ORDYNACJA WYBORCZA
Polskiego Towarzystwa Matematycznego
uchwalona przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 23 czerwca 2007 roku w Gdańsku
z poprawkami uchwalonymi przez Zgromadzenie Delegatów PTM w dniu 20 czerwca 2015 roku
w Warszawie.
Tekst jednolity

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Zakres stosowania
Ordynacja Wyborcza PTM, zwana dalej „Ordynacją”, określa zgodnie z § 17 ust. 5 Statutu PTM,
szczegółowy tryb dokonywania wyboru, powoływania i odwoływania władz PTM oraz jego oddziałów,
a także podejmowania innych czynności wyborczych przez komisje wyborcze.
§2
Definicje
O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, użyte w Ordynacji określenia oznaczają:
1. bierne prawo wyborcze – prawo do kandydowania i objęcia stanowiska, mandatu lub funkcji,
2. czynne prawo wyborcze – prawo głosowania,
3. delegat – osoba będąc uczestnikiem Zgromadzenia Delegatów, o którym mowa w § 18 Statutu.
4. głosowanie łączne - jednoczesne oddanie głosów na kandydatów umieszczonych na jednej liście;
5. Komisja Wyborcza – Komisję Wyborczą PTM,
6. rok wyborczy – rok kalendarzowy, w którym upływa kadencja władz PTM,
7. zebranie wyborcze – zgromadzenie osób mających czynne prawo wyborcze (Zgromadzenie
Delegatów lub walne zebranie oddziału), zwołane w celu przeprowadzenia czynności wyborczych.
§3
Komisje wyborcze
1. Powołuje się Komisję Wyborczą PTM (KW PTM), która wykonuje czynności wyborcze określone w
Ordynacji w stosunku do władz naczelnych PTM, o których mowa w §17 ust. 1 lit. b), d), e) Statutu.
2. Członków KW PTM w liczbie co najmniej pięciu, należących do co najmniej trzech różnych
oddziałów i jej przewodniczącego, powołuje Zarząd Główny do 30 marca roku wyborczego spośród
kandydatów zgłoszonych przez zarządy oddziałów.
3. Jeżeli członek Komisji Wyborczej wyrazi zgodę na kandydowanie, traci mandat, a w razie potrzeby,
wybiera się na jego miejsce inną osobę.
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§4
Zebrania wyborcze i głosowanie elektroniczne
1. Głosowania w sprawie wyboru władz naczelnych PTM, o których mowa w §17 ust. 1 lit. b), d), e)
Statutu są przeprowadzane na posiedzeniu Zgromadzenia Delegatów
2. Głosowania w sprawie wyboru władz oddziałów, o których mowa w §17 ust. 2 lit. b), c) Statutu oraz
delegatów dokonuje się na walnych zebraniach oddziałów.
3. Walne zebranie oddziału może postanowić o przeprowadzeniu głosowania na odległość.
§5
Zgłaszanie kandydatów
1. Zgłaszanie kandydatów odbywa się jawnie.
2. Lista kandydatów jest zamknięta, jeśli po drugim z rzędu pytaniu przewodniczącego obrad o dalsze
kandydatury żadna kandydatura nie zostaje zgłoszona.
3. Do poddania pod głosowanie zgłoszonego kandydata konieczne jest uprzednie uzyskanie jego
zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska, wyrażonej osobiście na zebraniu wyborczym lub
przekazanej w formie pisemnej.
4. Zgodę, o której mowa w ust. 1, w przypadku władz wymienionych w §17 ust. 1 lit. b), d), e) Statutu
przekazuje się przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
§6
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.
W przypadku równej liczby głosów, nie pozwalającej na rozstrzygnięcie, który kandydat został
wybrany, odbywa się kolejne głosowanie, wyłącznie nad kandydatami, którzy uzyskali tę liczbę
głosów. Jeśli takie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się ponowne
głosowanie wyłącznie w stosunku do kandydatów, którzy w tym głosowaniu otrzymali równą liczbę
głosów nie pozwalającą na rozstrzygnięcie głosowania.
2. W przypadku, gdy w wyniku głosowania na funkcję prezesa PTM lub prezesa oddziału 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 wyboru prezesa PTM lub
prezesa oddziału do momentu, gdy na liście pozostaje jedna osoba lub do momentu, gdy wszystkie
osoby na liście będą miały tę samą liczbę głosów.
