
Regulamin wyborów  

w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin wyborów w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym (zwany dalej również 
„Regulaminem”), określa szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania wyborów w PTS: 

1) struktur krajowych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego: 
a)Walnego Zebrania Delegatów 
b) Prezydenta  
c) Prezydium Zarządu Głównego  
d) Ścisłego Prezydium Zarządu Głównego 
e) Zarządu Głównego  
f) Głównej Komisji Rewizyjnej  
g) Głównego Sądu Koleżeńskiego 
h) Głównej Komisji Wyborczej 

2) struktur oddziałów Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
a) Walnego Zebrania Członków Oddziału 
b) Prezesa 
c) Prezydium Zarządu Oddziału 
d) Zarządu Oddziału 
e) Komisji Rewizyjnej Oddziału 
f) Sądu Koleżeńskiego Oddziału 
g) Komisji Wyborczej Oddziału 

3) Przewodniczącego Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
4) Struktur Sekcji Specjalistycznych Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 

Walnego Zebrania Członków Sekcji 
Prezesa Zarządu Sekcji 
Zarząd Sekcji 
Komisję Rewizyjną Sekcji 
Komisję Wyborczą Sekcji 

§ 2. 

Użyte w uchwale określenia dotyczą: 

1. Ustawa – Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. 1989, nr 20, 
poz. 104, s. 1-18, z późniejszymi zmianami, Dz. U. 2017, poz. 210. 

2. Uchwała – niniejszą uchwałę, 
3. Statut – Statut Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, 
4. PTS – Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, 
5. Członek – członka PTS mającego opłacone składki członkowskie w PTS za dany rok 

kalendarzowy, wpisanego na listę członków PTS i nieskreślonego z listy członków, 



6. Walne Zebranie Delegatów - organ krajowy PTS, który stanowią delegaci wybrani w 
oddziałach PTS, w liczbie 1 delegat na każde rozpoczęte 50 członków oddziału, 

7. Walne Zebranie Członków Oddziału – organ oddziału regionalnego PTS, który stanowią 
wszyscy członkowie oddziału PTS mający opłacone składki członkowskie za dany rok, 
wpisani na listę członków oddziału PTS, 

8. Walne Zebranie Członków Sekcji Specjalistycznej PTS – organ sekcji specjalistycznej PTS, 
9. Organ krajowy – inny niż wymieniony w pkt 5 organ krajowy PTS, tj.: Zarząd Główny, 

Prezydium Zarządu Głównego, Ścisłe Prezydium Zarządu Głównego, Główną Komisję 
Rewizyjną, Główny Sąd Koleżeński, Główną Komisję Wyborczą 

10. Organ oddziału –inny niż wymieniony w pkt 6. Organ oddziału regionalnego PTS tj.: 
Zarząd Oddziału, Prezydium Zarządu Oddziału, Komisję Rewizyjną Oddziału, Sąd 
Koleżeński Oddziału, Komisję Wyborczą Oddziału, 

11. Organ Sekcji Specjalistycznej – inny niż wymieniony w pkt 7. Organ Sekcji  
Specjalistycznej PTS tj.: Zarząd Sekcji, Komisję Rewizyjną Sekcji, Sąd Koleżeński Sekcji, 
Komisję Wyborczą Sekcji, 

12. Prezydent – stanowisko funkcyjne w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym – Prezydent 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 

13. Honorowy Prezydent –stanowisko funkcyjne w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym – 
Honorowy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 

14. Prezes – stanowisko funkcyjne w organie oddziału lub sekcji specjalistycznej PTS, 
15. Przewodniczący – stanowisko funkcyjne w kole PTS, 
16. Inne stanowisko – stanowisko z wyboru w Prezydium Zarządu Głównego PTS –

wiceprezydent, sekretarz generalny, zastępca sekretarza generalnego, skarbnik generalny, 
zastępca skarbnika generalnego, członek zarządu głównego, lub prezydium zarządu 
oddziału lub sekcji specjalistycznej, wiceprezes, sekretarz, skarbnik zastępca sekretarza, 
zastępca skarbnika, członek zarządu oddziału, przewodniczący i sekretarz komisji 
rewizyjnej i Głównej Komisji Rewizyjnej, sądu lekarskiego i Głównego Sądu Lekarskiego, 
komisji wyborczej i Głównej Komisji Wyborczej. 

