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STATUT
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

(tekst jednolity uwzględniający wszystkie dotychczasowe 
zmiany Statutu)

§ 1
Akademia Umiejętności w Krakowie, która w roku 1872 powstała 

z Towarzystwa Naukowego Krakowskiego założonego w roku 1815, nosi 
od chwili odrodzenia Państwa Polskiego nazwę: Polska Akademia Umie-
jętności (w skrócie: PAU).

§ 2
Polska Akademia Umiejętności jest instytucją powołaną do pielęgno-

wania nauki i kultury. Jako instytucja narodowa użyteczności publicznej, 
pozostaje pod opieką Władz Państwa, w szczególności zaś pod protekto-
ratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
Polska Akademia Umiejętności ma charakter osoby prawnej; przy-

sługuje jej samorząd w granicach niniejszego Statutu.

§ 4
Siedzibą Polskiej Akademii Umiejętności jest Kraków.
PAU może tworzyć stacje naukowe i Komisje w innych miejscowo-

ściach Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami. Do założenia stacji 
naukowej poza granicami państwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 5
Polska Akademia Umiejętności ma za zadanie: twórczą pracę w Pol-
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sce popierać i ułatwiać, do pracy tej zachęcać, o ile możności ją zespalać 
i łączyć, gdy potrzeba, nią kierować, o ile podobna, ją nagradzać.

W szczególności:
1) ma za zadanie owoce polskiej pracy twórczej utrwalać, zabezpie-

czać i chronić oraz nauce i kulturze powszechnej uprzystępniać tudzież 
utrzymywać ich łączność ze światem zagranicznym;

2) w porozumieniu z polskimi towarzystwami i instytucjami nauko-
wymi i kulturalnymi, i przy ich współpracy  ma obowiązek: rozpoczynać, 
organizować i wieść przedsięwzięcia naukowe i kulturalne, które winny być 
dokonane wspólnymi siłami polskich uczonych i twórców kultury;

3) w  sprawach mających związek z nauką i kulturą, ilekroć w  ich 
interesie uzna za właściwe, ma obowiązek występować wobec Władz Pań-
stwa z  postulatami, uwagami lub życzeniami albo też wobec społeczeństwa 
publicznie podnosić swój głos.

§ 6
Polska Akademia Umiejętności składa się z sześciu Wydziałów:

I. Wydziału Filologicznego,
II. Wydziału Historyczno-Filozofi cznego,

III. Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych,
 IV. Wydziału Przyrodniczego,

V. Wydziału Lekarskiego,
 VI. Wydziału Twórczości Artystycznej.
Przedmiotem prac Wydziału Filologicznego są nauki fi lologiczne, 

językoznawstwo, literaturoznawstwo i historia sztuki.
Przedmiotem prac Wydziału Historyczno-Filozofi cznego są nauki 

prawne, polityczne, społeczne, fi lozofi czne oraz wszystkie gałęzie historii, 
z wyjątkiem historii sztuki.

Przedmiotem prac Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych są nauki 
matematyczne, fi zyczne, chemiczne i techniczne.

Przedmiotem prac Wydziału Przyrodniczego są nauki biologiczne, 
nauki o Ziemi, nauki rolnicze i leśne.

Przedmiotem prac Wydziału Lekarskiego są nauki medyczne.
Przedmiotem prac Wydziału Twórczości Artystycznej jest twórczość 

artystyczna.
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§ 7
Walne Zgromadzenie jest naczelną władzą Polskiej Akademii Umie-

jętności. 
Do jego kompetencji należy: 
• wyrażanie zgody na rozporządzanie majątkiem nieruchomym 

PAU,
• zatwierdzanie zamknięć rachunkowych, 
• ustanawianie lub zwijanie zakładów i stacji naukowych PAU, 
• uchwalanie ogólnego regulaminu, 
• rozstrzyganie o  pracach naukowych, które cała PAU ma przed-

siębrać, i o udziale jej w pracach, do których ma przystąpić łącznie 
z innymi instytucjami naukowymi, 

• przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z czynności 
PAU, 

• wybór Prezesa, dwóch Wiceprezesów, z których jeden musi być 
wybrany spośród członków zamieszkałych w Warszawie, Sekreta-
rza Generalnego, Delegata Walnego Zgromadzenia  oraz Komisji 
Rewizyjnej w trzyosobowym składzie, 

• wybór członków PAU, 
• przyznawanie godności członków honorowych,
• sprawy, które przedstawione mu zostaną przez Zarząd lub Radę 

PAU.
Wydziały mogą przedstawiać wnioski Walnemu Zgromadzeniu, je-

żeli je przedstawiły na piśmie Zarządowi, przynajmniej na cztery tygodnie 
przed datą Walnego Zgromadzenia, na którym wniosek ma być rozważany.

Wnioski członków mogą być przedstawione Walnemu Zgromadze-
niu, jeżeli zostały podpisane przynajmniej przez trzech członków krajo-
wych i przedstawione Zarządowi najmniej na cztery tygodnie przed datą 
Walnego Zgromadzenia.

W Walnych Zgromadzeniach uczestniczyć, przemawiać i głosować 
mogą członkowie PAU. Poza nimi mogą uczestniczyć i zabierać głos jedy-
nie goście zaproszeni przez Zarząd.

Corocznie odbywają się przynajmniej dwa Walne Zgromadzenia: 
wiosenne i letnie; ich terminy ustanawia Zarząd, który zawiadamia o nich 
zawczasu wszystkich członków.
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Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać korespondencyj-
nie w pisemnym głosowaniu, z zachowaniem tajności, tam gdzie jest ona 
wymagana. 

Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia potrzebne jest uczest-
nictwo przynajmniej 2/5 członków krajowych (z zastrzeżeniem warunków 
§§ 30 i 31 niniejszego Statutu).

§ 8
Posiedzenie uroczyste publiczne, poświęcone sprawozdaniu z czyn-

ności PAU i uzupełnione odczytem, odbywa się w terminie ustanowionym 
zawczasu przez Zarząd  przynajmniej raz w roku.

§ 9
Wydziały PAU odbywają posiedzenia naukowe. Przedmiotem tych 

posiedzeń są prace i  sprawozdania, w których przedstawiane są wyniki 
oryginalnych badań naukowych, prezentacje twórczości artystycznej lub 
opracowania przeglądowe. 

Uczestniczyć w posiedzeniach naukowych mogą wszyscy członkowie 
PAU, a także, jako goście, osoby nienależące do PAU. 

Członkowie mogą przedstawiać osobiście prace, których są auto-
rami lub współautorami. Prace osób niebędących członkami PAU mogą 
przedstawiać członkowie PAU bądź też one same; w tym drugim przy-
padku wystąpienia powinny być poprzedzone wprowadzeniem przez 
członka PAU.

§ 10
Wydziały PAU odbywają, prócz naukowych i artystycznych, posie-

dzenia administracyjne.
Posiedzenia administracyjne Wydziału, zwoływane przez Dyrekto-

ra, są poświęcone sprawom bezpośrednio związanym z naukową lub arty-
styczną działalnością Wydziału, jego Komisji i Komitetów, jak np. przyj-
mowanie przedstawionych prac do publikacji, sprawozdania Sekretarzy, 
sprawozdania Komisji, konkursy, nagrody, organizacja przedsięwzięć oraz 
stosunki z innymi instytucjami w zakresie czynności Wydziału. 
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Do kompetencji posiedzeń administracyjnych Wydziałów należą też 
sprawy fi nansowe i budżetowe, wybory kandydatów na członków, Dyrek-
tora, Wicedyrektora, Sekretarzy, wszystkie inne wybory i nominacje oraz 
inne sprawy administracyjne, według uznania Dyrektora, wymagające roz-
poznania i decyzji Wydziału.

W posiedzeniach administracyjnych Wydziałów mogą brać udział, 
przemawiać i głosować wszyscy członkowie Wydziału.

§ 11

Terminy i miejsca posiedzeń naukowych i administracyjnych okre-
ślają zwyczaje Wydziałów lub ich regulaminy.

§ 12

Wydziały, w zakresie swoich czynności, mogą powoływać Komisje 
i Komitety stałe lub czasowe do badań i zadań specjalnych. 

Do zadań interdyscyplinarnych mogą być również powoływane Ko-
misje i Komitety międzywydziałowe. 

Komisje składają się z  członków PAU, którzy do nich przystąpili, 
oraz członków Komisji, wybranych przez Wydział spośród osób nienależą-
cych do PAU.

Członkowie Komisji powoływani są na okres jednej kadencji, po 
upływie której mogą być powołani ponownie.

Komisje i Komitety międzywydziałowe, a także ich skład oraz władze 
zatwierdza Rada PAU.