3. Jeśli przy wyborach prezesa PTM lub prezesa oddziału wszystkie osoby na liście otrzymują tę
samą liczbę głosów, odbywa się kolejne głosowanie, w którym skreśla się z listy osobę, która miała
najmniej głosów w głosowaniu poprzednim (gdy także w głosowaniu poprzednim wszyscy rozważani
kandydaci mieli tę samą liczbę głosów, skreśla się osobę, która miała najmniej głosów w głosowaniu
drugim od końca, itd.). Jeśli zgodnie z opisaną procedurą nikogo nie można skreślić, kolejne
głosowanie odbywa się nad ta samą listą kandydatów.
4. Jeśli przy wyborach prezesa PTM lub prezesa oddziału na liście pozostaje jeden kandydat, który
jednak nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, odbywa się głosowanie tylko nad tą
kandydaturą. Jeśli kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości głosów, zgłaszanie kandydatur
następuje od nowa.
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5. Jeśli przy wyborach różnych od wyborów prezesa PTM i prezesa oddziału po pierwszym
głosowaniu bezwzględną większość głosów uzyskało mniej osób niż jest miejsc do obsadzenia, a
miejsc pozostałych do obsadzenia jest n, ponawia się głosowanie, pozostawiając na liście 2n
kandydatów według kolejności na podstawie liczby uzyskanych głosów. Jeśli liczba głosów nie
pozwala na pozostawienie dokładnie 2n osób, pozostawia się na liście wszystkich kandydatów z liczbą
głosów tą samą, co osoba na miejscu 2n. Jeśli kandydatów jest mniej niż 2n, pozostawia się
wszystkich. Jeśli w wyniku kolejnego głosowania nie wszystkie miejsca zostają obsadzone, opisaną
procedurę powtarza się. Jeśli w dwóch kolejnych głosowaniach żadne miejsce nie zostało obsadzone,
następuje nowe zgłaszanie kandydatów, przy czym osoby już wybrane zachowują status wybranych.
§7
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.
§8
Tajność i bezpośredniość głosowania
1. Wybór członków władz PTM i oddziałów oraz ich odwoływanie odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Osoba posiadająca czynne prawo wyborcze może głosować tylko osobiście.
§9
Karty do głosowania
1. Głosowania odbywają się na kartach do głosowania sporządzonych według wzoru ustalonego przez
właściwą komisję wyborczą.
2. Na karcie do głosowania dane kandydatów umieszcza się w porządku alfabetycznym podając
wyłącznie nazwiska i imiona kandydatów.
§ 10
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.
§ 11
Zebranie wyborcze
1. Zebraniu wyborczemu, na którym wybierane są władze wymienione w §17 ust. 1 lit. b), d), e)
Statutu przewodniczy przewodniczący Komisji Wyborczej lub osoba wybrana przez zebranie.
2. Zebraniom wyborczym nie wymienionym w ust. 1 przewodniczy osoba wybrana przez zebranie.
3. 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.
3. Przewodniczący zebrania wyborczego podaje do wiadomości uczestników zebrania wyniki
głosowania oraz wynik wyborów.
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§ 12
Komisja skrutacyjna
1. Do ustalenia wyników głosowania zebranie wyborcze wybiera komisję skrutacyjną w składzie co
najmniej trzech osób.
2. Jeżeli członek komisji skrutacyjnej wyrazi zgodę na kandydowanie w wyborach przeprowadzanych
na danym zebraniu wyborczym, traci mandat, 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. Po jednym egzemplarzu protokołu przewodniczący zebrania wyborczego niezwłocznie
przekazuje Komisji Wyborczej i Zarządowi Głównemu.
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 Delegatów
1.Zgodnie z § 18 ust. 2 Statutu czynne prawo wyborcze na Zgromadzeniu Delegatów mają delegaci
wybrani w oddziałach oraz członkowie Zarządu Głównego.
2. Jeśli delegat nie może wziąć udziału w Zgromadzeniu Delegatów, może być zastąpiony przez
zastępcę delegata.
3. O zastępstwie Zarząd oddziału informuje KW PTM i Zarząd Główny co najmniej siedem dni przed
Zgromadzeniem Delegatów.
4. Członkowie zarządu głównego mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Delegatów wyłącznie
osobiście.
§ 15
Liczba delegatów
Zarząd Główny na podstawie § 19 ust.1 Statutu określa liczbę delegatów z poszczególnych oddziałów
i podaje ją do wiadomości publicznej nie później niż do końca marca roku wyborczego.
