Regulamin wyborów do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie
(tekst jednolity)
I. ZASADY OGÓLNE
§ 1.
Definicje
W niniejszym dokumencie zwanym dalej „Regulaminem” przyjęto następujące skrócone
nazwy:
1. „Instytut” oznacza Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej
Akademii Nauk.
2. „Wydział III” oznacza Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.
3. „Ustawa” oznacza Ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
nr 96, poz. 619, z późn. zmianami).
4. „Statut” oznacza statut Instytutu uchwalony przez Radę Naukową Instytutu w dniu
14 lutego 2011 r. i zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 2 marca
2011 r., z późn. zmianami.
5. „Akademia” oznacza Polską Akademię Nauk.
6. „Rada” oznacza Radę Naukową Instytutu.
7. „początek kadencji Rady” oznacza dzień rozpoczynający kadencję Rady, której wybory
są aktualnie przeprowadzane.
8. „pracownik zatrudniony w Instytucie” oznacza takiego pracownika Instytutu, dla którego
czas zatrudnienia w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy przekracza początek
kadencji Rady. Czas zatrudnienia określa się na podstawie umowy o pracę lub aktu
mianowania.
9. „inny pracownik naukowy zatrudniony w Instytucie” oznacza pracownika zatrudnionego
w Instytucie, w znaczeniu ust. 8, na jednym ze stanowisk wymienionych w art. 88 ust. 1
Ustawy, który nie posiada ani tytułu naukowego ani stopnia naukowego doktora
habilitowanego.
10. „Grupa A” oznacza część Rady złożoną z 30 pracowników zatrudnionych w Instytucie,
w znaczeniu ust. 8, posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora
habilitowanego, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz rozdz. III § 14 ust. 2
lit. a Statutu.
11. „Grupa B” oznacza część Rady złożoną z 2 innych pracowników naukowych
zatrudnionych w Instytucie, w znaczeniu ust. 9, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 4
Ustawy oraz rozdz. III § 14 ust. 2 lit. b Statutu.
12. „Grupa C” oznacza część Rady złożoną z 5 osób, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3
Ustawy oraz w rozdz. III § 16 ust. 1 Statutu.
13. „Komisja” oznacza Komisję Wyborczą, o której mowa w rozdz. III § 14 ust. 1 Statutu.
14. „Zebranie Wyborcze” oznacza zebranie, w którym uczestniczą z prawem głosu wybrani
członkowie Grupy A oraz członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady
przez Wydział III, w czasie trwania którego dokonany zostaje wybór członków Grupy C
i o którym mowa w rozdz. III § 16 Statutu.
§ 2.
Treść Regulaminu
1. Regulamin określa zasady przeprowadzania wyborów Rady Naukowej Instytutu Fizyki
Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.
2. Regulamin określa w szczególności sposób organizacji i przeprowadzania wyborów do
Grupy A i Grupy B oraz tryb zwoływania i sposób przeprowadzania Zebrania
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Wyborczego.
3. Przedstawiciela doktorantów w Radzie Naukowej, którym jest Przewodniczący
Samorządu Doktorantów, wybiera powszechne zebranie doktorantów.
§ 3.
Komisja
1. Wybory członków Grupy A i członków grupy B przeprowadza Komisja złożona
z przewodniczącego i czterech członków.
2. W skład Komisji mogą wchodzić jedynie pracownicy Instytutu nie kandydujący
do Rady.
3. Komisję powołuje dyrektor Instytutu nie później niż 60 dni przed początkiem kadencji
Rady i zwołuje jej pierwsze posiedzenie najpóźniej na trzeci dzień po jej powołaniu.
4. Do zadań Komisji należy:
1) organizacja i przeprowadzenie wyborów do Grupy A i Grupy B, a w szczególności:
a. informowanie o wyborach oraz rozstrzyganie w sprawach związanych z wyborami
lecz nie uregulowanymi w Ustawie, Statucie lub Regulaminie,
b. sporządzanie i ogłaszanie list osób uprawnionych do głosowania,
c. przyjmowanie oświadczeń, o których mowa w § 5 ust. 4, kandydatów do Grupy A,
d. przyjmowanie wniosków, o których mowa w § 5 ust. 6, dotyczących kandydatów
do Grupy B,
e. sporządzanie i ogłaszanie list kandydatów,
f. nadzór nad przygotowaniem kart wyborczych,
g. wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do głosowania, stwierdzanie
ważności wyborów i obliczanie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,
h. ustalanie wyników głosowania i przydzielanie mandatów wybranym w nich
kandydatom oraz sporządzanie i ogłaszanie komunikatów o wynikach wyborów
w kolejnych turach,
i. sporządzenie protokołu końcowego i ogłoszenie komunikatu o wynikach wyborów,
j. przekazanie protokołu końcowego dziekanowi Wydziału III i dyrektorowi
Instytutu,
2) sporządzanie listy wybranych członków Grupy A, uprawnionych do udziału
z prawem głosu w Zebraniu Wyborczym,
3) przyjmowanie wniosków, o których mowa w § 5 ust. 8 pkt 1 oraz § 5 ust. 8 pkt 2,
dotyczących kandydatów w wyborach do Grupy C.
§ 4.
1.