17. Liczba mandatów – ogólna liczba delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTS, 
18. Liczba Delegatów - liczba ważnie wybranych Delegatów na Walne Zebranie Delegatów 

PTS, 
19. Ogólna liczba członków organu – liczba członków organu ustalona na podstawie statutu 

PTS i uchwały, 
20. Rejon wyborczy – grupa członków PTS posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych 

na listę rejonu wyborczego, określonego na podstawie przepisów ustawy, statutu i uchwały. 
21. Zgromadzenie wyborcze – Walne Zebranie Delegatów, Walne Zebranie Członków 

Oddziału, Walne Zebranie Członków Sekcji Specjalistycznej, zwołane do przeprowadzenia 
wyborów lub głosujących nad wnioskiem o odwołanie , zwołane w określonym miejscu i 
terminie, 

22. Ogólna liczba członków zgromadzenia wyborczego – liczba członków PTS umieszczona na 
liście członków rejonu wyborczego, liczbę delegatów na Walne Zebranie Delegatów, ogólną 
liczbę członków organu, 

23. Kandydat – kandydata na delegata, Prezydenta, prezesa, na inne stanowisko w organach, 
posiadającego bierne prawo wyborcze, 



24. Kworum wyborcze – określone przepisami statutu i uchwały liczbę członków zgromadzenia 
wyborczego, która jest uprawniona do przeprowadzenia wyborów lub głosowania w trybie 
odwołania, 

25. Zwykła większość głosów – liczba głosów oddanych na kandydata lub za wnioskiem w 
trybie odwołania, 

26. Bezwzględna większość głosów – liczba głosów oddanych na kandydata lub za wnioskiem 
o odwołanie , co najmniej o jeden głos większą od sumy pozostałych ważnie oddanych 
głosów, 

27. Kwalifikowana większość głosów – liczbę głosów oddaną na kandydata lub za wnioskiem o 
odwołanie, większą od bezwzględnej i zwykłej większości głosów, określoną w uchwale, 

28. Komisja wyborcza – Główna Komisja Wyborcza PTS, Komisja Wyborcza Oddziału, 
Komisja Wyborcza Sekcji Specjalistycznej. 

§ 3. 
1. Wszelkie wybory w PTS odbywają się w głosowaniu tajnym przy nieograniczonej 

liczbie kandydatów i zachowaniu zasady równości. 
2. Wybory Delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTS są ponadto powszechne i 

bezpośrednie dla członków PTS, 
3. Głosować można tylko osobiście. 
4. Bierne prawo wyborcze w wyborach przeprowadzanych na Walnym Zebraniu 

Delegatów PTS posiadają wszyscy członkowie PTS. 
5. Czynne prawo wyborcze posiadają członkowie danego zgromadzenia wyborczego. 

§ 4. 
1. Mandat: delegata na Walne Zebranie Delegatów, Prezydenta, prezesa, członka organu 

uzyskuje się na okres kadencji z chwilą wyboru. 
2. Mandat: delegata na Walne Zebranie Delegatów, Prezydenta, prezesa, członka organu 

wygasa z chwilą o której mowa w ust. 3-6. 
3. W momencie wygaśnięcia członkostwa w PTS, 
4. Mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów wygasa w momencie rozpoczęcia Walnego 

Sprawozdawczo – Wyborczego Zebrania Delegatów PTS nowej kadencji 
5. Mandat Prezydenta, prezesa, członka organu wygasa z chwilą dokonania wyboru ich 

następców. 
§ 5. 

1. Wyniki wyborów  i wygaśnięcia mandatu obwieszcza odpowiednia komisja wyborcza. 
§ 6. 

1. Głosowanie w czasie zgromadzenia wyborczego odbywa się przy użyciu jednakowo 
oznakowanych kart do głosowania, które powinny być wrzucane do urny wyborczej, 

2. Wzory kart do głosowania stanowi załącznik 1,2,3,4,5,6 
3. Wyboru dokonuje się przez wskazanie na karcie do głosowania kandydata lub kandydatów, 

na których głosujący oddaje swój głos, 
4. Głos uznaje się za ważny również wówczas gdy na karcie do głosowania nie znajduje się 

wskazanie żadnego kandydata. 
5. Głos jest nieważny, jeżeli liczba wskazań na karcie do głosowania jest większa od liczby 

mandatów do obsadzenia lub gdy karta do głosowania jest w całości przedarta. 
6. Odbiór karty do głosowania i oddanie głosu każdorazowo potwierdza się na liście 

uprawnionych do głosowania własnoręcznym podpisem. 
 



