
Instrukcja użytkownika Obwodowych Zebrań Wyborczych. 

 

Instrukcja zawiera opis procedur: 

a) zgłoszenia kandydata w wyborach delegatów na okręgowe zjazdy delegatów, 

b) głosowanie w wyborach delegatów na okręgowe zjazdy delegatów. 

 

Zgłoszenie kandydata/kandydatów w wyborach delegatów na okręgowe zjazdy delegatów 

 

    a)  Po poprawnym zalogowaniu się na konto członkowskie w portalu PIIB 

(https://portal.piib.org.pl/) należy nacisnąć przycisk „Obwodowe zebrania wyborcze” 

 

 

 

Każdy uczestnik obwodowego zebrania wyborczego posiadający czynne prawo wyborcze ma 

możliwość zgłoszenia kandydata/kandydatów na delegata na okręgowe zjazdy, w tym też własnej 

osoby. Liczba zgłoszonych kandydatur nie jest ograniczona.  

 

 

 

 

 

https://portal.piib.org.pl/


 

 

W celu zgłoszenia kandydatur należy nacisnąć przycisk „Zgłoś kandydatów na delegatów 

wybieranych podczas Zebrania wyborczego”. 

 

 

W kolejnym oknie mamy możliwość zgłoszenie swojej kandydatury lub zgłoszenia 

kandydata/kandydatów. Aby zgłosić kandydata należy wprowadzić jego numer członkowski lub 

nazwisko, a następnie nacisnąć przyciska „Szukaj”. Następnie należy zaznaczyć wybraną osobę 

i zatwierdzić jej zgłoszenie przyciskiem „Zgłoś kandydata”.   

Uwaga! Osoba zgłoszona otrzyma powiadomienie na swój adres e-mail z prośbą o 

potwierdzenie swojej kandydatury. Dopiero po jej potwierdzeniu zostanie umieszczona na 

liście kandydatów na delegata okręgowego zjazdu. 

Aby zgłosić samego siebie należy przycisnąć przycisk „Zgłoś swoją kandydaturę” 

 

 

Następnie z listy dostępnych zebrań należy wybrać zebranie wyborcze w którym chcemy się 

zgłosić jako kandydat, a następnie potwierdzić dokonany wybór. 

 



 

 

Na skrzynce e-mail przypisanej do konta w portalu PIIB powinna znaleźć się wiadomość z linkiem 

do ankiety osobowej kandydata. 

 



Po kliknięciu w link Edytuj dane w przeglądarce pojawi się ankieta z polami do uzupełnienia. Sekcja 

„Wybierz obrazek” umożliwia dodane swojego zdjęcia profilowego. Sekcje „Opis”, 

„Doświadczenie”, „Dotychczasowa działalność w izbie” umożliwiają dodanie opis o swojej 

kandydatury.  

 

Wypełnienie ankiety  nie jest obowiązkowe i można do niej wrócić w dowolnym momencie 

trwania zebrania wyborczego, poprzez kliknięcie w link otrzymany w wiadomości mailowej 

potwierdzającej zgłoszenie lub kliknięcie podobnej wiadomości w powiadomieniach na karcie 

użytkownika w portalu PIIB. 

 

 Aby zgłosić innego członka należy przycisnąć przycisk Zgłoś kandydatów na delegatów 



wybieranych podczas Zebrania wyborczego 

Następnie należy użyć wyszukiwarki by wyszukać osobę, którą chcemy zgłosić jako kandydata w 

wyborach. Wyszukanie właściwej osoby możemy dokonać po imieniu i nazwisku, nazwisku lub 

numerze członkowskim.  

 

Wyszukiwarka wyświetli pasujące wyniki, interesujący nas rekord z danymi użytkownika 

odznaczamy, a następnie klikamy „Zgłoś kandydata”. 

 

 

 

 



Po kliknięciu przycisku system wyświetli informację i dodanym kandydacie na stanowisko ze 

statusem kandydat niepotwierdzony. Osoba zgłoszona otrzyma powiadomienie na swój adres e-

mail z prośbą o potwierdzenie swojej kandydatury. Dopiero po jej potwierdzeniu zostanie 

umieszczona na liście kandydatów na funkcje delegata okręgowego zjazdu, a jest status zmieni 

się na kandydat potwierdzony. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głosowanie e w wyborach delegatów na okręgowe zjazdy delegatów w wyborach 

 

Po poprawnym zalogowaniu do systemu w trakcie trwania obwodowego zebrania wyborczego należy 

kliknąć przycisk „Obwodowe zebrania wyborcze, a następnie kliknąć przycisk „Głosuj”. 



 

Po kliknięciu przycisku „Głosuj” zostanie wyświetlona lista kandydatów na funkcje delegata 

okręgowego zjazdu.  

 

 

 

Aby oddać głos na wybranego kandydata/kandydatów przy imieniu i nazwisku danego kandydata 

należy odznaczyć checkbox , a następnie zatwierdzić dokonany wybór przyciskiem „Oddaj 

głos” 

Uwaga. Po oddaniu głosu wyniki nie mogą być zmienione. 



 

Opis widoku z listą kandydatów. 

1. Informacja dla uczestnika o maksymalnej ilości głosów możliwych do oddania podczas 

zebrania wyborczego. 

2. Liczba kandydatów w obwodowym zebraniu wyborczym. 

3. Kliknięcie przycisku „Pokaż kandydaturę” pozwala podejrzeć ankietę osobową kandydata. 

4. Przycisk „Oddaj Głos” umożliwia potwierdzenia dokonanego wyboru. 

 

Po poprawnym oddaniu głosu, otrzymujemy stosowny komunikat. 

 

 

Po zakończeniu zebrania wyborczego w systemie zostanie wyświetlona lista kandydatów z liczbą 

oddanych na nich głosów.  

 

Wyniki wyborów dostępne są po naciśnięciu przycisku „Pobierz raport z głosowania” 

Informacja o wybranych delegatach zostanie opublikowana po zakończeniu zebrania. 


