
Ordynacja wyborcza do władz Towarzystwa Przyjaciół Nauk 

w Przemyślu 

================================================== 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

Ordynacja wyborcza uchwalona zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu TPN określa 
zasady wyborcze, tryb i procedurę zgłaszania kandydatów oraz wyboru Prezesa 
oraz członków władz statutowych Towarzystwa a także procedurę wyboru 
i pracy komisji skrutacyjnej prowadzącej wybory. 

§ 2 

Prawo wiążącej wykładni postanowień Ordynacji przysługuje 
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 

II. Zasady wyborcze 

§ 3 

1. Czynne i bierne prawo wyborcze (prawo wybierania i bycia wybranym) 
przysługuje wszystkim członkom Towarzystwa. 

2. Prezesa Towarzystwa wybiera się w pierwszej kolejności głosowania 
bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. 

3. W przypadku rozrzutu głosów zarządza się II turę głosowania w której 
uczestniczą tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największe ilości 
głosów. 

4. W przypadku równej ilości głosów w II turze o wyborze decyduje losowanie. 

§ 4 

1. Kandydujący na stanowisko wybieralne ma obowiązek wyrażenia zgody na 
kandydowanie. 

2. Nieobecny ale kandydujący zgodę na kandydowanie wyraża na piśmie. 

§ 5 

1. Liczba kandydatów na stanowiska wybieralne jest nieograniczona.  
2. O zamknięciu listy zgłoszonych kandydatów decyduje Walne Zgromadzenie 

w formie głosowania zwykłą większością głosów. 



3. Przed umieszczeniem kandydata na karcie do głosowania Przewodniczący 
Zgromadzenia umożliwia prezentację kandydatów oraz zadawanie pytań 
kandydującym. 

4. Dla każdej wybieralnej władzy sporządza się odrębną kartę do głosowania.  
5. Karty go głosowania zawierają nazwiska w porządku alfabetycznym. 

§ 6 

Głosowanie prowadzone jest w trybie tajnym, pozytywnym, polegającym na 
postawieniu znaku x przy kandydacie, na którego głosujący oddaje swój głos.  

§ 7 

Każdy głosujący może postawić maksymalnie tyle x przy nazwiskach 
kandydatów ilu członków liczy wybierana władza. 

§ 8 

1. Karty do głosowania nie opatrzone pieczęcią Towarzystwa, przedarte lub 
całkowicie przekreślone i na których liczba wyborów (x) jest większa od 
liczby wybieranych do danej władzy są traktowane jako głos nieważny. 

2. Dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu. 

§ 9 

1. Karty do głosowania, odrębnie do każdej władzy,  w ilości nazwisk członków 

TPN obecnych na Walnym Zgromadzeniu sporządza trzyosobowa Komisja 

Skrutacyjna  wybrana na Walnym Zgromadzeniu spośród członków TPN nie 

kandydujących do żadnych władz. 

2. Komisja Skrutacyjna przed przeprowadzeniem głosowania przypomina 

obowiązujące zasady; przeprowadza głosowanie i sporządza protokół 

z wyników głosowania, który po podpisaniu przez członków Komisji 

i odczytaniu przekazuje wraz z kartami do głosowania Przewodniczącemu 

Walnego Zgromadzenia. 

3. Liczenie głosów i sporządzenie protokołu może odbywać się na Sali obrad 

w wydzielonej w tym celu części. 

4.  

III. Wyniki wyborów i wybory uzupełniające 

§ 10 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołu głosowania 
ogłasza wyniki wyborów. 



2. Wybranym zostaje ten kandydujący, na którego nazwisko oddano więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów. 

§ 11 

Dokumentacja wyborcza tj. Listy obecności; karty do głosowania; protokół 
Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów oraz protokół z Walnego 
Zgromadzenia są przechowywane przez nowo wybranego Prezesa – do czasu 
wyborów na nową kadencję a po tym terminie przekazane do Archiwum 
Państwowego. 

§ 12 

Osoby wybrane zachowują mandat przez całą kadencję władz statutowych. 

§ 13 

1. Wygaśnięcie mandatu w czasie kadencji ma miejsce w następujących 
przypadkach;  a/ rezygnacji z mandatu; b/ skreślenie z listy członków TPN; 
c/ utraty praw publicznych; d/ śmierci. 

2. Każdy przypadek utraty mandatu jest dokumentowany, a dokumenty 
przechowywane w Zarządzie TPN. 

§ 14 

1. W toku kadencji właściwa władza (Zarząd, Prezydium; Komisja Rewizyjna; 
Sąd Koleżeński) dokonuje wyboru nowego członka TPN na opróżnione 
miejsce. (Kooptacja). Nie dotyczy to Prezesa TPN. 

