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Regulamin wyboru Komisji Dyscyplinarnej 

Art. 1. Wprowadzenie 

1. Niniejszy Regulamin określa tryb i sposób przeprowadzania wyboru komisji 

dyscyplinarnej orzekającej w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych  

pracowników naukowych lub badawczo-technicznych, zwanej dalej Komisją 

Dyscyplinarną, o której mowa w art. 110 ust. 1.1 ustawy o Polskiej Akademii Nauk z dnia 

30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 619).  

2. Zgodnie z § 21 statutu Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego 

Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej Statutem, Regulamin stanowi integralną część 

Statutu. 

Art. 2.  Skład Komisji Dyscyplinarnej  

1. Komisja Dyscyplinarna rozpoczynając kadencję składa się z przewodniczącego 

i czterech członków. 

2. Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej może zostać pracownik Instytutu 

zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku profesora zwyczajnego. 

3. Członkiem Komisji Dyscyplinarnej może zostać wybrany pracownik naukowy lub 

badawczo-techniczny zatrudniony w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy. 

4. W skład Komisji Dyscyplinarnej nie mogą zostać wybrani Dyrektor, Zastępcy 

Dyrektora, Przewodniczący Rady Naukowej oraz członkowie Komisji Wyborczej. 

Art. 3. Komisja Wyborcza 

1. Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z trzech osób. 

2. Dyrektor ogłasza termin wyborów, powołuje Komisję Wyborczą i zwołuje jej 

pierwsze posiedzenie nie później niż na 30 dni przed terminem wyborów. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Wyborcza wybiera ze swego grona 

przewodniczącego komisji i przyjmuje harmonogram przeprowadzenia wyborów. 

4. Komisja Wyborcza: 

a) sporządza i ogłasza listę wyborców na 21 dni przed dniem wyborów, 

b) sporządza i ogłasza listy kandydatów w wyborach przewodniczącego Komisji 

Dyscyplinarnej i wyborach członków Komisji Dyscyplinarnej na 7 dni przed 

terminem wyborów, 

c) nadzoruje przygotowanie kart do głosowania, 

d) wydaje karty do głosowania osobom uprawnionym do głosowania, oblicza 

głosy oddane na poszczególnych kandydatów i ustala wyniki wyborów, 

e) stwierdza ważność wyborów i ogłasza ich wyniki. 

Art. 4. Procedura wyborcza 

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom naukowym i badawczo-

technicznym zatrudnionym w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, na co najmniej 

30 dni przez terminem wyborów. 

2. Zgłoszenie kandydata wymaga przekazania Komisji Wyborczej nie później niż na 10 

dni przed terminem wyborów: 

a) pisemnej zgody kandydata, 

b) pisemnego poparcia 10. pracowników posiadających czynne prawo wyborcze. 

3. Wybory przewodniczącego i członków Komisji Dyscyplinarnej są bezpośrednie  

i tajne.  

4. Głosowania przeprowadza się w dniach roboczych, w godzinach od 8:00 do 15:00 na 

terenie Instytutu. 
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5. Przed rozpoczęciem głosowania członkowie Komisji Wyborczej sprawdzają czy urna 

jest pusta i dokonują jej zapieczętowania. Równocześnie sprawdzana jest liczba kart do 

głosowania.  

6. Przystępując do głosowania każdy z uprawnionych do głosowania pracowników 

Instytutu otrzymuje karty wyborcze, których odbiór potwierdza swoim podpisem na liście 

wyborców. 

7. Karta do głosowania w wyborach przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej zawiera 

uszeregowane alfabetycznie nazwiska i imiona wszystkich kandydatów na 

przewodniczącego, a karta do głosowania w wyborach członków Komisji Dyscyplinarnej 

uszeregowane alfabetycznie nazwiska i imiona wszystkich kandydatów na jej członków. 

8. Głos jest ważny, gdy na karcie wyborczej znak „X” zostanie umieszczony w 

wyznaczonym polu przy nazwisku tylko jednego z kandydatów. Głos jest nieważny, gdy 

na karcie nie zaznaczono żadnego nazwiska, albo zaznaczono więcej niż jedno nazwisko. 

9. Karty wyborcze wrzuca się do zapieczętowanej urny. 

10. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza otwiera urnę, oddziela karty wyborcze 

oddane w głosowaniu na przewodniczącego od kart wyborczych oddanych w głosowaniu 

na członków Komisji Dyscyplinarnej i sprawdza, czy liczba kart do głosowania w 

którymkolwiek z przeprowadzonych głosowań nie jest większa niż liczba podpisów na 

liście wyborczej. W przypadku stwierdzenia, że liczba kart do głosowania wrzuconych do 

urny w którymkolwiek z przeprowadzonych głosowań jest większa niż liczba podpisów 

na liście wyborczej, wybory są nieważne.  

11. Wybory w pierwszej turze wyborów są ważne, jeżeli wzięło w nich udział, co 

najmniej 40% pracowników uprawnionych do głosowania. 

