
Aneks do regulaminu Rady Naukowej IFJ PAN 

Procedury wyborów przeprowadzanych na posiedzeniach RN IFJ PAN 

 
1. Niniejsze procedury dotyczą wszelkich wyborów członków komisji Rady Naukowej IFJ PAN 
(zwanej dalej Radą) i innych osób wyznaczanych przez Radę do pełnienia funkcji w ramach 
Rady,  delegowanych,  wyznaczanych  i  proponowanych  przez  Radę  do  wszelkich ciał, nagród 
i wyróŜnień. Procedury nie dotyczą wyborów, których przebieg jest sprecyzowany przez inne 
przepisy wymienione w regulaminie Rady lub inne akty prawne.  
 
2. Wybory  są  waŜne,  jeśli  bierze  w  nich  udział  ponad  50%  członków  Rady   uprawnionych 
do głosowania w danych wyborach.  
 
3. Przedmiot wyborów  
 
3.1 KaŜde  wybory  rozpoczyna  ustalenie  liczby osób  wybieranych.  Jeśli  liczba  ta  nie wynika 
z innych aktów prawnych, Rada podejmuje w tej sprawie specjalną uchwałę wybierając właściwą 
liczbę zwykłą większością głosów.  
3.2 Jeśli Rada podejmie uchwałę, Ŝe w wybieranej komisji powinni znaleźć się przedstawiciele 
określonych jednostek IFJ PAN, wybiera się ich oddzielnie.  
 
4. Procedury wyborcze 
 
4.1 Wybory przeprowadzane są według uproszczonej procedury wyborczej, chyba, Ŝe Rada 
zadecyduje o stosowaniu pełnej procedury wyborczej. 
4.2  Rada  decyduje   o   przyjęciu   pełnej   procedury   wyborczej   na   wniosek    członka  Rady 
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. 
 
5. Pełna procedura wyborcza  
 
5.1 Wybory według pełnej procedury rozpoczyna tajny balotaŜ, w którym kaŜdy członek Rady 
ma prawo zgłosić pisemnie nazwiska kandydatów w liczbie nie większej od liczby wybieranych 
osób.  
5.2 Komisja  skrutacyjna  ustala  listę  kandydatów, na której znajdują się te osoby, które zgłosiło 
co najmniej  2  wyborców  biorących  udział w balotaŜu i które wyraziły zgodę na kandydowanie.  
5.3 Osoby nieobecne na posiedzeniu Rady mogą przed rozpoczęciem posiedzenia złoŜyć 
sekretarzowi Rady pisemne oświadczenie o swojej zgodzie na kandydowanie.  
5.4 Rada głosuje na kolejnych kandydatów z listy uporządkowanej według malejącej liczby 
zgłoszeń. W przypadku równej liczby zgłoszeń nazwiska kandydatów umieszcza się w porządku 
alfabetycznym.  
5.5 Karty do głosowania zawierają kolejny numer głosowania oraz słowa „tak” i „nie”.  
5.6 Głosowanie polega na jednoznacznym zaznaczeniu słowa „tak” lub „nie”.  
5.7 Wybór uwaŜa się za dokonany, jeśli kandydatura uzyskała ponad 50% waŜnych głosów.  
5.8 Wybory zostają zakończone, jeśli wybrano tyle osób, ile ustalono według punktu 3.  
5.9 Jeśli po zakończeniu głosowania nad wszystkimi kandydatami z listy wybrano mniej osób, 
niŜ przewiduje punkt 3, z listy kandydatów skreśla się osoby wybrane oraz osobę/y, która/e 



uzyskała/y najmniej głosów. Następnie ponawia się czynności opisane w punktach od 5.4 do 5.9.  
5.10 Jeśli   na   liście   kandydatów   nie  pozostała  Ŝadna  osoba,  a  nadal  wybrano  mniej  osób, 
niŜ  ustalono  w  punkcie  3,  powtarza się czynności opisane w punktach od 5.1 do 5.9 stosownie  
do zmniejszonej liczby osób pozostałych do wybrania.  
5.11 Jeśli dwukrotne przeprowadzenie procedury opisanej w punkcie 5.10 nie zakończyło się 
wybraniem wymaganej liczby osób, to wybory kontynuuje się na następnym, albo – gdy termin 
dokonania   wyboru   tego   wymaga  –  na   tym   samym   posiedzeniu   Rady,   przeprowadzając  
co najwyŜej trzy nowe głosowania.  
5.12 Jeśli procedura opisana w punkcie 5.11 nadal nie doprowadziła do wyboru wymaganej 
liczby osób, to na wniosek prowadzącego obrady Rada moŜe w głosowaniu tajnym zadecydować 
o wznowieniu wyborów na wakujące miejsca lub o zmianie liczby wybieranych osób.  
 
