
PROJEKT REGULAMINU WYBORÓW NACZELNYCH WŁADZ 

POLSKIEGO TOWARZYSTWA POLITYKI SPOŁECZNEJ NA V 

ZJEZDZIE KRAJOWYM W 2008 ROKU 
 

 

 

§1 

1. Zjazd - zgodnie z § 26 ust. 1 ust. 6, § 27 ust. 1, § 30 ust. 1 Statutu oraz § 31 ust 1. Statutu 

- wybiera spośród członków zwyczajnych Towarzystwa do Zarządu Głównego 7 

członków, do Głównej Komisji Rewizyjnej 3 członków i do Sądu Koleżeńskiego 3 

członków. 

§2 

1. Wybory wszystkich władz naczelnych odbywają się zgodnie z § 18 Statutu, w głosowaniu 

tajnym przy pomocy jednej karty wyborczej, przygotowanej przez Komisję Skrutacyjną 

wybraną przez Zjazd zgodnie z Regulaminem obrad. 

 

§3 

1. Kandydatów do każdego organu władz naczelnych (Zarządu Głównego, Głównej Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego) zgłaszają uczestnicy Zjazdu. Ustępujący Zarząd 

Główny może również zaproponować kandydatów do organów Towarzystwa. 

2. Można kandydować tylko do jednego organu władzy naczelnej (§ 18 ust. 6 Statutu). 

3. Każda z list kandydatów może być uzupełniona kolejno i odrębnie przez zgłoszenie („z 

sali") przez uprawnionych do głosowania uczestników Zjazdu. 

 

§4 

1. Łączna liczba zgłoszonych kandydatów do poszczególnych władz naczelnych (przez 

Prezydium Zjazdu, „z sali" i przez ustępujący ZG) nie powinna przekraczać 10 osób do 

Zarządu Głównego, 5 osób do Głównej Komisji Rewizyjnej i 5 do Sądu Koleżeńskiego, 

chyba że Zjazd w głosowaniu jawnym postanowi inaczej. 

 

§5 

1. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na kandydowanie. 

2. Przewodniczący Zjazdu ogłasza ostateczne zamknięcie list kandydatów do każdego 

organu władz naczelnych. 

 

§6  

1. Po zamknięciu list kandydatów Przewodniczący Zjazdu przeprowadza - zgodnie z § 6 ust. 

3 Regulaminu obrad Zjazdu - wybór Komisji Skrutacyjnej i zarządza przeprowadzenie 

aktu wyborów. 

2. Do Komisji Skrutacyjnej nie mogą być wybrane osoby objęte listami kandydatów. 

 

§7 

1. Komisja Skrutacyjna sporządza karty wyborcze do głosowania umieszczając na jednej 

karcie kolejno i odrębnie, w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów bez 

żadnych innych określeń (np. tytuł, stanowisko), w kolejności: 

kandydaci do Zarządu Głównego, 

kandydaci do Głównej Komisji Rewizyjnej, 

kandydaci do Sądu Koleżeńskiego. 



 

§8 

1. Komisja Skrutacyjna wręcza karty wyborcze uczestnikom Zjazdu uprawnionym do 

głosowania na podstawie okazanych, imiennych, numerowanych mandatów. 

 

§9 

1. Głosowanie odbywa się przez skreślenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na 

których uczestnik Zjazdu nie oddaje głosu. 

2. Akt głosowania następuje przez wrzucenie karty wyborczej do pieczętowanej przez 

Komisję Skrutacyjną, w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, urny. 

3. Dla ważności oddanego głosu karta wyborcza nie może zawierać większej liczby 

nieskreślonych nazwisk kandydatów od ustalonej dla danego organu władzy liczby jego 

członków. 

4. Głosy oddane z dopisanymi na karcie nazwiskami są ważne, o ile spełniają wymóg ust.1, 

lecz przy obliczaniu głosów nie bierze się pod uwagę dopisanych nazwisk. 

 

§10 

1. Oddane głosy - zgodnie z § 14 ust.1 - uznaje się za nieważne, o ile zawierają więcej 

nieskreślonych nazwisk kandydatów niż ustalona dla danego organu liczba osób 

wybieranych, lub zawierają dopiski lub uwagi poza dodatkowymi nazwiskami. 

§11 

1. Komisja Skrutacyjna ustala liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych i dokonuje 

obliczenia oddanych głosów ważnych na poszczególnych kandydatów. 

2. Wybrani do poszczególnego organu władzy naczelnej zostają ci kandydaci, którzy 

według kolejności otrzymanych głosów ważnych mieszczą się w ustalonej liczbie 

członków danego organu władzy. 

3. W przypadku równej liczby głosów ważnych otrzymanych przez kilku kandydatów o 

ostatnim miejscu mandatowym decyduje przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną 

losowanie, chyba że któryś z kandydatów zrezygnuje z kandydowania. 

4. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym podaje liczbę oddanych głosów 

ważnych na każdego kandydata i stwierdza, którzy z kandydatów weszli w skład 

poszczególnych organów władz naczelnych. 

 

§12 

1. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarządu Głównego Przewodniczący Zjazdu ogłasza 

przerwę w celu ukonstytuowania się zarządu głównego, zgodnie z § 27 ust. 2 oraz 

zwołuje - w toku obrad Zjazdu - pierwsze posiedzenie wybranego Zarządu Głównego w 

celu dokonania wyboru Prezesa Zarządu Głównego i dwóch wiceprezesów, Sekretarza 

Generalnego i Skarbnika. 

2. O ile posiedzenie Zarządu Głównego ograniczy się do wyboru Prezesa Zarządu 

Głównego, powinien on w przewidzianym przez Statut okresie 14 dni, zwołać następną 

część posiedzenia konstytuującego, celem dokonania wyboru pozostałych członków 

Prezydium. 

3. Posiedzenie konstytuujące Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zwołuje 

Przewodniczący Zjazdu w okresie 14 dni, zgodnie ze Statutem. 

§13 

1. Protokoły z wyborów władz naczelnych Towarzystwa i ich ukonstytuowania się, wraz z 

pełną dokumentacją przechowywane są - odpowiednio zabezpieczone - w aktach 

Towarzystwa aż do zakończenia następnego Zjazdu Krajowego. 


