Warszawa, dnia 19 listopada 2018 r.

Notatka
z posiedzenia Komisji Wyborczej do spraw wyboru Prezesa i Wiceprezesów
Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022
w dniu 16 listopada 2018 r.
W posiedzeniu uczestniczyło ośmiu z dziesięciu członków Komisji Wyborczej (Lista
obecności w załączeniu – zał. nr 1). Przewodniczący zebrania prof. Hubert Izdebski
przedstawił proponowany porządek obrad:
- stwierdzenie zgodności zgłoszeń z regulaminowymi warunkami stawianymi
kandydatom na stanowisko Wiceprezesa Akademii,
- uzgodnienie i przyjęcie treści pisma do członków krajowych PAN w sprawie wyborów
Wiceprezesów PAN.
Pismem z dnia 31 października 2018 r. prof. Jerzy Duszyński, Prezes – elekt zgłosił
do Komisji Wyborczej następujące kandydatury na stanowiska Wiceprezesów PAN:
- prof. Stanisław FILIPOWICZ, czł. rzecz. PAN z Wydziału I PAN,
- prof. Romuald ZABIELSKI, czł. koresp. PAN z Wydziału II PAN,
- prof. Paweł ROWIŃSKI, czł. koresp. PAN z Wydziału III PAN,
- prof. Roman SŁOWIŃSKI, czł. rzecz. PAN z Wydziału IV PAN,
- prof. Stanisław J. CZUCZWAR, czł. koresp. PAN z Wydziału V PAN.
Do wniosku dołączone były biogramy kandydatów oraz zgody na kandydowanie.
W głosowaniu jawnym Komisja Wyborcza jednogłośnie stwierdziła, że zgłoszeni
kandydaci spełniają regulaminowe warunki stawiane kandydatom na stanowisko
Wiceprezesa Akademii i złożyli zgodę na kandydowanie.
Prof. Andrzej Białynicki-Birula zwrócił uwagę na brak kobiet wśród kandydatów na
Wiceprezesów, co zostało zauważone także przez innych członków Komisji.
Członkowie Komisji uzgodnili i jednomyślnie przyjęli treść listu do członków
krajowych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zgłoszonych przez Prezesa – elekta
kandydatów na funkcję Wiceprezesów PAN (zał. nr 2).
Komisja Wyborcza przeanalizowała i przedyskutowała wzór karty wyborczej w
wyborach wiceprezesów. W głosowaniu jawnym, Komisja większością głosów przyjęła
wzór karty analogiczny jak podczas wyborów Prezesa PAN.
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia ze stosowania Regulaminu wyborów
Prezesa i Wiceprezesów Akademii, członkowie Komisji omówili problem konieczności
przygotowania zmian w Regulaminie, co będzie przedmiotem dalszych prac Komisji w
oparciu o doświadczenia całości obecnego procesu wyborczego.
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