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§ 16
Wybór delegatów
1. Wyboru delegatów dokonuje się w trybie przewidzianym w §4 ust. 2, 3 do końca listopada roku
wyborczego.
2. Zastępcy delegatów reprezentują oddział w miejsce nieobecnych delegatów według kolejności
ustalonej przez liczbę głosów w pierwszym głosowaniu przy wyborach delegatów. W przypadku
równej liczby głosów, decyzję w tej sprawie podejmuje prezes właściwego oddziału.
3. O dokonanym wyborze przewodniczący zebrania wyborczego informuje niezwłocznie KW PTM.
4. Zastępcami delegatów zostają wszyscy kandydaci na delegatów, którzy nie zostali wybrani, a w
którymkolwiek z głosowań uzyskali ponad połowę ważnie oddanych głosów.
5. Jeśli liczba delegatów oddziału wynosi n, zaś liczba już wybranych zastępców k<n, odbywa się
kolejne głosowanie, w którym głosuje się nad n-k osobami, które nie zostały jeszcze wybrane
delegatami lub zastępcami, a w pierwszym głosowaniu otrzymały największą liczbę głosów. Jeśli na
miejscu n-k jest więcej osób i nie da się głosować nad dokładnie n-k osobami, na liście umieszcza się
wszystkie osoby, które mają tę liczbę głosów, co osoba na miejscu n-k. Głosowanie odbywa się na
zasadzie akceptacji lub nie poszczególnych osób na tej liście. Osoby, które uzyskają akceptację
ponad połowy głosujących zostają zastępcami delegatów.
§ 17
Zakres działania Zgromadzenia Delegatów w sprawach wyborczych
1. Zgromadzenie Delegatów wybiera:
1) prezesa PTM,
2) wiceprezesów PTM,
3) sekretarza PTM,
4) skarbnika PTM,
5) pozostałych członków Zarządu Głównego PTM,
6) Komisję Rewizyjną PTM,
7) Sąd Koleżeński PTM.
2. Wybór władz o których mowa w ust. 1 następuje do 30 listopada roku wyborczego.
§ 18
Zgłaszanie kandydatów na prezesa PTM
1. Kandydatów na prezesa PTM mogą zgłaszać wszyscy członkowie PTM.
2. Kandydatem na prezesa może być osoba będąca nieprzerwanie członkiem PTM przez 5 lat
poprzedzających dzień zgłoszenia kandydatury.
3. Zgłoszenie kandydata jest ważne, jeśli zgłosiła go do KW PTM grupa co najmniej 5 członków
reprezentujących co najmniej dwa różne oddziały i jest zaopatrzone w pisemną zgodę kandydata i
jego deklaracją programową.
4. Zgłoszenie musi nastąpić na co najmniej 15 dni przed terminem zebrania wyborczego i zostaje
bezzwłocznie ogłoszone na stronach internetowych PTM.
5. W przypadku niezgłoszenia lub niewybrania żadnego kandydata w trybie przewidzianym w ust. 3,4
kandydatów na prezesa mogą zgłaszać delegaci na zebraniu wyborczym.
6. Przed głosowaniem kandydaci przedstawiają wyborcom deklarację programową.

5/8

§ 19
Wybór członków Zarządu Głównego
1. Kandydatem na członka Zarządu Głównego może być każdy członek PTM.
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
delegatom.
4. Wyboru wiceprezesów, sekretarza i skarbnika dokonuje się indywidualnie.
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.
§ 20
Wybór Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna liczy pięciu członków spełniających warunki określone w § 24 ust. 2) ,8) Statutu.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej przysługuje delegatom.
3. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej dokonuje się w głosowaniu łącznym.
§ 21
Wybór Sądu Koleżeńskiego
1. Sąd Koleżeński liczy siedmiu członków spełniających warunki określone w § 27 ust. 4, 5 Statutu.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego przysługuje delegatom.
3. Wyboru członków Sądu Koleżeńskiego dokonuje się w głosowaniu łącznym.
§ 22
Zakres działania walnego zebrania oddziału w sprawach wyborczych
1. Walne zebranie oddziału wybiera:
1) prezesa oddziału,
2) wiceprezesów oddziału,
3) sekretarza oddziału,
4) skarbnika oddziału,
5) pozostałych członków zarządu oddziału,
6) komisję rewizyjną oddziału,
7) delegatów oddziału na Zgromadzenie Delegatów.