2.

3.
4.

Kalendarz wyborczy
Komisja w porozumieniu z dyrektorem Instytutu ustala terminy I i II tury wyborów
do Grupy A i Grupy B, a w razie potrzeby terminy kolejnych tur wyborów, przy czym
termin I tury nie może przypaść wcześniej niż 30 dni po pierwszym posiedzeniu
Komisji, o którym mowa w § 3 ust. 3.
Terminy I i II tury wyborów muszą być wyznaczone w dniach roboczych, nie wcześniej
niż 30 dni przed początkiem kadencji Rady i nie później niż 14 dni po początku
kadencji Rady. Odstęp czasu między I a II turą nie może być krótszy niż 7 dni,
a kolejne odstępy między turami nie mogą być krótsze niż 3 dni.
Zamknięcie list kandydatów w wyborach do Grupy A i Grupy B następuje na 7 dni
przed I turą wyborów.
Dyrektor Instytutu wyznacza termin zwołania Zebrania Wyborczego na dzień roboczy
przypadający nie później niż 21 dni po terminie II tury wyborów.
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5. Dyrektor Instytutu powiadamia dziekana Wydziału III o powołaniu Komisji
i terminach tur wyborów oraz o terminie zwołania Zebrania Wyborczego.
6. Ogłoszenie terminów I i II tury wyborów oraz terminu zwołania Zebrania Wyborczego
następuje nie później niż na 21 dni przed I turą wyborów.
§ 5.
Listy kandydatów
1. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Grupy A przysługuje pracownikom
zatrudnionym w Instytucie, w znaczeniu określonym w § 1 ust. 8, posiadającym tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, według stanu w dniu
zamknięcia list kandydatów, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Grupy B przysługuje innym pracownikom
naukowym zatrudnionym w Instytucie, w znaczeniu określonym w § 1 ust. 9, według
stanu w dniu zamknięcia list kandydatów, o którym mowa w § 4 ust. 3.
3. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Grupy C przysługuje osobom, o których mowa
w art. 56 ust. 1 pkt 3 Ustawy, według stanu na początek kadencji Rady.
4. Warunkiem koniecznym dla umieszczenia na listach kandydatów w wyborach
do Grupy A, Grupy B i Grupy C jest złożenie przez osobę posiadającą bierne prawo
wyborcze własnoręcznie podpisanego oświadczenia, sporządzonego według wzorca
stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
5. Umieszczenie na liście kandydatów w wyborach do Grupy A wymaga dostarczenia
Komisji oświadczenia kandydata, o którym mowa w ust. 4, nie później niż w dniu
zamknięcia list kandydatów, o którym mowa w § 4 ust. 3. Kandydat może przekazać
swoje oświadczenie osobiście lub za pośrednictwem innego pracownika Instytutu,
faksem, listownie lub pocztą elektroniczną. W przypadku przekazania oświadczenia
faksem lub pocztą elektroniczną wymaga się przekazania oryginału Komisji. W ciągu
jednego dnia roboczego od dnia dostarczenia oświadczenia Komisja powiadamia
kandydata o umieszczeniu go na liście kandydatów wysyłając wiadomość pocztą
elektroniczną na e-mailowy adres kandydata.
6. Umieszczenie na liście kandydatów w wyborach do Grupy B wymaga dostarczenia
Komisji wniosku składającego się ze zgłoszenia kandydata, sporządzonego według
wzorca stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu i podpisanego przez co najmniej
10 osób posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Grupy B oraz
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4. Wniosek musi zostać dostarczony Komisji nie
później niż w dniu zamknięcia list kandydatów, o którym mowa w § 4 ust. 3, w sposób
wymieniony w ust. 5. W ciągu jednego dnia roboczego od dnia dostarczenia wniosku
Komisja powiadamia kandydata o umieszczeniu go na liście kandydatów wysyłając
wiadomość pocztą elektroniczną na e-mailowy adres kandydata.
7. W ciągu jednego dnia roboczego od dnia zamknięcia list kandydatów Komisja
sporządza i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów w wyborach do Grupy
A i Grupy B. Nazwiska kandydatów umieszcza się na listach w porządku
alfabetycznym.
8. Kandydaci w wyborach do Grupy C mogą być zgłaszani:
1) do trzech dni roboczych przed dniem zwołania Zebrania Wyborczego poprzez
dostarczenie Komisji wniosku składającego się ze zgłoszenia kandydata,
sporządzonego według wzorca stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu
i podpisanego przez co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze
w wyborach do Grupy A, krótkiej informacji o kandydacie oraz oświadczenia,
o którym mowa w ust. 4,
2) do trzech dni roboczych przed dniem zwołania Zebrania Wyborczego poprzez
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dostarczenie Komisji wniosku składającego się ze zgłoszenia kandydata,
sporządzonego według wzorca stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu
i podpisanego przez co najmniej 5 osób posiadających czynne prawo wyborcze
w wyborach do Grupy C, krótkiej informacji o kandydacie oraz oświadczenia,
o którym mowa w ust. 4,
3) w czasie trwania Zebrania Wyborczego przez osobę uczestniczącą w zebraniu
z prawem głosu, która zgłaszając kandydaturę musi przedłożyć wniosek, o którym
mowa w pkt 2.
§ 6.
1.

