Komisja Wyborcza do spraw wyboru
Prezesa i Wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk
na kadencję 2023-2026
Zastępca
Przewodniczącego
Warszawa, dnia 30 czerwca 2022 r.
GP.1120.1.2022

Panie Profesor i Panowie Profesorowie
Członkinie i Członkowie krajowi PAN

Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
Zgromadzenie Ogólne PAN wybiera Prezesa i wiceprezesów Akademii spośród
członków krajowych PAN.
W związku z tym, zgodnie z § 5 Regulaminu wyborów Prezesa i wiceprezesów
Akademii (uchwała Nr 3/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 3 grudnia
2020 roku, zmieniona uchwałą Nr 4/2022 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia
23 czerwca 2022 roku (uchwały dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce „Dokumenty”) Przewodniczący Komisji Wyborczej zwraca się do
członków krajowych PAN o zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa
Akademii na kolejną kadencję.
Kandydatury należy zgłaszać do dnia 12 września 2022 r.:
− w formie pisemnej, bezpośrednio w Gabinecie Prezesa PAN, lub drogą
pocztową adresując do Przewodniczącego Komisji Wyborczej, Gabinet
Prezesa PAN, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, pok. 2603, 00-901
Warszawa (decyduje data stempla pocztowego);
− w

formie

elektronicznej

podpisane

kwalifikowanym

podpisem

elektronicznym na adres komisja.wyborcza@pan.pl.
Pragnę przypomnieć, że zgodnie z § 6 Regulaminu zgłoszenia może dokonać co
najmniej dziesięciu członków krajowych Akademii, przedstawiając pisemną,
merytoryczną,

zwięzłą

argumentację

uzasadniającą

kandydaturę.
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Do

zgłoszenia powinna być dołączona zgoda kandydata na wybór oraz
oświadczenie lustracyjne (w zaklejonej kopercie) zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst
jednolity Dz. U. 2016, poz. 1721).
Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy o Polskiej Akademii Nauk kandydat na Prezesa
PAN, w dniu wyboru nie może przekroczyć 70. roku życia.
Jednocześnie Komisja Wyborcza zwraca uwagę, iż mile widziane byłoby
dołączenie przez kandydata syntetycznej wizji programu.

Łączę wyrazy szacunku,

Leszek R. Jaroszewicz
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