Regulamin wyborów delegatów OW PTI na Zjazd PTI
1) Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania wyborów delegatów Oddziału na Zjazd PTI.
2) Wybory obejmują:
a) ustalenie list kandydatów,
b) powołanie komisji wyborczej,
c) głosowanie,
d) policzenie głosów, ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów.
3) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału ogłasza rozpoczęcie zgłaszania osób
na listę kandydatów w każdych wyborach. Kandydatów, w dowolnej liczbie, może zgłaszać każdy
członek obecny na posiedzeniu Zgromadzenia. Liczbę wybieranych delegatów określa klucz
uchwalony wcześniej przez Zarząd Główny.
4) Kandydatem może być każdy członek zwyczajny Oddziału lub członek honorowy, który poprzednio
był członkiem zwyczajnym.
5) Po przyjęciu wszystkich kandydatur Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie listy, a
następnie pyta wszystkich zgłoszone osoby o zgodę na kandydowanie. Brak zgody powoduje
skreślenie kandydata z listy. W przypadku osób nieobecnych na Zgromadzeniu muszą być
przedstawione ich oświadczenia na piśmie o zgodzie na kandydowaniu.
6) Po ustaleniu listy kandydatów Przewodniczący przeprowadza w głosowaniu jawnym powołanie
komisji wyborczej, która powinna zawierać minimum dwie osoby. Jedna z osób będzie pełnić rolę
Przewodniczącego komisji. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach.
7) Komisja wyborcza ustala liczbę osób uprawnionych do udziału w głosowaniu na podstawie listy
członków Oddziału obecnych na Zgromadzeniu a następnie wręcza karty do głosowania wszystkim
członkom. Karty zawierają listę kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz symbol OW PTI (znak
graficzny lub pieczątka). Komisja może poprosić osoby głosujące o samodzielne wpisanie listy
kandydatów na kartę.
8) Głosowanie jest tajne. Glos jest ważny, jeśli na karcie pozostawiono co najwyżej tylu nie skreślonych
kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia.
9) Po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala liczbę oddanych głosów, w tym ważnych i
nieważnych, oraz liczbę głosów ważnych oddanych na każdego kandydata. Wybrani są kandydaci
(co najwyżej tylu, ile jest miejsc do obsadzenia), którzy otrzymają kolejno najwięcej głosów
ważnych.
10) Przewodniczący komisji wyborczej ogłasza wynik wyborów, podając:
a) liczbę głosów oddanych, w tym głosów ważnych,
b) listę kandydatów w kolejności alfabetycznej i liczbę głosów oddanych na każdego kandydata,
c) listę kandydatów wybranych.

11) Jeżeli co najmniej dwóch kandydatów otrzyma równą liczbę głosów na ostatnie wybierane miejsce,
Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające między tymi kandydatami, zgodnie
z artykułami 7, 8, 9, 11 niniejszego Regulaminu. W przypadku braku rozstrzygnięcia
Przewodniczący Zgromadzenia zarządza losowanie.
12) Protokoły wyborów są podpisywane przez wszystkich członków komisji wyborczej.

