
Lublin,  29. października,  2013 roku 

 

Komunikat nr 3 

Komisji Wyborczej Polskiego Towarzystwa Matematycznego  
 

 

Komisja Wyborcza Polskiego Towarzystwa Matematycznego 

 powołana w dniu 22 marca 2013 roku przez Zarząd Główny PTM 

na okres od 1 kwietnia 2013 roku do 30 marca 2016 

 
w składzie: 

Aleksander Błaszczyk (Oddział Górnośląski PTM) 

Agnieszka Jurlewicz  (Oddział Wrocławski PTM) 

Adrian Łydka (Oddział Poznański PTM) 

Zdzisław Rychlik (Oddział Lubelski PTM) - przewodniczący 

Edward Tutaj (Oddział Krakowski PTM) 

 
uprzejmie informuje, że do dnia 28. października 2013 roku koledzy: 

1.  Stefan Jackowski (Oddział Warszawski PTM) 

2.  Wacław Marzantowicz  (Oddział Poznański PTM) 

zostali zgłoszeni na kandydatów na prezesa PTM w kadencji 2014 – 2016. 

Każdego z kandydatów zgłosiła grupa co najmniej 15 członków reprezentujących co najmniej trzy 

różne Oddziały PTM. Każdy z kandydatów przedstawił pisemną zgodę na kandydowanie i deklarację 

programową. Zatem każdy z kandydatów w pełni spełnia warunki §18 Ordynacji Wyborczej.  

Deklaracje programowe obydwu kandydatów zostały zamieszczone na stronie internetowej PTM.  

 

Komisja Wyborcza przypomina również, że zgodnie z §19 Ordynacji Wyborczej wyłączne prawo 

zgłaszania kandydatów na wiceprezesów, sekretarza i skarbnika PTM przysługuje  prezesowi - 

elektowi.  

 

Zgodnie z §20 i  §21  Ordynacji Wyborczej kandydatury na pozostałych członków Zarządu 

Głównego (4. członków) oraz do Komisji Rewizyjnej (5. członków) i Sądu Koleżeńskiego (7. 

członków) mogą być zgłaszane do Komisji Wyborczej przed posiedzeniem Zgromadzenia Delegatów 

wyłącznie przez  Delegatów oraz bezpośrednio podczas wyborczego Zgromadzenia Delegatów, przez 

Delegatów lub ich zastępców uczestniczących w posiedzeniu w dniu 23 listopada 2013 roku. 

 

Komisja Wyborcza przypomina też, że ostateczny termin zgłoszeń kandydatów na prezesa PTM w 

kadencji 2014 - 2016 upływa z dniem 8. listopada 2013 roku. 

 

Listy elektroniczne do Komisji Wyborczej PTM proszę kierować na adres : 

rychlik@hektor.umcs.lublin.pl  oraz  do zgptm@ptm.org.pl ,   

a inne dokumenty (pisma) na adres : 

Komisja Wyborcza PTM, ul. Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa.  

    

                                                                   

 

                                                                                                                          Zdzisław Rychlik  

29. października, 2013 r.                                                                           /Przewodniczący KW PTM/ 
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