Regulamin Zgromadzenia Delegatów
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
uchwalony przez Zgromadzenie Delegatów PTM
w dniu 23 czerwca 2007 roku
§1
umocowanie w Statucie
Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Matematycznego (zwane dalej Zgromadzeniem
Delegatów) działa na podstawie §§ 18, 19 i 20 Statutu Polskiego Towarzystwa Matematycznego
(zwanego dalej Statutem).
Regulamin Zgromadzenia Delegatów określa zgodnie z § 19 ust. 5 Statutu sposób działania
Zgromadzenia Delegatów.
§2
zakres działania
Zgromadzenie Delegatów jako najwyższa władzą PTM (§18 ust. 1 Statutu) decyduje w sposób
suwerenny o kształcie i działaniu PTM, o ile nie stoi to w sprzeczności ze statutowymi
uprawnieniami innych władz PTM oraz członków PTM.
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§3
skład
Skład Zgromadzenia Delegatów określa § 18 ust. 2 i § 19 ust. 1 Statutu.
Każdy oddział PTM wybiera delegatów w liczbie określonej w § 19 ust. 1 oraz zastępców
delegatów według zasad określonych w Ordynacji Wyborczej PTM.
Zastąpienie delegata na Zgromadzeniu przez zastępcę delegata uwarunkowane jest
zgłoszeniem tego przez właściwy Zarząd Oddziału PTM Zarządowi Głównemu i Komisji
Wyborczej PTM nie później niż siedem dni przed posiedzeniem Zgromadzenia Delegatów.
W przypadku gdy w trakcie kadencji łączna liczba delegatów i zastępców delegatów
oddziału stanie się niższa niż liczba delegatów przysługująca oddziałowi w myśl § 19 ust. 1
Statutu, oddział ten może zorganizować wybory uzupełniające, a tak wybrani delegaci i
zastępcy delegatów pełnią swoją funkcję do końca bieżącej kadencji władz PTM.

§ 4
przewodnictwo
1. Zgodnie z § 18 ust. 3 i § 19 ust. 4 Statutu Zgromadzeniu Delegatów przewodniczy oraz
uchwały podpisuje prezes PTM lub upoważniony przez niego wiceprezes.
2. Jeżeli prezes PTM nie przewodniczy Zgromadzeniu Delegatów i nie wskaże na swoje
miejsce żadnego z wiceprezesów, Zgromadzenie Delegatów może wybrać na podstawie §
18 ust. 3 Statutu delegata z prawem głosu do przewodniczenia obradom; przysługuje mu
wtedy prawo podpisania uchwał podjętych na danym posiedzeniu, o ile podpisu nie złożą
prezes lub jeden z wiceprezesów.
3. Wyborowi przewodniczącego obrad Zgromadzenia Delegatów zastępującego prezesa PTM
przewodniczy jeden z delegatów-seniorów wyrażających na to zgodę. Wybory takie są

1/4

jawne.
4. Członek Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej ani Sądu Koleżeńskiego nie może
przewodniczyć obradom Zgromadzenia Delegatów w punktach określonych w § 20 ust. 1,
pkt. c), d), e), f) Statutu.
5. Na podstawie Ordynacji Wyborczej PTM wyborom do władz naczelnych PTM, których
dokonuje Zgromadzenie Delegatów, przewodniczy przewodniczący Komisji Wyborczej
lub jego zastępca.
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§5
zwołanie i porządek obrad
Tryb zwoływania Zgromadzenia Delegatów jest określony w § 18 ust. 4, 5 Statutu, a w
przypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Delegatów w § 18 ust. 6, 7 i 8 Statutu.
Prawomocność Zgromadzenia Delegatów określa § 19 ust. 2 Statutu.
Porządek obrad Zgromadzenia Delegatów podany w powiadomieniu o jego zwołaniu
może być zmieniony przez prezesa PTM przed terminem posiedzenia.
Delegaci mogą składać wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przed jego
zatwierdzeniem przez Zgromadzenie Delegatów.
Ostateczną decyzję w sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad podejmuje
Zgromadzenie Delegatów.
Zgodnie z § 20 ust. 5 Statutu sprawy opisane w § 20 ust. 1 pkt. b) i m) nie mogą być
rozpatrywane na posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów, na którym zostały zgłoszone.
§6
tryb głosowania
Zgromadzenie Delegatów wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
Uchwały Zgromadzenia Delegatów zapadają zwykłą większością głosów bez względu na
liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. Wyjątki od tej zasady są określone w § 20
ust. 2,3 i 4.
Głosowania na Zgromadzeniu Delegatów są jawne z wyjątkiem wyborów do władz
naczelnych i innych organów PTM oraz innych spraw dotyczących konkretnych osób, w
szczególności wymienionych w § 20 ust. 1 pkt. c), e), g), h), i).
Na wniosek dowolnego delegata posiadającego prawo głosu dowolne głosowanie może
zostać utajnione. Wnioski formalne nie podlegają głosowaniu tajnemu.
Reasumpcja głosowania nad uchwałą jest dopuszczana wyłącznie na wniosek
przewodniczącego lub grupy 1/4 obecnych delegatów w trakcie tego samego posiedzenia
Zgromadzenia Delegatów i wyłącznie w przypadku ujawnienia oczywistego błędu w
uprzednio podjętej uchwale.