2. Wybór władz o których mowa w ust. 1 następuje do 30 listopada roku wyborczego.
3. Wyboru delegatów dokonuje się zgodnie z § 17.
§ 23
Zgłaszanie kandydatów na prezesa oddziału
1.
2.
3.
4.

Kandydatem na prezesa oddziału może być każdy członek oddziału.
Prawo zgłaszania kandydatów na prezesa oddziału przysługuje wszystkim członkom oddziału.
Zgłoszenie może być dokonane przed zebraniem wyborczym lub w trakcie zebrania wyborczego.
Przed głosowaniem kandydaci przedstawiają wyborcom deklarację programową.
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§ 24
Wybór zarządu oddziału
1. Kandydatem na członka zarządu oddziału może być każdy członek oddziału.
2. Wyłączne prawo zgłaszania kandydatów na wiceprezesa, skarbnika i ewentualnie sekretarza
przysługuje prezesowi - elektowi oddziału.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków zarządu oddziału przysługuje wszystkim
delegatom.
4. Wyboru wiceprezesów, skarbnika i sekretarza dokonuje się indywidualnie.
5. Wyboru pozostałych członków zarządu oddziału dokonuje się w głosowaniu łącznym.
6. W przypadku niewybrania zgłoszonego przez prezesa oddziału kandydata na wiceprezesa,
sekretarza lub skarbnika, prezesowi – elektowi oddziału przysługuje prawo zgłoszenia kolejnego
kandydata na tym samym zebraniu wyborczym.
§ 25
Wybór komisji rewizyjnej oddziału
1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji rewizyjnej oddziału przysługuje wszystkim
członkom oddziału.
2. Wyboru komisji rewizyjnej oddziału dokonuje się w głosowaniu łącznym.
§ 26
Odwołanie ze stanowiska
1. Wniosek o odwołanie ze stanowiska lub pozbawienie mandatu składa się na piśmie
przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
2. Wniosek o odwołanie Prezesa PTM może być zgłoszony przez co najmniej jedną czwartą
ogółu delegatów.
3. Wniosek o odwołanie członka Zarządu Głównego może być zgłoszony wyłącznie przez Prezesa
PTM.
4. Uchwałę o odwołaniu Prezesa PTM podejmuje Zgromadzenie Delegatów bezwzględną
większością, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
5. Uchwałę o odwołaniu członka Zarządu Głównego podejmuje Zgromadzenie Delegatów
bezwzględną większością głosów.
6. Do odwołania członka zarządu oddziału przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
7. 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
21 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 27
Stwierdzenie ważności wyborów
1. Ważność wyborów stwierdza KW PTM.
2. KW PTM stwierdza ważność wyborów po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie wniosku o
stwierdzenie nieważności wyboru lub rozpatrzeniu wniosków w tej sprawie.
3. KW PTM stwierdza nieważność wyborów z urzędu lub na wniosek.
4. KW PTM stwierdza nieważność wyborów w przypadku istotnego naruszenia przepisów Statutu i
niniejszej Ordynacji, które miało wpływ na wynik wyboru.
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5. 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.
6. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów zgłasza się przewodniczącemu KW PTM
na piśmie wraz z uzasadnieniem, w terminie siedmiu dni od dnia głosowania.
7. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów rozpatruje KW PTM najpóźniej w terminie
czternastu dni od dnia jego otrzymania.
8. Wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności wyborów Zarządu Głównego PTM rozpatruje KW
PTM najpóźniej w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania.

Rozdział 3
POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 28
Terminarz wyborów w 2007 roku
1. Zarząd Główny powoła Komisję Wyborczą PTM do 4 sierpnia 2007 roku.
2. Delegaci wybrani w latach 2005 i 2006 zachowują swój mandat do dnia 31 grudnia 2007 roku.
3. Zarząd Główny ogłosi do 30 września 2007 roku liczbę delegatów przysługujących oddziałom w
kadencji 2008-2010.
4. Do 31 października 2007 roku oddziały w razie potrzeby dokonają wyborów uzupełniających
delegatów w liczbie przewidzianej w § 17 ust. 3 Ordynacji.
§ 29
Wykładnia przepisów wyborczych
W sprawach dotyczących wyborów, nieuregulowanych przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach
lub Statutu PTM, rozstrzyga Komisja Wyborcza PTM.
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