącego wydziału określony jest w art. art. 12 ust. 2 zd. 1, 27
ust. 1 zd. 1, 28 ust. 2 zd. 3, 51 ust. 3 zd. 4 i ust. 6, 53 ustawy.
2. Do zakresu działania przewodniczącego wydziału należy również:
1/ opracowywanie zbiorczego sprawozdania z działalności członków wydziału;
2/ opiniowanie statutów placówek naukowych;
3/ opiniowanie wniosków placówek naukowych dotyczących współpracy naukowej z
zagranicą wynikających z międzynarodowych umów podpisanych przez Akademię;

4/ opiniowanie wystąpień placówek naukowych o przyznanie środków finansowych na
działalność statutową, inwestycyjną i współpracę zagraniczną;
5/ nadzorowanie działalności wydawniczej placówek i komitetów;
6/ zwoływanie co najmniej dwa razy w roku sesji plenarnej wydziału i przewodniczenia im;
7/ wykonywanie uchwał sesji plenarnych wydziału oraz uchwał Prezydium Akademii
odnoszących się do wydziału;
8/ przedstawianie Prezesowi Akademii wniosków w sprawie powoływania kandydatów do
komitetów narodowych oraz komitetu narodowego ds. Międzynarodowej Rady Unii
Naukowych.
9/ wykonywanie innych prac powierzonych przez Prezesa Akademii.
§ 20
1. Tryb działania przewodniczącego wydziału określony jest w art. 27 ustawy.
2. Przewodniczący wydziału kieruje jego pracami przy pomocy jednego lub dwóch
zastępców.
3. Zastępcę przewodniczącego wydziału powołuje Prezes Akademii na wniosek przewodni
czącego wydziału.
4. Zakres obowiązków zastępcy określa przewodniczący wydziału.

ODDZIAŁY AKADEMII
§ 21
W Akademii istnieją następujące oddziały:
1/ Oddział PAN w Gdańsku
2/ Oddział PAN w Katowicach
3/ Oddział PAN w Krakowie
4/ Oddział PAN w Lublinie
5/ Oddział PAN w Łodzi,
6/ Oddział PAN w Poznaniu,
7/ Oddział PAN we Wrocławiu

§ 22
1. Utworzenie i likwidacja oddziału następuje w myśl art. 29 ust. 2 ustawy.
2. Zadania oddziału Akademii określa art. 29 ust. 1 i 5 ustawy.
§ 23
1. Organizację i działanie organów oddziału określa statut oddziału wydany na podstawie art.
29 ust. 3 i 5 ustawy.
2. Prezes oddziału jest stale urzędującym członkiem prezydium oddziału Akademii.

KOMITETY NAUKOWE I PROBLEMOWE AKADEMII
§ 24
1. Komitet naukowy jest samorządną reprezentacją dyscypliny lub pokrewnych dyscyplin
naukowych służącą integrowaniu uczonych całego kraju.
2. Komitet problemowy przy Prezydium lub przy wydziale Akademii ma skład
interdyscyplinarny i służy do badania istotnych spraw i problemów naukoznawczych,
dydaktycznych, społecznych i gospodarczych.
3. Komitet problemowy składa raz w kadencji sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Lista stałych komitetów naukowych dla podstawowych dyscyplin naukowych ustalana jest
w trybie art. 31 ust 1 ustawy.
5. Tryb wyboru członków komitetu naukowego i jego organów określa Prezydium Akademii
zgodnie z art. 33 ust 2 ustawy.
6. W celu utrzymania i rozwoju współpracy z Międzynarodową Radą Unii Naukowych i
innymi międzynarodowymi organizacjami naukowymi Prezydium Akademii powołuje
odpowiednie komitety narodowe i ustala ich skład osobowy.
§ 25
Zadania komitetu naukowego Akademii określone są w art. 33 ust. 1 ustawy.
§ 26
Do zadań komitetu naukowego Akademii należy ponadto:
1/ współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi;
2/ przedstawianie wydziałowi sprawozdań z działalności w danym roku i danej kadencji;

3/ wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydium, Prezesa i przewodniczącego
wydziału.
§ 27
1.Tryb działania komitetu naukowego Akademii określony jest w art. art. 31, 32 ust. 1, 2, 4, 5
ustawy.
2. Utworzenie komitetu problemowego przy Prezydium lub wydziale Akademii, wyznaczenie
jego zadań, struktury oraz powołanie jego członków określone jest w art. 34 ustawy.

PLACÓWKI NAUKOWE AKADEMII
§ 28
1. Placówkami naukowymi Akademii są instytuty, zakłady, centra, stacje badawcze, ogrody
botaniczne oraz inne jednostki naukowe prowadzące badania naukowe lub prace badawczorozwojowe.
2. Podstawową placówką naukową Akademii jest instytut.
3. Instytut posiada osobowość prawną.
§ 29
1. Zakres działania instytutu i jego organów określony jest w art. art. 36 ust. 3 i 4, 49, 55 ust.
1, 56 ust. 1 ustawy i w statucie instytutu uchwalonym w trybie art. 45 ustawy.
2. Zakres działania innej niż instytut placówki naukowej Akademii i jej organów określony
jest w art. 57 ust. 1 ustawy.
§ 30
1. Tryb działania instytutu i jego organów określone są w art. 37- 48, 50-54, 55 ust. 4 ustawy.
2. Tryb działania innej niż instytut placówki naukowej Akademii i jej organów określony jest
w art. 57 ust. 2 ustawy i odpowiednio w art. art. 37 pkt 3, 45, 48-51 ustawy.