12. W przypadku, gdy w wyborach w pierwszej turze wyborów nie wzięło udziału, co 

najmniej 40% pracowników uprawnionych do głosowania, po upływie 30 dni od dnia tych 

wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uznaje się za ważne bez względu na 

liczbę pracowników, którzy wzięli w nich udział. Termin wyborów ustala Dyrektor 

Instytutu. Postanowienia art. 4 ust. 2 stosuje się odpowiednio.  

13. Po ustaleniu ważności wyborów Komisja Wyborcza dokonuje obliczenia głosów, 

odrębnie dla głosowania na przewodniczącego oraz dla głosowania na członków Komisji 

Dyscyplinarnej.  

14. Przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnej zostaje kandydat, który w głosowaniu na 

przewodniczącego otrzymał największą liczbę głosów. 

15. Jeśli w głosowaniu na przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej największą liczbę 

głosów uzyskało dwu lub więcej kandydatów to w ciągu 14 dni od daty głosowania 

przeprowadza się kolejną turę wyborów z udziałem tych kandydatów, w terminie 

wyznaczonym przez Dyrektora. 

16. Członkami Komisji Dyscyplinarnej zostają kandydaci, którzy w głosowaniu na 

członków Komisji Dyscyplinarnej otrzymają kolejno największą liczbę głosów. 

17. W przypadku, gdy kandydaci na członków Komisji Dyscyplinarnej otrzymają równą 

liczbę głosów, a liczba miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych 

kandydatów, to w ciągu 14 dni od daty głosowania przeprowadza się kolejną turę 

wyborów z udziałem tych kandydatów, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora. 

18. Wybory w drugiej oraz w kolejnych turach wyborów są ważne, jeżeli wzięło w nich 

udział co najmniej 40% pracowników uprawnionych do głosowania. 
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19. W przypadku gdy w wyborach w drugiej lub w kolejnych turach wyborów nie wzięło 

udziału co najmniej 40% pracowników uprawnionych do głosowania, po upływie 14 dni 

od dnia tych wyborów przeprowadza się ponowne wybory, które uznaje się za ważne bez 

względu na liczbę pracowników, którzy wzięli w nich udział. Termin wyborów ustala 

Dyrektor Instytutu. 

20. Na zakończenie pracy Komisja Wyborcza ogłasza do publicznej wiadomości wyniki 

wyborów i skład wybranej Komisji Dyscyplinarnej.  

21. Podstawę ogłoszenia wyników stanowi protokół komisji wyborczej podpisany przez 

wszystkich członków Komisji Wyborczej.  

22. W przypadku zastrzeżeń, co do działalności Komisji Wyborczej lub też samego 

procesu wyborów, osoby zainteresowane mogą odwołać się do Dyrektora, który 

niezwłocznie w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Naukowej podejmuje działania 

wyjaśniające.  

23. Termin składania protestów upływa po 2. dniach roboczych od ogłoszenia wyników 

wyborów. 

24. Po ostatecznym zakończeniu wyborów Komisji Dyscyplinarnej cała dokumentacja 

zostaje przekazana Dyrektorowi Instytutu. 

Art. 5. Wybory uzupełniające 

1. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej rozpoczyna się w pierwszym dniu roboczym po 

ostatecznym zakończeniu wyborów. 

2. Kadencja Komisji Dyscyplinarnej trwa 4 lata. 

3. Mandat przewodniczącego lub członka Komisji Dyscyplinarnej wygasa w czasie 

trwania kadencji Komisji Dyscyplinarnej z chwilą złożenia rezygnacji na ręce Dyrektora 

lub rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy z Instytutem. Mandat członka Komisji 

Dyscyplinarnej wygasa również z chwilą wyznaczenia członka Komisji Dyscyplinarnej do 

pełnienia funkcji przewodniczącego, w trybie określonym w pkt 4.  

4. Po wygaśnięciu mandatu przewodniczącego Dyrektor zwraca się do członków 

Komisji Dyscyplinarnej z wnioskiem, aby wyłonili ze swego grona nowego 

przewodniczącego, albo, gdy żaden z członków Komisji Dyscyplinarnej nie jest 

zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego lub gdy Komisja nie wyłoni ze swego 

składu nowego przewodniczącego, zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających. 

5. Jeśli w wyniku wygaśnięcia mandatu liczba osób wchodzących w skład Komisji 

Dyscyplinarnej stanie się mniejsza niż trzy, Dyrektor zarządza przeprowadzenie wyborów 

uzupełniających. 

6. Wybory uzupełniające przeprowadza się według zasad opisanych w art. 3 i art. 4, z tą 

jednak różnicą, że w wyniku wyborów uzupełniających obsadzone zostają jedynie wakaty 

na czas trwania kadencji Komisji Dyscyplinarnej. 

Art. 6. Przepisy wprowadzające 

Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Naukową Instytutu Fizyki 

Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dniem 

zatwierdzenia Statutu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.   

  