2.
3.
4.

Czynne prawo wyborcze
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Grupy A przysługuje pracownikom
zatrudnionym w Instytucie, w znaczeniu określonym w § 1 ust. 8, posiadającym tytuł
naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego.
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Grupy B przysługuje innym pracownikom
naukowym zatrudnionym w Instytucie, w znaczeniu określonym w § 1 ust. 9.
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Grupy A i Grupy B określa Komisja według
stanu w dniu głosowania.
Czynne prawo wyborcze w wyborach Grupy C przysługuje osobom uczestniczącym
w Zebraniu Wyborczym z prawem głosu.
§ 7.
Listy wyborców

1. Komisja ogłasza listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Grupy A i do
Grupy B najpóźniej na 28 dni przed terminem I tury wyborów. W ciągu następnych 7
dni Komisja przyjmuje wnioski o dokonanie zmian na tych listach, a następnie ustala,
zamyka i ogłasza listy wyborców, nie później niż na 21 dni przed I turą wyborów.
2. Osoby umieszczone na liście wyborców grupy B, o której mowa w ust. 1, mają prawo
popierania kandydatów w wyborach do grupy B i podpisywania zgłoszeń, o których
mowa w § 5 ust. 6.
3. Osoby umieszczone na liście wyborców grupy A, o której mowa w ust. 1, mają prawo
popierania kandydatów w wyborach do grupy C i podpisywania zgłoszeń, o których
mowa w § 5 ust. 8 pkt 1.
4. Po zamknięciu list wyborców wszelkie zmiany na listach wyborców mogą być
dokonane jedynie z powodu utraty lub nabycia czynnego prawa wyborczego przez
osoby umieszczone na tych listach. Decyzja o dokonaniu zmiany na liście musi zostać
podjęta jednomyślnie, w obecności co najmniej 3 członków Komisji, a następnie
odnotowana w protokole z przeprowadzonych wyborów.

II. PRZEBIEG WYBORÓW DO GRUPY A i GRUPY B
§ 8.
Zasady głosowania
1. Wybory są bezpośrednie i tajne.
2. Głosowania przeprowadza się w dniach roboczych w godzinach od 8. do 15. na terenie
Instytutu.
3. Przed rozpoczęciem głosowania członkowie Komisji sprawdzają czy urna jest pusta
i dokonują jej zapieczętowania. Równocześnie sprawdzana jest liczba kart do
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głosowania.
4. Przystępując do głosowania każdy z uprawnionych do głosowania pracowników
Instytutu otrzymuje kartę wyborczą, której odbiór potwierdza swoim podpisem na liście
wyborców. Osoby z listy wyborców Grupy A otrzymują kartę do głosowania na
kandydatów do Grupy A. Osoby z listy wyborców Grupy B otrzymują kartę do
głosowania na kandydatów do Grupy B.
5. Karta do głosowania w wyborach Grupy A zawiera uszeregowane alfabetycznie
nazwiska i imiona wszystkich kandydatów do Grupy A, a karta do głosowania
w wyborach Grupy B uszeregowane alfabetycznie nazwiska i imiona wszystkich
kandydatów do Grupy B.
6. Karty wyborcze wrzuca się do zapieczętowanej urny.
7. Po zakończeniu głosowania Komisja ustala liczbę wydanych kart do głosowania
w wyborach Grupy A i stwierdza czy w głosowaniu wzięło udział, co najmniej 40%
osób uprawnionych do głosowania na Grupę A. Jeśli frekwencja była mniejsza niż
40% to wybory do Grupy A w tej turze wyborów uznaje się za nieważne.
8. Zapisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do ustalenia frekwencji wyborczej i nieważności
wyborów do Grupy B.
9. Jeśli wybory do Grupy A są nieważne w danej turze wyborów to wszystkie
nieobsadzone mandaty pozostają nieobsadzone a wszyscy kandydaci stają się
kandydatami w następnej turze wyborów do Grupy A. Przepis stosuje się odpowiednio
w sytuacji, gdy nieważne są wybory do Grupy B.
10. Po ustaleniu frekwencji Komisja otwiera urnę, oddziela karty wyborcze oddane
w głosowaniu na kandydatów do Grupy A od kart wyborczych oddanych w głosowaniu
na kandydatów do Grupy B i sprawdza, czy liczba kart do głosowania
w którymkolwiek z przeprowadzonych głosowań nie jest większa niż liczba podpisów
na odpowiedniej liście wyborczej. W przypadku stwierdzenia, że liczba wrzuconych do
urny kart do głosowania w wyborach Grupy A jest większa niż liczba podpisów na
liście wyborców Grupy A, w tej turze wyborów wybory Grupy A są nieważne. Jeżeli
liczba wrzuconych do urny kart do głosowania w wyborach Grupy B jest większa niż
liczba podpisów na liście wyborców Grupy B, w tej turze wyborów wybory Grupy B są
nieważne. Przepisy ust. 9 stosuje się odpowiednio.
§ 9.
1.

