
Regulamin wyborów 

XV Zjazdu Oddziału PTE w Bydgoszczy 

 

1. Zjazd dokonuje wyboru: 

 Prezesa Zarządu Oddziału, 

 Członków Zarządu Oddziału, 

 Członków Komisji Rewizyjnej, 

 Członków Rady Naukowej Oddziału, 

 Delegatów na Krajowy Zjazd PTE. 

2. W wyborach mogą brać udział wyłącznie członkowie legitymujący się mandatem na Zjazd 

(mandatariusze). 

3. Kandydatów wraz z uzasadnieniem zgłaszają mandatariusze. Zgłoszenie odbywa się ustnie do 

Prezydium Zjazdu. Zgłoszeni kandydaci muszą być członkami zwyczajnymi lub honorowymi 

Towarzystwa zrzeszonymi w Oddziale. Kandydaci wyrażają w ustnym oświadczeniu zgodę na 

kandydowanie oraz oświadczają pisemnie, że nie są skazani prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Mandatariusze mogą wnieść wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia do zgłoszonych kandydatów. 

5. Wybory obejmują: 

a) ustalenie liczby osób wybieranych do Władz Towarzystwa, 

b) ustalenie w trybie jawnym listy kandydatów odrębnie: 

 na Prezesa Zarządu Oddziału, 

 na Członków Zarządu Oddziału, 

 do Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

 do Rady Naukowej Oddziału, 

 na delegatów na Krajowy Zjazd PTE. 

c) dokonanie wyborów (oddanie głosów) w głosowaniu tajnym na poszczególnych 

kandydatów. 

6. Zamknięcie list kandydatów następuje przez głosowanie jawne mandatariuszy na wniosek 

Przewodniczącego Prezydium. 

7. Komisja Skrutacyjna odpowiada za prawidłowe sporządzenie kart do głosowania (nazwiska i 

imiona kandydatów muszą być wymienione na listach alfabetycznie, bez żadnych tytułów i 

innych określeń) oddzielnie na kandydatów w wyborach Prezesa Zarządu, Członków Zarządu, do 

Komisji Rewizyjnej Oddziału, do Rady Naukowej Oddziału, na delegatów na Krajowy Zjazd PTE. 

8. Akt głosowania (wybory) przeprowadza Komisja Skrutacyjna w głosowaniu tajnym w 

następującym trybie: 

a) każdy mandatariusz otrzymuje karty do głosowania 

b) mandatariusz wrzuca karty do urny w obecności członka Komisji po okazaniu mandatu. 

Członek Komisji Skrutacyjnej odnotowuje oddanie głosów na liście mandatariuszy, tak, 

aby wyłączyć możliwość ponownego głosowania. 

9. Głosowanie polega na umieszczeniu znaku „x” w kratce przy nazwisku kandydata wybieranego. 

Mandatariusz ma prawo wybrać dowolną liczbę kandydatów, jednak nie więcej niż ustalona 

przez Zjazd liczba miejsc wybieranych. Głos jest nieważny w przypadku wyboru większej liczby 

osób niż ustalona przez Zjazd liczba miejsc wybieranych, a także gdy na karcie do głosowania 

umieszczono dodatkowych kandydatów nie znajdujących się na liście lub wpisano inne uwagi. 



10. Po zebraniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna dokonuje we wskazanym zamkniętym 

pomieszczeniu otwarcia urny, ustala liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych. Następnie 

przeprowadza obliczenie głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów. Przy 

liczeniu głosów nie dopuszcza się możliwości udziału osób nie wchodzących w skład wybranej 

przez Zjazd Komisji Skrutacyjnej. 

11. Prezesem Zarządu Oddziału zostaje osoba, która uzyskała więcej niż 50% oddanych ważnych 

głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu nie zostanie dokonany 

wybór Prezesa Oddziału, Przewodniczący Prezydium zarządza niezwłocznie drugie głosowanie z 

udziałem dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. 

12. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady Naukowej Oddziału, na delegatów na Zjazd Krajowy 

zostaną wybrani kandydaci, którzy otrzymają największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania 

równej liczby głosów, co skutkowałoby brakiem możliwości dokonania wyboru, przeprowadza 

się ponowne głosowanie wśród kandydatów o tej samej liczbie głosów. W takiej sytuacji 

wybrany zostanie kandydat, który uzyska większą liczbę głosów w głosowaniu powtórnym. 

13. Po ustaleniu osób wybranych, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje 

Przewodniczącemu Prezydium wyniki wyborów i protokół z czynności Komisji wraz z kartami do 

głosowania. Przewodniczący ogłasza wyniki wyborów. 

14. Dopuszcza się głosowania z wykorzystaniem elektronicznych systemów głosowań. 

15. W przypadku sporu do interpretacji poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu ustalenie 

właściwej wykładni należy do Prezydium Zjazdu. 

 