§ 13
Językiem urzędowym czynności PAU jest język polski. Dla zagra-

nicznych uczonych PAU wydaje sprawozdania w  języku angielskim lub 
w  innym języku kongresowym. Przyjmuje się następujące nazwy PAU 
w tych językach: 

Polish Academy of Arts and Sciences, 
Académie Polonaise des Sciences et des Lettres, 
Polnische Akademie der Wissenschaft en und Künste.
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§ 14
Polska Akademia Umiejętności składa się z:

członków krajowych, w tym:
a) członków czynnych krajowych (zwanych również w Statucie i Re-

gulaminie członkami czynnymi), 
b) członków korespondentów krajowych (zwanych również w Statu-

cie i Regulaminie członkami korespondentami), 
członków zagranicznych.

Liczba członków Wydziałów I–V nie może przekraczać:
27 członków czynnych,
41 członków zagranicznych.

Liczbę członków korespondentów tych Wydziałów ustala się nastę-
pująco: jeżeli ich liczba nie przekracza 34, Wydział ma prawo uzupełnić 
ją do 36; jeżeli przekracza 34, Wydział ma prawo wybrać dwóch nowych 
członków korespondentów.

Liczba członków Wydziału VI nie może przekraczać:
40 członków czynnych,
40 członków zagranicznych.

W Wydziale VI nie ma członków korespondentów.
Krajowymi członkami czynnymi lub korespondentami mogą być wy-

bitni uczeni i  artyści oraz wyjątkowo inne osoby, których twórczość przynio-
sła chlubę Narodowi Polskiemu; muszą oni posiadać obywatelstwo polskie.

Zagranicznymi członkami PAU mogą być znakomici uczeni i twórcy 
mieszkający za granicą, o ile są obywatelami państwa innego niż Polska.

Członek krajowy, który przestał być obywatelem polskim, staje się 
członkiem zagranicznym.

§ 15

Członkowie krajowi uczestniczą w Walnych Zgromadzeniach, w po-
siedzeniach naukowych wszystkich Wydziałów i Komisji, w posiedzeniach 
administracyjnych własnego Wydziału, mają prawo czynnego i biernego 
wyboru na istniejące w PAU godności, z zastrzeżeniem §21. Przyjmując 
wybór na członka, zobowiązują się do udziału w pracach i czynnościach 
PAU oraz do popierania jej dążeń i zamiarów.
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Członkowie zagraniczni mają wszystkie prawa członków korespon-
dentów krajowych. W szczególności mają prawo udziału w Walnych Zgro-
madzeniach, w posiedzeniach naukowych wszystkich Wydziałów i Komisji 
oraz w posiedzeniach administracyjnych własnego Wydziału. Gdy są obec-
ni na posiedzeniu, mają prawo głosowania, nie wchodząc do obligatoryj-
nego quorum.

§ 16
Wydziały wybierają kandydatów na członków PAU w  sposób na-

stępujący:
Zgłoszenie kandydata na członka czynnego musi być podpisane 

przynajmniej przez trzech członków czynnych danego Wydziału. Zgłosze-
nie kandydata na członka korespondenta lub członka zagranicznego musi 
być podpisane przez przynajmniej pięciu członków krajowych Wydziału, 
w tym przynajmniej trzech członków czynnych. 

Kandydatów  na członków PAU należy zgłaszać w terminie do 15 
listopada każdego roku.

Członek krajowy może zgłosić najwyżej po dwóch kandydatów na 
członków korespondentów, członków czynnych i członków zagranicznych.

O wniesionych w terminie propozycjach Sekretarz Wydziału zawia-
damia należących do Wydziału członków krajowych. Na posiedzeniu ad-
ministracyjnym Wydziału, poprzedzającym Walne Zgromadzenie wiosen-
ne, odbywa się tajne głosowanie. 

Do ważności wyboru, potrzebne jest oddanie głosów przez przynaj-
mniej połowę należących do Wydziału członków krajowych i większość 
głosów, wynosząca przynajmniej 3/4 liczby głosów oddanych. 

Wybory mogą być przeprowadzone w trybie korespondencyjnym, 
z zachowaniem tajności głosowania. 

§ 17

Osobom, których zasługi dla Polski budzą powszechne uznanie, Walne 
Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych nadawać może godność 
członków honorowych PAU. Członkostwo honorowe nie jest związane z po-
jedynczym Wydziałem.
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Zgłoszenie kandydata na członka honorowego musi zostać podpisa-
ne przez przynajmniej sześciu członków czynnych. 

Wybór członka honorowego nie podlega procedurze wydziałowej.

§ 18
Wyboru członków dokonuje Walne Zgromadzenie. 
Na Walnym Zgromadzeniu wiosennym wybrani przez Wydziały 

kandydaci przedstawiani są przez Sekretarzy Wydziałów lub wyznaczo-
nych członków Wydziałów. 

Następne Walne Zgromadzenie głosuje propozycje Wydziałów. Do 
wyboru potrzebna jest większość, wynosząca przynajmniej 2/3 głosów od-
danych. Głosowanie jest tajne. 

Wybór członka zagranicznego wymaga zatwierdzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwiska wybranych członków krajowych oraz zatwierdzonych 
członków zagranicznych są podawane do wiadomości powszechnej na 
posiedzeniu uroczystym publicznym.

§ 19
Zarząd PAU składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów (w tym Wi-

ceprezesa mieszkającego w Warszawie), Sekretarza Generalnego i Delegata 
Walnego Zgromadzenia.

Zarząd prowadzi sprawy PAU, kieruje jej stosunkami zewnętrznymi, 
przygotowuje obrady Walnego Zgromadzenia i wykonuje jego postanowie-
nia, uchwala preliminarz budżetowy, dysponuje funduszem zapasowym, 
czuwa nad działalnością i czynnościami wszystkich Komisji, Komitetów 
i Stacji PAU; nie wkraczając w naukowe atrybucje Wydziałów, dopoma-
ga ich pracy ze stanowiska administracyjnego i fi nansowego, rozstrzyga 
w ogóle o wszystkich sprawach, prócz tych, które oddaje do decyzji Wy-
działom lub przedstawia Walnemu Zgromadzeniu. 

Rada PAU składa się z Zarządu, Dyrektorów, Wicedyrektorów i Se-
kretarzy Wydziałów, Pełnomocnika Generalnego i Pełnomocników Spe-
cjalnych ds. współpracy międzynarodowej oraz Dyrektora Biblioteki Na-
ukowej PAU i PAN.
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Rada PAU doradza Zarządowi i opiniuje jego najistotniejsze decyzje, 
przyznaje nagrody i wyróżnienia, przyjmuje fundacje, zapisy i darowizny.

§ 20
Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności wybiera Walne Zgromadze-

nie na trzy lata spośród członków czynnych, w tajnym głosowaniu, bez-
względną większością głosów. 

Wiceprezesów PAU wybiera Walne Zgromadzenie na trzy lata spo-
śród członków czynnych (z zachowaniem przepisu § 7), bezwzględną więk-
szością głosów, w głosowaniu tajnym.

Sekretarza Generalnego PAU wybiera Walne Zgromadzenie na trzy 
lata spośród członków czynnych, bezwzględną większością głosów, w gło-
sowaniu tajnym.

Wybór Prezesa, Wiceprezesów i Sekretarza Generalnego wymaga za-
twierdzenia Prezydenta RP.

Delegata Walnego Zgromadzenia do Zarządu wybiera Walne Zgro-
madzenie spośród członków krajowych na trzy lata, bezwzględną większo-
ścią głosów, w głosowaniu tajnym.

Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zgromadzenie spośród człon-
ków krajowych na trzy lata, bezwzględną większością głosów, w głoso-
waniu tajnym.

§ 21
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności reprezentuje ją na zewnątrz, 

przewodniczy Walnym Zgromadzeniom oraz posiedzeniom Zarządu 
i Rady PAU, czuwa nad porządkiem i zachowaniem Statutu we wszystkich 
czynnościach PAU.

Prezesa PAU zastępują Wiceprezesi, w zakresie przekazanym przez 
Prezesa. W razie gdyby Prezes nie mógł pełnić funkcji, zastępować go będą 
Wiceprezesi w kolejności ustalonej przez Zarząd PAU. 

Prezes może udzielić Sekretarzowi Generalnemu bądź innej osobie 
pełnomocnictwa do reprezentowania PAU na zewnątrz, w zakresie ozna-
czonym w pełnomocnictwie, w tym również w sprawach fi nansowych lub 
majątkowych. Jeżeli z pełnomocnictwa nie wynika inaczej, pełnomocnik 
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może, w zakresie swego umocowania, udzielać dalszego pełnomocnictwa 
innym osobom.

W razie potrzeby Zarząd z Radą PAU mogą powołać na zastępcę 
Wiceprezesa jednego z Dyrektorów Wydziałów.

