
ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO REGULAMINU OBRAD WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

PTN W Warszawie, 15 września 2021 
 

 
1. Walne Zebranie Delegatów obraduje według przyjętego Porządku Obrad, którego 
techniczne szczegóły określa poniższy załącznik. 
 
2. Walne Zebranie otwiera Prezes Towarzystwa, po czym prowadzenie obrad 
przekazuje wybranemu w głosowaniu jawnym Przewodniczącemu Walnego 
Zebrania. Przewodniczącemu pomaga Sekretarz.   
 
 
3. W głosowaniu jawnym Walne Zebranie Delegatów dokonuje wyboru Komisji 
Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Kandydaci 
zgłaszani są ustnie przez Delegatów. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą 
kandydować do władz Towarzystwa. 
 
4. W głosowaniu tajnym Walne Zebranie Delegatów przyjmuje absolutorium dla 
ustępującego Zarządu Głównego 
 
5. Kandydatury na Prezesa-Elekta PTN zgłaszane są do Komisji Wyborczej w ciągu 
30 minut od wyboru Komisji Wyborczej na Wniosku Zgłoszenia na Prezesa-Elekta,  
podpisanym przez co najmniej 5 Delegatów i zawierającym zgodę osoby zgłaszanej 
na kandydowanie.  
Przewodniczący Komisji Wyborczej przekazuje Przewodniczącemu WZ informację o 
zakończeniu czasu zgłaszania wniosków, a Przewodniczący podaje tę wiadomość 
delegatom. 
 
6. Listę kandydatów na Prezesa-Elekta sporządza Komisja Wyborcza. Kandydaci są 
przedstawieni na liście w porządku alfabetycznym. Przewodniczący Komisji 
Wyborczej przedstawia listę w formie multimedialnej delegatom.  
 
7. Kandydaci na Prezesa-Elekta w porządku alfabetycznym mogą w czasie nie 
dłuższym jak 5 minut przedstawić swój program działania. 
 
8. Wybór Prezesa-Elekta dokonywany jest elektronicznie w głosowaniu tajnym. Przy 
równej liczbie głosów Przewodniczący WZ zarządza ponowne głosowanie aż do 
uzyskania rozstrzygnięcia. 
 
9. Kandydaci do Władz PTN zgłaszani są na Wniosku Zgłoszenia do Zarządu 
Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego w ciągu 30 minut od wyboru 
Komisji Wyborczej. Komisja przekazuje Przewodniczącemu WZ informację o 
zakończeniu czasu zgłaszania wniosków. Przewodniczący WZ przekazuje tę 
informację delegatom.   
 
10. Listy kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego sporządza Komisja Wyborcza, w porządku alfabetycznym. 



Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia listy w formie multimedialnej 
delegatom.  
 
11. Kandydaci na Prezesa-Elekta mogą być również zgłoszeni na członków ZG, ale 
w przypadku wyboru na Prezesa-Elekta kandydatura taka zostanie automatycznie 
przez Komisję Wyborczą wykreślona z listy kandydatów na członka ZG.  
 
12. Członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem PTN nie mogą pełnić innych 
funkcji we władzach Towarzystwa ( Paragraf 27 Statutu PTN ). 
 
13. Wybór 15 członków Zarządu Głównego, 5 członków Komisji Rewizyjnej i 5 
członków Sądu Koleżeńskiego dokonywany jest elektronicznie w głosowaniu tajnym.  
 
14. W przypadku uzyskania równej liczby głosów w w/w głosowaniach 
Przewodniczący WZ zarządza dodatkowe głosowania, aż do uzyskania 
rozstrzygnięcia.  
 
15. Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Prezesa i nad programem Prezesa-
Elekta odbywa się w kolejności zgłoszenia do dyskusji nad sprawozdaniem 
ustępującego Prezesa PTN i programem do sekretarza WZ. Głos nie może 
przekraczać  5 minut. W przypadku głosów dłuższych wynikające z niego wnioski 
powinny być przekazane do Protokołu.  
 
16. Uzasadnienie przyznania godności członka honorowego nie powinno być dłuższe 
niż 3 minuty. Przyznanie godności odbywa się w głosowaniu tajnym. 
 
17. Głosowanie nad propozycjami zmian w statucie odbywa się w głosowaniu 
jawnym.  
 

18. Wnioski składane są przez delegatów do Komisji Uchwał i Wniosków w trakcie 
trwania Walnego Zgromadzenia do czasu procedowania punktu obrad 
Przedstawienie i głosowanie wniosków, które wpłynęły do Komisji  Wnioskowej                              

19. Wybór miejsca XXV Zjazdu PTN odbywa się w głosowaniu jawnym. 
 
20. Przyjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu jawnym. 
 