§ 7. 
Kworum wyborcze stanowi: 

1. Co najmniej 50% ogólnej liczby delegatów. 
§ 8. 

Wybory są ważne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 
1. Zachowany został 30 dniowy termin pisemnego powiadomienia delegatów przed terminem 

rozpoczęcia zebrania 
2. Spełniony został wymóg kworum wyborczego, 
3. Określonych w § 3. 
4. Bezwzględną większością głosów w wyborach na Prezydenta, prezesa, przewodniczącego, 
5. Zwykłą większością głosów do pozostałych organów i w organach, 
6. Liczba wybranych osób na stanowiska funkcyjne nie jest większa niż określona statutem, 

uchwałą, uchwałą organu. 
7. Nie został wniesiony protest przeciwko ważności wyborów. 

Rozdział 2 

Komisje wyborcze 

§ 9. 

1. Komisje wyborcze są właściwe w sprawach przygotowania i przeprowadzenia wyborów w 
strukturach PTS. 
a. Prezydenta PTS 
b. Organów PTS na wszystkich szczeblach strukturalnych 
c. Na stanowiska w strukturach PTS 

2. Komisje wyborcze są właściwe w sprawach przeprowadzenia procedury odwoływania 
organów i osób funkcyjnych w organach 

3. Komisje wyborcze są właściwe do ogłaszania wyników wyborów oraz ogłaszania wyników 
głosowania w trybie odwołania 

4. Główna Komisja Wyborcza jest władna do rozstrzygania jako pierwsza instancja protestów 
wyborczych. 

5. Drugą instancją do rozstrzygania w sprawach protestów wyborczych jest główny Sąd 
Koleżeński. 

6. Komisje wyborcze są wybierane podczas sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania 
Członków Oddziału, lub Walnego Zebrania Delegatów PTS na okres kadencji. 

7. Kadencja członków Komisji Wyborczej kończy się w momencie ukonstytuowania się 
Komisji Wyborczej nowej kadencji, jednak nie wcześniej niż po zatwierdzeniu przez 
Komisję Wyborczą wyników przeprowadzonych przez nią wyborów na sprawozdawczo – 
wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów, Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub 
Walnym Zebraniu Członków Sekcji Specjalistycznej.  
 

§ 10. 
1. Główna Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego 

regulaminu, a w szczególności: 
a. Wydaje wytyczne i udziela wyjaśnień oraz informacji o przepisach prawa 

wyborczego w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym, 



b. Prowadzi kontrolę przeprowadzonych wyborów w oddziałach PTS i Sekcjach 
Specjalistycznych PTS, 

c. Rozstrzyga w sprawach protestów wyborczych. 

 

Rozdział 3 

Wybory w strukturach krajowych PTS, oddziałach, kołach, Sekcjach Specjalistycznych 

§ 11. 
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze PTS (zwane w Statucie Zwyczajnym Walnym 

Zebraniem ) w strukturach krajowych PTS, oddziałach, kołach, Sekcjach Specjalistycznych 
zwoływane jest zgodnie ze Statutem nie rzadziej niż raz na 4 lata. 

2. O terminie Walnego Zebrania w strukturach krajowych PTS, oddziałach, kołach, Sekcjach 
Specjalistycznych zawiadamia się zgodnie ze Statutem.  

3. Walne Zebranie Członków Oddziału, Sekcji Specjalistycznej PTS mające w programie 
wybory dokonuje wyboru prezesa i członków zarządu oddziału, sekcji specjalistycznej PTS, 
komisji rewizyjnej oddziału, sekcji specjalistycznej, sądu koleżeńskiego oddziału, sekcji 
specjalistycznej, komisji wyborczej oddziału, sekcji specjalistycznej oraz delegatów na 
Walne Zebranie Delegatów PTS. 