2.

3.

4.

Ustalenie wyników głosowania i przydział mandatów
Po ustaleniu ważności wyborów Komisja dokonuje obliczenia głosów i przydziela
mandaty, odrębnie dla głosowania na członków Grupy A oraz dla głosowania na
członków Grupy B.
W I turze wyborów głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania w wyborach Grupy A
znak „X” zostanie umieszczony w wyznaczonych polach przy nazwiskach nie więcej
niż 30 kandydatów. Głos jest nieważny gdy na karcie nie zaznaczono żadnego
nazwiska, albo zaznaczono więcej niż 30 nazwisk kandydatów.
W I turze wyborów głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania w wyborach Grupy B
znak „X” zostanie umieszczony w wyznaczonych polach przy nazwiskach nie więcej
niż 2 kandydatów. Głos jest nieważny gdy na karcie nie zaznaczono żadnego nazwiska,
albo zaznaczono więcej niż 2 nazwiska kandydatów.
W II turze i w kolejnych turach wyborów głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania
w wyborach Grupy A znak „X” zostanie umieszczony w wyznaczonych polach przy
nazwiskach kandydatów, przy czym liczba zaznaczonych pól nie przekracza liczby
mandatów do obsadzenia w grupie A w tej turze wyborów. Głos jest nieważny gdy na
karcie nie zaznaczono żadnego nazwiska, albo zaznaczono więcej nazwisk kandydatów
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5.
6.

7.

8.

niż liczba mandatów do obsadzenia.
Zapisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalenia ważności głosu w II turze i kolejnych
turach wyborów Grupy B.
Komisja ustala wyniki wyborów i obsadza mandaty kolejno według liczby uzyskanych
głosów od największej poczynając, aż do obsadzenia wszystkich mandatów.
Po obsadzeniu wszystkich mandatów w Grupie A lub w Grupie B wybory do tej grupy
zostają zakończone.
Jeśli kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i nie można rozstrzygnąć,
którzy z nich zostali wybrani, osoby te zostają kandydatami w następnej turze wyborów
a część mandatów pozostaje nie obsadzona.
Od II tury wyborów poczynając, w sytuacji o której mowa w ust. 7, wybory do Grupy
A i Grupy B zostają zakończone, jeżeli przed przeprowadzeniem następnej tury
wyborów liczba obsadzonych mandatów w Radzie przekroczy 40.

§ 10.
Protokoły z wyborów
1. Po ustaleniu wyników głosowania oraz, jeżeli wybory są ważne, przydzieleniu
mandatów Komisja sporządza protokoły z przeprowadzonej tury wyborów, odrębnie
dla głosowania na członków Grupy A oraz dla głosowania na członków Grupy B.
2. Komisja ogłasza protokoły, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w następnym dniu
roboczym po przeprowadzonej turze wyborów.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1, muszą podawać: informację czy wybory
w przeprowadzonej turze były ważne, liczbę osób uprawnionych do głosowania, liczbę
wydanych kart do głosowania, liczbę kart wrzuconych do urny, liczbę głosów ważnych
oraz uporządkowaną alfabetycznie listę kandydatów wraz z liczbą głosów oddanych na
każdego z kandydatów.
4. Jeżeli wybory były ważne, protokoły, o których mowa w ust. 1, zawierają także listy
kandydatów wybranych odpowiednio do Grupy A lub Grupy B oraz informacje
o liczbie mandatów pozostałych do obsadzenia w następnej turze wyborów.
5. Po zakończeniu wyborów do Grupy A lub Grupy B Komisja sporządza protokół
końcowy, odrębny dla wyborów do każdej z grup. Protokół zawiera pełną listę osób
wybranych do tej grupy.
6. Komisja ogłasza protokoły końcowe, o których mowa w ust. 5, najpóźniej w następnym
dniu roboczym po zakończeniu wyborów do odpowiedniej grupy.
§ 11
1. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie przebiegu wyborów wnosi się na piśmie do Komisji
w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu ogłoszenia wyników.
2. Komisja rozpatruje zastrzeżenia i odpowiada na nie w terminie do 4 dni roboczych
po dniu ogłoszenia wyników.
§ 12
1. W przypadku stwierdzenia naruszenia Ustawy, Statutu lub Regulaminu Komisja może
unieważnić wybory w tej turze i do tej grupy, dla których naruszenie nastąpiło.
2. W przypadku unieważnienia wyborów, z przyczyn o których mowa w ust. 1, Komisja
zarządza ponowne ich przeprowadzenie w terminie kolejnej tury wyborów .
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§ 13
1. Po zakończeniu wyborów Grupy A i Grupy B oraz stwierdzeniu ich ważności Komisja
przekazuje protokoły końcowe dziekanowi Wydziału III i dyrektorowi Instytutu.
2. Po ostatecznym zakończeniu wyborów Rady cała dokumentacja dotycząca wyborów
Grupy A i Grupy B zostaje przekazana dyrektorowi Instytutu.

