
Lublin, 5. lipca 2013 roku 

 
 

Komunikat nr 1 

Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Matematycznego 

 

Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Matematycznego 

powołana w dniu 22 marca 2013 roku przez Zarząd Główny PTM 

na okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 marca 2016 

 

 

w składzie: 

Aleksander Błaszczyk (Oddział Górnośląski PTM) 

Agnieszka Jurlewicz (Oddział Wrocławski PTM) 

Adrian Łydka (Oddział Poznański PTM) 

Zdzisław Rychlik (Oddział Lubelski PTM) - przewodniczący 

Edward Tutaj (Oddział Krakowski PTM) 

 

niniejszym uprzejmie przypomina, że zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu PTM obecna kadencja 

wszystkich władz PTM upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.  

  

Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru nowych władz naczelnych PTM: 

prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu 

Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbędzie się  dnia 23 listopada 

2013 roku w Warszawie (jest to termin zaakceptowany przez Zgromadzenie Delegatów PTM 

w dniu 15 czerwca 2013 roku).  Wyboru nowych władz dokonują delegaci wybrani na 

obecną kadencję  -  2011-2013. 

 

Kandydata na prezesa PTM, zgodnie z §18 Ordynacji Wyborczej może zgłosić grupa co 

najmniej 15 członków PTM reprezentujących co najmniej trzy różne oddziały PTM. 

Zgłoszenie powinno być zaopatrzone w pisemną zgodę kandydata oraz jego deklarację 

programową i winno wpłynąć do Komisji Wyborczej PTM co najmniej 15 dni przed 

terminem zebrania wyborczego. Zgłoszenia zostaną ogłoszone w portalu PTM. W przypadku 

braku zgłoszeń kandydatura na prezesa PTM może być zgłoszona na zebraniu wyborczym. 

Kandydatury na wiceprezesów, sekretarza i skarbnika PTM zgłasza prezes-elekt.  

 

Kandydatury na pozostałych członków Zarządu Głównego (4 miejsca) oraz do Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być zgłaszane do Komisji Wyborczej lub 

bezpośrednio podczas zebrania wyborczego, wyłącznie przez Delegatów . 

 

Walne Zebrania Oddziałów PTM powinny w terminie do 30 listopada  2013 roku wybrać:  

 przedstawicieli Oddziału do Zgromadzenia Delegatów i ewentualnie ich zastępców; 

informacja o liczbie delegatów przysługujących Oddziałom  została przesłana 

Prezesom Oddziałów PTM w Komunikacie ZG PTM. 

 prezesa Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału 

http://www.ptm.org.pl/statut/statut.html#p17
https://www.ptm.org.pl/struktura/delegaci.xml
https://www.ptm.org.pl/struktura/delegaci.xml
http://www.ptm.org.pl/statut/Ordynacja_Wyborcza_PTM.pdf
https://www.ptm.org.pl/statut/uch_zgptm_0810/zg_20100925_liczba_del_2011_13.pdf


 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału 

Kandydata na prezesa Oddziału może zgłosić każdy członek Oddziału. Pozostałe zasady 

dotyczące wyboru władz naczelnych stosują się odpowiednio do wyborów w Oddziałach. 

Informacje o terminach zebrań wyborczych w Oddziałach, a następnie o wynikach wyborów 

w Oddziałach winny być bezzwłocznie przesłane do Komisji Wyborczej PTM.  

 

Listy elektroniczne do Komisji Wyborczej PTM proszę kierować na adresy : 

rychlik@hektor.umcs.lublin.pl  oraz   zgptm@ptm.org.pl ,   

a inne dokumenty (w wersji papierowej) na adres : 

Komisja Wyborcza PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa.  

         

 

 

 

                                                                                                                  Zdzisław Rychlik 

5. lipca, 2013 r.                                                                                /Przewodniczący KW PTM/

       