6. Uproszczona procedura wyborcza  
 
6.1 W uproszczonej procedurze głosowania lista kandydatów zostaje ustalona na podstawie 
jawnych  zgłoszeń  i  zawiera  w  kolejności  alfabetycznej  nazwiska  osób, które wyraziły zgodę 
na kandydowanie.  
6.2 W przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz w postępowaniach o nadanie tytułu 
profesora pierwszeństwo wysuwania kandydatów przysługuje osobom wyznaczonym przez 
prowadzącego posiedzenie Rady.  
6.3 Liczba kandydatów nie moŜe być mniejsza niŜ liczba osób do wybrania.  
6.4 Dla osób nieobecnych stosuje się przepisy punktu 5.3 z wyjątkiem głosowań, o których mowa 
w punkcie 6.2, gdzie wystarcza ustna informacja o zgodzie kandydatów, złoŜona przez osobę 
wyznaczoną przez prowadzącego posiedzenie Rady.  
6.5 Głosowanie polega na wpisaniu na karcie do głosowania wybranych z listy nazwisk w liczbie 
nie większej niŜ liczba osób wybieranych. W przewodach doktorskich moŜliwe jest równoczesne 
głosowanie w celu wybrania recenzentów, członków komisji przeprowadzających egzaminy 
doktorskie oraz członków komisji do  przyjęcia  i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej.  
6.6 Oddanie pustej karty albo karty zawierającej większą liczbę nazwisk niŜ liczba osób 
wybieranych oznacza głos niewaŜny.  
6.7 Warunkiem koniecznym wyboru jest uzyskanie  poparcia  co najmniej 50% waŜnych głosów.  
6.8 Jeśli warunek 6.7 spełni większa liczba kandydatów niŜ liczba osób wybieranych, za wybrane 
uwaŜa się te osoby, które uzyskały najwięcej głosów.  
6.9 Jeśli na ostatnim miejscu (miejscach) kwalifikującym do wyboru znajdzie się większa liczba 
kandydatów z równą liczbą głosów, to odbywa się dodatkowe głosowanie ograniczone do nich. 
Głosowanie to odbywa się według zasad określonych w punktach od 6.5 do 6.8.  
6.10 Wybory zostają zakończone, jeśli wybrano tyle osób, ile ustalono w punkcie 3.  
6.11 Jeśli wybrano mniej osób, niŜ ustalono w punkcie 3, to powtarza się nie więcej niŜ dwa razy 
czynności opisane w punktach od 6.1 do 6.10 stosownie do zmniejszonej liczby osób pozostałych 
do wybrania.  
6.12 Jeśli  po  zakończeniu  procedury  opisanej  w  punkcie  6.11  liczba osób jest nadal mniejsza 
niŜ liczba osób pozostałych do wybrania, za wybrane uznaje się te osoby, które nie uzyskały 
progu 50% waŜnych głosów, ale osiągnęły kolejno największą liczbę głosów. Jeśli na ostatnim 
miejscu (miejscach) kwalifikującym do wyboru znajdzie się większa liczba kandydatów z równą 
liczbą     głosów,     to     przeprowadza    się     dodatkowe    głosowania    dotyczące    wyłącznie 
tych kandydatów.  
 



 
7.  Wybory zastępców  
 
7.1 Jeśli wybierani mają być takŜe zastępcy osób podlegających wyborowi, wybory zastępców 
rozpoczynają się po zakończeniu właściwych wyborów zgodnie z przyjętą procedurą wyborczą.  
7.2 Jeśli w tym momencie na liście kandydatów pozostała liczba osób przewyŜszająca liczbę 
planowanych   zastępców,   Rada   moŜe,   na   wniosek   dowolnego   członka   Rady,    uchwalić 
w  głosowaniu  tajnym,  zwykłą  większością  głosów,  przyjęcie  tej  listy  jako  listy kandydatów  
na zastępców i kontynuować wybory zgodnie z przepisami punktów 5.4 do 5.12 lub 6.5 do 6.12, 
odpowiednio do przyjętej procedury wyborczej. 
 
8. Niniejszy aneks wchodzi w Ŝycie bezpośrednio po uchwaleniu przez Radę.  
 