III. ZEBRANIE WYBORCZE
§ 14.
Lista Akademików
1. Na co najmniej 60 dni przed początkiem kadencji Rady dyrektor Instytutu zwraca się
do dziekana Wydziału III z wnioskiem o dostarczenie listy członków Akademii
wskazanych do udziału w pracach Rady przez Wydział III, zwanej dalej „Listą
Akademików”.
2. Dyrektor Instytutu zawiadamia osoby z Listy Akademików o czasie i miejscu zwołania
Zebrania Wyborczego.
§ 15.
Lista Uczestników
1. Komisja sporządza listę osób uprawnionych do udziału w Zebraniu Wyborczym
z prawem głosu, zwaną dalej „Listą Uczestników”, na której umieszcza nazwiska osób
z Listy Akademików oraz osób wybranych do Grupy A.
2. Osoby z Listy Uczestników mają prawo zgłaszania i podpisywania zgłoszeń
kandydatów do Grupy C, w trybie, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 2 i pkt 3.
3. Komisja zawiadamia osoby z Grupy A o wpisaniu ich na Listę Uczestników oraz
o czasie i miejscu zwołania Zebrania Wyborczego.
§ 16
1. Na co najmniej 2 dni przed terminem Zebrania Wyborczego Komisja sporządza listę,
na której umieszcza uporządkowane alfabetycznie nazwiska kandydatów w wyborach
Grupy C zgłoszonych w trybie § 5 ust. 8 pkt 1 i pkt 2 wraz z nazwiskami osób
podpisanych pod zgłoszeniami tych kandydatów.
2. Komisja rozsyła pocztą elektroniczną listę, o której mowa w ust. 1, wraz z krótkimi
informacjami o kandydatach, stanowiącymi składowe wniosków o których mowa w § 5
ust. 8, osobom z Listy Uczestników, niezwłocznie po sporządzeniu tej listy.
3. Komisja nadzoruje przygotowanie kart wyborczych w wyborach Grupy C.
§ 17.
Wybór Przewodniczącego i Sekretarza
1. Przed rozpoczęciem Zebrania Wyborczego uczestniczące w nim osoby składają
podpisy przy swoich nazwiskach na Liście Uczestników.
2. Dyrektor Instytutu otwiera Zebranie Wyborcze w miejscu i o czasie wskazanym
w zaproszeniach rozesłanych do uczestników zebrania.
3. Jeżeli na Liście Uczestników podpisało się co najmniej 10 osób, dyrektor Instytutu
prowadzi wstępną część posiedzenia, w czasie której uczestnicy zebrania podpisani na
Liście Uczestników wybierają spośród siebie przewodniczącego Zebrania
Wyborczego, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
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4. Jeżeli na Liście Uczestników podpisało się mniej niż 10 osób, dyrektor Instytutu
ogłasza przerwę w posiedzeniu, informując zebranych o czasie i miejscu, w których
posiedzenie zostanie wznowione.
5. Po sprawdzeniu, że spełniony jest warunek o którym mowa w ust. 3, uczestnicy
zebrania zgłaszają kandydatów na Przewodniczącego spośród osób podpisanych na
Liście Uczestników.
6. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów i zamknięciu ich listy przeprowadza się tajne
głosowanie. Jeżeli jednak na liście kandydatów znajduje się tylko jedno nazwisko
i zebrani wyrażą taką wolę można odstąpić od wymogu tajności głosowania. Głosy
oblicza komisja skrutacyjna powołana przez prowadzącego posiedzenie.
7. Przewodniczącym zostaje wybrana osoba, która uzyskała najwięcej głosów.
8. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący przejmuje prowadzenie Zebrania Wyborczego.
9. Osoby podpisane na Liście Uczestników wybierają spośród siebie sekretarza zebrania,
zwanego dalej „Sekretarzem”, który sporządza protokół z zebrania i wspomaga,
a w razie potrzeby zastępuje Przewodniczącego w prowadzeniu zebrania.
10. Komisja Wyborcza przekazuje Sekretarzowi listę kandydatów, o której mowa w § 16
ust. 1 oraz wnioski, na podstawie których została sporządzona, a także karty wyborcze,
o których mowa w § 16 ust. 3.
11. Sekretarz sprawdza czy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 20 osób z Listy
Uczestników. Jeśli tak jest to Przewodniczący ogłasza rozpoczęcie zgłaszania
kandydatów do Grupy C. Jeśli tak nie jest to Przewodniczący wyznacza miejsce
i termin następnego posiedzenia, a następnie zamyka posiedzenie.