Sekretarz Generalny kieruje tokiem wszystkich spraw administracyj-
nych i fi nansowych PAU oraz nadzoruje Biuro. Sekretarz Generalny przy-
gotowuje porządek obrad Zarządu i Rady, wykonuje ich uchwały, przygo-
towuje sprawozdania z czynności oraz protokoły Walnych Zgromadzeń 
i posiedzeń Zarządu i Rady. Z pomocą dyrektora biura i głównego księgo-
wego sporządza plany rzeczowo-fi nansowe oraz sprawozdania z wykona-
nia tych planów.

Sekretarzowi Generalnemu podlegają wszyscy urzędnicy i pracow-
nicy PAU.

Delegat Walnego Zgromadzenia do Zarządu zastępuje Sekretarza 
Generalnego w razie potrzeby i pomaga mu w pełnieniu obowiązków.

Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru biegłego rewidenta, przepro-
wadza kontrolę fi nansową i przedkłada swoje sprawozdanie wraz z opinią 
biegłego rewidenta Walnemu Zgromadzeniu, które orzeka o  udzieleniu 
Zarządowi absolutorium.

§ 22
Dyrektorzy przewodniczą posiedzeniom Wydziałów i czuwają nad 

całością ich naukowych i administracyjnych czynności.
Zastępcami Dyrektorów są Wicedyrektorzy.
Każdy Wydział wybiera Dyrektora i Wicedyrektora na trzy lata spo-

śród swoich członków krajowych, bezwzględną większością głosów, w gło-
sowaniu tajnym.

Do wyboru Dyrektora i Wicedyrektora Wydziału wymagane jest od-
danie głosów przez przynajmniej 2/5 członków krajowych. Wybory mogą 
być przeprowadzone w trybie korespondencyjnym. 

§ 23
Każdy Wydział wybiera na trzy lata Sekretarza lub, jeżeli uzna za 

potrzebne, dwóch Sekretarzy, z grona swoich członków krajowych, bez-
względną większością głosów, w głosowaniu tajnym. 
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Do wyboru Sekretarza (Sekretarzy) Wydziału wymagane jest odda-
nie głosów przez przynajmniej 2/5 członków krajowych. 

Wybory mogą być przeprowadzone w trybie korespondencyjnym.
Do obowiązków Sekretarzy należy przygotowywanie rocznych pla-

nów fi nansowych Wydziału oraz stałych Komisji Wydziałowych, czuwanie 
nad właściwym poziomem wydawnictw Wydziału, w tym proponowanie 
recenzentów, dostarczanie do Kancelarii PAU sprawozdań z czynności Wy-
działów i sprawozdań stałych Komisji Wydziałowych.

§ 24
Komisja wybiera swego Przewodniczącego większością bezwzględną 

spośród należących do niej członków krajowych PAU lub – w przypadkach 
wyjątkowych – spośród innych członków Komisji. W tej sytuacji wybór 
podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Wydziału, a  w  przypadku Komisji 
międzywydziałowych – przez Radę PAU. 

Jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza 
Komisja wybiera większością bezwzględną spośród swych wszystkich 
członków. 

Okres czynności Przewodniczących Komisji, ich Zastępców oraz Se-
kretarzy Komisji trwa trzy lata.

W miastach polskich, w których mieszka odpowiednia liczba człon-
ków PAU, mogą być tworzone Komisje lub oddziały Komisji. Wybory władz 
oddziału Komisji odbywają się analogicznie jak wybory władz  Komisji.

§ 25
Majątek PAU składa się:
a) z ruchomości i nieruchomości przeznaczonych na ogólne jej cele,
b) z majątku przeznaczonego na cele specjalne, którego używa się 

w myśl wskazówek ofi arodawcy.

§ 26
Dochody PAU przeznaczone na cele ogólne składają się:
a) z dochodów od jej majątku przeznaczonego na cele ogólne,
b) z przeznaczonych na ten cel środków państwowych,
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c) z własnej działalności gospodarczej: wynajmu lokali, zbytu wy-
dawnictw, usług wydawniczych i poligrafi cznych.

Wszelkie inne dochody PAU, o ile nie mają specjalnego przeznacze-
nia, wpływają do funduszu zapasowego.

§ 27
Wydatki PAU określa preliminarz, który corocznie uchwala Zarząd.
Fundusz zapasowy ustanawia Walne Zgromadzenie, a  dysponuje 

nim Zarząd.

§ 28
Zarząd PAU składa Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdania 

z wykonania planu rzeczowo-fi nansowego. Sprawozdania te będą corocz-
nie ogłaszane drukiem.

§ 29
Gdyby w przyszłości Polska Akademia Umiejętności z jakiegokol-

wiek powodu rozwiązana być miała, w takim razie jej majątek przechodzi 
jako depozyt w ręce Rządu Polskiego, który nim nie może rozporządzać 
inaczej, jak tylko oddając go w ręce powołanej do życia przy współudziale 
ówczesnych członków Akademii analogicznej instytucji.

Wszystkie zobowiązania, związane ze specjalnymi funduszami, cią-
żące na Akademii, przechodzą tym samym na Rząd Polski czy też na in-
stytucję powołaną do życia w miejsce Akademii.

§ 30
Wnioski o zmianę Statutu wychodzą od Zarządu albo od członków 

krajowych. Propozycje, uzasadnione i podpisane przez trzech członków 
krajowych, wnosić należy co najmniej na trzy miesiące przed letnim Wal-
nym Zgromadzeniem. Zarząd może powoływać komisje do rozpatrzenia 
wniosków. Po zaopiniowaniu przez Radę Zarząd umieszcza sprawę zmian 
Statutu w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej 
większością przynajmniej 2/3 głosów oddanych, przy udziale w głosowa-
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niu przynajmniej połowy członków krajowych. Uchwała może być podjęta 
korespondencyjnie.

§ 31
Regulamin PAU uchwalany jest przez Walne Zgromadzenie z zacho-

waniem warunków § 30.
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REGULAMIN
POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

(tekst jednolity uwzględniający wszystkie dotychczasowe 
zmiany Regulaminu)

Rozdział I

Wydziały
(ob. §§ 6, 9–12, 14–16, 22–23 Statutu)

§ 1

Wybory Dyrektorów, Wicedyrektorów i Sekretarzy Wydziałów od-
bywają się na posiedzeniach administracyjnych jesienią, po wyborach Za-
rządu (§§ 22 i 23 Statutu). 

Kadencja nowych władz Wydziałów rozpoczyna się 1 stycznia roku 
następnego i trwa trzy lata kalendarzowe do 31 grudnia.

W razie wakatu na stanowisku Dyrektora lub Wicedyrektora przed 
upływem kadencji, Wydział odbywa wybory uzupełniające lub powierza 
tymczasowe zastępstwo jednemu z członków krajowych.

Jeśli Dyrektor, zastępujący go Wicedyrektor lub Sekretarz nie mogą 
pełnić swoich czynności z powodu choroby lub wyjazdu, Wydział może 
powierzyć ich zastępstwo na ten czas jednemu z członków krajowych.

O dokonaniu wyboru lub tymczasowym poruczeniu czynności Sekre-
tarz Wydziału lub Dyrektor Wydziału zawiadamia Sekretarza Generalnego.

§ 2
Wydziały mogą odbywać wspólne posiedzenia.
Nadzwyczajne posiedzenie Wydziału winno być zwołane, jeśli tego 

zażąda pisemnie co najmniej pięciu członków Wydziału.
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§ 3
Do obowiązków posiedzeń administracyjnych Wydziału należy – 

prócz spraw wymienionych w § 10 Statutu – wydawanie opinii w sprawach, 
które Zarząd lub Walne Zgromadzenie odda Wydziałowi do rozważenia.

§ 4
Sekretarz Wydziału, w porozumieniu z jego Dyrektorem, układa po-

rządek dzienny posiedzenia Wydziału i wysyła go co najmniej na tydzień 
przed terminem posiedzenia wszystkim członkom krajowym Wydziału.

Sekretarz Wydziału obowiązany jest – najdalej do dnia 31 maja każ-
dego roku – złożyć na ręce Sekretarza Generalnego pisemne sprawozdanie 
z czynności Wydziału w ciągu ubiegłego roku (akademickiego).

§ 5
Posiedzeniom Wydziałów przewodniczy Dyrektor, Wicedyrektor, Se-

kretarz lub w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Wydziału, 
o ile wyrazi na to zgodę.

W  dyskusji, prócz członków PAU, mogą zabierać głos także inne 
osoby, uczestniczące w posiedzeniu naukowym za zezwoleniem Dyrek-
tora Wydziału.

§ 6
Zgłaszanie prac do Wydziału i stawianie ich na porządku dziennym 

posiedzeń naukowych określają zwyczaje Wydziału lub jego regulamin.

