ORDYNACJA WYBORCZA
Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce
uchwalona przez Zjazd Założycielski w Rzeszowie dnia 2 kwietnia 2016 roku

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zakres stosowania
Ordynacja Wyborcza PTKM, zwana dalej „Ordynacją”, określa zgodnie z § 22 Statutu PTKM,
szczegółowy tryb dokonywania wyboru, powoływania i odwoływania władz PTKM, a także
podejmowania innych czynności wyborczych przez komisje wyborcze.
§2
Definicje
O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, użyte w Ordynacji określenia oznaczają co następuje.
1. Bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania i objęcia stanowiska, mandatu lub funkcji.
2. Czynne prawo wyborcze – prawo głosowania.
3. Zebranie wyborcze – zgromadzenie osób mających czynne prawo wyborcze (Zgromadzenie
Ogólne lub odpowiednio Zgromadzenie Delegatów), zwołane w celu przeprowadzenia
czynności wyborczych.
4. Delegat – osoba będąca uczestnikiem zebrania wyborczego.
5. Głosowanie łączne – jednoczesne oddanie głosów na kandydatów umieszczonych na jednej
liście.
6. Komisja Wyborcza – Komisję Wyborczą PTKM.
7. Rok wyborczy – rok kalendarzowy, w którym upływa kadencja władz PTKM.
8. Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas
głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i
wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić
więcej niż 50% wszystkich głosów).
9. Większość zwykła – większość osiągnięta, gdy więcej osób biorących udział w głosowaniu
opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.
10. Większość kwalifikowana – przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do podjęcia
uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np.
2/3, 3/5). W zależności od regulacji prawnej może być to np. procent lub ułamek sumy głosów
wszystkich członków danego zgromadzenia, członków obecnych na sali lub członków
biorących udział w głosowaniu.

§3
Komisja wyborcza
1. Zarząd Główny PTKM do dnia 30 maja roku wyborczego powołuje Komisję Wyborczą PTKM
(KW PTKM) w liczbie co najmniej trzech członków spośród kandydatów zgłoszonych do
Zarządu Głównego PTKM, przez członków PTKM drogą elektroniczną.
2. KW PTKM wykonuje czynności wyborcze określone w Ordynacji w stosunku do władz
naczelnych PTKM, o których mowa w §12 ust. 1 lit. b, c, d Statutu.
3. KW PTKM wybiera spośród siebie przewodniczącego KW PTKM.
4. Jeżeli członek Komisji Wyborczej zostanie zgłoszony na kandydata do władz naczelnych PTKM,
o których mowa w §12 ust. 1 lit. b, c, d Statutu oraz wyrazi zgodę na kandydowanie, to traci
mandat w KW PTKM, a w razie potrzeby, ZG PTKM powołuje na jego miejsce inną osobę.
§4
Zebranie wyborcze
1. Głosowania w sprawie wyboru władz naczelnych PTKM, o których mowa w §12 ust. 1 lit. b, c,
d Statutu są przeprowadzane na zebraniu wyborczym.
2. Zebraniu wyborczemu, na którym wybierane są władze wymienione w §12 ust. 1 lit. b, c, d
Statutu przewodniczy przewodniczący Komisji Wyborczej lub osoba wybrana przez zebranie.
3. Zebraniom wyborczym nie wymienionym w ust. 2 przewodniczy osoba wybrana przez
zebranie.
4. Głosowania przeprowadza się aż do obsadzenia wszystkich mandatów. Jeżeli w pięciu
głosowaniach nie obsadzono wszystkich mandatów, zebranie wyborcze, większością głosów,
może postanowić o odroczeniu lub zamknięciu zebrania.
5. Przewodniczący zebrania wyborczego podaje do wiadomości uczestników zebrania wyniki
głosowania oraz wynik wyborów.