4. Zarząd Oddziału, Sekcji Specjalistycznej PTS dokonuje wyboru co najmniej dwóch 
wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków prezydium oddziału, sekcji specjalistycznej. 
Prezydium stanowią prezes, wiceprezesi, sekretarz, i jego zastępca, skarbnik i jego zastępca. 

5. Komisja rewizyjna oddziału, sekcji specjalistycznej PTS dokonuje spośród swoich 
członków przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

6. Sąd koleżeński oddziału, Sekcji Specjalistycznej PTS dokonuje spośród swojego składu 
wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

7. Komisja Wyborcza Oddziału, Sekcji Specjalistycznej PTS dokonuje spośród swojego 
składu wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

8. Walne Zebranie Delegatów PTS mające w programie wybory dokonuje wyboru Prezydenta 
PTS i członków Prezydium Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego 
Sądu Koleżeńskiego, Głównej Komisji Wyborczej. 

9. Prezydium Zarządu Głównego PTS dokonuje wyboru trzech Wiceprezydentów PTS, 
Sekretarza Generalnego PTS, Zastępcy Sekretarza Generalnego PTS, Skarbnika 
Generalnego PTS i Zastępcy Skarbnika Generalnego i członków prezydium.  Ścisłe 
Prezydium stanowią Prezydent PTS, trzech Wiceprezydentów PTS, Sekretarz Generalny 
PTS, Zastępca Sekretarza Generalnego PTS, Skarbnik Generalny PTS i Zastępca Skarbnika 
Generalnego. 

10. Przepisy  ust. 5,6,7 stosuje się odpowiednio do organów krajowych Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego. 

 

§ 12. 
1. Walne Zebranie Członków Oddziału, Sekcji Specjalistycznej ustala liczbę mandatów dla 

przedstawicieli kół w składzie organów oddziału, sekcji specjalistycznej. 
§ 13. 



1. Odpowiednia Komisja Wyborcza umieszcza na liście w porządku alfabetycznym nazwiska i 
imiona członków rejonu wyborczego – Delegatów na Walne Zebranie Delegatów, członków 
oddziału, sekcji specjalistycznej. 

2. Odpowiednia Komisja Wyborcza umieszcza na liście w porządku alfabetycznym nazwiska i 
imiona członków rejonu wyborczego – członków organów startujących w wyborach na 
poszczególne funkcje w organach. 

3. Odpowiednia Komisja Wyborcza ustala w formie uchwały listę członków rejonu 
wyborczego - członków oddziału, Delegatów na Walne Zebranie Delegatów, na podstawie 
listy członków PTS posiadających czynne prawo wyborcze według stanu na dzień 31. 
stycznia roku, w którym będą przeprowadzone wybory. 

§ 14. 
1. Walne Zebranie Delegatów ustala ogólna liczbę członków organów w liczbie nie 

mniejszej niż: 
a. Prezydium Zarządu Głównego – 8osób, 
b. Główna Komisja Rewizyjna – 5 osób, 
c. Główny Sąd Koleżeński – 5 osób, 
d. Główna Komisja Wyborcza – 5 osób. 

2. Walne Zebranie Członków Oddziału, Sekcji Specjalistycznej PTS ustala ogólna liczbę 
członków organów w liczbie nie mniejszej niż: 

3. Prezydium Zarządu Oddziału – 8osób, 
4. Główna Komisja Rewizyjna – 3 osób, 
5. Główny Sąd Koleżeński – 3 osób, 
6. Główna Komisja Wyborcza – 3 osób. 

§ 15. 
1. Czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zebraniu Delegatów posiadają:  

a. Delegaci wybrani w oddziałach w stosunku 1 delegat na każdą rozpoczętą liczbę 50 
członków oddziału. 

b. Prezydenci Honorowi PTS. 
c. Członkowie Honorowi PTS. 

2. Bierne prawo wyborcze na Walnym Zebraniu Delegatów PTS posiadają: 
a. Czynni członkowie PTS  
b. Prezydenci Honorowi PTS. 
c. Członkowie Honorowi PTS. 