§ 7
Prace, o których mowa w § 9 Statutu, przedstawione i pozytywnie 

zaopiniowane podczas posiedzeń Wydziałów PAU, są przekazywane do 
Wydawnictwa PAU. 

Ich ostateczne przyjęcie do druku musi być poprzedzone uzyskaniem 
dwóch pozytywnych recenzji wydawniczych. 

Listę publikacji przewidzianych do druku w danym roku ustala Ko-
mitet Wydawniczy, złożony z przedstawicieli wszystkich Wydziałów PAU. 
Publikacja prac uzależniona jest od dostępności środków znajdujących się 
w dyspozycji Wydawnictwa w danym roku budżetowym.
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§ 8
Sekretarz Wydziału zawiadamia członków krajowych Wydziału 

o zgłoszonych w terminie kandydaturach na członków PAU, podając cha-
rakterystykę kandydata i listę zgłaszających go członków Wydziału.

Jeśli w czasie wyboru nowych członków zgłoszono więcej kandyda-
tów niż jest wolnych miejsc, dopuszcza się wybory w dwóch turach. 

Zarząd Wydziału może podzielić wolne miejsca między poszczególne 
dyscypliny naukowe, zgodne z przedmiotem prac Wydziału (§ 6 Statutu).

Każdemu członkowi Wydziału przysługuje liczba głosów odpowia-
dająca liczbie wolnych miejsc w Wydziale. W wypadku oddania większej 
liczby głosów cały głos członka jest nieważny. 

Jeśli w pierwszej turze głosowania któryś z kandydatów otrzyma wy-
magane ¾ głosów, oddanych przez przynajmniej połowę członków kra-
jowych Wydziału, jego nazwisko umieszczane jest na liście kandydatów 
przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu. 

Na karcie do głosowania w drugiej turze umieszcza się nazwiska tych 
spośród kandydatów, którzy w turze pierwszej uzyskali największą liczbę 
głosów, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc. Liczba ta może 
zostać odpowiednio zwiększona, jeśli dwóch (lub więcej) kandydatów uzy-
ska tę samą największą liczbę głosów.

W drugiej turze głosować można wyłącznie na kandydatów, których 
wyłoniono w sposób opisany powyżej. Każdemu członkowi krajowemu 
Wydziału przysługuje liczba głosów odpowiadająca liczbie wolnych miejsc.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak możliwości przybycia na 
zebranie wyborcze) członek Wydziału może w formie pisemnej upoważnić 
innego członka Wydziału do głosowania w jego zastępstwie. Każdy członek 
krajowy Wydziału może przyjąć nie więcej niż dwa takie upoważnienia. 
Upoważnienie powinno być przedstawione przez upoważnionego Sekre-
tarzowi Wydziału przed zebraniem wyborczym.

Zgłoszeni lecz nie wybrani przez Wydział kandydaci nie stają się au-
tomatycznie kandydatami na rok przyszły.

§ 9
Kandydaturę zgłoszoną na Wydziale uważa się za cofniętą, jeśli przed 

głosowaniem na nią wykreślą swoje podpisy członkowie, którzy ją podpi-
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sali, tak iż zabraknie koniecznej liczby podpisów; jednak na posiedzeniu 
administracyjnym liczba podpisów może być uzupełniona, a wtedy nad 
kandydatem przeprowadza się głosowanie.

§ 10
W czasie wiosennego Walnego Zgromadzenia Sekretarz Wydziału 

(lub członek wyznaczony przez Zarząd Wydziału) uzasadnia kandydatury 
przedstawiane przez Wydział. 

Na Walnym Zgromadzeniu, podczas którego dokonywane są wybo-
ry, nie dopuszcza się dyskusji nad zgłoszonymi kandydatami.

§ 11
W ramach niniejszego Regulaminu każdy Wydział uchwalić może 

swój regulamin wewnętrzny.

Rozdział II

Zarząd i Rada
(ob. §§ 19–21 Statutu)

§ 12
Prezes może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie-

przekraczające zakresu zwykłych czynności PAU.
W  razie nieobecności Prezesa i  Wiceprezesa czynności Prezesa 

pełni Sekretarz Generalny lub Delegat Walnego Zgromadzenia, a pod 
ich nieobecność najstarszy wiekiem Dyrektor Wydziału, o ile wyrazi na 
to zgodę.

§ 13
Uchwały Zarządu są konieczne w sprawach przekraczających zakres 

zwykłych czynności PAU, a także w sprawach nieprzekraczających zakresu 
zwykłych czynności, jeśli przed przeprowadzeniem takiej czynności przez 



21

Prezesa choćby jeden z pozostałych członków Zarządu domagał się pod-
jęcia uchwały.

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub, z  upoważnienia Prezesa, 
Sekretarz Generalny przynajmniej dwa razy w miesiącu, z wyjątkiem lipca 
i sierpnia, w stale oznaczony dzień.

Sprawy nagłe, niezależnie od ich charakteru, może załatwiać Sekre-
tarz Generalny po uprzednim porozumieniu się – o ile to możliwe – z Pre-
zesem; o ich załatwieniu powiadamia Zarząd na najbliższym posiedzeniu.

§ 14
Do ważności uchwał Zarządu potrzebna jest obecność przynajmniej 

trzech członków Zarządu, w  tym Prezesa lub Sekretarza Generalnego. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 15
Sekretarz Generalny może za zgodą Zarządu lub Rady przekazać 

niektóre sprawy do stałego załatwiania Delegatowi Walnego Zgromadze-
nia, który informuje Sekretarza Generalnego o ich toku i przedstawia je 
Zarządowi.

§ 16
Sekretarz Generalny może oddawać niektóre sprawy do rozpoznania 

i zreferowania jednemu z członków Zarządu (lub innemu członkowi Aka-
demii), w celu ich dokładniejszego przygotowania na posiedzenie Zarządu, 
Rady lub na Walne Zgromadzenie.

§ 17
W razie nieobecności Sekretarza Generalnego i Delegata Walnego 

Zgromadzenia zastępuje Sekretarza jeden z członków Zarządu lub Rady.

§ 18
Zarząd może przekazać pewne czynności administracyjne lub gospo-

darcze do załatwienia ściślejszej komisji, oznaczywszy jej skład i zadania.
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§ 19
Rada PAU zbiera się, ilekroć zachodzi taka potrzeba, nie rzadziej jed-

nak niż raz na miesiąc, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Posiedzenie Rady PAU 
zwołuje Prezes lub z upoważnienia Prezesa Sekretarz Generalny. 

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy członków.

Rozdział III

Walne Zgromadzenie
(ob. §§ 7 i 17–18 Statutu)

§ 20
W celu przeprowadzenia wyborów Zarządu PAU stosuje się nastę-

pującą procedurę:
Najpóźniej w styczniu roku, w którym Zarząd PAU kończy kadencję, 

Wydziały wyłaniają komisję (po jednej osobie z każdego Wydziału) do przy-
gotowania wyborów. Na pierwszym posiedzeniu Komisji, zwołanym przez 
urzędujące władze PAU, wybiera ona swego przewodniczącego. Z kolei Ko-
misja zwraca się w ciągu lutego odpowiednim pismem do wszystkich człon-
ków krajowych PAU: czynnych i korespondentów, z informacją o przygo-
towywanych wyborach władz. W załączeniu do pisma Komisji Kancelaria 
PAU wysyła wyciąg z Regulaminu dotyczący procedury wyborczej. 

Uprawnienie do zgłaszania kandydatów na poszczególne stanowiska 
w Zarządzie PAU (Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza Generalnego, De-
legata Walnego Zgromadzenia) oraz do Komisji Rewizyjnej przysługuje 
zarówno członkom czynnym, jak też korespondentom. Zgłoszenia na po-
jedyncze lub więcej stanowisk dokonują członkowie w liczbie przynajmniej 
pięciu, co oznacza, że porozumiewają się w tej sprawie między sobą i za-
pytują o zgodę kandydata lub kandydatów. Zgłoszenie ma postać pisemną 
i zawiera podpisy wszystkich zgłaszających. Jest ono adresowane do prze-
wodniczącego Komisji Wyborczej. Termin zgłaszania kandydatów upływa 
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30 kwietnia (rozstrzyga data stempla pocztowego). Kancelaria powiadamia 
wszystkich członków PAU o zgłoszonych kandydatach.

Po zebraniu zgłoszeń Komisja sporządza listę kandydatów, Komisji 
przysługuje również prawo zgłaszania kandydatów.

Wybory Zarządu odbywają się na letnim Walnym Zgromadzeniu 
PAU, a głosowanie ma charakter tajny. 

Gdyby żaden ze zgłoszonych kandydatów na dane stanowisko nie 
uzyskał wymaganej większości, wówczas Walne Zgromadzenie może wy-
łonić nowego kandydata lub kandydatów, zachowując tryb zgłaszania przez 
pięciu członków.

