
POLSKIE TOWARZYSTWO FIZYCZNE 

 
 

Sprawozdanie Komisji Wyborczej PTF 

z wyborów organów PTF na kadencję 2010 - 2013 

(przestawione 9 września 2009 r. na Zebraniu Delegatów PTF) 

 

1. Komisja Wyborcza PTF, wybrana przez Zebranie Delegatów PTF w dniu 14 września 2005 

r. w Warszawie, działała w składzie: 

• Zygmunt Ajduk (Oddział Warszawski PTF) – przewodniczący, 

• Danuta Bauman (Oddział Poznański PTF), 

• Wojciech Grochowski (Oddział Toruński PTF),  

• Krzysztof Fiałkowski (Oddział Krakowski PTF),  

• Stanisława Szarska (Oddział Wrocławski PTF),  

• Andrzej Kuczkowski (Oddział Gdański PTF),  

• Maciej Maśka (Oddział Katowicki PTF). 

Zasady działania Komisji Wyborczej PTF  określone zostały w §§ 30 i 31 statutu PTF, 

regulaminie wyborczym PTF oraz uchwałach wyborczych ZG PTF przyjętych 18 grudnia 

2008 r. i 6 czerwca 2009 r. Komisja uczestniczyła w procesie przygotowania regulaminu 

wyborczego PTF oraz uchwał wyborczych związanych z wyborami organów PTF na kadencję 

2010-2013. 

 

2. Do głosowania uprawnionych było 2015 członków PTF: 1565 członków otrzymało dane do 

głosowania pocztą elektroniczną, 264 członków – zwykłą pocztą, pozostali członkowie (dla 

których w bazie danych nie było adresów poczty elektronicznej lub zwykłej) mogli w sprawie 

danych do głosowania skontaktować się z Komisją Wyborczą PTF pocztą elektroniczną.  

 

3. Ze względu na brak kandydatów na funkcje sekretarza generalnego PTF i skarbnika PTF 

oraz nierozstrzygnięcie wyborów na prezesa PTF w I i II turze,  konieczne było 

przeprowadzenie dodatkowej tury wyborów. Komisja Wyborcza PTF odbyła  4 zebrania 

związane z czynnościami wyborczymi: 18 kwietnia (przed I turą), 16 maja (po I turze),          

6 czerwca (po II turze) oraz 27 czerwca 2009 r. (po dodatkowej turze). Głosowanie w każdej 

z tur  odbywało się tylko drogą elektroniczną, po żadnej z tur nie wpłynęły protesty wyborcze. 



W dniu 6 lipca 2009 r. Komisja Wyborcza PTF ogłosiła ostateczne (zbiorcze) wyniki 

wyborów. Wybrani zostali:  

Prezes PTF:  

- Wiesław A. Kamiński  (wybrany w dodatkowej turze  242 głosami) 

Sekretarz Generalny PTF:  

- Bohdan Grządkowski  (wybrany w dodatkowej turze 463 głosami) 

Skarbnik PTF:  

- Kazimierz Piotrowski  (wybrany w dodatkowej turze 455 głosami) 

Członkowie Zarządu Głównego PTF:  

- Jacek M.  Baranowski (wybrany w I turze 353 głosami) 

- Mariusz P. Dąbrowski (wybrany w I turze 286 głosami) 

- Maria Dobkowska (wybrana w I turze  307 głosami) 

- Henryk Figiel (wybrany w I turze 309 głosami) 

- Jacek P. Goc (wybrany w II turze  208 głosami) 

- Zofia Gołąb-Meyer (wybrana w I turze  415 głosami) 

- Bernard Jancewicz (wybrany w I turze   294 głosami) 

- Stefan Kruszewski (wybrany w II turze  200 głosami) 

- Andrzej Ślebarski (wybrany w II turze  227 głosami) 

- Jerzy Warczewski (wybrany w I turze 323 głosami) 

- Andrzej Zięba (wybrany w I turze 333 głosami) 

- Elżbieta Zipper (wybrana w I turze 357 głosami) 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTF:  

- Bronisław Arcimowicz (wybrany w I turze 379 głosami) 

- Katarzyna Buszko (wybrana w I turze 356 głosami) 

- Ewa Kurek (wybrana w I turze 394 głosami) 