3. Mandat Prezydenta, prezesa, członka organu wygasa przez: 
a. Dobrowolne zrezygnowanie zgłoszone na piśmie do właściwego Zarządu Oddziału, 

bądź do Zarządu Głównego PTS, 
b. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Oddziału z powodu nie opłacania składek 

członkowskich, po uprzednim pisemnym trzykrotnym upomnieniu. 
c. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego, 
d. Skazaniem prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z 

winy umyślnej bądź zastosowania przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw 
publicznych, 

e. Śmierć członka. 
f. Zakończenie kadencji, zgodnie z terminami określonymi w niniejszym regulaminie. 
g. W wyniku skrócenia kadencji przez Walne Zebranie Członków Oddziału / Sekcji 

Specjalistycznej, Walne Zebranie Delegatów. 



§ 16. 
1. Kandydata do poszczególnych organów podczas zgromadzenia wyborczego zgłasza podczas 

tego zgromadzenia jego członek. 
2. Zgłoszenie powinno być pisemne i zawierać 

a. Nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł lub stopień naukowy, 
b. Nazwę właściwego oddziału PTS, 
c. Oznaczenie funkcji, stanowiska funkcyjnego, stanowiska w organie do którego kandydat 

ma być wybrany, 
d. Nazwisko, imię i podpis zgłaszającego, numer mandatu, 
e. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, 
f. Zgłoszenie może dotyczyć kandydata nieobecnego na zgromadzeniu wyborczym, za 

wyjątkiem Prezydenta, prezesa oddziału, prezesa sekcji specjalistycznej. 
g. Uczestnicy zgromadzenia wyborczego mogą zadawać pytania obecnym na zebraniu 

kandydatom, 
h. Kandydaci na stanowisko Prezydenta i prezesa są zobowiązani do przedstawienia 

przebiegu swojej pracy zawodowej i społecznej oraz programu, 
i. Wzór karty zgłoszenia kandydata zawiera załącznik na 1 do regulaminu. 

§ 17. 
1. Komisja wyborcza podczas zgromadzenia wyborczego sporządza listę kandydatów w 

kolejności alfabetycznej zawierającej nazwisko, imię, tytuł lub stopień naukowy oraz 
nazwisko i imię osoby zgłaszającej kandydata, 

2. Zgromadzenie wyborcze na podstawie uchwały zamyka sporządzoną i przedstawioną przez 
członka komisji wyborczej listę kandydatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
głosów. 

§ 18. 
1. Nie można w równocześnie przeprowadzanych wyborach na Walnym Zebraniu Delegatów, 

Członków kandydować do różnych organów, za wyjątkiem kandydowania na delegata na 
Walne Zebranie Delegatów PTS. 

2. Nie można w równocześnie przeprowadzanych wyborach w organie kandydować na różne 
stanowiska funkcyjne. 

§ 19. 
1. Wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów dokonuje się zwykłą większością 

głosów, 
2. Wyboru dokonuje się poprzez głosowanie tajne podczas Walnego Zebrania Członków 

Oddziału. 
§ 20. 

1. Głosowanie w zgromadzeniach wyborczych organizuje odpowiednia komisja wyborcza, na 
podstawie uchwały Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, Zarządu Sekcji Specjalistycznej 
o terminie i miejscu Walnego Zebrania Delegatów, Członków, 

2. Odpowiednia komisja wyborcza przeprowadza głosowania w zgromadzeniach wyborczych 
przy pomocy powołanej przez zgromadzenie wyborcze komisji skrutacyjnej. Członkowie 
komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w danym zgromadzeniu wyborczym. 

§ 21. 

1. Do zadań komisji skrutacyjnej rejonu wyborczego należy w szczególności:  



a. zapewnienie tajności głosowania przeprowadzanego w rejonie wyborczym;  
b. wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem na liście członków rejonu wyborczego, kart 

do głosowania i potwierdzanie oddania głosu przez członków tego rejonu; 
c. przyjmowanie od okręgowej komisji wyborczej głosów członków rejonu wyborczego 

oddanych w drodze korespondencyjnej i umieszczanie ich w urnie;  
d. obliczanie oddanych głosów;  
e. przedstawienie wyników głosowania;  
f. sporządzenie protokołu głosowania zawierającego: 

 a) nazwę i oznaczenie zgromadzenia wyborczego, które dokonuje wyboru, datę i 
miejsce głosowania;  
b) termin głosowania w wyznaczonym miejscu oraz w drodze korespondencyjnej; 
 c) skład komisji;  
d) liczbę osób uprawnionych do głosowania;  
e) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania;  
f) liczbę osób, które głosowały w drodze korespondencyjnej;  
g) wskaźnik procentowy liczby członków rejonu wyborczego uczestniczących w 
głosowaniu w odniesieniu do ogólnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego; 
h) liczbę oddanych głosów;  
i) liczbę głosów ważnych, w tym liczbę głosów wstrzymujących się;  
j) liczbę głosów nieważnych;  
k) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;  
l) wynik głosowania;  
m) wynik losowania;  
n) podpisy członków komisji. 

2. Wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 

§ 22. 
1. Wyboru członków organów PTS z zastrzeżeniem ust 2. dokonuje się zwykłą większością 

głosów. 
2. Wyboru Prezydenta PTS, prezesa oddziału, prezesa sekcji specjalistycznej dokonuje się 

bezwzględną większością głosów. 
3. Jeżeli w pierwszej turze jedyny kandydat, o którym mowa w ust. 2. nie otrzymał 

bezwzględnej większości głosów przeprowadza się nowe wybory. 
4. W przypadku gdy w pierwszej turze głosowania nie dokonano wyboru przeprowadza się 

drugą turę, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy uzyskali kolejną największą 
liczbę głosów. 

5. W drugiej turze głosowania, wybrany zostaje kandydat, który uzyskał bezwzględną 
większość głosów. 

6. Jeżeli w drugiej turze głosowania kandydat nie zostanie wybrany, przeprowadza się nowe 
wybory. 

7. Wybory na stanowiska o których mowa w ust 2. dokonuje się przed wyborem członków 
pozostałych organów. 

8. Wyborów na stanowiska inne niż, o których mowa w ust. 2. dokonuje się zwykłą 
większością głosów. 

§ 23. 



1. Walne Zebranie Delegatów, Członków Oddziału, Sekcji Specjalistycznej wybiera komisję 
mandatową w liczbie nie mniejszej niż 2 osoby. 

2. Komisja mandatowa pełni obowiązki podczas zgromadzenia wyborczego, które ją wybrało. 
3. Do zadań komisji mandatowej należy:  

a. ustalenie liczby członków obecnych na zgromadzeniu wyborczym;  
b.  stwierdzenie uprawnienia zgromadzenia wyborczego do przeprowadzenia wyborów lub 

głosowania w trybie odwołania;  
c. sporządzenie protokołu zawierającego:  

a) nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego,  
b) skład komisji,  
c) liczbę osób uprawnionych do udziału w zgromadzeniu wyborczym,  
d) liczbę osób obecnych na zgromadzeniu wyborczym,  
e) wskaźnik procentowy liczby członków obecnych na zgromadzeniu wyborczym, do 
ogólnej liczby członków tego zgromadzenia wyborczego,  
f) informację o poprawności powiadomienia członków zgromadzenia o terminie i 
miejscu zebrania wyborczego na podstawie pisemnej informacji właściwej komisji 
wyborczej,  
g) stwierdzenie ważności lub nieważności zgromadzenia wyborczego,  
h) podpisy członków komisji.  

4. Wzór protokołu komisji mandatowej zgromadzenia wyborczego stanowi załącznik nr 3 do 
regulaminu. 

§ 24. 
 

1. Walne Zebranie Delegatów, Członków Oddziału, Sekcji Specjalistycznej wybiera komisję 
skrutacyjną, w liczbie nie mniejszej niż 3 osoby, powierzając jej przeprowadzenie 
głosowania. 

2. Członkowie komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach, do których 
przeprowadzenia zostali wybrani lub w stosunku do których przeprowadza się głosowanie w 
trybie odwołania. 