§ 21
Kadencja nowego Zarządu rozpoczyna się 1 września. Gdyby – ze 

względu na brak quorum (§ 7 Statutu) – nie udało się przeprowadzić wy-
borów władz na letnim Walnym Zgromadzeniu, wówczas kadencja urzę-
dujących władz przedłuża się do 15 października. W tym czasie Komisja 
Wyborcza przeprowadzi wybory uzupełniające nowych władz w trybie ko-
respondencyjnym, przy zapewnieniu bezwzględnej tajności.

§ 22
Członkowie krajowi otrzymują zaproszenia na Walne Zgromadzenie, 

wraz z porządkiem dziennym, najmniej na 10 dni przed posiedzeniem. 
Członkowie zagraniczni otrzymują te zaproszenia, jeśli powiadomili 

Biuro PAU, iż chcą być zapraszani, lub aktualnie przebywają w Polsce.

§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większoś cią gło-

sów oddanych, z wyjątkiem wyboru członków (§ 18 Statutu), zmiany Sta-
tutu (§ 30 Statutu) i zmiany Regulaminu (§ 31 Statutu). 

§ 24
We wszystkich sprawach osobowych przewodniczący zarządza gło-

sowanie tajne. W innych sprawach może Walne Zgromadzenie uchwalić 
głosowanie tajne na żądanie trzech członków.
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§ 25
Wyniki wyborów na Walnym Zgromadzeniu (§ 18 Statutu) ogłasza się 

publicznie, bez liczbowych wyników głosowania i bez ogłaszania nazwisk 
kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

§ 26
O przeprowadzeniu głosowania pisemnego drogą korespondencyjną 

decyduje Zarząd. 
W  takim przypadku Zarząd wysyła do każdego członka projekt 

uchwały oraz opieczętowaną kartę do głosowania, wskazując jednocześ-
nie termin nadsyłania głosów, nie krótszy niż 2 tygodnie od dnia wysłania 
zawiadomienia.

Głosowania dokonuje się przez zaznaczenie na karcie do głosowania 
odpowiedzi: „tak”, „nie” lub „wstrzymujący się”.

Nadesłane głosy uważa się za oddane, jeżeli zostaną złożone w Kan-
celarii przed wyznaczonym terminem lub noszą datę stempla pocztowego 
nieprzekraczającą terminu nadsyłania głosów wyznaczonego przez Zarząd. 
Cofnięcie lub zmiana oddanego głosu są bezskuteczne.

Karty do głosowania złożone w Kancelarii po wyznaczonym termi-
nie, karty z niezakreśloną lub zakreśloną więcej niż jedną odpowiedzią, jak 
również karty z dopisanym warunkiem lub zgłoszoną poprawką uznaje się 
za głosy nieważne. 

Przeliczenia głosów dokonuje Zarząd lub upoważniona przez Zarząd 
komisja, najwcześniej po tygodniu od wyznaczonego terminu głosowania 
i nie później niż trzy tygodnie po upływie tego terminu. Głosy ważnie odda-
ne, ale dostarczone do siedziby PAU po sporządzeniu protokołu głosowania, 
nie są brane pod uwagę. Z przeliczenia głosów spisuje się protokół, który 
podpisuje Prezes lub przewodniczący wyznaczonej przez Zarząd komisji. 
W protokole umieszcza się stwierdzenie o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały.

Zarząd udziela informacji o wynikach głosowania każdemu człon-
kowi PAU na jego indywidualny wniosek.

§ 27
W celu zachowania tajności głosowania korespondencyjnego, tam 

gdzie jest ono wymagane, stosuje się następującą procedurę:
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Kancelaria PAU rozsyła do członków zestawy do głosowania składa-
jące się z: karty do głosowania, koperty zwrotnej, zaadresowanej na Kan-
celarię PAU i opatrzonej nazwiskiem głosującego, oraz mniejszej czystej 
koperty fi rmowej PAU.

Głosujący winien po wyrażeniu swego votum włożyć kartę do gło-
sowania do czystej koperty, zakleić ją i tę włożyć z kolei do zaadresowanej 
koperty zwrotnej. 

Kancelaria otwiera kopertę zewnętrzną, odnotowuje osobę głosującą 
i czyste koperty z głosami odkłada do dyspozycji Komisji Wyborczej. Ko-
perty zwrotne są również zachowywane, co pozwala na ewentualne spraw-
dzenie, którzy członkowie brali udział w głosowaniu. Po zakończeniu pro-
cedury przez spisanie protokołu, koperty te mogą być zniszczone.

Rozdział IV

Komisje i Komitety
(ob. §§ 12 i 24 Statutu)

§ 28
Do zadań Komisji należy:
a) występowanie z inicjatywą nowych zamierzeń naukowych i orga-

nizowanie prac zbiorowych;
b) dbałość o właściwy poziom publikacji Komisji, w tym propono-

wanie recenzentów;
c) organizowanie wykładów, sesji, konferencji naukowych oraz pre-

zentacji twórczości artystycznej;
d) gromadzenie i opracowywanie zbiorów naukowych;
e) załatwianie spraw wskazanych przez Zarząd lub Wydział.

§ 29
Komisja, jako wewnętrzny organ PAU, nie może występować na ze-

wnątrz; w szczególności nie może bez upoważnienia Zarządu prowadzić 
na własną rękę wymiany wydawnictw. Otrzymane przez nią dary są wła-
snością całej PAU.
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§ 30
Propozycje wyboru nowych członków Komisji muszą być należycie 

uzasadnione. Wnioskodawcy przedstawiają je pisemnie. Wniosek winien 
zawierać charakterystykę działalności naukowej lub artystycznej kandyda-
ta oraz wykaz jego najważniejszych publikacji.

§ 31
Członkowie wybrani przez Komisję:
a) biorą udział w dyskusjach na posiedzeniach administracyjnych 

i naukowych Komisji;
b) mogą proponować nowych członków Komisji;
c) otrzymują bezpłatnie publikacje Komisji;
d) mogą korzystać z biblioteki i innych zbiorów PAU w ramach jej 

regulaminów.

§ 32
Członkowie wybrani przez Komisję powinni popierać zadania Ko-

misji przede wszystkim przez:
a) branie czynnego udziału w jej pracach;
b) troskę o gromadzenie materiałów;
c) wykonywanie zaleceń Zarządu.

§ 33
W miastach polskich, w których mieszka odpowiednia liczba człon-

ków PAU, mogą być tworzone Komisje lub oddziały Komisji. Wybory 
władz takich Komisji odbywają się zgodnie z § 24 Statutu.

§ 34
Komisje lub ich oddziały mogą w razie potrzeby tworzyć specjalne 

sekcje; sekcja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, a ten 
dobiera sobie spośród nich Sekretarza.

§ 35
Bezpośrednią władzą Komisji jest Zarząd Komisji, w skład którego 

wchodzą: Przewodniczący Komisji i jego Zastępca oraz Sekretarz Komisji. 
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Skład Zarządu Komisji może być rozszerzony o drugiego Zastępcę Prze-
wodniczącego oraz o Zastępcę Sekretarza. 

§ 36
Posiedzenia Komisji i Komitetu zwołuje w miarę potrzeby Przewod-

niczący Komisji, którego głos rozstrzyga w razie równości głosów.

§ 37
W sprawach ważniejszych, dotyczących także oddziałów w innych 

miastach, mogą być zapraszani na posiedzenia Zarządu Komisji przewod-
niczący odnośnego oddziału lub też wszystkich oddziałów.

§ 38
Sekretarz Komisji:
a) prowadzi jej czynności biurowe;
b) jest stałym pomocnikiem Przewodniczącego Komisji;
c) jest Pełnomocnikiem do spraw wydawniczych, o ile Komisja nie 

powierzy tego obowiązku innej osobie.

§ 39
Sekretarz Komisji sporządza pisemne sprawozdanie roczne, w cyklu 

roku akademickiego, z czynności i prac Komisji.

§ 40
Komisje odbywają posiedzenia naukowe i administracyjne.

§ 41
W wydawnictwach Komisji ukazują się:
a) prace oryginalne; jeśli publikowane są w języku polskim, winny 

być zaopatrzone w krótkie streszczenie w języku obcym;
b) wydawnictwa źródeł i materiałów;
c) sprawozdania z działalności lub protokoły z posiedzeń Komisji.
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§ 42
Za prawidłowy bieg wydawnictw i ich staranną korektę odpowie-

dzialny jest Sekretarz Komisji. W  kwestii wysokości nakładu porozu-
miewa się on z Sekretarzem właściwego Wydziału i Sekretarzem Gene-
ralnym PAU lub innym członkiem Zarządu PAU odpowiedzialnym za 
wydawnictwa. 

