Załącznik do Zarządzenia nr 7
Dyrektora CLKP
z dnia. 5 czerwca 2015 r.

REGULAMIN
WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ
CENTRALNEGO LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO P O L I C J I

Podstawa prawna:
1) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618 ze zm.);
2) Statut Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stanowiący załącznik do
zarządzenia Nr 40 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada
2010 r. w sprawie nadania Statutu Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji
(Dz.Urz. MSWiA Nr 13, poz. 66 i Nr 15, poz. 75);
3) Regulamin

Rady Naukowej

Centralnego

Laboratorium

Kryminalistycznego

Policji

stanowiący załącznik do uchwały Rady Naukowej Nr 3 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie
przyjęcia regulaminu Rady Naukowej CLKP.

§1
1. Osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, zatrudnione
w pełnym wymiarze czasu pracy w CLKP nie krócej niż rok od dnia rozpoczęcia procedury
powołania Rady Naukowej, wchodzą w skład Rady Naukowej w liczbie określonej w § 8 ust.
2 pkt 1 Statutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
2. Jeżeli liczba pracowników spełniających wymagania określone w ust. 1 przekracza liczbę
należnych im miejsc w Radzie Naukowej, przeprowadza się wybory, o których mowa w ust.
4-6.
3. Osoby posiadające stopień naukowy doktora są wybierane w skład Rady Naukowej w liczbie
określonej w § 8 ust. 2 pkt 1 Statutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
4. Członkowie Rady Naukowej CLKP, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, zatrudnieni w CLKP
są wybierani w wyborach tajnych, równych i bezpośrednich.

5. Bierne prawo wyborcze w przypadku wyborów członków Rady Naukowej, o których mowa
w § 8 ust. 2 pkt 1, przysługuje pracownikom CLKP spełniającym wymagania określone
odpowiednio w ust. 1 lub 3.
6. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym w CLKP na
podstawie umowy o pracę lub przyjętego rozkazu personalnego, bez względu na wymiar
zatrudnienia.
7. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności osoby uprawnionej do głosowania może ona
ustanowić pełnomocnika do oddania głosu w wyborach. Wzór pełnomocnictwa do głosowania
w wyborach do rady naukowej CLKP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§2
1. Pracownicy CLKP nieposiadający stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub
tytułu naukowego są wybierani do Rady Naukowej w liczbie określonej w § 8 ust. 2 pkt 2
Statutu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Do wyborów tych członków
Rady Naukowej stosuje się § 1 ust. 4, 6 i 7 odpowiednio.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom naukowym i badawczotechnicznym CLKP nieposiadającym stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego
lub tytułu naukowego.
§3.
1. Wybory członków Rady Naukowej spośród pracowników CLKP przeprowadzają Główna
Komisja Wyborcza oraz trzy Oddziałowe Komisje Wyborcze, których skład określa Dyrektor
CLKP w trybie zarządzenia.
2. Członek komisji wyborczej nie może być jednocześnie kandydatem do Rady Naukowej
CLKP.
3. Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy:
1) opracowanie harmonogramu wyborów do Rady Naukowej CLKP i ogłoszenie go przez
wywieszenie na tablicach informacyjnych w budynkach CLKP i zamieszczenie na stronie
internetowej CLKP;
2) zatwierdzenie listy osób uprawnionych do głosowania;
3) przeprowadzenie

wyborów

zgodnie

z

niniejszym

regulaminem,

w

terminie

przewidzianym w harmonogramie ustalonym przez tę komisję;
4) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w § 4 ust. 1;
5) przygotowanie kart wyborczych zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 2, 3
i 4 do niniejszego Regulaminu;
6) nadzór nad czynnościami Oddziałowych Komisji Wyborczych;
7) stwierdzenie ważności wyborów;
8) sporządzenie protokołu z przebiegu wyborów, w tym na podstawie protokołów
dostarczonych przez Oddziałowe Komisje Wyborcze;
9) przedstawienie wyników głosowania na tablicach ogłoszeń w pomieszczeniach CLKP w
miejscach lokalizacji Oddziałowych Komisji Wyborczych;
10)przekazanie dyrektorowi CLKP informacji o konieczności przeprowadzenia wyborów
uzupełniających do Rady Naukowej CLKP w przypadku nieobsadzenia wszystkich
mandatów lub w przypadku utraty członkostwa w Radzie Naukowej przez pracownika
CLKP.
4. Do zadań Oddziałowych Komisji Wyborczych należy:
1) przygotowanie lokali wyborczych;
2) przeprowadzenie głosowania w terminie przewidzianym w harmonogramie ustalonym
przez Główną Komisję Wyborczą;
3) zliczenie po zakończeniu głosowania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów;
4) sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania;
5) dostarczenie przewodniczącemu Głównej Komisji Wyborczej protokołu z przebiegu
głosowania wraz z kartami do głosowania w dniu wyborów do godz. 16.30.
§4
1. Warunkiem koniecznym umieszczenia pracownika CLKP mającego bierne prawo wyborcze
na listach kandydatów do Rady Naukowej CLKP jest przekazanie przez kandydata Głównej
Komisji Wyborczej podpisanego przez niego oświadczenia, sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu, oraz zgłoszenia podpisanego przez
co najmniej 10 osób mających czynne prawo wyborcze, sporządzonego według wzoru
stanowiącego