§5
Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTKM
1. Kandydatów na prezesa PTKM mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTKM.
2. Kandydatem na prezesa może być osoba będąca nieprzerwanie członkiem PTKM przez trzy
pełne lata poprzedzające dzień zgłoszenia kandydatury.
3. Zgłoszenie kandydata jest ważne, jeśli zgłosiła go do KW PTKM grupa co najmniej pięciu
członków i jest zaopatrzone w pisemną zgodę kandydata i jego deklaracją programową.
4. Zgłoszenie musi nastąpić na co najmniej piętnaście dni przed terminem zebrania wyborczego
i zostaje bezzwłocznie ogłoszone na stronach internetowych PTKM.
5. W przypadku niezgłoszenia lub niewybrania żadnego kandydata w trybie przewidzianym w ust.
3, 4, kandydatów na prezesa mogą zgłaszać członkowie PTKM na zebraniu wyborczym.
6. Przed głosowaniem kandydaci na prezesa przedstawiają wyborcom program wyborczy.

§6
Zgłaszanie kandydatów na członków władz PTKM, z wyjątkiem prezesa
1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się jawnie na zebraniu wyborczym.
2. Zgłoszony kandydat może być wpisany na listę kandydatów tylko do jednego organu PTKM.
3. Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu powinna być równa co najmniej liczbie
ustalonej w Statucie PTKM § 15 ust. 2, § 18 ust. 1, § 20 ust. 1.
4. Lista kandydatów jest zamknięta, jeśli po drugim z rzędu pytaniu przewodniczącego obrad o
dalsze kandydatury, żadna kandydatura nie zostaje zgłoszona.
5. Kandydaci do władz PTKM muszą wyrazić zgodę na kandydowanie w formie ustnej,
a w przypadku nieobecności podstawą przyjęcia kandydatury jest pisemne oświadczenie
kandydata lub ustne oświadczenie osoby zgłaszającej o zgodzie kandydata.
6. Zgodę, o której mowa w ust. 3, w przypadku władz wymienionych w §12 ust. 1 lit. b, c, d
Statutu, przekazuje się przewodniczącemu Komisji Wyborczej.

§7
Warunki wyboru
1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, to do wyboru (lub odwołania) niezbędne jest uzyskanie
bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. Jeżeli w głosowaniu warunek ten spełniło
więcej kandydatów niż jest miejsc do obsadzenia, to wybrane zostają te osoby, które uzyskały
kolejno najwięcej głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów, Komisja Wyborcza przeprowadza kolejne głosowania,
wyłącznie nad kandydatami, którzy uzyskali tę liczbę głosów, aż do rozstrzygnięcia.
3. W przypadku gdy w wyniku głosowania na funkcję Prezesa PTKM żaden z kandydatów nie
uzyskał bezwzględnej większości głosów, ponawia się głosowanie, usuwając z listy kandydatów
osobę o najmniejszej liczbie głosów (jeśli takich osób jest więcej i uzyskały one tę samą liczbę
głosów, usuwa się je wszystkie). Procedurę tę powtarza się aż do momentu, gdy na liście
pozostaje jedna osoba lub do momentu, gdy wszystkie osoby na liście będą miały tę samą
liczbę głosów.
4. Jeśli przy wyborach Prezesa PTKM wszystkie osoby na liście otrzymują tę samą liczbę głosów,
przeprowadza się procedurę określoną w ust. 2.
5. Jeśli przy wyborach Prezesa PTKM na liście pozostaje jeden kandydat, który nie otrzymał
bezwzględnej większości głosów, odbywa się głosowanie tylko nad tą kandydaturą. Jeśli
kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, natomiast otrzyma zwykłą większość
głosów, wybór uznaje się za zakończony.
6. Jeśli przy wyborach różnych od wyborów Prezesa PTKM po pierwszym głosowaniu
bezwzględną większość głosów uzyskało mniej osób niż jest miejsc do obsadzenia, następuje
nowe zgłaszanie kandydatów, przy czym osoby już wybrane zachowują status wybranych.
§8
Głosowanie łączne
Jeżeli przepisy przewidują przeprowadzenie głosowania łącznego, to każda osoba mająca czynne
prawo wyborcze może wskazać nie więcej niż tylu kandydatów, ile jest miejsc do obsadzenia.

