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Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Małopolskiego PTI 
Kraków, 27.03.2014. godz.17.30 ( godz. 17.45 w 2. terminie ) 

 
Regulamin wyborów Władz i Delegatów 

Oddziału Małopolskiego PTI 
 

§1 
1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania, zgodnie ze statutem Polskiego Towarzystwa 

Informatycznego (PTI), wyborów Władz oraz Delegatów OMP PTI. 
2. Zgodnie z §28 pkt 3. statutu PTI wybory są tajne. 
3. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom PTI, będącym pełnoprawnymi 

uczestnikami Walnego Zgromadzenie Członków Oddziału Małopolskiego PTI (WZC OMP PTI). 
Bierne prawo wyborcze przysługuje również członkom PTI, którzy zostali zaproszeni do udziału 
w WZC OMP PTI, lecz nie mogli w nim uczestniczyć. 

4. Niniejszy regulamin przyjmowany jest przez WZC OMP PTI w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów. 

5. Z wyborów sporządza się protokół. 
§2 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania wyborów: 
a) Prezesa Oddziału, 
b) Zarządu Oddziału, 
c) Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
d) Sądu Koleżeńskiego Oddziału, 
e) delegatów Oddziału na Zjazd Delegatów PTI 
przy czym wybory b), c), d), e) mogą się odbywać równocześnie. 

§3 
1. Wybory obejmują: 

a) powołanie komisji wyborczej spośród osób nie kandydujących w wyborach, 
b) ustalenie listy kandydatów, 
c) głosowanie, 
d) policzenie głosów oraz stwierdzenie i ogłoszenie wyników wyborów, 
przy czym działania a), b), c) przeprowadza kierujący obradami, a działanie d) - komisja wyborcza. 

2. Ustalenie liczebności władz Oddziału odbywa się w głosowaniu jawnym po przedstawieniu 
propozycji przez kierującego obradami.  

3. Ustalenie liczebności delegatów przeprowadza Zarząd Główny PTI na podstawie liczebności 
członków Oddziału z opłaconymi składkami (wg Uchwały ZG PTI z dnia 14.12.2013 pkt. 4) 

4. Kandydatów (w dowolnej liczbie) może zgłaszać każdy uczestnik zebrania, posiadający czynne 
prawo wyborcze. 

5. Wszyscy kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie. Brak zgody powoduje skreślenie 
kandydata z listy. Osoby nieobecne na zebraniu mogą kandydować do władz Oddziału i być 
delegatami na Zjazd za ich uprzednią pisemną zgodą, dołączaną do protokołu z głosowania. 
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6. Po ustaleniu listy kandydatów i ustawieniu ich w kolejności alfabetycznej, Komisja Wyborcza 
przeprowadza wybory z pomocą kierującego obradami. Komisja wyborcza liczy co najmniej dwóch 
członków. 

§4 
1. Uprawnieni do głosowania otrzymują karty wyborcze, na których wpisuje się nazwiska wszystkich 

kandydatów w danym głosowaniu. Ważne są jedynie głosy oddane na oryginalnych kartach 
wyborczych. 

2. Głos jest ważny, jeśli na karcie wyborczej pozostawiono co najwyżej tylu nie skreślonych 
kandydatów, ile wynosi liczebność władz lub delegatów OMP PTI.  

3. Głos jest nieważny, jeśli: 
a) liczba nie skreślonych kandydatów przewyższa liczbę mandatów, 
b) na karcie dokonano jakichkolwiek poprawek, z wyjątkiem poprawek zgłoszonych przez komisję 

wyborczą, 
c) został złożony na karcie podartej lub całkowicie przekreślonej. 

§5 
1. Komisja wyborcza ustala liczbę oddanych głosów, w tym ważnych i nieważnych, oraz liczbę głosów 

ważnych oddanych na każdego kandydata. 
2. Wybrani jako członkowie władz OMP PTI zostają ci kandydaci (co najwyżej tylu, ile wynosi 

liczebność władz lub delegatów OMP), którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów 
ważnych, przy czym liczba tych głosów jest większa od połowy wszystkich oddanych głosów 
ważnych. 

3. W przypadku, gdy w wyborach nie obsadzono wszystkich mandatów, zarządza się drugą turę 
głosowania, do której przechodzą : 
a) w przypadku wyborów Prezesa Oddziału – dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze 

największą ilość głosów, albo wszyscy kandydaci, którzy otrzymali największą taką samą ilość 
głosów. 

b) w pozostałych wyborach - wszyscy kandydaci, którzy w pierwszej turze wyborów nie zostali 
wybrani. 

4. W drugiej turze wybrani zostają ci kandydaci (co najwyżej tylu, ile wynosi liczebność władz lub 
delegatów OMP PTI), którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów ważnych. 

5. Jeżeli w którejś z tur co najmniej dwóch kandydatów na ostatni mandat otrzyma równą liczbę 
głosów, zarządza się wybory uzupełniające wyłącznie między tymi kandydatami. W przypadku 
braku rozstrzygnięcia kierujący obradami zarządza losowanie. 

§6 
1. Po zakończeniu wyborów komisja wyborcza sporządza protokół i na jego podstawie publicznie 

ogłasza ich wyniki uczestnikom obrad, podając: 
a) liczbę głosów oddanych, w tym głosów ważnych, 
b) listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i liczbę głosów oddanych na każdego kandydata, 
c) listę wybranych kandydatów do władz i delegatów OMP PTI. 

2. Protokół wyborów jest podpisywany przez wszystkich członków komisji wyborczej. 
§7 

1. Pierwsze posiedzenie Zarządu Oddziału dla jego ukonstytuowania się zwołuje Prezes Oddziału w 
terminie nie dłuższym niż 4 tygodnie od dnia wyborów. 

2. Pierwsze posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału zwołuje i 
prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału do chwili ukonstytuowania 
się tych organów. 
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