Wprowadzenie nowego typu wydawnictw, zmiana istniejących w za-
kresie tytułu, formatu, nakładu itp. wymagają zatwierdzenia ze strony wła-
ściwego Wydziału oraz Zarządu PAU.

Autorzy i wydawcy nie mogą bez pozwolenia Zarządu zamieszczać 
żadnych dedykacji.

§ 43
Komisja może wspierać fi nansowo badania naukowe, o  ile są one 

przewidziane w budżecie Komisji lub jeżeli Komisja uzyska na nie fundu-
sze zewnętrzne.

Wsparcie może być udzielane nie tylko członkom Komisji, lecz także 
innym osobom, zasłużonym w pracy naukowej. Odpowiednio uzasadnio-
ne wnioski o wsparcie należy kierować na ręce Przewodniczącego Komisji. 
Materiały naukowe, powstałe w wyniku takiego wsparcia, należy złożyć 
w zbiorach PAU.

§ 44
Komisja może uchwalić własny regulamin, oparty na Statucie PAU 

oraz na niniejszym Regulaminie. Regulamin ten podlega zatwierdzeniu 
przez Radę PAU. 

§ 45
Na wniosek Zarządu PAU lub jej Wydziału Rada PAU może powo-

ływać do życia Komitety stałe lub czasowe dla ściśle określonych zadań. 
Członkami takich Komitetów mogą być członkowie PAU oraz osoby spoza 
jej grona. Przewodniczącego i Sekretarza Komitetów wyznacza Zarząd lub 
Wydział. Regulaminy Komitetów zatwierdza Rada PAU.
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Rozdział V

Stacje Naukowe i Stowarzyszenia Filialne

§ 46
Stosownie do § 4 Statutu, PAU może tworzyć stacje naukowe krajowe 

i zagraniczne, mające na celu wykonywanie niektórych funkcji PAU poza 
jej siedzibą.

§ 47
PAU tworzy swoje stacje naukowe na mocy uchwały Rady PAU, przy 

czym utworzenie stacji zagranicznej wymaga uprzedniego zasięgnięcia 
opinii Walnego Zgromadzenia PAU i uzyskania zgody Prezydenta RP.

§ 48
Stacje naukowe krajowe działają pod bezpośrednią opieką członków 

lub członka PAU, zamieszkałych w rejonie działania tychże stacji.

§ 49
Stacje naukowe zagraniczne służą przede wszystkim ułatwieniu sty-

pendystom PAU pracy naukowej za granicą.

§ 50
Rada PAU, na wniosek Zarządu, powołuje i odwołuje kierownika stacji.

§ 51
Rada PAU, na wniosek Zarządu, uchwala budżet stacji oraz regula-

min jej działania.

§ 52
Stacja naukowa PAU, składa raz w roku, w cyklu roku akademic-

kiego, sprawozdanie ze swojej działalności; sprawozdanie to ukazuje się 
w Roczniku PAU.
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§ 53
Niezależnie od stacji naukowych opisanych w §§ 46–52 niniejszego 

regulaminu, status stacji naukowej PAU lub stowarzyszenia fi lialnego PAU 
może uzyskać stowarzyszenie polonijne, które zadeklaruje gotowość do 
pełnienia takiej roli i przedstawi swój statut. Do takiego stowarzyszenia 
nie odnoszą się §§ 46–52 regulaminu.

§ 54
Stowarzyszenie polonijne o statusie stacji naukowej PAU, lub o cha-

rakterze fi lialnym PAU, nie otrzymuje od PAU środków fi nansowych na 
swoją działalność, może natomiast liczyć na inne formy wsparcia, jak m.in. 
wspólne organizowanie imprez naukowych i  kulturalnych, delegowanie 
prelegentów, druk książek itp.

§ 55
Decyzję o nadaniu stowarzyszeniu polonijnemu statusu stacji nauko-

wej PAU, lub stowarzyszenia fi lialnego PAU, podejmuje, na wniosek tegoż 
stowarzyszenia polonijnego, Rada PAU, o czym powiadamia Prezydenta 
RP. Rada PAU może też, w okolicznościach szczególnych, z takiej decyzji 
się wycofać.

§ 56
Stowarzyszenie polonijne, które przyjęło status stacji naukowej PAU, 

lub stowarzyszenia fi lialnego PAU, składa na ręce Sekretarza Generalnego 
PAU raz w  roku, w  cyklu roku akademickiego, sprawozdanie ze swojej 
działalności, które ukazuje się w Roczniku PAU.

Rozdział VI

Muzea

1. Zbiory archeologiczne, stanowiące dawniej Muzeum Archeolo-
giczne PAU, stały się w 1953 r. zaczynem obecnego Muzeum Archeolo-
gicznego w Krakowie. Tablica pamiątkowa w budynku tego Muzeum przy 



31

ul.  Senackiej 3 przypomina zwiedzającym wkład PAU w  tę placówkę, 
utrzymywaną ze środków samorządowych województwa małopolskiego.

2. Zbiory dawnego Muzeum Fizjografi cznego PAU zostały przeję-
te, po zawieszeniu działalności PAU w 1952 r., przez PAN. Znajdują się 
jako depozyt w Instytucie Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, w Insty-
tucie Nauk Geologicznych PAN i w Instytucie Botaniki im. Władysława 
Szefera PAN. 

3. Zbiory przekazane Muzeum Narodowemu w Krakowie pozostają 
w depozycie tego Muzeum.

Rozdział VII

Biblioteki

I. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

§ 57
Na podstawie porozumienia, zawartego 20 października 1999 po-

między PAN i PAU, powstała placówka o nazwie: Biblioteka Naukowa PAU 
i PAN w Krakowie.

§ 58
Siedzibą Biblioteki Naukowej PAU i PAN, zwanej dalej Biblioteką, 

jest Kraków.
Biblioteka składa się z następujących jednostek organizacyjnych:
• Działu gromadzenia i uzupełniania zbiorów;
• Działu opracowywania druków;
• Działu udostępniania, przechowywania i konserwacji zbiorów;
• Pracowni reprografi cznej;
• Zbiorów specjalnych;
• Zbiorów grafi cznych, zwanych Gabinetem Rycin.
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§ 59
1. Księgozbiór Biblioteki stanowią:
a) zbiory biblioteczne, które do 31 grudnia 1952 były własnością 

PAU i zostały przekazane PAN na mocy uchwały nr 1167/52 Rady Mini-
strów z dnia 20 grudnia 1952, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy 
z dnia 9 kwietnia 1953;

b) zbiory biblioteczne PAN, kompletowane od 1 stycznia 1953 do 
20 października 1999, oddane Bibliotece zgodnie z brzmieniem § 2, ustęp 2, 
porozumienia, wspomnianego wyżej w § 57 niniejszego Regulaminu;

c) zbiory biblioteczne, przyrastające od dnia podpisania porozumie-
nia z 20 października 1999.

2. Zasób i wyposażenie Biblioteki stanowią:
a) rękopisy, mapy, zbiory rycin, obrazy, meble i urządzenia bibliotecz-

ne, które były własnością PAU i zostały przekazane PAN na mocy uchwały 
Rady Ministrów, przytoczonej w ustępie 1, punkt a) niniejszego paragrafu;

b) zbiory, meble i urządzenia biblioteczne, gromadzone przez PAN 
począwszy od 1 stycznia 1953, oddane Bibliotece zgodnie z brzmieniem 
§ 2, ustęp 2 porozumienia wspomnianego w § 57 niniejszego Regulaminu;

c) zbiory, meble i urządzenia biblioteczne, gromadzone od dnia pod-
pisania porozumienia z 20 października 1999.

§ 60
Biblioteka rozwija się i pomnaża przede wszystkim przez:
a) kupno;
b) dary;
c) wydawnictwa własne PAU;
d) wydawnictwa obce, otrzymywane w drodze wymiany za publi-

kacje PAU.

§ 61
Biblioteka udostępnia swój księgozbiór i zasoby członkom PAU i PAN 

oraz innym osobom naukowo pracującym, z  zachowaniem przepisów 
o udostępnianiu zbiorów.

Biblioteka kontynuuje wymianę biblioteczną, prowadzoną przez PAU 
do 1952 roku, a przez Bibliotekę PAN w Krakowie w latach 1953–1999.
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§ 62
Biblioteka prowadzona jest przez PAU zgodnie ze Statutem PAU, 

Ordynacją Biblioteki oraz przepisami ogólnymi dotyczącymi bibliotek, 
w szczególności normami dotyczącymi narodowego zasobu bibliotecz-
nego: ustawy z 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 85, poz. 539), roz-
porządzenia Ministra Kultury i  Sztuki z  24 listopada 1998 r. w  spra-
wie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób 
biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i  zakresu 
jego szczególnej ochrony (Dz.U. 1998, Nr 146, poz. 955), wreszcie zgod-
nie z postanowieniami porozumienia z 20 października 1999 r. między 
PAN i PAU.