2. O zmianach jakie nastąpiły w czasie kadencji Zarząd Informuje członków TPN 

na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, które jest władne zmienić skład 

osobowy tej władzy. 

3. W przypadku utraty mandatu przez Prezesa TPN, jego obowiązki przejmuje 

Wiceprezes, a wybory nowego Prezesa  przeprowadza się na najbliższym  

Walnym Zgromadzeniu.  

IV. Przepis końcowy 

§ 15 

1. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik do Ordynacji. 

2. Postanowienia Ordynacji wchodzą w życie z dniem jej uchwalenia. 

3. Traci moc Ordynacja wyborcza do władz Towarzystwa uchwalona dnia 18 

marca 1990 r. z nowelizacją dokonaną w dniu 17 czerwca 1998 r. 



Wzór karty do głosowania; 

================================================================= 

Karta do głosowania 

w wyborach Prezesa TPN (członków Zarządu; Komisji Rewizyjnej; Sądu 

Koleżeńskiego) – zarządzonych na dzień (28 czerwca 2014) 

1. Abramowicz Witold    

                        

2. Barański Edmund   

                                                   

3. Kowalski Jan  

                                    

4. Zygmuntowicz Wojciech  

 

5.            
 

 

(układ nazwisk alfabetyczny) 

 

Pieczęć TPN 

 

Pouczenie; Znak x stawiamy przy nazwisku kandydata na którego oddajemy 

swój głos. 

1.Przy wyborze Prezesa znak x można postawić tylko przy jednym nazwisku pod 

rygorem nieważności głosu. 

2.Przy wyborze członków Zarządu; Komisji Rewizyjnej; Sądu Koleżeńskiego możemy 

postawić przy nazwiskach kandydatów maksymalnie tyle znaków x ilu członków ma 

być wybranych do tego organu. (Zarząd – 7; Komisja Rewizyjna 3; Sąd Koleżeński 3;) – 

pod rygorem nieważności głosu.  

 

Karta do głosowania niezgodna z tym wzorem oraz bez pieczęci TPN jest nieważna 

 

 



Wzór karty do głosowania 

Karta do głosowania 

w wyborach członków Zarządu; Komisji Rewizyjnej; Sądu Koleżeńskiego – zarządzonych na 

dzień 28 czerwca 2014 r. 

Zarząd; Komisja Rewizyjna;  Sąd Koleżeński TPN 

             Zarząd                      Komisja Rewizyjna                        Sąd Koleżeński 

1. Abramowicz Witold            1.                                                        1. 
2. Barański Edmund                2.                                                        2. 
3. Kowalski Jan                         3.                                                        3.      
4. Zygmuntowicz Jan               4.                                                        4. 
5.  

 

 

                        

 

                                    

                   

 

 

(układ nazwisk alfabetyczny) 

 

Pieczęć TPN 

 

Pouczenie; Znak x stawiamy przy nazwisku kandydata na którego oddajemy 

swój głos. 

Przy wyborze członków Zarządu; Komisji Rewizyjnej; Sądu Koleżeńskiego; możemy 

postawić przy nazwiskach kandydatów maksymalnie tyle znaków x ilu członków ma 

być wybranych do tego organu. (Zarząd – 7; Komisja Rewizyjna 3; Sąd Koleżeński 3;) – 

pod rygorem nieważności głosu.  

 

Karta do głosowania niezgodna z tym wzorem oraz bez pieczęci TPN jest nieważna 

 



Regulamin Organizacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu 

======================================================== 

I Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin Organizacyjny Towarzystwa opracowany zgodnie z dyspozycją § 18 

ust. 6 Statutu TPN reguluje podstawowe zasady, procedurę obradowania 

i podejmowania decyzji przez władze Towarzystwa oraz jego jednostki 

organizacyjne. 

§ 2 

Strukturę organizacyjną Towarzystwa oraz zakres organizacyjnej podległości 

prezentuje schemat organizacyjny Towarzystwa stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszego Regulaminu.  

§ 3 

Postanowienia Regulaminu stosowane są odpowiednio także przez jednostki 

organizacyjne Towarzystwa inne niż jego władze statutowe. (Sekcje, komisje, 

zespoły, zakłady, koła - itp.) 

II Zasady ogólne 

§ 4 

1. Podstawową formą pracy władz Towarzystwa i jego jednostek 

organizacyjnych są zebrania (posiedzenia; narady, obrady), które dla swej 

prawomocności wymagają obecności co najmniej 50% uprawnionych.  