- Jerzy Matyjasek (wybrany w I turze  358 głosami) 

- Antoni Paja (wybrany w I turze 354 głosami) 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego PTF: 

- Longin Gładyszewski (wybrany w I turze 445 głosami) 

- Kazimierz Grotowski (wybrany w II turze 267 głosami) 

- Teresa Grycuk (wybrana w II turze 280 głosami) 

- Anna Okopińska (wybrana w I turze 463 głosami) 

- Beata A. Pietrewicz (wybrana w II turze 267 głosami) 



- Andrzej Więckowski (wybrany w I turze 454 głosami) 

- Małgorzata Wysocka-Kunisz (wybrana w II turze 269 głosami) 

W I turze oddano 559 głosów, w II turze -  476 głosów, w turze dodatkowej – 486 głosów.   

W wyborach średnio wzięło udział 25% członków PTF, w tym najwyższa frekwencja 

wyborcza była w Oddziale Bydgoskim (średnio 50%). 

 

4. Do Komisji Wyborczej PTF napłynęły informacje, że do grup członków były rozsyłane 

przez niektóre osoby listy poparcia jednej z kandydatur na prezesa PTF.  Regulamin 

wyborczy dopuszczał organizowanie przez oddziały PTF spotkań wyborczych z kandydatami  

i nie przewidywał ciszy wyborczej – zdaniem Komisji Wyborczej PTF taka wymiana opinii 

była więc dopuszczalna.  

Komisja Wyborcza wypowiedziała się jednak negatywnie w sprawie (zgłoszonej przez 

jednego z kandydatów na prezesa PTF) opublikowania na stronie internetowej  wyborów listy 

osób zgłaszających  poszczególnych kandydatów – nie można zmieniać zasad wyborów w 

czasie ich trwania, a publikacji takiej listy nie przewidują ani statut i  regulamin wyborczy, 

ani  przyjęte wcześniej uchwały wyborcze.  

Na stronie internetowej wyborów, tuż po rozpoczęciu głosowania,  umieszczone zostały 

wyjaśnienia w związku z certyfikatem zabezpieczeń witryny używanej przy głosowaniu oraz 

z wpisywaniem identyfikatora.  

Otrzymane zwroty listów i nadesłane listy z aktualnymi adresami pozwoliły poprawić dane 

około 50 członków w bazie elektronicznej PTF.  

 

5. Na podstawie zebranego doświadczenia w drugich powszechnych wyborach  Komisja 

Wyborcza postuluje przed następnymi wyborami rozważenie następujących spraw: 

• Do regulaminu wyborczego należałoby dodać zasady postępowania w wypadku 

uzyskania przez kandydatów w II turze równej liczby głosów (np. można by 

uwzględniać sumę głosów z I i II tury) oraz uwzględnić możliwość przeprowadzania 

więcej niż dwóch tur wyborów.  

• Wyraźne określenie w uchwałach wyborczych, czy mają być publikowane nazwiska 

osób zgłaszających poszczególnych kandydatów i czy obowiązuje cisza wyborcza     

w okresach głosowań. 

• W listach z danymi do głosowania trzeba poprosić o zachowanie do następnych tur 

zarówno identyfikatora jak i adresu strony z kartą wyborczą oraz zasugerować 



wklejanie identyfikatora do odpowiedniego okienka karty wyborczej zamiast 

wpisywania go z klawiatury.  

• Głosowanie powinno się kończyć w czwartek lub piątek, by już w sobotę Komisja 

Wyborcza na swym posiedzeniu mogła ustalić wyniki głosowania – pozwoli to skrócić 

czas trwania wyborów.  

 

6. Pełna dokumentacja przebiegu prac Komisji Wyborczej PTF (zgłoszenia kandydatów, 

sprawozdania z  posiedzeń, listy obecności, obwieszczenia) znajduje się w Biurze ZG PTF 

oraz w części upublicznionej na stronie internetowej wyborów na serwerze PTF: 

http://ptf.fuw.edu.pl/wyb09/wyb2009.html 

 

 

 

 

 

Zygmunt Ajduk                                           

Przewodniczący Komisji Wyborczej PTF 

Warszawa, 6  lipca 2009 r. 


