Notatka z posiedzenia Komisji Wyborczej do spraw wyboru prezesa i wiceprezesów Polskiej
Akademii Nauk na kadencję 2019-2022
w dniu 25 czerwca 2018 r.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji Wyborczej wybranej na 136. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w
dniu 21 czerwca 2018 r. zgodnie z Regulaminem wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii, przyjętym
uchwałą Nr 8/2011 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 15 grudnia 2011 r., zmienioną uchwałą Nr 6/2014
Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 11 grudnia 2014 roku, zwołał Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.
Zebraniu, z upoważnienia Prezesa PAN, przewodniczył prof. Paweł Rowiński, Wiceprezes PAN.
Przewodniczący zebrania przedstawił proponowany porządek obrad:
1. Wybór kierownictwa Komisji (przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego).
2. Przypomnienie Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii 7: „Zgłaszającym
kandydata nie mogą być członkowie Komisji Wyborczej”.
3. Omówienie i przyjęcie Harmonogramu czynności Komisji Wyborczej.
4. Ustalenie treści listu Komisji Wyborczej do członków krajowych PAN w sprawie wyboru Prezesa
Akademii.
5. Ustalenie terminu kolejnego zebrania Komisji.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
Przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Członkowie Komisji dokonali wyboru przewodniczącego Komisji Wyborczej – prof. Huberta Izdebskiego,
członka korespondenta PAN, który przejął przewodniczenie obradom i zastępcy przewodniczącego
Komisji – prof. Ewę Szczepańską-Sadowską, członka korespondenta PAN. Obsługę Komisji zapewnia
Gabinet Prezesa PAN.
Przewodniczący Komisji odczytał § 7 Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów
Akademii: „Zgłaszającym kandydata nie mogą być członkowie Komisji Wyborczej”
Komisja przyjęła do realizacji „Harmonogram czynności”.
Następne zebranie Komisji ustalono na dzień 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 11:15 - przypomnienie
mailowe nastąpi w tygodniu poprzedzającym zebrania.
Członkowie Komisji uzgodnili treść listu do członków krajowych Akademii w sprawie zgłaszania
kandydatów na funkcję Prezesa PAN, określając termin złożenia zgłoszenia na dzień 18 września 2018 r.
Członkowie Komisji Wyborczej w wyniku dyskusji stwierdzili potrzebę dokonania zmian i uzupełnień
postanowień Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów Akademii, których celem byłoby
wprowadzenie w następnej kadencji władz PAN podwyższonego kworum, tak aby wyborom Prezesa
Akademii nadać odpowiednią ważność i rangę. Będzie to wymagało także zmiany Statutu PAN.
Uznano również potrzebę stworzenia – w ramach internetowej strony Akademii - dostępu do bieżących
informacji o pracach Komisji, programach zgłoszonych kandydatów na funkcję Prezesa PAN oraz
możliwości zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi kandydatów.
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