
Załącznik3

REGULAMIN
zglaszania kandydatów na Pre z e sa Zar ządu Główn e go,

członków Prezydiu mZarządu Głównego, Głównei Komisii Rewizyinei
oraz Sądu Koleżeńskiego PTChem

1. Prawo zgłaszania kandydatów na PrezesaZarządu Głównego, członków Prezydium
Zarządu Głównego, członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego
PTChem, zgodnie z $ 15 pkt. 1 Statutu Towarzystwa, przysługuje każdemu
zwyczajnemu członkowi Towarzystwa. Bierne prawo w5lborcze do Sądu
Koleżeńskiego przysługuje członkom Towarzystwa pełniącym uprzednio funkcje
PrzewodniczącychZarządów oddziałów lub członków PrezydiumZarządu Głównego.
Zgłoszenie kandydatów na PrezesaZarządu Głównego powinno nastąpić nie póŹniej
niż 1'4 dni przed ostatnim posiedzeniem Zarządu Głównego przed Zjazdem
Wyborczym.

2. Prezydium Zarządu Głównego po konsultacji z Konwentem Seniorów przedstawia
Zarządowi Głównemu listę kandydatów na nowego Prezesa Zarządu Głównego oraz
do Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Kandydaci na Prezesa Zarządu Głównego przed ostatnim posiedzeniem Zarządu
Głównego przedstawiają na piśmie co najmniej 5 kandydatów do nowego Prezydium
Zarządu Głównego.

4. Kandydaci na Prezesa Zarządu Głównego, członków Prezydium Zarządu Głównego,
członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz członków Sądu Koleżeńskiego są
zob ow iązan i d o p i s emne go Wyra żenia zgo dy n a ka n dyd owa n i e.

5. Zarząd Główny na swoim ostatnim posiedzeniu rekomenduje jednego kandydata na
Prezesa Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych w trybie pkt. 2 oraz
ka n dydató w zgł o szony ch przez o d d z i aĘ i S ekcj e Towarzys twa.

6. Lista zgłoszonych kandydatów na członków Prezydium Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego - wraz ze zgodami na kandydowanie -
jest przekazryana Przewodniczącemu Komisji Wyborczej [powoł3lrej zgodnie zS 44
pkt, 1 Statutu Towarzystwal przed zebraniem Kolegium Wyborczego.

7' Kandydat na Prezesa Zarządu Głównego rekomendowany przez"Zarząd Główny jest
przedstawiany Kolegium Wyborczemu przez ustępującego Prezesa lub osobę przez
niego upoważnioną.

B. Przewodniczący Komisji Wyborczej odczytuje na zebraniu Kolegium Wyborczego listy
kandydatów na członków PrezydiumZarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej
oraz Sądu Koleżeńskiego.

9. Kolegium Wyborcze po uzupełnieniu list kandydatów zgłoszeniami z sali
w głosowaniu jawnym zamyka listę kandydatów i podejmuje decyzję o rozpoczęciu
postępowania wyborczego.

Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, Warszawa, 72 grudnia 201L roku



Załącznik4

Zasady wyboru Prezesa i członków PrezydiumZarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Chemicznego

1. Wybór Prezesa i członków Prezydium Zarządu Głównego jest dokonywany przez
Kol egiu m E l e kto rów or az członków Zarządu Główn e go PT C h e m'

2. Elektorzy w5lbierani sąprzez Walne Zgromadzenia oddziałów w liczbie zależne1od
|iczby członków o ddziału.

3' Relację między tymi liczbami są ustalaneprzezWalne Zgromadzenie Towarzystwa na
rok przed upĘwem kadencji Zarządu Głównego.

4' Liczba elektorów wybieranych przez Walne Zgromadzenia oddziałów musi
przekraczać|iczbę członków Zarządu Głównego przynajmniej o 30%o.

5. Wybierani elektorzy nie mogą być członkamiZarządu Głównego.

6' Zebrania w5lborcze oddziałów odbywają się w terminie do końca maja roku
wyborczego.

7 ' Tryb zgłaszania kandydata na Prezesa Zarządu Głównego pozostaje bez zmiany i jest

opisany dotychczasowymi zasadami. W programach wyborczych kandydaci powinni
zgłosić i przedstawić kandydatów na członków Prezydium Zarządu Głównego
w liczbie nie mniejszej niż połowa składu Prezydium.

8. Kolegium Wyborcze _ elektorzy oraz członkowie Zarządu Głównego - zbierają się
w trakcie ZjazduWyborczego, ale przed Walnym Zgromadzeniem, i dokonują wyboru
Prezesa Zarządu Głównego.

9. Kolegium Wyborcze po wyborze Prezesa Zarządu Głównego dokonuje w dalszym
ciągu posiedzenia wyboru członków Prezydium Zarządu Głównego.

L0. Kandydatów do członków Prezydium Zarządu Głównego zgŁaszają: Prezes (wcześniej,

ale talcże po wyborze Prezesa), ustępujący członkowie Prezydium Zarządu Głównego
oraz inni członkowie Kolegium Wyborczego.

1'L'Liczba wybieranych członków Prezydium Zarządu Głównegp jest określona
wcześniej s zymi przepisami.

72'w sytuacjach nieprzewidzianych ostateczne decyzje na|óżą dÓ Walnego
Zgromadzenia.

Zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTChem w Toruniu 10.09.2007



Załącznik5

REGULAMIN
głosowań podczas posiedz eń Zarządu Głównego,

Kolegium Wyborczego i Walnego Zgromadzenia Członków PTChem

1. W pierwszym tajnym głosowaniu dotyczącym spraw personalnych rozstrzygnięcie

będzie miało miejsce wtedy, gdy kandydat na stanowisko uzyska 500/o + 1 głos ważny
liczony od ogólnej |iczby oddanych głosów.

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia w pierwszym głosowaniu, drugie i trzecie
przeprowadzone jest w następujący sposób:

a) na Prezesa Zarządu Głównego:

do drugiej turyprzechodzi dwóch kandydatów,którzy uzyskali kolejno największą
liczbę głosów.

W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów, do drugiej

tury przechodzą wszys cy ztaką samą ilością głosów.

W przypadku braku rozstrzygnięcia, ponowna procedura zostaje uruchomiona po

przerwie W obradach zarządzonej przez Przewodniczące9o Walnego

Zgromadzenia lub po ponownym otwarciu dyskusji nad programami kandydatów.

Brak rozstrzygnięcia w trzecim głosowaniu oznacza konieczność podjęcia
procedury wyborczej korespondencf nie, w terminie późniejszy

b) na członków Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu

Koleżeńskiego:

wybranymi zostaną ci kandydaci, którzy uzyskają w kolejności największą|iczbę
głosów aż do wypełnienia miejsc mandatowych.

W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej |iczby

głosów, zarządzasię drugą turę głosowania, W której uczestniczą kandydaci ztaką
samą liczbą głosów. Rozstrzygnięcie następuje więks zośclągłośów.

Posiedzenie Zarzqdu Głównego PTChem, Wzrszawa, L2 grudnia 2011 roku


