
REGULAMIN 

wyborów podczas Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w roku 2020  

 

 

§1 

Na podstawie §23 pkt 10 oraz §19 Statutu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, dalej „Statutu”, oraz  

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 17 

kwietnia 2020, poz. 695 Zarząd Polskiego Towarzystwa Biomechaniki podjął uchwałę dnia 27.08.2020 

roku o zwołaniu, w trybie zwyczajnym, Krajowego Zjazdu Członków Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki (PTB), dalej „Zjazd” na dzień 16 października 2020, na godz. 14.00.  

 

§2 

W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków PTB w terminie, o którym mowa w §1 

Regulaminu, Prezes w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki zwołuje Krajowy Zjazd 

Członków Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w drugim terminie na dzień 16 października 2020, na 

godz. 14.20. 

§3 

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 

i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) Krajowy Zjazd Członków Polskiego Towarzystwa 

Biomechaniki, zostanie przeprowadzony on-line z wykorzystaniem systemu MSTeams dla realizacji 

programu Zjazdu oraz systemu WZA24 celem przeprowadzenia wyborów.   

§4 

Zarząd PTB komunikuje się z członkami korzystając ze specjalnego adresu e-mailowego 

(zjazdPTB2020@gmail.com). Do wszystkich aktywnych członków PTB zostanie wysłane: 

a) Indywidualne zaproszenie do udziału w Krajowym Zjeździe. 

b) Link i dane dostępowe do głosowanie w programie WZA24. 

Na podany wyżej adres e-mailowy członkowie PTB winni w terminie do dnia 12 października 2020  

(poniedziałek),  do  godz.  16.00 zgłosić swój udział w Zjeździe i wolę udziału w zaplanowanych 

głosowaniach. Będzie także możliwość zgłoszenia się do udziału w Zjeździe na początku zebrania, 

celem dopisania do systemów MSTeams i WZA24. 

§5 

a) Podczas Krajowego Zjazdu Członków PTB zostaną przeprowadzone wybory Prezesa, członków  

Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Na wskazany przez każdego członka adres 

e-mail, który zgłosił swój udział w Zjeździe, uprawnionego do głosowania, zostanie przesłany 

indywidualny login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu WZA24. Login i hasło to 

dane poufne i członkowie zobowiązani są do zachowania ich do swojej wiadomości, gdyż 

będą one podstawą do weryfikacji ich obecności podczas głosowań.  

b) Wszystkie zgłoszenia kandydatów do władz PTB winne być uzgodnione z kandydatami, którzy 

wyrażają swoja zgodę w formie e-mailowej lub ustnie podczas Zjazdu.  Osoba dokonująca 



zgłoszenia kandydata, który nie bierze udziału w Zjeździe i nie może potwierdzić swojej zgody 

powinna dysponować skanem podpisanej zgody, który wyśle od razu po zgłoszeniu na adres 

zjazdPTB2020@gmail.com. 

c) Obrady Zjazdu będą nagrywane w systemie MSTeams. Nagranie można usunąć po 6 

tygodniach od dnia zakończenia Zjazdu. 

§6 

Przewodniczący Zjazdu, na podstawie §21 pkt 5 Statutu przeprowadza głosowanie nad przyjęciem 

niniejszego Regulaminu Wyborczego przez Krajowy Zjazd Członków PTB. Głosowanie jest w trybie 

jawnym. Projekt Regulaminu jest udostępniony członkom PTB przed Krajowym Zjazdem.  

§7 

1. Przewodniczący Krajowego Zjazdu Członków PTB przeprowadza wybory 3 osobowej Komisji 

Wyborczej, po jej wyborze Komisja wyłania ze swojego składu jej przewodniczącego.  

2. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy skompletowanie listy kandydatów, 

uruchomienie/ogłoszenie procedury głosowania, potwierdzenie poprawności automatycznych  

wyników głosowania i przygotowanie na piśmie Raportu Końcowego z przebiegu wyborów do 

władz, zgodnie z §15 Statutu.  

