Wybory do Rady Doskonałości Naukowej, 2019
Warszawa, dn. 20 maja 2019 r.

Protokół z przeprowadzonych wyborów
na członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji
I.

Imiona i nazwiska członków komisji wyborczej

Zgodnie § 25 ust. 2 statutu Rady Doskonałości Naukowej Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
5 lutego 2019 r. powołał komisję wyborczą do przeprowadzenia jej pierwszych wyborów w składzie:
1. Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz Jerzy Szapiro;
2. Członkowie:
 dr hab. Wiesława Anna Grajkowska,
 prof. dr hab. Marian Michał Szczerek,
 prof. dr hab. Tomasz Żylicz,
 prof. dr hab. Jacek Kossut,
 prof. dr hab. Ryszard Zimak;
3. Sekretarz – dr Jarosław Protasiewicz.
II.

Liczba osób uprawnionych do głosowania

Zgodnie z § 15. ust 2. Statutu RDN w dniu 9.04.2019 r. Komisja wyborcza sporządziła listę osób
uprawnionych do głosowania. Data sporządzenia listy uprawnionych do głosowania wynikała
z harmonogramu wyborów członków Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji, określonego
przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Sporządzenie listy osób uprawnionych do głosowania
poprzedziła procedura weryfikacji danych przez uprawnionych do głosowania.
W dniach 1 marca - 1 kwietnia każda osoba uprawniona do głosowania mogła:





sprawdzić, czy znajduje się na wstępnej liście osób uprawnionych do głosowania;
zweryfikować, czy w systemie wyborczym znajdują się wszystkie dane, niezbędne do tego, aby
otrzymać kartę wyborczą (po autoryzacji tożsamości);
wnioskować o dokonanie korekty/uzupełnienia brakujących danych;
złożyć wniosek o dopisanie do listy wyborców (dotyczyło osób, które nie znajdowały się na
wstępnej liście uprawnionych do głosowania, opublikowanej w systemie 1 marca 2019 r.).

Po zakończeniu procedury weryfikacji danych przez uprawnionych do głosowania, na liście osób
uprawnionych do glosowania znalazły się osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora, dla których w bazie systemu wyborczego dostępne były następujące informacje:




numer PESEL, a w przypadku jego braku komplet danych: numer dokumentu tożsamości, kraj
wydania dokumentu tożsamości oraz data urodzenia;
reprezentowana dziedzina i dyscyplina;
adres e-mail.

Osoba znajdująca się na liście uprawnionych do głosowania mogła oddać głos w jednej lub dwóch
dyscyplinach (jeśli reprezentowała 2 dyscypliny).
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Liczba osób, które znalazły się liście uprawnionych do głosowania: 28 721
o w tym liczba osób, które zagłosowały: 18 064
o Frekwencja wyborcza: 62,89%
Liczba elektronicznych kart wyborczych (także dla osób, które znalazły się na liście
uprawnionych do głosowania dwukrotnie dzięki uprawnieniu do oddania głosu w dwóch
dyscyplinach: 33 006

Część osób uprawnionych do głosowania miała prawo oddania głosu w 2 dyscyplinach, dlatego liczba
kart wyborczych przewyższa liczbę osób uprawnionych do głosowania (każda karta wyborcza dotyczyła
jednej dyscypliny).
III.

Liczba głosów oddanych ogółem

Karty wyborcze ogółem: 20 640, w tym:




karty wyborcze, na których wskazano co najmniej jednego kandydata i nie więcej niż 3
kandydatów: 20 522
karty wyborcze bez wskazania kandydata (puste): 118
karty wyborcze nieważne (na których wskazano więcej niż trzech kandydatów): 0

Liczba głosów oddanych na kandydatów (ogółem): 47 822, w tym:



liczba ważnych głosów oddanych na kandydatów: 47 822
liczba nieważnych głosów oddanych na kandydatów: 0

Głosujący oddawali głosy na 1, 2 lub 3 kandydatów na każdej karcie wyborczej, dlatego liczba głosów
oddanych na kandydatów przewyższa liczbę kart wyborczych.
IV.