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 
a. przygotowanie kart do głosowania na podstawie listy sporządzonej przez komisję 

wyborczą, a w przypadku zebrania rejonu wyborczego – przez sekretarza zebrania;  
b.  wydawanie, za pisemnym potwierdzeniem, kart do głosowania uprawnionym do 

głosowania członkom zgromadzenia wyborczego;  
c. przyjmowanie od uprawnionych do głosowania członków zgromadzenia wyborczego 

kart do głosowania;  
d. obliczanie oddanych głosów;  
e. sporządzenie protokołu głosowania zawierającego:  

a) nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego,  
b) skład komisji,  
c) liczbę osób uprawnionych do głosowania,  
d) liczbę osób, którym wydano karty do głosowania,  
e) liczbę oddanych głosów,  
f) liczbę głosów ważnych w tym liczbę głosów wstrzymujących się,  
g) liczbę głosów nieważnych,  



h) liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów lub w sprawie 
wniosku o odwołanie,  
i) wynik głosowania,  
j) liczbę niewykorzystanych kart do głosowania,  
k) podpisy członków komisji;  

f. przedstawienie wyników głosowania. 

4. Wzór protokołu komisji skrutacyjnej zgromadzenia wyborczego stanowi załącznik 4 do 
regulaminu. 

§ 25. 
1. Przewodniczący odpowiedniej komisji wyborczej na podstawie protokołu komisji 

skrutacyjnej bez zbędnej zwłoki obwieszcza wyniki wyborów. Protokół odpowiedniej 
komisji wyborczej podpisują wszyscy członkowie tej komisji. 
 

Rozdział 4 
Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów 

§ 26. 
1. Przeciwko ważności wyborów może być wniesiony protest z zarzutem naruszenia 

przepisów statutu i uchwały lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów. 
2. Protest może wnieść na piśmie członek właściwego zgromadzenia wyborczego lub 

przewodniczący właściwej komisji wyborczej. 
3. Sąd Koleżeński pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osób do tego 

nie uprawnioną. 
4. Sąd Koleżeński rozstrzyga protesty przeciw ważności wyborów przeprowadzonych 

przez zgromadzenie wyborcze – Walne Zebranie Delegatów, Walne Zebranie 
Członków Oddziału, Sekcji Specjalistycznej PTS, 

5. Protest wnosi się za pośrednictwem komisji wyborczej, która ogłosiła wyniki 
wyborów, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników. Wnoszący protest powinien 
sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których 
opiera swoje zarzuty. 

6. Komisja wyborcza bezzwłocznie przeprowadza postępowanie wyjaśniające i wydaje 
opinię w sprawie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania protestu. 

7. Sąd Koleżeński rozpatruje protest w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania i 
wydaje postanowienie w przedmiocie ważności wyborów. 

8. W razie stwierdzenia, że podczas wyborów nastąpiło mające wpływ na wynik 
wyborów naruszenie zasad ustawy, statutu, lub regulaminu sąd koleżeński wydaje 
postanowienie o stwierdzeniu nieważności wyborów oraz wygaśnięciu mandatóa. w 
zakresie unieważnienia i przekazuje je wnoszącemu protest i właściwej komisji 
wyborczej. 

9. Od postanowienia sądu koleżeńskiego w przedmiocie protestu nie przysługuje 
środek odwoławczy. 

10. W składzie sądu koleżeńskiego rozpatrującego protest nie może uczestniczyć 
członek sądu, którego protest dotyczy. 

11. Sąd koleżeński wydaje postanowienie w sprawach wyborczych w składzie 3 
osobowym. 



12. Właściwa komisja wyborcza na podstawie postanowienia, o którym mowa w ust.8, 
ponownie ogłasza wybory. 

Przepisy końcowe 

§ 26. 
1. Walne Zebranie Członków Oddziału / Sekcji Specjalistycznej PTS zwołuje Zarząd 

Oddziału / Sekcji Specjalistycznej PTS lub Prezes Oddziału/Prezes Sekcji nie rzadziej 
niż raz na 4 lata, o czym zawiadamia członków oddziału / sekcji specjalistycznej PTS 
pisemnie co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania zgodnie ze Statutem. 

2. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydent PTS, 
nie rzadziej niż raz na 4 lata, o czym zawiadamia delegatów pisemnie co najmniej 30 dni 
przed terminem rozpoczęcia zebrania zgodnie ze Statutem. 

§ 27. 
1. Obsługę administracyjną i warunki techniczno – materiałowe oraz wykonywanie zadań 

związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów zapewnia odpowiednio Zarząd 
Oddziału / Sekcji Specjalistycznej PTS, lub Prezydium Zarządu Głównego PTS. 

§ 28. 
1. W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo o stowarzyszeniach i statutu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. 