POMOCNICZE PLACÓWKI NAUKOWE
§ 31
Zasady tworzenia i likwidacji pomocniczej placówki naukowej oraz nadania jej statutu
określa art. 58 ustawy.
§ 32
1. Pomocniczą placówką naukową kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

2. Zasady powoływania dyrektora pomocniczej placówki naukowej określa Prezes Akademii.
3. W pomocniczej placówce naukowej może działać rada naukowa.
4. Prezes Akademii decyduje o powołaniu rady naukowej w pomocniczej placówce naukowej.
5. Skład rady naukowej powołuje Prezes Akademii po zasięgnięciu opinii Prezydium
Akademii lub właściwego wydziału.

FINANSOWANIE PLACÓWEK NAUKOWYCH
ORAZ INNYCH NIŻ PLACÓWKI NAUKOWE
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AKADEMII
§ 33
1. Działalność finansowa placówek naukowych Akademii określona jest w art. art. 52, ust. 2,
63, 64, 65, 67 USTAWY.
2. Placówki naukowe mogą tworzyć inne fundusze przeznaczone na cele badawcze i
edukacyjne.
§ 34
1. Kancelaria Akademii i pomocnicze placówki naukowe oraz inne jednostki organizacyjne
Akademii prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w przepisach prawa
budżetowego w formach:
1/ Państwowych jednostek budżetowych:
a/ Kancelaria Akademii;
b/ pomocnicze placówki naukowe;
c/ Dom Rencisty PAN.
2/ Gospodarki pozabudżetowej:
a/ domy pracy twórczej i domy zjazdów i konferencji jako zakłady budżetowe;
b/ rolne zakłady doświadczalne oraz wyodrębnione organizacyjnie rodzaje działalności
określonych jednostek budżetowych jako gospodarstwa pomocnicze;
c / nie wyodrębnione organizacyjnie rodzaje działalności określonych jednostek budżetowych
na zasadach środków specjalnych.
2. Prezes Akademii ustala jednostki i rodzaje działalności prowadzonych w formach
gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

3. Do nowo utworzonych innych jednostek organizacyjnych Prezes Akademii ustala ich
formy gospodarki finansowej przewidziane w prawie budżetowym.

KOMISJE DYSCYPLINARNE
DLA MIANOWANYCH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH AKADEMII
§ 35
1. Mianowany pracownik naukowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za
postępowanie uchybiające obowiązkom pracownika placówki Akademii lub godności
pracownika nauki.
2. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi Prezes Akademii może ukarać pracownika
naukowego upomnieniem.
3. Na wniosek ukaranego pracownika sprawę rozpoznaje komisja dyscyplinarna. W tym
trybie wnioskodawca nie może być ukarany surowszą karą.
§ 36
1. Zakres działania komisji dyscyplinarnych I i II instancji określony jest w art. art. 88, 89, 93
ustawy.
2. Tryb działania komisji dyscyplinarnych I i II instancji określony jest w art. art. 90 ust. 2,
91, 92, 94, 97, 98 ustawy.
3. Zakres działania rzeczników dyscyplinarnych określony jest w art. art. 95, 96 ustawy.
4. Przepisy obowiązujące w państwowych szkołach wyższych stosuje się odpowiednio do
zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego, wykonywania kar dyscyplinarnych oraz ich
zacierania zgodnie z art. 99 ustawy.
5 Komisja dyscyplinarna I instancji liczy dziesięć osób, a w jej skład wchodzą
przedstawiciele poszczególnych wydziałów Akademii w liczbie siedmiu osób oraz
przedstawiciele wybrani przez Prezydium Akademii w liczbie trzech osób.
6. Wydział Akademii wybiera w trybie przez siebie ustalonym swojego przedstawiciela do
komisji dyscyplinarnej I instancji.
7. Prezydium Akademii wybiera trzech członków komisji dyscyplinarnej I instancji,
posiadających wykształcenie prawnicze, spośród kandydatów zaproponowanych przez
Wdział I Nauk Społecznych Akademii.
8. Przewodniczącego komisji dyscyplinarnej I instancji i jego zastępcę wybiera komisja na
swoim pierwszym posiedzeniu które zwołuje Prezes Akademii.

9. Komisja dyscyplinarna II instancji liczy dziesięć osób a w jej skład wchodzą
przedstawiciele poszczególnych wydziałów Akademii w liczbie siedmiu osób oraz
przedstawiciele wybrani przez Prezydium Akademii w liczbie trzech osób.
10. Wydział Akademii wybiera w trybie przez siebie ustalonym swojego przedstawiciela do
komisji dyscyplinarnej II instancji.
11. Prezydium Akademii wybiera trzech członków komisji dyscyplinarnej II instancji
posiadających wykształcenie prawnicze, spośród kandydatów zaproponowanych przez
Wydział I Nauk Społecznych Akademii.
12. Przewodniczącego komisji dyscyplinarnej II instancji i jego zastępcę wybiera komisja na
swoim pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezes Akademii.

KANCELARIA AKADEMII
§ 37
1. Obsługę administracyjną Akademii sprawuje Kancelaria Polskiej Akademii Nauk,
podporządkowana i kierowana przez Prezesa Akademii.
2. Szczegółowe zadania Kancelarii Akademii określa Regulamin uchwalony przez Prezydium
Akademii na wniosek Prezesa Akademii.
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