§ 18
W częściach Zebrania Wyborczego przeznaczonych na zgłaszanie kandydatów oraz na
głosowania w wyborach do Grupy C mogą uczestniczyć jedynie osoby z Listy Uczestników.
Na sali obrad musi być obecnych co najmniej 20 osób.

§ 19.
1.

2.
3.

4.
5.

Zgłaszanie kandydatów
Na wstępie Przewodniczący odczytuje kolejno nazwiska kandydatów zgłoszonych
przed Zebraniem Wyborczym ze sporządzonej przez Komisję listy, o której mowa
w §16 ust. 1. Sekretarz, po każdym odczytanym przez Przewodniczącego nazwisku,
odczytuje krótką informację o kandydacie i nazwiska osób zgłaszających kandydata,
a następnie wpisuje nazwisko kandydata na listę kandydatów w pierwszej turze
głosowania w wyborach do Grupy C, zwanej dalej „Listą C-I”.
Po zakończeniu prezentacji kandydatów zgłoszonych przed Zebraniem Wyborczym
następuje zgłaszanie kandydatów w trybie, o którym mowa w §5 ust. 8 pkt 3.
Osoba zgłaszająca kandydata do I tury wyborów podaje nazwisko kandydata oraz
nazwiska osób z Listy Uczestników podpisanych na formularzu zgłoszenia kandydata,
a następnie odczytuje krótką informację o kandydacie i przekazuje Sekretarzowi
wniosek, o którym mowa w §5 ust. 8 pkt 3, składający się ze zgłoszenia, krótkiej
informacji o kandydacie i oświadczenia kandydata, o którym mowa w §5 ust. 4.
Po dokonaniu zgłoszenia kandydata, o którym mowa w ust. 3, Sekretarz wpisuje
nazwisko kandydata na listę C-I.
Jeśli nikt z osób uczestniczących w posiedzeniu nie wyraża chęci zgłoszenia
kandydata, Przewodniczący ogłasza zakończenie zgłaszania kandydatów, po czym
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lista C-I zostaje zamknięta.
§ 20.
Komisja skrutacyjna
1. Wszystkie głosowania i obliczenia oddanych głosów w wyborach do Grupy C
przeprowadza wybrana przez uczestników Zebrania Wyborczego komisja skrutacyjna,
składająca się z 3 uczestników posiedzenia.
2. Komisja skrutacyjna wydaje karty wyborcze uczestnikom głosowania, zbiera
wypełnione karty wyborcze do urny, decyduje o ważności oddanych głosów, oblicza
głosy oddane na kandydatów oraz sporządza raport z wynikami głosowania, który
następnie przekazuje Przewodniczącemu.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§ 21.
Pierwsza tura głosowania
Komisja skrutacyjna wydaje osobom uprawnionym do udziału w głosowaniu, zwanych
dalej „Wyborcami” karty wyborcze, o których mowa w §17 ust. 10.
Wyborca może wpisywać na karcie wyborczej wyłącznie nazwiska kandydatów z listy
C-I. Wypełnione karty wyborcze wrzucane są do urny. Głos jest ważny, jeśli na
wypełnionej karcie wyborczej znajdują się nazwiska nie więcej niż 5 kandydatów.
Komisja skrutacyjna oddziela karty wyborcze, na których oddano głosy ważne od kart
wyborczych z głosami nieważnymi, a następnie ustala ile ważnych głosów zostało
oddanych na poszczególnych kandydatów.
Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów uporządkowaną według liczby
oddanych na nich ważnych głosów od największej poczynając. Przy równej liczbie
głosów o kolejności na liście decyduje losowanie.
Kandydat, który uzyskał bezwzględną większość głosów i znajduje się na liście,
o której mowa w §21 ust. 4, na miejscu o numerze nie większym niż liczba mandatów
do obsadzenia w Grupie C, zostaje wybrany do Grupy C w pierwszej turze głosowania
wtedy, gdy nikt spośród pozostałych kandydatów umieszczonych na miejscach
o numerach większych niż liczba mandatów do obsadzenia nie uzyskał takiej samej
liczby ważnych głosów i w głosowaniu wzięło udział co najmniej 20 osób
uprawnionych do głosowania.
Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów wybranych do Grupy C w pierwszej
turze głosowania oraz listę kandydatów w drugiej turze głosowania, zwaną dalej „Listą
C-II”. Lista C-II powstaje po usunięciu z listy o której mowa w ust. 4 nazwisk
kandydatów wybranych do Grupy C w pierwszej turze głosowania.
Przewodniczący ogłasza wyniki pierwszej tury głosowania, po czym, jeżeli:
1) po pierwszej turze głosowania wszystkie mandaty w Grupie C zostały
obsadzone, Przewodniczący ogłasza decyzję o zakończeniu głosowania,
odczytuje pełną listę 5 osób wybranych do Grupy C i kończy Zebranie
Wyborcze,
2) po pierwszej turze głosowania pozostały mandaty do obsadzenia w Grupie C,
Przewodniczący odczytuje pełną listę osób wybranych uprzednio do Grupy C,
informuje zebranych ile mandatów pozostało do obsadzenia i zarządza
przystąpienie do drugiej tury głosowania.

