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Regulamin wyborów przewodniczącego, zastępców 
przewodniczącego i sekretarza Rady Naukowej 

Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka 
Niewodniczańskiego 

 
Art. 1. 

Regulamin określa bierne i czynne prawo wyborcze członków Rady Naukowej Instytutu Fizyki 
Jądrowej, zwanej dalej w skrócie Radą, oraz tryb przeprowadzania wyborów przewodniczącego 
Rady, jego zastępców i sekretarza Rady. 

 

Art.  2. 

1. Przewodniczącym Rady, jego zastępcą oraz sekretarzem Rady może zostać członek Rady 
posiadający tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 2.  Dyrektor Instytutu ani jego zastępcy nie mogą być kandydatami na przewodniczącego Rady, jego 
zastępców oraz sekretarza Rady. 

 

Art.  3. 

Czynne prawo wyborcze ma każdy członek Rady. 

 

Art. 4. 

Przewodniczący Rady, jego zastępcy oraz sekretarz Rady są wybierani w tajnym głosowaniu. 

 

Art. 5. 

1. Wybory przewodniczącego Rady odbywają się na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady 
obradującej w składzie określonym przez statut Instytutu. 

2. Do  chwili  wyboru  przewodniczącego  Rady  obradom  nowo  wybranej  Rady przewodniczy 
Dyrektor Instytutu. 

3.  Dla ważności wyborów przewodniczącego, jego zastępców oraz sekretarza Rady  wymagana 
jest obecność ponad połowy członków Rady. 

 

Art. 6. 

1. W przypadku rezygnacji przewodniczącego Rady ze swojej funkcji, wybory nowego 
przewodniczącego Rady powinny odbyć się w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc licząc od 
daty rezygnacji. 

2. Po rezygnacji przewodniczącego Rady ze swojej funkcji jej obradom przewodniczy zastępca 
przewodniczącego Rady. 

 

Art. 7. 

Prowadzący posiedzenie Rady, na którym ma nastąpić wybór przewodniczącego Rady, wyznacza 
dwie osoby spośród członków Rady do komisji skrutacyjnej. 
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Art.  8. 

1. Wybory przewodniczącego Rady rozpoczyna jawne zgłaszanie kandydatów, którzy  umieszczeni 
zostają na liście w kolejności  alfabetycznej, pod warunkiem że wyrazili zgodę na kandydowanie. 

2. Jeśli na liście kandydatów znajdują się członkowie komisji skrutacyjnej, to prowadzący 
wybory wyznacza inne osoby ze składu Rady do komisji skrutacyjnej. 

   3.  Oddanie ważnego głosu na kandydata polega na wpisaniu na kartce do głosowania nazwiska 
jednego kandydata znajdującego się na liście oraz słów TAK lub NIE. 

   4.  Kandydat zostaje wybrany przewodniczącym Rady, jeśli uzyskał więcej niż połowę ważnych 
głosów TAK. 

   5.  Jeśli żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż 50% ważnych głosów, skreśla się z listy osobę, 
która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Następnie ponawia się czynności opisane w punktach 3 i 
4 stosownie  do skróconej listy  kandydatów. 

6. Jeśli przeprowadzenie procedury opisanej w punkcie 5 nie zakończyło się wybraniem 
przewodniczącego, to prowadzący posiedzenie Rady postępuje ponownie zgodnie z punktami od 1 
do 5.  

7. Jeżeli dwukrotne przeprowadzenie procedury opisanej w punkcie 6 nie zakończyło się wybraniem 
przewodniczącego, to wybory kontynuuje się  na   tym   samym   posiedzeniu   Rady,   
przeprowadzając co najwyżej trzy nowe głosowania. 

8. Jeśli procedura opisana w punkcie 7 nadal nie doprowadziła do wyboru przewodniczącego, to 
wybory przenosi się na następne posiedzenie Rady, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 
dwóch tygodni. 

 

Art. 9. 

Kandydat, który w wyniku wyborów zostaje przewodniczącym Rady, obejmuje przewodnictwo 
dalszego ciągu obrad na tym samym posiedzeniu, a wyniki wyborów zostają zapisane w protokole 
posiedzenia Rady. 

 

Art. 10. 

1. Wybory zastępców przewodniczącego oraz sekretarza Rady odbywają się nie później niż na 
posiedzeniu następującym po zebraniu Rady, na którym wybrany został przewodniczący. 

2. Na wstępie przewodniczący Rady wskazuje dwie osoby do komisji skrutacyjnej. 

 

Art. 11. 

1. Przewodniczący Rady proponuje tyle nazwisk kandydatów, ile jest stanowisk zastępców do 
obsadzenia. 

2. Kandydaci na zastępców otrzymują numery według kolejności alfabetycznej.    

 

Art. 12. 

Oddanie ważnego głosu na kandydatów na zastępców polega na wpisaniu pionowo numerów 
kandydatów oraz słów TAK lub NIE przy każdym numerze kandydata. 

 

Art. 13. 
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Kandydaci, którzy uzyskali więcej niż połowę ważnych głosów TAK i wyrażą zgodę, zostają 
zastępcami przewodniczącego Rady. 

 

Art. 14. 

Jeśli liczba wybranych zastępców jest mniejsza od trzech, to przewodniczący Rady postępuje 
ponownie zgodnie z art. 11, 12 i 13. 

 

Art. 15. 

Jeśli po trzech głosowaniach wciąż nie zostali wybrani wszyscy zastępcy przewodniczącego, 
to wybory brakujących zastępców przenosi się na następne posiedzenie Rady. 

 

Art. 16. 

Przewodniczący Rady proponuje nazwisko kandydata na sekretarza Rady. 

 

Art. 17. 

Oddanie ważnego głosu na kandydata na sekretarza Rady polega na wpisaniu na karcie do 
głosowania słów TAK lub NIE. 

 

Art. 18. 

Kandydat, którzy uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów TAK i wyrazi zgodę, zostaje 
sekretarzem Rady. 

 

Art. 19. 

Jeśli kandydat wysunięty przez przewodniczącego Rady nie zostaje wybrany, to przewodniczący 
Rady postępuje ponownie zgodnie z art. 16, 17 i 18. 

 

Art. 20. 

Jeśli po trzech głosowaniach sekretarz Rady nie zostaje wybrany, to wybory przenosi się na 
następne posiedzenie Rady. 

 

Art. 21. 

Interpretacja powyższego regulaminu należy do prowadzącego wybory. 


