Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej PTM
12 października 2022
Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Matematycznego powołana w dniu
18 marca 2022 roku przez Zarząd Główny PTM na okres od 1 kwietnia 2022 roku do
31 marca 2025 roku w składzie:
Maciej Bocheński – Oddział Olsztyński PTM
Marek Bodnar – Oddział Warszawski PTM
Alina Gleska – Oddział Poznański PTM
Edward Tutaj – Oddział Krakowski PTM – przewodniczący
Zofia Walczak – Oddział Łódzki PTM
uprzejmie przypomina, że zgodnie z paragrafem 17 ust.3 Statutu PTM obecna kadencja
wszystkich władz PTM upływa z dniem 31 grudnia 2022 roku.
Zgromadzenie Delegatów PTM, które dokona wyboru władz naczelnych PTM, tj.: prezesa,
dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków Zarządu Głównego,
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego odbędzie się 19 listopada 2022 roku w
Warszawie.
Wyboru dokonają delegaci wybrani na obecną kadencję 2020 – 2022.
Zgodnie z §18 Ordynacji Wyborczej PTM, kandydatem na prezesa Towarzystwa może
być osoba będąca nieprzerwanie członkiem PTM przez 5 lat poprzedzających dzień
zgłoszenia kandydatury oraz niepełniąca funkcji prezesa PTM przez dwie ostatnie kadencje.
Kandydata na prezesa PTM może zgłosić grupa co najmniej 5 członków PTM
reprezentujących co najmniej dwa różne oddziały PTM.
Zgłoszenie powinno być zaopatrzone w pisemną zgodę kandydata oraz jego deklarację
programową i winno wpłynąć do Komisji Wyborczej co najmniej 15 dni przed terminem
zebrania wyborczego.
Zgłoszenia zostaną opublikowane na 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 Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być zgłaszane do Komisji Wyborczej lub
bezpośrednio podczas zebrania wyborczego, wyłącznie przez delegatów.

Walne Zebrania Oddziałów PTM powinny odbyć się najpóźniej do 7 grudnia 2022 roku.
Oddziały PTM wybierają:
1. Prezesa Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału.
2. Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Przedstawicieli Oddziału do Zgromadzenia Delegatów i ewentualnie ich zastępców;
informacja o liczbie delegatów przysługujących Oddziałom została przesłana
Prezesom Oddziałów w odrębnym Komunikacie ZG PTM.

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 przesłane bezzwłocznie (i nie później niż do 15 grudnia 2022 r.) do
Komisji Wyborczej PTM.

Listy elektroniczne do Komisji Wyborczej PTM proszę kierować na adresy:
edward.tutaj@im.uj.edu.pl oraz zgptm@ptm.org.pl ,
a inne dokumenty (w wersji papierowej) na adres:
Komisja Wyborcza PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-656 Warszawa

Edward Tutaj
/przewodniczący KW PTM/