§ 22.
Druga tura głosowania
1. Głosowania w drugiej turze głosowania są tajne.
2. W drugiej turze głosowania Wyborcy głosują kolejno na kandydatów z Listy C-II,
według kolejności na liście.
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3. Wyborca wpisuje na karcie wyborczej znak „X” w polu przy słowie „TAK”, jeżeli
głosuje za wyborem kandydata, lub znak „X” w polu przy słowie „NIE”, jeżeli głosuje
przeciw wyborowi kandydata, oraz numer kandydata na liście C-II. Głos jest nieważny
jeśli Komisja skrutacyjna nie jest w stanie rozstrzygnąć czy głos jest za czy przeciw
albo jeśli Wyborca nie wpisał na karcie do głosowania numeru kandydata z listy C-II.
4. Kandydat zostaje wybrany do Grupy C, jeśli w drugiej turze głosowania uzyskał
bezwzględną większość głosów w głosowaniu, w którym wzięło udział co najmniej 20
osób uprawnionych do głosowania.
5. Jeśli w trakcie trwania drugiej tury głosowania obsadzone zostaną wszystkie mandaty
pozostałe do obsadzenia w Grupie C, Przewodniczący ogłasza decyzję o zakończeniu
głosowania, odczytuje pełną listę 5 osób wybranych do Grupy C i kończy Zebranie
Wyborcze.
6. Jeśli w drugiej turze głosowania przeprowadzone zostały głosowania nad wszystkimi
kandydatami z listy C-II i mimo to pozostały mandaty do obsadzenia w Grupie C,
Przewodniczący ogłasza zakończenie drugiej tury głosowania, odczytuje pełną listę
osób wybranych dotychczas do Grupy C i informuje zebranych ile mandatów pozostało
do obsadzenia. Następnie zebrani przeprowadzają dyskusję, po której Przewodniczący
wyznacza termin następnego posiedzenia i zamyka posiedzenie.
§ 23.
Kolejne posiedzenia
1. Kolejne posiedzenie Zebrania Wyborczego poświęcone jest w całości na zgłaszanie
kandydatów oraz przeprowadzenie dwu tur głosowań.
2. Przed rozpoczęciem posiedzenia uczestnicy składają podpisy na Liście Uczestników.
3. Jeśli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 20 osób Przewodniczący zarządza
rozpoczęcie zgłaszania kandydatów, a jeśli liczba uczestników posiedzenia jest
mniejsza Przewodniczący ogłasza przerwę w posiedzeniu i wyznacza termin
wznowienia obrad.
4. W czasie kolejnego posiedzenia kandydatów zgłaszają jedynie uczestnicy posiedzenia.
Stosuje się przepisy §19 ust. 3 -5.
5. W pierwszej turze głosowania stosuje się przepisy §21, z tą jednak różnicą, że głos
oddany w pierwszej turze głosowania jest ważny, gdy na karcie wyborczej Wyborca
wpisze nie więcej nazwisk kandydatów niż liczba mandatów pozostałych do
obsadzenia w Grupie C.
6. W drugiej turze głosowania stosuje się przepisy §22.
§ 24.
Zakończenie Zebrania Wyborczego
1. Zebranie Wyborcze kończy się po wybraniu 5 członków Grupy C.
2. Po zakończeniu Zebrania Wyborczego Przewodniczący i Sekretarz sporządzają
i podpisują protokół końcowy zawierający informację o datach wszystkich posiedzeń
i nazwiska członków Grupy C.
3. Protokół końcowy, o którym mowa w ust. 2 zostaje niezwłocznie przekazany
dziekanowi Wydziału III i dyrektorowi Instytutu.
4. Po ostatecznym zakończeniu wyborów Rady cała dokumentacja dotycząca wyborów
Grupy C zostaje przekazana dyrektorowi Instytutu.
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IV. PRZEPISY KOŃCOWE

1.

2.

3.

4.

