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Regulamin głosowań i wyborów na 

Walnym Zgromadzeniu Członków  

Oddziału Białostockiego PTI 

w dniu 18 marca 2023 r. 

1. Dla zachowania przejrzystości treści regulaminu nazwy funkcji zapisane są tylko w rodzaju 

męskim, który zgodnie z tradycyjnymi zasadami gramatyki jest formą „włączającą” lub „uni-

wersalną”. 

2. Niniejszy regulamin określa zasady związane ze zgromadzeniami PTI oraz wyborów: 

2.1. Prezesa Oddziału, 

2.2. Zarządu Oddziału, 

2.3. Komisji Rewizyjnej Oddziału, 

2.4. Sądu Koleżeńskiego Oddziału, 

2.5. delegatów na Zjazd PTI, 

przy czym wybory określone podpunktami 2.2 do 2.5 mogą się odbywać równocześnie. 

3. Głosowania są przeprowadzane przez Komisję Mandatowo-Skrutacyjną (Wyborczą) jako 

jawne lub tajne.  

4. Głosowania tajne są przeprowadzane w przypadkach określonych przez statut oraz na 

wniosek co najmniej jednego członka oddziału, o ile wniosek ma poparcie co najmniej 10% 

zgromadzonych członków. 

5. Głosowania odbywają się na kandydatów ułożonych na liście w porządku alfabetycznym. 

Po zgłoszeniu kandydatów do danego organu, w momencie uruchomienia głosowania do-

stępna jest dla uprawnionych do głosowania lista wszystkich kandydatur. Osoba głosująca 

dokonuje wyboru poprzez zaznaczenie pola wyboru przy nazwisku i imieniu kandydata, 

przy czym dla głosowania analogowego można ustalić zasadę, iż głosujący skreśla nazwi-

sko i imię osób, na które nie głosuje. Z określonej listy należy wskazać (lub pozostawić 

nieskreślonym) co najmniej jednego kandydata, a można wskazać (lub pozostawić nie-

skreślonymi) maksymalnie tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia w danym orga-

nie. W pozostałych przypadkach głos jest oddany, ale nieważny. 

6. Wybory obejmują: 

6.1. ustalenie list kandydatów (odrębnie dla każdych wyborów) 

6.2. głosowanie 

6.3. ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów. 
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7. Pierwsze głosowanie dotyczy wyboru Prezesa Oddziału. 

8. Przewodniczący WZCO ogłasza rozpoczęcie zgłaszania osób na listę kandydatów w każ-

dych wyborach. Kandydatów (w dowolnej liczbie) może zgłaszać każdy uczestnik WZCO 

z głosem stanowiącym. 

9. Kandydatem może być każdy członek zwyczajny lub członek honorowy PTI. 

10. Po przyjęciu wszystkich kandydatur przewodniczący WZCO ogłasza zamknięcie listy, 

a następnie pyta wszystkie zgłoszone osoby o zgodę na kandydowanie. Brak zgody po-

woduje skreślenie kandydata z listy. W przypadku osób nieobecnych na WZCO muszą być 

przedstawione i dołączone do protokołu WZCO pisemne oświadczenia ich zgody na kan-

dydowanie przekazane w postaci papierowej lub elektronicznej, przy czym w przypadku 

postaci elektronicznej do protokołu dołącza się jej papierowy wydruk.  

11. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej Oddziału składają oświadczenia w postaci elektronicznej, 

że po wyborze będą powiadamiać KR o podejmowaniu w strukturach PTI działalności innej 

niż w ramach KR. Wydruki tych oświadczeń dołącza się do protokołu WZCO. 

12. Z przeliczenia głosów Komisja Wyborcza ustala wybranych kandydatów (co najwyżej tylu, 

ile jest miejsc do obsadzenia) jako tych, którzy otrzymają kolejno najwięcej głosów waż-

nych, przy czym liczba tych głosów jest większa od połowy wszystkich oddanych głosów 

ważnych.  

13. Po przeprowadzeniu głosowania wynik wyborów ogłasza przedstawiciel Komisji Wyborczej 

podając: 

13.1. liczbę głosów oddanych, w tym głosów ważnych, 

13.2. listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i liczbę głosów oddanych na każdego 

kandydata, 

13.3. listę kandydatów wybranych. 

14. W przypadku, gdy w wyborach nie obsadzono wszystkich miejsc do obsadzenia, przewod-

niczący Walnego Zgromadzenia zarządza drugą turę głosowania. Do drugiej tury przecho-

dzą następujący kandydaci: 

14.1. w przypadku wyborów Prezesa Oddziału – dwaj kandydaci, którzy w pierwszej 

turze głosowania otrzymali kolejno najwięcej głosów, albo wszyscy kandydaci, któ-

rzy otrzymali tę samą, największą liczbę głosów; 

14.2. w pozostałych wyborach – kandydaci niewybrani w pierwszej turze, którzy otrzy-

mali kolejno największą liczbę głosów, w liczbie równej dwukrotności miejsc pozo-

stałych do obsadzenia; 

14.2.1. jeżeli kandydatów niewybranych jest mniej niż wynosi ta liczba, to wszyscy nie-

wybrani kandydaci;  

14.2.2. jeżeli na skutek równej liczby głosów nie można wyodrębnić kandydatów w licz-

bie dwukrotności miejsc pozostałych do obsadzenia, to liczba kandydatów zo-

staje odpowiednio zwiększona. 
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15. W drugiej turze zostają wybrani kandydaci (co najwyżej tylu, ile jest miejsc do obsadzenia), 

którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 

16. Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów otrzyma równą liczbę głosów na ostatnie wybierane 

miejsce, przewodniczący WZCO zarządza wybory uzupełniające między tymi kandydatami 

z wynikiem ustalanym zgodnie z punktem 12. W przypadku braku rozstrzygnięcia prze-

wodniczący WZCO zarządza losowanie. 

17. Protokoły wyborów są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Wyborczej. 

18. Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału zwołuje Prezes Oddziału. Pierwsze posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zwołuje i prowadzi członek prezydium WZCO do 

chwili ukonstytuowania się tych organów. 

 

 


