
REGULAMIN  SZCZEGÓŁOWEGO TRYBU  WYBORU DELEGATÓW  

NA ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 
 
1. Delegatami na Zjazd są członkowie zwyczajni Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego posiadający ważny mandat. 

 

2. Delegat na Zjazd ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe tylko 

osobiście. 

 

3. Delegaci na Zjazd zachowują swój mandat do wyborów delegatów na 

następny Zwyczajny Zjazd. 

 

4. W Zjeździe uczestniczą delegaci wybrani przez Walne Zgromadzenia 

Oddziałów oraz członkowie Zarządu Głównego i Rady Naukowej, którzy 

zgodnie z §17 p.2 statutu uzyskali mandat delegata z chwilą wyboru przez 

Zjazd do władz Towarzystwa . Ogólna liczba wybranych delegatów nie może 

przekroczyć wielkości wynikającej z proporcji określonych w § 16 p. 2 

Statutu. Przydziału mandatów na poszczególne Oddziały dokonuje Zarząd 

Główny. 

 

5. Wybory delegatów odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, przy 

nieograniczonej liczbie kandydatów. Tryb tajności przyjmuje w głosowaniu 

jawnym Walne Zgromadzenie Oddziału, dokonujące wyboru delegatów. 

 

6. Prawo zgłoszenia kandydata (-ów) na delegata przysługuje każdemu 

członkowi PTK spośród członków Oddziału, do którego należy zgłaszający. 

 

7. Zarząd Główny ma prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu Oddziału 

własnych kandydatów na delegatów na Zjazd, w tym również  nie będących 
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członkami danego Oddziału. Dokonując zgłoszenia kandydatów na 

delegatów Zarząd Główny bierze pod uwagę szczególne osiągnięcia i 

dorobek pracy kandydata na rzecz Polskiego Towarzystwa  

Kryminalistycznego. Liczba kandydatów zgłoszonych przez Zarząd Główny 

nie może przekraczać 25% mandatów przypadających na dany Oddział. 

 

8. Zgłaszany kandydat na delegata przed wpisaniem na listę powinien wyrazić 

zgodę na kandydowanie. Kandydowanie i wybór delegata może odbywać się 

pod jego nieobecność pod warunkiem złożenia pisemnej zgody na 

kandydowanie. 

 

9. Mandaty delegatów uzyskują osoby, które kolejno otrzymały największą 

liczbę głosów, jednak nie mniej niż połowę głosujących (bezwzględna 

większość głosów). W przypadku nie otrzymania wymaganej liczby głosów 

niezbędnych do obsadzenia mandatu (ów) głosowanie należy powtórzyć w 

odniesieniu do tych kandydatów, którzy nie uzyskali wystarczającej liczby 

głosów. 

 

10. Walne Zgromadzenia Oddziałów dokonujące wyborów delegatów powinny 

zostać zakończone przesłaniem ważnie podpisanych protokołów z 

nazwiskami wybranych delegatów do Zarządu Głównego w terminie 

określonym przez Zarząd Główny. 

 

11. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Główny na posiedzeniu 

w dniu 7.11.2003 r. w Warszawie w zgodzie z § 12 p 3 i § 19 p. 6 Statutu.  

 

 Zarząd Główny  
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