§ 25
Uzupełnienie składu Rady
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z Grupy A lub Grupy B mandat
obejmuje kandydat, który w przeprowadzonych wyborach do danej grupy uzyskał
najwięcej głosów spośród kandydatów nie wybranych do Rady w ostatniej
z przeprowadzonych tur wyborów do tej grupy.
Jeśli wszyscy kandydaci z ostatniej przeprowadzonej tury wyborów albo uzyskali
mandaty albo utracili bierne prawo wyborcze, to mandat uzyskuje kandydat, który nie
jest członkiem Rady, a w kolejnych poprzednich turach wyborów uzyskał najwięcej
głosów.
W przypadku gdy liczba mandatów do obsadzenia jest mniejsza niż liczba kandydatów
z taką samą największą liczbą głosów Dyrektor może zarządzić przeprowadzenie
wyborów uzupełniających w trybie określonym dla II i kolejnych tur wyborów do
Grupy A i Grupy B.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady z Grupy C przewodniczący Rady
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie analogicznym do
określonego w §23. Funkcje przewodniczącego i sekretarza Zebrania Wyborczego
pełnią odpowiednio przewodniczący i sekretarz Rady.
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Załącznik Nr 1

Oświadczenie
Ja niżej podpisany (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail) wyrażam
zgodę na kandydowanie do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w kadencji (rok – rok).
Jeżeli zostanę wybrany, zobowiązuję się do udziału w pracach
i posiedzeniach Rady.
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających mój udział
w posiedzeniach Rady regularnie i przez dłuższy okres czasu albo
wykluczających pełnienie mej funkcji jako członka Rady zobowiązuję się
zrezygnować z powierzonego mi mandatu.

………………………………

………………………….

(miejscowość, data)

(podpis)

12

Załącznik Nr 2

Zgłoszenie kandydata do Rady Naukowej IFJ PAN
w wyborach do grupy B
My niżej podpisani zgłaszamy (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail)
jako kandydata do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka
Niewodniczańskiego PAN do grupy B w kadencji (rok – rok) w trybie
określonym w § 5. ust. 6 Regulaminu Wyboru Rady Naukowej1.
………………………………
(miejscowość, data)

L.p.

Imię i nazwisko osób zgłaszających kandydaturę

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

§ 5. ust. 6. Umieszczenie na liście kandydatów w wyborach do Grupy B wymaga dostarczenia Komisji
wniosku składającego się ze zgłoszenia kandydata, sporządzonego według wzorca stanowiącego
Załącznik Nr 2 do Regulaminu i podpisanego przez co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo
wyborcze w wyborach do Grupy B oraz oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, nie później niż w
dniu zamknięcia list kandydatów, w sposób wymieniony w ust. 5. W ciągu jednego dnia roboczego od
dnia dostarczenia wniosku Komisja powiadamia kandydata o umieszczeniu go na liście kandydatów
wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na e-mailowy adres kandydata.
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Załącznik Nr 3

Zgłoszenie kandydata do Rady Naukowej IFJ PAN
w wyborach do grupy C
My niżej podpisani posiadający czynne prawo wyborcze do Grupy A
zgłaszamy (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail) jako kandydata do
Rady
Naukowej
Instytutu
Fizyki
Jądrowej
im. Henryka
Niewodniczańskiego PAN do grupy C w kadencji (rok – rok) w trybie
określonym w § 5. ust. 8 pkt 1 Regulaminu Wyboru Rady Naukowej2.

………………………………
(miejscowość, data)

L.p.

Imię i nazwisko osób zgłaszających kandydaturę

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2

§ 5. ust. 8 pkt 1. Kandydaci w wyborach do Grupy C mogą być zgłaszani:
1) do trzech dni roboczych przed dniem zwołania Zebrania Wyborczego poprzez dostarczenie
Komisji wniosku składającego się ze zgłoszenia kandydata, sporządzonego według wzorca
stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu i podpisanego przez co najmniej 10 osób
posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Grupy A, krótkiej informacji o kandydacie
oraz oświadczenia, o którym mowa w ust. 4,
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Załącznik Nr 4

Zgłoszenie kandydata do Rady Naukowej IFJ PAN
w wyborach do grupy C
My niżej podpisani uprawnieni do udziału w Zebraniu Wyborczym
zgłaszamy (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko, e-mail) jako kandydata do
Rady
Naukowej
Instytutu
Fizyki
Jądrowej
im. Henryka
Niewodniczańskiego PAN do grupy C w kadencji (rok – rok) w trybie
określonym w § 5. ust. 8 pkt 2/pkt 3 Regulaminu Wyboru Rady
Naukowej3.
………………………………
(miejscowość, data)

L.p.

Imię i nazwisko osób zgłaszających kandydaturę

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.

3

§ 5. ust. 8 pkt 2. Kandydaci w wyborach do Grupy C mogą być zgłaszani:
2) do trzech dni roboczych przed dniem zwołania Zebrania Wyborczego poprzez dostarczenie
Komisji wniosku składającego się ze zgłoszenia kandydata, sporządzonego według wzorca
stanowiącego Załącznik Nr 4 do Regulaminu i podpisanego przez co najmniej 5 osób posiadających
czynne prawo wyborcze w wyborach do Grupy C, krótkiej informacji o kandydacie oraz
oświadczenia, o którym mowa w ust. 4,
3) w czasie trwania Zebrania Wyborczego przez osobę uczestniczącą w zebraniu z prawem głosu,
która zgłaszając kandydaturę musi przedłożyć wniosek, o którym mowa w pkt 2.
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