
Ordynacja wyborcza do władz PTMKM  

 

Jeśli władze PTMKM są wybierane podczas Walnego Zebrania (WZ), wówczas obowiązuje 

następująca ordynacja wyborcza, uchwalona przez Walne Zebranie w Gdańsku 9.09.2015 r.  

1. Zgodnie ze Statutem PTMKM do prawomocności WZ wymagane jest kworum ponad 50% w 

pierwszym terminie, natomiast w przypadku braku wymaganej liczby członków w pierwszym 

terminie, w terminie drugim, o 30 minut późniejszym niż pierwszy, WZ podejmuje uchwały 

bez względu na liczbę obecnych członków.   

2. WZ otwiera Przewodniczący Zarządu PTMKM, który przeprowadza w głosowaniu jawnym 

wybór Przewodniczącego WZ z grona członków PTMKM i przekazuje mu przewodnictwo 

zebrania.  

3. Przewodniczący WZ przeprowadza w głosowaniu jawnym wybór Protokolanta WZ, a także 

Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej (M-S) w składzie minimum trzech osób oraz Komisji 

Wnioskowej w składzie minimum dwóch osób. Komisje te dokonują wyboru 

przewodniczących we własnym zakresie.  

4. Komisja Mandatowo-Skrutacyjna sprawdza i stwierdza prawomocność zebrania oraz przyjmuje 

zgłoszenia kandydatów, przeprowadza wybory i ogłasza ich wyniki.   

5. Wybór władz PTMKM następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów 

ważnych, przy warunku obsadzenia kolejnych miejsc mandatowych według liczby 

otrzymanych głosów ważnych. W przypadku gdyby w pierwszej turze głosowania nie zostały 

obsadzone wszystkie miejsca mandatowe do drugiej tury przechodzą kandydaci w liczbie 

dwukrotnie większej niż liczba miejsc pozostałych do obsadzenia. O wyborze kandydatów w 

drugiej turze decyduje zwyczajna większość głosów ważnych. W przypadku, gdy na ostatnim 

miejscu mandatowym znalazł się więcej niż jeden kandydat, przeprowadza się między nimi 

dodatkowe głosowanie celem wyłonienia zwycięzcy. Jeśli także wówczas nie dojdzie do 

rozstrzygnięcia, to ten mandat pozostawia się nieobsadzony.   

6. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania, na których zamieszczona jest lista 

kandydatów.  

7. Głos na danego kandydata oddawany jest przez jednoznaczne wyróżnienie jego nazwiska na 

karcie do głosowania.  

8. Z każdego głosowania Komisja M-S sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków 

Komisji. W protokole należy określić liczbę głosujących oraz liczbę głosów ważnych oddanych 

na każdego z kandydatów. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji M-S.  

9. Najpierw w głosowaniu jawnym Walne Zebranie podejmuje decyzję odnośnie liczby członków 

Zarządu.  

10. W pierwszym tajnym głosowaniu następuje wybór Przewodniczącego Zarządu PTMKM.  

Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTMKM obecni na zebraniu.  



11. W drugim tajnym głosowaniu następuje wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu PTMKM. 

Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTMKM obecni na zebraniu.   

12. W trzecim tajnym głosowaniu następuje wybór pozostałych członków Zarządu PTMKM. 

Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTMKM obecni na zebraniu. Dwóch 

kandydatów desygnowanych na stanowiska Sekretarza i Skarbnika PTMKM zgłasza nowo 

wybrany Przewodniczący PTMKM, przy czym zgodnie ze Statutem PTMKM Sekretarza i 

Skarbnika PTMKM oraz ich zastępców Zarząd wybiera ze swojego grona.  

13. W czwartym tajnym głosowaniu wybierana jest Komisja Rewizyjna PTMKM składająca się 

zgodnie ze Statutem z trzech osób. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie 

przewodniczącego.  

14. We wszystkich sprawach dotyczących wyboru władz PTMKM, nie uregulowanych w statucie 

i niniejszej ordynacji, decyzje podejmuje WZ zwykłą większością głosów.  

15. Zgodnie ze Statutem PTMKM w razie zdekompletowania ilościowego ponad 50% składu 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PTMKM w trakcie trwania kadencji, przewodniczący 

zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających drogą elektroniczną nie później niż 2 

miesiące od daty zaistnienia zdekompletowania.  

16. Tryb głosowania elektronicznego określa Statut PTMKM. Jest ono dokonywane z 

zastosowaniem odpowiedniego systemu informatycznego. Za wybór systemu oraz realizację i 

dokumentację procesu głosowania odpowiada Zarząd PTMKM, a nadzoruje głosowanie i 

zatwierdza jego wyniki Komisja Rewizyjna PTMKM. Wyniki głosowania ogłasza 

Przewodniczący Zarządu PTMKM.   

  