Zasady działania Biblioteki, z uwzględnieniem szczególnej ochrony 
narodowego zasobu bibliotecznego, zakres jej zadań, strukturę organiza-
cyjną, a także szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określa Ordy-
nacja Biblioteki. Zostaje ona dostosowana do Statutu i Regulaminu PAU, 
a  także do przepisów porozumienia z  20  października 1999 r. między 
PAN i PAU.

§ 63
Organami Biblioteki są:
a) Rada Naukowa;
b) Dyrektor;
c) Kolegium.

§ 64
1. Rada Naukowa, zwana dalej Radą:
a) sprawuje nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki;
b) inicjuje badania naukowe i ocenia poziom wydawnictw Biblioteki;
c) opiniuje projekt budżetu Biblioteki;
d) zatwierdza sprawozdania z działalności Biblioteki;
e) opiniuje kandydatury na stanowisko jej Dyrektora;
f) uchwala regulamin oraz szczegółowe zasady udostępniania zbio-

rów, o których mowa w § 59.
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2. W skład Rady wchodzi 20 członków reprezentujących środowisko 
naukowe, mianowicie:

a) 10 członków powołanych przez PAU (w tym Sekretarz Generalny 
lub inny członek Zarządu PAU, delegowany przez Zarząd, oraz Dyrektor 
Biblioteki);

b) 10 członków powołanych przez PAN.
Zgodnie z tym parytetem powoływani będą do Rady nowi członko-

wie, w razie wygaśnięcia mandatu.
3. Kadencja Rady trwa 4 lata.
4. W posiedzeniach Rady uczestniczyć mogą z głosem doradczym: 

Wicedyrektor Biblioteki, główny księgowy, oraz osoby imiennie zaproszone.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę 

i Sekretarza.
6. Posiedzenia Rady są protokołowane.
7. Rada może uchwalić swój regulamin.

§ 65
Dyrektora Biblioteki powołuje Prezes PAU, po zasięgnięciu opinii 

Rady. Wicedyrektora Biblioteki powołuje Sekretarz Generalny PAU, po 
zasięgnięciu opinii Dyrektora; na wniosek Dyrektora zatrudnia on pra-
cowników Biblioteki.

Dyrektor kieruje Biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz i jest prze-
łożonym pracowników Biblioteki. Zadania swoje wykonywać może przy 
pomocy Wicedyrektora. Do obowiązków Dyrektora należą:

a) prowadzenie Biblioteki według zasad nauki bibliotekarskiej oraz 
opieka nad księgozbiorem, zasobami i wyposażeniem Biblioteki;

b) nadzór organizacyjny i naukowy nad pracownikami Biblioteki oraz 
prowadzenie polityki kadrowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) rozporządzanie budżetem przyznanym na cele Biblioteki;
d) czynienie kosztowniejszych nabytków, na polecenia Zarządu PAU 

bądź w porozumieniu z Radą albo innymi bibliotekami;
e) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu oraz szczegółowych 

zasad udostępniania zbiorów;
f) przedstawianie rocznego sprawozdania Radzie.
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§ 66
Kolegium Biblioteki, jako organ pomocniczy i doradczy Dyrektora, 

składa się z Dyrektora, Wicedyrektora, kierowników jednostek organiza-
cyjnych Biblioteki, wymienionych w § 58, oraz przedstawiciela organizacji 
związkowej.

§ 67
Pracownicy Biblioteki PAU i PAN w Krakowie są pracownikami PAU.

§ 68
Budżet Biblioteki ustala corocznie Zarząd PAU ze środków przyzna-

nych do dyspozycji PAU, po zasięgnięciu opinii Rady.
Nadzór nad wykonywaniem budżetu należy do obowiązków Dyrek-

tora i Wicedyrektora.

§ 69
Ordynacja Biblioteki oraz szczegółowe zasady udostępniania zbio-

rów, uchwalone przez Radę, obowiązują w równej mierze członków PAU 
i PAN, jak wszystkie inne osoby korzystające z księgozbioru i zasobów Bi-
blioteki oraz osoby zatrudnione w PAU.

§ 70
Przekazanie zasobów Biblioteki osobom trzecim w części lub w ca-

łości, zmiana nazwy, siedziby i charakteru Biblioteki wymaga zgodnego 
oświadczenia woli PAU i PAN.

II. Biblioteka Polska w Paryżu

§ 71
Polska Akademia Umiejętności jest właścicielką Biblioteki Polskiej 

w Paryżu (budynku nr 6, Quai d’Orleans i zbiorów zgromadzonych do 1945 
roku), utworzonej w 1838 r. przez Wielką Emigrację polską i przekazanej 
Akademii Umiejętności w 1893 r. przez Towarzystwo Historyczno-Literackie 
za zgodą najwyższych władz państwowych francuskich i austriackich.
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Biblioteka jest fi nansowana częściowo przez PAU ze środków na 
działalność statutową i zarządzana przez Towarzystwo Historyczno-Lite-
rackie na mocy porozumienia z PAU.

III. Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich

§ 72
Biblioteka Rozdolska Lanckorońskich, stanowiąca wyselekcjonowa-

ny zbiór druków staropolskich, przekazana na własność PAU przez Karoli-
nę Lanckorońską w 1977 r., działa jako księgozbiór wyodrębniony o włas-
nej nazwie i nie może być nigdy włączona ani do Biblioteki Naukowej PAU 
i PAN w Krakowie, ani do żadnej innej Biblioteki.

Rozdział VIII

Archiwum Nauki

§ 73
Archiwum Nauki, zwane Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 

powstało na podstawie porozumienia PAU i PAN z 3 kwietnia 2002. Jest 
jednostką wspólną obu Akademii, usytuowaną w strukturze Oddziału PAN 
w Krakowie.

§ 74
Podstawą działania Archiwum jest Statut, opracowany w  oparciu 

o wyszczególnione w nim przepisy, uchwalony przez Radę Naukową Ar-
chiwum i zatwierdzony przez Władze PAN.

§ 75
Siedzibą Archiwum Nauki jest Kraków.
Terenem działania Archiwum Nauki jest Rzeczpospolita Polska.
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Archiwum Nauki używa pieczęci podłużnej z  napisem: „Archi-
wum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności 
w Krakowie”.

§ 76
Zadania Archiwum, wynikające z Ustawy o narodowym zasobie ar-

chiwalnym, szczegółowo określa Statut Archiwum.

§ 77
Zasób Archiwum Nauki stanowią materiały archiwalne:
a) należące do państwowego zasobu archiwalnego, zgodnie z doku-

mentem powierzenia z dnia 6 marca 2002, wydanym przez Naczelnego 
Dyrektora Archiwów Państwowych, znak WOU-56-1/02;

b) należące do niepaństwowego zasobu archiwalnego, stanowiące 
własność PAU.

§ 78
Organami Archiwum Nauki są:
a) Rada Naukowa;
b) Dyrektor;
c) w  razie potrzeby Dyrektor może utworzyć stanowisko swego 

Zastępcy.
Skład Rady Naukowej, powoływanej w połowie przez PAN i w poło-

wie przez PAU, jej kadencję, organizację wewnętrzną oraz zadania określa 
Statut Archiwum Nauki.

Prezes Oddziału PAN w Krakowie mianuje Dyrektora Archiwum Na-
uki spośród kandydatów, wyłonionych i zaopiniowanych przez Radę Nauko-
wą. Kompetencje i obowiązki Dyrektora określa Statut Archiwum Nauki.

§ 79
Udział rzeczowy PAU w funkcjonowaniu Archiwum określa porozu-

mienie między PAU i PAN.
Jeżeli PAU utrzymuje w Archiwum własnych fi nansowanych przez 

nią pracowników, to podlegają oni PAU pod względem administracyjnym, 
praw pracowniczych, socjalnych itp., natomiast Dyrekcji Archiwum pod 
względem merytorycznym.
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Rozdział IX

Stosunki międzynarodowe

§ 80
PAU prowadzi współpracę zagraniczną: 
a) w  ramach organizacji międzynarodowych, w których jest zrze-

szona, w szczególności Union Académique Internationale i All European 
Academies;

b) w ramach umów z Akademiami zagranicznymi oraz z innymi in-
stytucjami naukowymi lub instytucjami kultury;

c) w ramach umów międzypaństwowych o współpracy kulturalnej 
i naukowej.

§ 81
Nad współpracą zagraniczną czuwa Rada PAU, która powołuje w tym 

celu Pełnomocnika generalnego. Rada PAU może również powoływać Peł-
nomocników specjalnych do współpracy z jednym krajem, z pewną grupą 
krajów lub z organizacją międzynarodową.