§7
komisje
1. Zgromadzenie Delegatów może ze swego grona w głosowaniu jawnym wybrać komisje
stałe, czasowe lub doraźne.
2. W czasie każdego posiedzenia Zgromadzenia Delegatów działają komisja skrutacyjna oraz
komisja uchwał i wniosków w składach co najmniej trzyosobowych.
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3. Komisja skrutacyjna sporządza protokół z każdego głosowania tajnego poświadczając jego
wynik własnymi podpisami i podaje go do wiadomości Zgromadzenia Delegatów.

§8
interpelacje
1. Delegaci mogą wnosić na piśmie interpelacje skierowane do Zarządu Głównego.
2. Zarząd Główny udziela odpowiedzi na najbliższym Zgromadzeniu Delegatów po ich
złożeniu.
3. Odpowiedź na zgłoszoną interpelację może być przedmiotem dyskusji Zgromadzenia
Delegatów.

1.

2.
3.

4.
5.
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§9
tryb obrad
W sprawach objętych porządkiem obrad przewodniczący udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
Poza kolejnością przewodniczący
może udzielić głosu wyznaczonemu uprzednio
sprawozdawcy danego punktu.
W celu postawienia wniosku formalnego przewodniczący udziela głosu bezpośrednio po
zgłoszeniu się wnioskodawcy.
Do wniosków formalnych zalicza się w szczególności wnioski o:
1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie obrad;
2) zamknięcie listy mówców;
3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji;
4) odesłanie sprawy do komisji lub powołanie komisji doraźnej;
5) głosowanie bez dyskusji;
6) tajność głosowania;
7) zmianę porządku obrad;
8) ograniczenie lub przedłużenie czasu wystapień;
9) stwierdzenie quorum;
10) przeliczenie głosów;
11) sprawdzenie zgodności podejmowanej uchwały z prawem, Statutem lub
Regulaminem Zgromadzenia Delegatów.
Zgromadzenie Delegatów głosuje nad wnioskiem formalnym bezpośrednio po wysłuchaniu
wnioskodawcy i ewentualnie jednego głosu przeciwnego.
Poza porządkiem obrad przewodniczący udziela głosu w sprawie sprostowania błędnie
zrozumianego lub nieściśle przytoczonego oświadczenia mówcy.
Przewodniczący może zwrócić uwagę mówcy, gdy jego wypowiedź wykracza poza porządek
obrad. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi, przewodniczący może odebrać głos mówcy. Od tej
decyzji przysługuje mówcy odwołanie do Zgromadzenia Delegatów.

§ 10
dokumentacja
1. Z przebiegu obrad Zgromadzenia Delegatów sporządza się protokół.
2. Protokół przyjęty przez Zgromadzenie Delegatów i podpisany przez przewodniczącego obrad
stanowi urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. W protokole zamieszcza się krótkie,
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syntetyczne omówienie przebiegu obrad ZD oraz – w załącznikach – pełną treść podjętych
uchwał i przedłożonych sprawozdań.
3. Projekt protokołu dostarcza sekretarz PTM się najpóźniej wraz z zawiadomieniem o
następnym posiedzeniu. Wnioski o sprostowanie protokołu można składać na piśmie do
chwili przyjęcia protokółu przez Zgromadzenie Delegatów.
4. Zgromadzenie Delegatów przyjmuje protokół posiedzenia wraz z poprawkami na następnym
posiedzeniu.
5. Protokoły i uchwały Zgromadzenie Delegatów są podawane do wiadomości ogółu czlonków
PTM.
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