
Protokol z wyborow do Komisji Dyscyplinarnej
w Instytucie Fizyki Jqdrowej im. H. Niewodniczanskiego PAN

przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2015 r.

Realizujac Zarzadzenie Dyrektora nr 28/2015 z dnia 26.08.2015 r. oraz Zarzadzenie Dyrektora nr
33/2015 z dnia 02.10.2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborow do Komisji Dyscyplinarnej,
Komisja Wyborcza w sktadzie:

1. mgr inz. Miroslaw Ziebliriski - Przewodniczacy Komisji

2. mgr Magdalena Kostecka - Czlonek Komisji

3. mgr Beata Murzyn - Czlonek Komisji

przeprowadzita wybory.

W pierwszym terminie dnia 29 wrzesnia 2015 r. wybory nie odbyly sie ze wzgledu na
niewystarczajac^ liczb? kandydatow na Przewodniczacego Komisji Dyscyplinarnej.

Nastepne wybory zostaly ogloszone na dzieri 6 listopada 2015 r.

Wszyscy kandydaci na czlonkow Komisji Dyscyplinarnej zlozyli pisemne oswiadczenie o wyrazeniu
zgody na kandydowanie do Komisji Dyscyplinarnej. Wszystkie osoby kandydujace mialy bierne
prawo wyborcze oraz odpowiednia liczbe poparcia przez osoby z czynnym prawem wyborczym.

Glosowanie bylo tajne, bezposrednie i odbywalo si? w godzinach od 8:00 do 15:00. Do glosowania
przygotowano po 264 opieczetowane karty dla kazdego z glosowari. W kazdym z glosowari wydano
po 116 kart do glosowania, co stanowi 46,6% pracownikow uprawnionych do glosowania. Po
zakonczeniu glosowania Komisja otworzyla urne. Oddzielono karty wyborcze oddane w glosowaniu
na Przewodniczacego od kart oddanych w glosowaniu na Cztonkow Komisji Dyscyplinarnej. Na 249
osob uprawnionych do gtosowania zlozono ogoiem 116 kart w glosowaniu na Przewodniczacego
Komisji Dyscyplinarnej, co stanowi 46,6% uprawnionych do glosowania oraz 116 kart w glosowaniu
na Czlonkow Komisji Dyscyplinarnej, co stanowi 46,6% uprawnionych do giosowania. Liczba kart
oddanych w kazdym z glosowan nie byla wieksza niz liczba podpisow na liscie wyborczej. Liczba
niewykorzystanych kart do glosowania wynosita ogoiem 148 w kazdym z glosowan.

Komisja uznaje, ze przeprowadzona tura wyborow jest wazna, poniewaz w
wyborach wziflo udziat wi^cej niz 40% pracownikow uprawnionych do
gtosowania.

Liczba kart niewaznych wynosi: w glosowaniu na Przewodniczacego - 1, a na Czlonkow - 4. Glosy te
53 niewazne, gdyz na kartach nie zaznaczono zadnego nazwiska badz zaznaczono wiecej niz jedno
nazwisko.

Wyniki glosowania na Przewodniczacego Komisji:

Lp.

1.

2.

Nazwisko i imi? kandydata

prof, dr hab. Maria Balanda

prof, dr hab. Marek Kowalski

Liczba uzyskanych gtosow

66

49

Wyniki glosowania na Cztonkow Komisji:



Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nazwisko i imie kandydata

prof, drhab. Krzysztof Drozdowicz

dr hab. Krzysztof Kozak

dr hab. Wojciech Krolas

dr hab. MaJgorzata Lekka

dr hab. Katarzyna Mazurek

dr hab. Marta Wolny-Marszalek

Liczba uzyskanych
glosow

22

26

12

13

17

22

Komisja stwierdza, ze Przewodniczacym Komisji Dyscyplinarnej zostala
wybrana

prof, dr hab. Maria Baianda

Komisja stwierdza, ze Czlonkami Komisji Dyscyplinarnej zostali wybrani:

dr hab. Krzysztof Kozak

prof, dr hab. Krzysztof Drozdowicz

dr hab. Marta Wolny-Marszalek

dr hab. Katarzyna Mazurek

Karty do glosowania oraz pozostate dokumenty zwiazane z wyborami Komisji Dyscyplinarnej zostana
przekazane Dyrektorowi IFJ PAN.

Krakow, dnia 6 listopada 2015 r.

1. Mgr inz. Miroslaw Ziebliriski - Przewodnicz^cy Komisji

2. Mgr Magdalena Kostecka - Czlonek Komisji

3. Mgr Beata Murzyn-Czlonek Komisji