3. Jeżeli w trakcie głosowań dojdzie do przerwania połączenia między Komisją Wyborczą a 

uczestnikami Zjazdu, przewodniczący Komisji Wyborczej podejmuje decyzję czy przebieg 

głosowania do momentu przerwania połączenia pozwala Komisji Wyborczej ocenić głosowanie i 

ustala: 

 - zakończenie głosowania oraz podaje wynik głosowania lub 

 - konieczność powtórzenia głosowania. 

§8 

Przewodniczący Komisji Wyborczej potwierdza zgodę kandydatów do funkcji Prezesa. Na podstawie 

§22 pkt. 1 i 2 Statutu ustala się następujące zasady wyboru w głosowaniu tajnym Prezesa: 

a) W przypadku zgłoszenia jednego i więcej kandydatów – wybranym jest kandydat, który 

uzyskał największą liczbę głosów. 

b) W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska identyczną, największą liczbę głosów, 

przeprowadza się ponowne głosowania do wyłonienia jednego kandydata, który uzyskał 

największą liczbę głosów. 

Podczas wyboru Prezesa każdy z uczestników Krajowego Zjazdu Członków PTB głosuje na jednego 

kandydata.   

§9 

W oparciu o zapis §21 pkt 5 Statutu nowo wybrany  Prezes wnioskuje o liczbę członków Zarządu PTB. 

Liczbę członków Zarządu PTB nie mniej niż 7 i nie więcej niż 12 akceptuje Zjazd w głosowaniu 

jawnym.  

§10 

1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do Zarządu,  według następujących zasad: 

a)  Zgłaszania kandydatów na członka Zarządu odbywa się zgodnie z zapisem §5 pkt b 

Regulaminu.  

b) Każdy uczestnik może głosować na dowolna liczbę kandydatów zamieszczonych na liście 

wyborczej, ale nie większą liczbę kandydatów niż liczba członków Zarządu zaakceptowana 

przez Krajowy Zjazd.  

c) W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez kandydatów na końcu listy, 

powtarzane jest głosowanie na osoby z jednakową liczba głosów do momentu wyłonienia 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 



d)  Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

2. Pozostałych funkcyjnych Zarządu PTB, to jest dwóch zastępców przewodniczącego, sekretarza oraz 

skarbnika wybiera ze swojego grona nowo wybrany Zarząd. 

§11 

1. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory do 5 osobowej Komisji Rewizyjnej oraz 5 osobowego 

Sądu Koleżeńskiego według następujących zasad:  

a) Zgłaszania kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego odbywa się 

zgodnie z zapisem §5 pkt b Regulaminu.  

b) Każdy uczestnik może głosować na dowolna liczbę kandydatów zamieszczonych na liście 

wyborczej, ale nie większą liczbę kandydatów niż liczba członków Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego określona, kolejno w  §25 pkt 2 i §26 pkt 1 Statutu. 

c) W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez kandydatów na końcu listy, 

powtarzane jest głosowanie na osoby z jednakową liczba głosów do momentu wyłonienia 

kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów 

d)  Głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 

2. Przewodniczących, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej i Sądu 

Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona nowo wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej i 

Sądu Koleżeńskiego.  

§12 

Wyniki wyborów Prezesa, członków: Zarządu PTB, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Rewizyjnej 

ogłasza przewodniczący Komisji Wyborczej. 

§13 

1. Na podstawie §26 pkt 2 Statutu skargi i wnioski odnoście przeprowadzonych wyborów należy 

kierować do Sądu Koleżeńskiego w terminie do 6 tygodni od zakończenia Krajowego Zjazdu 

Członków.  

2. Na podstawie §26 pkt 4 Statutu od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi 

prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Krajowego 

Zjazdu Członków, którego decyzja jest ostateczna. 

 

§14 

Sekretarz Generalnego Polskiego Towarzystwa Biomechaniki udostępni niniejszy projekt Regulaminu 

członkom Polskiego Towarzystwa Biomechaniki pocztą e-mailową i na witrynie internetowej 

www.biomechanics.pl. 