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy sekcji, komisji i zespołów  które 

obradują przy obecności co najmniej 5 osób. 

3. Cała działalność władz i jednostek organizacyjnych Towarzystwa jest 

dokumentowana w formie protokołu, notatek, ustaleń, informacji 

i sprawozdań. 

4. Każde posiedzenie obejmuje rozliczenie się z podjętych ustaleń oraz 

wniosków z poprzedniego posiedzenia. 



5. Rzeczowy wykaz akt Towarzystwa uchwala Zarząd po uprzednim 

porozumieniu z Archiwum Państwowym. 

6. Szczegółowy zakres zadań członków (w tym pracowników) ustala Prezes – 

dla Zarządu; Dyrektor – dla pracowników; kierownicy sekcji i zespołów dla 

funkcyjnych członków tych jednostek organizacyjnych. 

§ 5 

1. Formą wyrażania woli, podejmowania rozstrzygnięć, formułowania 

wniosków jest uchwała, podejmowana w głosowaniu jawnym, bezwzględną 

większością głosów uczestniczących w zebraniu. 

2. W sprawach proceduralnych podjęta uchwała jest odnotowywana tylko 

w protokole. 

3. Każdemu członkowi TPN przy podejmowaniu uchwał przysługuje votum 

separatum, (zdanie odrębne) które wraz z uzasadnieniem jest 

odnotowywane w protokole obrad tego organu. 

 

III. Zasady szczegółowe 

§ 6 

1. Najwyższą władzą Towarzystwa o charakterze wykonawczo-zarządzającym 

oraz reprezentacyjnym w czynnościach sądowych i pozasądowych oraz 

majątkowo - gospodarczych jest Zarząd Towarzystwa. 

2. Reprezentantem Towarzystwa na zewnątrz w sprawach nie pociągających za 

sobą zobowiązań finansowych jest Prezes Towarzystwa. 

§ 7 

1. Pracami władz statutowych oraz jednostek organizacyjnych Towarzystwa 

kierują odpowiednio; Przewodniczący; Prezes; Kierownik; Dyrektor – 

a w razie niemożności ich zastępcy. 

2. W sprawach nie pociągających za sobą zobowiązań majątkowych 

w odniesieniu do sekcji i innych jednostek organizacyjnych Towarzystwa 

obowiązuje zasada dekoncentracji, obejmująca podpisywanie 

korespondencji ale bez możliwości składania oświadczeń woli w imieniu 

Towarzystwa w tym zaciągania zobowiązań finansowych.  

§ 8 



W działalności Towarzystwa obowiązuje zasada kolegialności przy 

podejmowaniu decyzji oraz zasada jednoosobowego kierownictwa 

i odpowiedzialności. 

§ 9 

Całokształtem działalności TPN kieruje Prezes przy pomocy członków Zarządu; 

kierowników Sekcji i kół zamiejscowych, przewodniczących komisji i zespołów, 

redaktora wydawnictw, dyrektorów zakładów i innych komórek 

organizacyjnych TPN. 

§ 10 

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych Towarzystwa składa co najmniej 

dwóch członków Zarządu w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes. 

§ 11 

1. Każdy członek Zarządu uprawniony jest do podejmowania samodzielnych 

decyzji w sprawach bieżących, zgodnie z zakresem kompetencji ustalonym 

przez Prezesa.  

2. Taka sama zasada dotyczy kierowników Sekcji, zespołów i kół z tym, że 

zakres ich zadań wynika z postanowień Statutu, niniejszego Regulaminu oraz 

wytycznych Zarządu TPN. 

§ 12 

1. Wykonywanie postanowień Statutu TPN oraz niniejszego Regulaminu należy 

do podstawowych obowiązków wszystkich członków TPN oraz jego władz 

statutowych i jednostek organizacyjnych.  

2. Kontrolę przestrzegania Statutu oraz stosowania postanowień Regulaminu 

sprawuje Komisja Rewizyjna. 

 

IV. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 13 

1. Prawo wiążącej wykładni postanowień Regulaminu przysługuje Prezesowi 

Towarzystwa.  



2. W sprawach spornych wykładnię ustala Zarząd Towarzystwa obradujący 

przy udziale reprezentanta Sekcji Prawa, Administracji, Organizacji 

i Zarządzania. 

§ 14 

Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

§ 15 

Tracą moc postanowienia Regulaminu z dnia 17 czerwca 1998 r. oraz uchwał 

władz TPN obowiązujące dotychczas w zakresie spraw uregulowanych 

niniejszym Regulaminem.  

 

 

  

 