Informacja o losowaniu, o którym mowa w § 17 ust. 2 statutu RDN, jego przebiegu i wyniku

Zgodnie z § 17 ust. 2 statutu RDN, w przypadku równej liczby głosów komisja wyborcza przeprowadza
losowanie.
Równa liczba głosów wystąpiła w przypadku jednej dyscypliny:


Dziedzina nauk rolniczych / weterynaria

Kandydaci: prof. dr hab. Jacek Piotr Bania oraz prof. dr hab. Marian Stanisław Binek zdobyli po 54
głosy, uzyskując trzecią w kolejności, najwyższą liczbę głosów w dyscyplinie weterynaria. W dniu 7 maja
2019 r. o godz. 13:10 komisja wyborcza przeprowadziła losowanie w celu wyłonienia kandydata, który
zostanie członkiem RDN w tej dyscyplinie. Losowanie przeprowadzono za pomocą narzędzia
informatycznego działającego zgodnie ze statutem RDN.
W wyniku losowania, wybrany został następujący kandydat: prof. dr hab. Jacek Piotr Bania.
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V.

Informacja o kandydacie, który osiągnął wynik wyborczy umożliwiający członkostwo
w dwóch dyscyplinach.

Wystąpił jeden przypadek kandydata, który został zgłoszony w dwóch różnych dyscyplinach oraz
osiągnął wynik wyborczy umożliwiający członkostwo w obu tych dyscyplinach. Prof. Ryszard Nycz
został wybrany na członka RDN w następujących dyscyplinach:



Dziedzina nauk humanistycznych / Dyscyplina: literaturoznawstwo
Dziedzina nauk humanistycznych / Dyscyplina: nauki o kulturze i religii

Przewodniczący komisji zawiadomił kandydata o wyborze na członka RDN w dwóch dyscyplinach. W
treści zawiadomienia wskazano, że jeden członek Rady Doskonałości Naukowej może reprezentować
jedną dyscyplinę. W przypadku kandydata na członka RDN zgłoszonego i wybranego jednocześnie w
dwóch różnych dyscyplinach po przeprowadzeniu procesu głosowania, a przed sporządzeniem
protokołu z przeprowadzonych wyborów, osoba ta powinna wskazać, którą dyscyplinę naukową albo
artystyczną będzie reprezentowała w ramach RDN jako jej członek. Prof. Nycz wskazał dyscyplinę:
nauki o kulturze i religii.
W związku z powyższym, członkiem RDN reprezentującym dyscyplinę niewskazaną przez kandydata tj.
literaturoznawstwo została osoba, która w tej dyscyplinie uzyskała kolejno największą liczbę ważnych
głosów w wyborach: prof. Inga Małgorzata Iwasiów. Przewodniczący komisji zawiadomił kandydatkę
o wyborze na członka RDN. W treści zawiadomienia wskazano, że do 17 maja przysługuje prawo
złożenia rezygnacji z członkostwa w RDN. Kandydatka nie złożyła rezygnacji z członkostwa w RDN w
wyznaczonym terminie.
VI.

Informacja o rezygnacji kandydata z objęcia mandatu członka RDN

Zgodnie z § 18. ust. 3 statutu RDN, Przewodniczący komisji zawiadomił kandydatów o wyborze na
członka RDN. W treści zawiadomienia wskazano, że do 14 maja kandydatom przysługuje prawo
złożenia rezygnacji z członkostwa w RDN oraz że brak rezygnacji w terminie, o którym mowa powyżej
będzie traktowany jako potwierdzenie chęci członkostwa w RDN. W przypadku rezygnacji kandydata,
członkiem RDN zostaje kolejna osoba, która w danej dyscyplinie uzyskała kolejno największą liczbę
ważnych głosów w wyborach.
Żaden z wybranych kandydatów nie złożył rezygnacji z członkostwa w RDN w wyznaczonym terminie.

Załączniki:
1. Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów w podziale na dyscypliny.
2. Lista kandydatów wybranych na członków RDN, odrębna dla każdej dyscypliny, zawierająca
nazwiska i imiona wybranych kandydatów wraz z nazwami podmiotów ich zgłaszających.
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