§ 82
Przedmiot i zakres współpracy zagranicznej określają:
a) deklaracje Pełnomocnika PAU, złożone w  imieniu Rady PAU 

przez Pełnomocnika w ciałach międzynarodowych, w których PAU jest 
zrzeszona;

b) umowy z poszczególnymi akademiami partnerskimi lub innymi 
instytucjami naukowymi;

c) porozumienia z  odpowiednimi instytucjami naukowymi w  ra-
mach umów międzypaństwowych o współpracy kulturalnej i naukowej.

§ 83
Koszty współpracy zagranicznej PAU pokrywane są ze środków na 

działalność statutową, chyba że znajdą się inne środki na ten cel prze-
znaczone.
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Rozdział X

Wydawnictwa

§ 84
Stałymi wydawnictwami PAU są:
a) Rocznik PAU, dający obraz całej działalności PAU, przygotowywa-

ny pod nadzorem Sekretarza Generalnego; 
b) Wykłady PAU, wygłaszane przez członków PAU przy różnych oka-

zjach, niebędące rozprawami naukowymi;
c) tygodnik internetowy PAUza Akademicka, publikujący artykuły 

dotyczące spraw nauki, środowisk naukowych i kultury;
d) czasopisma naukowe, których wydawcą lub współwydawcą jest PAU.

§ 85
Komitet Wydawniczy, składający się z  przedstawicieli wszystkich 

Wydziałów, powoływany jest przez Radę PAU na trzy lata.

§ 86
Wydawnictwo PAU przyjmuje do publikacji na podstawie decy-

zji Komitetu Wydawniczego prace, o których mowa w § 7 oraz w § 28 
pkt. b) Regulaminu. Publikacja prac uzależniona jest od dostępności 
środków znajdujących się w  dyspozycji Wydaw nictwa w  danym roku 
budżetowym.

§ 87
PAU może wydawać prace naukowe ze środków własnych na działal-

ność statutową, ze środków na wykonywane w jej ramach granty, z dotacji 
specjalnych lub w ramach współpracy z  innymi instytucjami naukowy-
mi, krajowymi i zagranicznymi; w tym ostatnim wypadku udział uczest-
niczących w wydawnictwie stron powinien być należycie uwidoczniony, 
a nakład podzielony proporcjonalnie do wniesionego wkładu fi nansowego, 
chyba że umowa o wspólnym wydawnictwie stanowi inaczej.
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§ 88
Za prace publikowane w Wydawnictwie PAU oraz recenzje tych prac 

honoraria nie są wypłacane. Przepis ten nie dotyczy wydawnictw fi nanso-
wanych ze środków pochodzących spoza PAU.

§ 89
Członkowie krajowi, zagraniczni i honorowi PAU otrzymują wybra-

ne przez siebie wydawnictwa PAU podczas Zgromadzeń Ogólnych i Uro-
czystych Posiedzeń Naukowych PAU.

Zarząd może postanowić, którym osobom należy wysyłać wybrane 
wydawnictwa PAU.

Rozdział XI

Biuro PAU

§ 90
Biuro PAU podlega Sekretarzowi Generalnemu. Pracą Biura kieruje 

jego Dyrektor.
Biuro składa się z następujących jednostek organizacyjnych:
• Kancelaria;
• Wydawnictwo;
• Księgowość.

§ 91
Dyrektora Biura mianuje Zarząd, pozostałych pracowników – Sekre-

tarz Generalny na wniosek Dyrektora Biura.

§ 92
Dyrektor Biura prowadzi Biuro i kieruje pracą jego personelu, czu-

wa nad majątkiem ruchomym PAU o wartości zabytkowej, przygotowuje 
wnioski i rozliczenia fi nansowe, opracowuje propozycje budżetu PAU, po-
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maga Pełnomocnikowi Rady ds. współpracy międzynarodowej, prowadzi 
sprawy Biblioteki Polskiej w Paryżu.

§ 93
Sekretarz Generalny dokonuje przydziału czynności służbowych dla 

Dyrektora Biura, a wspólnie z nim – dla pozostałego personelu.
We wszystkich kwestiach dotyczących praw i obowiązków pracow-

ników PAU obowiązują aktualne przepisy prawa pracy.

Rozdział XII

Zarząd majątkiem
(ob. §§ 25 i 29 Statutu)

§ 94
Zarząd majątkiem podlega Sekretarzowi Generalnemu, z wyjątkiem 

spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia. Pracą działu Admini-
stracji nieruchomości kieruje Zarządca majątku.

§ 95
Zarządcę majątku mianuje Zarząd, pozostałych pracowników – Se-

kretarz Generalny, na wniosek Zarządcy majątku.

§ 96
Sekretarz Generalny dokonuje przydziału czynności służbowych dla 

Zarządcy majątku, a wspólnie z nim – dla pozostałego personelu.

§ 97
Zarządca majątku prowadzi administrację nieruchomości PAU i kie-

ruje pracą personelu, czuwa nad lokalami PAU i nad całym jej majątkiem 
ruchomym z zastrzeżeniem § 92, przygotowuje wnioski i rozliczenia fi nan-
sowe, dotyczące pozyskiwania funduszy na remonty oraz inne działania 
i inwestycje związane z nieruchomościami.
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Rozdział XIII

Fundusze
(ob. §§ 25–28 Statutu)

§ 98
Fundusze PAU składają się z:
a) funduszu podstawowego;
b) funduszów przeznaczonych na cele szczególne.

§ 99
Do funduszu podstawowego należą wszystkie kapitały PAU, którym 

nie nadano odrębnego przeznaczenia.
Każdy dar pieniężny, uczyniony na rzecz PAU bez wskazania odręb-

nego celu, zwiększa fundusz podstawowy.

§ 100
Do funduszu podstawowego, z którego pokrywa się wydatki nauko-

we i administracyjne PAU, wpływają:
a) przeznaczone na ten cel środki państwowe;
b) dochody z nieruchomości PAU;
c) wynagrodzenia i  odsetki pobierane przez PAU od administro-

wanych przez nią funduszów osobnych, o  ile  w  akcie ofi arowania lub 
w uchwale Walnego Zgromadzenia nie postanowiono inaczej;

d) dochody ze sprzedaży wydawnictw;
e) wszelkie inne dochody, o ile nie mają specjalnego przeznaczenia.

§ 101
Fundusze przeznaczone na cele szczególne stanowią (§ 98 punkt b): 
a) kapitały ofi arowane PAU z przeznaczeniem odsetek na określo-

ne cele;
b) sumy ofi arowane PAU do wydatkowania na określone cele;
c) sumy przeznaczone osobną uchwałą Walnego Zgromadzenia, poza 

preliminarzem, na określone cele.
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§ 102
Administracja funduszami należy do Zarządu PAU. W szczególności 

należy do Zarządu lokata kapitałów, przy czym co do funduszy osobnych, 
wymienionych w § 101 punkt a) i b), obowiązują w pierwszym rzędzie 
wskazania ofi arodawców.

§ 103
W wykazach funduszy PAU należy określić ich przeznaczenie, spo-

sób lokowania oraz cele, na które fundusze zostały przeznaczone.

§ 104
Wydatki PAU mogą być dokonywane w granicach planu rzeczowo-

-fi nansowego lub w granicach wydzielonych funduszy na cele szczególne.

§ 105
Jeśli sytuacja materialna na to zezwoli, Walne Zgromadzenie przy-

znać może wynagrodzenie określonym w uchwale członkom Zarządu.

§ 106
Roczne zamknięcie dochodów i  wydatków zestawia się z  dniem 

31 grudnia.
Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Rewizyjną, złożoną z trzech 

członków spośród osób nienależących do Zarządu ani do Rady (§ 7 Sta-
tutu). Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę fi nansową i sprawozda-
nie swoje przedkłada na marcowym Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem 
w sprawie absolutorium dla Zarządu. Głosowanie nad absolutorium od-
bywa się na Walnym Zgromadzeniu czerwcowym, po zakończeniu audytu 
niezależnego biegłego księgowego.

Komisja Rewizyjna dokonać też może kontroli w ciągu roku, na we-
zwanie Sekretarza Generalnego lub z własnej inicjatywy. W pracy swojej 
dobrać sobie może do pomocy fachowców.

§ 107
Oszczędnościami z roku ubiegłego rozporządza Zarząd PAU.
Do niego należy również wskazanie sposobu, w jaki mają być pokryte 

ewentualne niedobory.
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§ 108
Finanse PAU prowadzą uprawniony Główny Księgowy i jego współ-

pracownicy, dbając o zgodną z przepisami dokumentację księgową. Księ-
gowość przyjmuje wpłaty i  dokonuje wypłat, dokumentując je zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
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