Zał. nr 4
Projekt

Regulamin wyboru prezesa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
§1

XXII Zjazd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
dokonuje w głosowaniu tajnym, spośród zgłoszonych kandydatów,
bezpośredniego
wyboru
prezesa
Polskiego
Towarzystwa
Ekonomicznego na kadencję obejmującą lata 2021–2026.
§2

Czynne prawo wyborcze posiadają delegaci na Zjazd Krajowy.
§3

1. Bierne prawo wyborcze posiadają członkowie zwyczajni oraz
honorowi Towarzystwa.
2. Na prezesa Towarzystwa nie może kandydować osoba skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§4

1. W celu przygotowania wyboru prezesa Towarzystwa Komisja
Skrutacyjna powołana przez Zjazd Krajowy ustala listę kandydatów.
2. Kandydatów na prezesa Towarzystwa zgłaszają delegaci za
pomocą karty zgłoszenia kandydatów.
3. Na umieszczenie kandydatury na liście kandydatów Komisja
Skrutacyjna Zjazdu uzyskuje osobistą lub pisemną zgodę zgłoszonej
osoby, przy czym dodatkowym warunkiem umieszczenia zgłoszonej
osoby na liście kandydatów jest złożenie przez nią oświadczenia o treści
wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Skrutacyjna
przedstawia delegatom proponowaną listę kandydatów.

5. Zamknięcie oraz zatwierdzenie listy kandydatów następuje w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
6. Delegaci głosują za pomocą tabletów, w sposób określony w
“Informacji w sprawie informatycznej obsługi głosowań na tabletach”,
stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu Obrad XXII Zjazdu
Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
§5

1. Komisja Skrutacyjna powołana przez Zjazd Krajowy:
a) ustala listę kandydatów,
b) nadzoruje prawidłowość przebiegu głosowania,
c) ogłasza wyniki wyborów.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca
na prezesa Towarzystwa. W przypadku wcześniejszego wyboru takiej
osoby przez Zjazd Krajowy do Komisji Skrutacyjnej wyrażenie zgody
na kandydowanie na prezesa Towarzystwa jest równoznaczne z
rezygnacją z członkostwa w tej Komisji. W takiej sytuacji Zjazd
Krajowy dokonuje uzupełniającego wyboru do Komisji Skrutacyjnej w
sposób określony w § 7 regulaminu obrad XXII Zjazdu Krajowego
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
§6

Nazwiska i imiona kandydatów na prezesa Towarzystwa zamieszcza się
na liście do głosowania w porządku alfabetycznym.
§7

Delegaci dokonujący wyboru prezesa Towarzystwa mogą oddać głos
wyłącznie na jednego kandydata,

§8

1. Wybranym prezesem Towarzystwa zostaje kandydat, który
otrzymał największą liczbę głosów, lecz nie mniej niż 50% + 1
oddanych ważnych głosów.

2. W wypadku gdy żaden z kandydatów na prezesa Towarzystwa
nie otrzyma wymaganej liczby głosów, określonej powyżej,
przewodniczący obrad Zjazdu Krajowego zarządza II turę głosowania.
3. Do II tury głosowania przechodzi 2 kandydatów, którzy uzyskali
największą liczbę głosów w I turze, i którzy wyrazili zgodę na dalsze
kandydowanie.
4. Wybranym prezesem Towarzystwa w wyniku II tury głosowania
zostaje ten kandydat, który otrzymał największą liczbę oddanych
ważnych głosów.
§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia statutu Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego.
2. W przypadku sporu co do interpretacji poszczególnych zapisów
niniejszego regulaminu ustalenie wykładni należy do Prezydium Zjazdu
Krajowego.

Załącznik nr 1
do regulaminu wyboru prezesa
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
................................................

..................................... 2021 r.

(imię i nazwisko)

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na
prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na kadencję
obejmującą lata 2021–2026.
Jednocześnie, świadomy treści art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oświadczam, że nie byłem
skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
..............................................
(podpis)