załącznik

nr

6

do

w terminie określonym w harmonogramie wyborów.

niniejszego

Regulaminu,

2. Główna Komisja Wyborcza prowadzi rejestr kandydatów na członków Rady Naukowej
CLKP (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu)
z uwzględnieniem kolejności zgłoszenia.
3. Jeżeli po upływie terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady Naukowej CLKP
liczba kandydatów w poszczególnych grupach wybieranych kandydatów jest mniejsza niż
to określa § 1 ust. 1 lub § 2 ust. 1, brakujących kandydatów wskazuje dyrektor CLKP i po
uzyskaniu ich akceptacji podaje ich nazwiska do rejestru.
4. Komisja wyborcza na podstawie zebranych zgłoszeń sporządza listy kandydatów dla
poszczególnych grup wymienionych w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1, w porządku alfabetycznym
(według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu).
5. Pełną listę kandydatów Główna Komisja Wyborcza przedstawia na tablicach ogłoszeń
w terminie wynikającym z harmonogramu.
§5
1. Oddziałowe Komisje Wyborcze wydają karty do głosowania w dniu wyborów osobom
uprawnionym do głosowania lub ich pełnomocnikom, po przekazaniu komisjom
podpisanego pełnomocnictwa. Otrzymanie karty do głosowania kwituje się własnoręcznym
podpisem złożonym na listach wyborczych,
2. Głosowanie odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaku X przy nazwisku
kandydata.
3. Głos jest ważny, jeżeli liczba zaznaczonych na karcie do głosowania nazwisk jest mniejsza
lub równa liczbie mandatów w poszczególnych grupach wybieranych pracowników.
4.

Za nieważny uznaje się głos, gdy na karcie do głosowania opatrzono znakiem X większą
liczbę kandydatów niż jest miejsc mandatowych w danej grupie, gdy karta do głosowania
jest przekreślona albo przedarta, a także jeżeli na karcie naniesiono inne wpisy lub
oznaczenia niż wskazane w ust. 2.

5. Nazwiska dopisane na karcie do głosowania nie są uwzględniane przez komisję wyborczą.
6. Osoby posiadające czynne prawo wyborcze lub ich pełnomocnicy składają karty wyborcze
w urnach przygotowanych, opieczętowanych i wystawionych przez Oddziałowe Komisje
Wyborcze w miejscach ich działania.

§6
1. Za wybranych do Rady Naukowej CLKP w poszczególnych grupach mandatowych oraz na
poszczególne miejsca mandatowe uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali największą
liczbę ważnych głosów.
2. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów z tej
samej grupy mandatowej, przy jednoczesnym braku wolnych miejsc mandatowych,
przeprowadza się kolejną turę wyborów.
3. Wybory uzupełniające do Rady Naukowej CLKP przeprowadzane są na zasadach
określonych niniejszym regulaminem dla wyborów zwykłych.
4. Główna Komisja Wyborcza po podliczeniu głosów przez Oddziałowe Komisje Wyborcze
ogłasza wyniki wyborów.
5. Główna Komisja Wyborcza przekazuje dyrektorowi CLKP protokół z wyborów.
6. Rozwiązanie komisji wyborczych następuje po ogłoszeniu wyników wyborów.

§7
Protesty dotyczące prawidłowości przeprowadzenia wyborów są zgłaszane Dyrektorowi CLKP
pisemnie w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników wyborów. W przypadku
stwierdzenia rażących uchybień, Dyrektor CLKP zarządza powtórzenie wyborów.