§9
Tajność i bezpośredniość głosowania
1. Wybór członków władz PTKM oraz ich odwoływanie odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Osoba posiadająca czynne prawo wyborcze może głosować tylko osobiście.

§ 10
Karty do głosowania
1. Głosowania odbywają się na kartach do głosowania sporządzonych według wzoru ustalonego
przez właściwą Komisję Wyborczą. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się wypisanie na
karcie do głosowania nazwisk kandydatów przez samych głosujących.
2. Na karcie do głosowania dane kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym, podając
wyłącznie nazwiska i imiona kandydatów.
§ 11
Ważność głosów
1. Głos jest ważny, jeżeli został oddany na ważnej karcie do głosowania, na której wskazano nie
więcej niż tylu kandydatów, ile jest mandatów do obsadzenia.
2. Głosów nieważnych nie uwzględnia się przy obliczaniu uzyskania wymaganej większości
głosów.

§ 12
Komisja skrutacyjna
1. Do ustalenia wyników głosowania zebranie wyborcze wybiera komisję skrutacyjną w składzie
co najmniej dwóch osób. Komisja Wyborcza może pełnić funkcję komisji skrutacyjnej.
2. Jeżeli członek komisji skrutacyjnej wyrazi zgodę na kandydowanie w wyborach
przeprowadzanych na danym zebraniu wyborczym, przestaje być członkiem komisji
skrutacyjnej, a w razie potrzeby, wybiera się na jego miejsce inną osobę.

§ 13
Zadania komisji skrutacyjnej
1. Komisja skrutacyjna oblicza wyniki wyborów i sporządza protokół z głosowań w trzech
egzemplarzach.
2. Protokół przeprowadzonych głosowań podpisują przewodniczący zebrania wyborczego oraz
członkowie komisji skrutacyjnej.
3. Przewodniczący zebrania wyborczego niezwłocznie przekazuje Komisji Wyborczej i Zarządowi
Głównemu PTKM po jednym egzemplarzu protokołu głosowań.
4. Karty do głosowania wraz z jednym egzemplarzem protokołu umieszcza się w zapieczętowanej
kopercie. Kopertę wraz z listą obecności uczestników zebrania wyborczego przewodniczący
zebrania przekazuje Komisji Wyborczej, która przechowuje ją przez całą kadencję.

Rozdział 2
WYBORY
§ 14
Skład Zgromadzenia Ogólnego/Zgromadzenia Delegatów
Zgodnie z § 11 ust. 1 lit. a Statutu czynne prawo wyborcze na Zgromadzeniu Ogólnym mają wszyscy
obecni członkowie zwyczajni PTKM, a w przypadku Zgromadzenia Delegatów prawo to mają wybrani
delegaci oraz członkowie Zarządu Głównego PTKM.

§ 15
Wybór delegatów
Tryb wyboru delegatów zostanie określony w momencie, gdy zajdzie potrzeba zastąpienia
Zgromadzenia Ogólnego przez Zgromadzenie Delegatów.

§ 16
Zakres działania Zgromadzenia Ogólnego w sprawach wyborczych
1. Zgromadzenie Ogólne wybiera:
1) prezesa PTKM,
2) dwóch wiceprezesów PTKM,
3) sekretarza PTKM,
4) skarbnika PTKM,
5) dwóch członków Zarządu Głównego PTKM,
6) Komisję Rewizyjną PTKM,
7) Sąd Koleżeński PTKM.
2. Wybór władz, o których mowa w ust. 1, następuje do 30 listopada roku wyborczego.
§ 17
Wybór prezesa PTKM
1. Wymagania wobec kandydata na prezesa PTKM określone zostały w § 5 Ordynacji.
2. Wyboru prezesa PTKM dokonuje się w odrębnym głosowaniu..
3. Warunki wyboru prezesa PTKM określone są w § 7 pkt. 3, 4, 5 niniejszej Ordynacji.

§ 18
Wybór członków Zarządu Głównego PTKM
1. Kandydatem na członka Zarządu Głównego może być każdy członek zwyczajny PTKM.
2. Wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na sekretarza, skarbnika i jednego wiceprezesa
przysługuje prezesowi – elektowi.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu Głównego przysługuje
wszystkim członkom PTKM.
4. Wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika dokonuje się w odrębnych głosowaniach.

5. Wyboru pozostałych członków Zarządu Głównego dokonuje się w głosowaniu łącznym.
6. W przypadku niewybrania zgłoszonego przez prezesa – elekta kandydata na wiceprezesa,
sekretarza lub skarbnika, prezesowi – elektowi przysługuje prawo zgłoszenia kolejnego
kandydata na tym samym zebraniu wyborczym.
§ 19
Wybór Komisji Rewizyjnej PTKM
1. Komisja Rewizyjna liczy trzech członków spełniających warunki określone w § 18 ust. 2. lit. a, b
Statutu PTKM.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przysługuje wszystkim
członkom zwyczajnym PTKM.
3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu łącznym.

§ 20
Wybór Sądu Koleżeńskiego PTKM
1. Sąd Koleżeński liczy trzech członków spełniających warunki określone w § 20 ust. 2 lit. a, b
Statutu PTKM.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przysługuje wszystkim
członkom zwyczajnym PTKM.
3. Wyboru członków Sądu Koleżeńskiego dokonuje się w głosowaniu łącznym.
§ 21
Odwołanie ze stanowiska
1. Wniosek o odwołanie ze stanowiska lub pozbawienie mandatu składa się na piśmie
przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
2. Wniosek o odwołanie prezesa PTKM może być zgłoszony przez co najmniej jedną czwartą
ogółu członków PTKM.
3. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Głównego PTKM może być zgłoszony wyłącznie przez
prezesa PTKM.
4. Uchwałę o odwołaniu prezesa PTKM podejmuje Zgromadzenie Ogólne PTKM bezwzględną
większością głosów.
5. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu Głównego PTKM podejmuje Zgromadzenie Ogólne
PTKM bezwzględną większością głosów.
6. Przewodniczący Komisji Wyborczej, o której mowa w ust. 1, zwołuje zebranie wyborcze w celu
głosowania w sprawie odwołania ze stanowiska lub pozbawienia mandatu, nie później niż w
terminie dwudziestu jeden dni od dnia wpłynięcia wniosku.
§ 22
Stwierdzenie ważności wyborów
1. KW PTKM dokonuje stwierdzenia ważności wyborów po upływie siedmiu dni od dnia wyborów,
przysługujących na wniesienie wniosku o stwierdzenie nieważności wyboru lub po
rozpatrzeniu wniosków w tej sprawie.

2. KW PTKM stwierdza nieważność wyborów z urzędu lub na wniosek.
3. KW PTKM stwierdza nieważność wyborów w przypadku istotnego naruszenia przepisów
Statutu PTKM i niniejszej Ordynacji, które miało wpływ na wynik wyboru.
4. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów może zgłosić grupa co najmniej 5%
wyborców, nie mniej jednak niż trzech osób uprawnionych do głosowania, którego wynik jest
kwestionowany.
5. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się przewodniczącemu KW
PTKM na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie do siedmiu dni od dnia głosowania.
6. KW PTKM rozpatruje wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów najpóźniej
w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia.
7. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Zarządu Głównego PTKM rozpatruje
KW PTKM najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia jego wpłynięcia.

Rozdział 3
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 23
Terminarz wyborów w 2016 roku
Pierwsze składy organów PTKM wymienionych w § 12 ust. 1 lit. b, c, d Statutu zostaną wybrane na
Zjeździe Założycielskim stowarzyszenia.

§ 24
Wykładnia przepisów wyborczych
W sprawach dotyczących wyborów, nieuregulowanych przepisami Ordynacji lub Statutu PTKM
rozstrzyga Komisja Wyborcza PTKM zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach.

