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§1 

1. W obradach WZO biorą udział delegaci Kół, członkowie Honorowi SEP z terenu 
Oddziału, członkowie: ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji oddziałowych  
i innych jednostek organizacyjnych oddziału, zasłużeni seniorzy SEP z oddziału 
oraz  goście zaproszeni, w tym przedstawiciele członków wspierających. 

2. Czynne prawo wyborcze posiadają jedynie delegaci Kół SEP oraz członkowie 
honorowi SEP.  

3. Pozostali uczestnicy WZO tj. ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji oddziału  
i innych jednostek organizacyjnych oddziału, zasłużeni seniorzy SEP z oddziału 
oraz goście zaproszeni przez ZO biorą udział w obradach głosem doradczym. 

 

§2 

1. Podstawą do stwierdzenia prawomocności WZO jest lista obecności delegatów 
Kół i członków honorowych sprawdzona przez Komisję Mandatową. 

2. W pierwszym terminie zwołane Zgromadzenie Walne Oddziału  jest prawomocne 
przy udziale, co najmniej 50% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie 
bez względu na liczbę obecnych. 

 

 §3 

1. Uprawnieni członkowie WZO uczestniczący w zebraniu wybierają ze swojego 
grona Prezydium Zgromadzenia w składzie: przewodniczący oraz członek 
Prezydium.  

2. Prezydium WZO czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem zebrania, dba 
o przestrzeganie regulaminu obrad, oraz jest uprawnione jego interpretacji. 

 

§4 

WZO obraduje i podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy,  
nie objęte, porządkiem obrad mogą być rozpatrzone, jeśli zostaną zgłoszone  
 



 

 

do porządku obrad lub uznane za nagłe przez większość uczestników uprawnionych  
do głosowania. 

 

§5 

WZO wybiera z grona uprawnionych delegatów większością głosów: 

• KOMISJĘ MANDATOWĄ – która bada złożone przez ustępujący Zarząd Oddziału 
listy delegatów wybranych w poszczególnych Kołach oraz przygotowaną  
na ich podstawie zbiorczą listę delegatów na WZO. Następnie sprawdza listy 
obecności i przedkłada WZO protokół podający liczbę przybyłych na WZO 
delegatów uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym. Jeżeli liczba 
obecnych na WZO delegatów wynosi co najmniej 1/2 liczby uprawnionych 
uczestników to przewodniczący WZO ogłasza prawomocność obrad. Obrady WZO 
w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych (zgodnie ze 
statutem § 48.1). Komisja składa się z trzech osób, które ze swego grona 
wybierają przewodniczącego Komisji. 

• KOMISJĘ SKRUTACYJNĄ – która nadzoruje przygotowanie urny do głosowań 
tajnych oraz sporządzanie kart do głosowania na kandydatów wg list 
otrzymanych od Komisji Wyborczej i rozdaje karty do głosowania. 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej informuje delegatów o sposobie 
głosowania. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nadzorują składanie kart do 
głosowania przez delegatów, sprawdzają uprawnienia głosujących i właściwy 
przebieg głosowania.  Komisja składa się z pięciu osób, które ze swego grona 
wybierają przewodniczącego Komisji. 

• KOMISJĘ UCHWAŁ I WNIOSKÓW – która na podstawie referatu 
sprawozdawczo-programowego i dyskusji opracowuje projekt uchwały, który 
poddaje akceptacji Zgromadzenia. Komisja składa się z trzech osób, które  
ze swego grona wybierają przewodniczącego Komisji. 

 

§6 

Kandydatów na członków Komisji proponuje przewodniczący Zgromadzenia. Lista 
kandydatów może być uzupełniona przez uczestniczących w zebraniu uprawnionych 
członków WZO. W przypadku, gdy uzgodniona lista kandydatów odpowiada przyjętej 
liczbie członków Komisji, głosowanie może odbyć się na całą listę. W przypadku 
większej liczby kandydatów, przewodniczący zarządza głosowanie jawne na 
poszczególnych kandydatów, względnie wnioskuje o rozszerzenie Komisji.  
W przypadku głosowania imiennego o powołaniu do Komisji decyduje większość 
uzyskanych głosów. 

 

§7 

WZO może powziąć uchwałę określającą czas trwania wystąpień. 

 

 



 

§8 

Przewodniczący WZO zobowiązany jest udzielić głosu poza kolejnością w sprawie nagłej 
lub w sprawie formalnej. 

 

§9 

Wnioski formalne przyjmowane są przez Zgromadzenie drogą głosowania. Wnioski 
formalne składa się ustnie, o ile przewodniczący zebrania nie zażąda wniosku na piśmie. 

 

§10 

Przewodniczący WZO ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli: 

• odbiega od przedmiotu dyskusji, 

• przekracza ustalony czas wystąpienia. 

W przypadku nieskuteczności zwrócenia uwagi przez przewodniczącego, ten ostatni 
może odebrać głos mówcy. 

 

§11 

Zaleca się, aby zabierający głos w dyskusji kończył wypowiedź konkretnym wnioskiem 
złożonym na piśmie do Komisji Uchwał i Wniosków lub do Prezydium Zgromadzenia. 

 

§12 

Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, większością głosów uczestników 
Zgromadzenia, uprawnionych do głosowania. 

 

§13 

Uczestnicy WZO przy głosowaniu legitymują się mandatami. Do przeliczenia głosów 
przewodniczący może wezwać członków Komisji Skrutacyjnej. Jeżeli większość głosów 
jest oczywista, przewodniczący nie zarządza obliczanie głosów, lecz ogłasza wynik 
stwierdzeniem wyraźnej większości. 

 

§14 

1. Absolutorium udzielane jest dla Zarządu Oddziału w głosowaniu jawnym na wniosek 
Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

2. Wniosek w sprawie przegłosowania absolutorium przedstawia Przewodniczący 
Zgromadzenia po zakończeniu dyskusji nad sprawozdaniami. 

 

§15 

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie  
nad wnioskami przedstawionymi przez komisję Uchwał i Wniosków. 



 

§16 

 

Kolejność głosowania wniosków i poprawek ustala Prezydium Zgromadzenia. 

 

§17 

1. WZO wybiera kolejno w odrębnych głosowaniach: 

• Prezesa Oddziału 

• Członków Zarządu Oddziału 

• Członków Komisji Rewizyjnej Oddziału 

• Członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału 

• Delegatów na XL Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy. 

 

§18 

Wybory prezesa Oddziału i członków ZO, KRO i SKO oraz delegatów na WZD SEP  
są tajne. 

 

§19 

Przed ustaleniem list kandydatów Walne Zgromadzenie ustala w głosowaniu jawnym 
liczbę wybieranych: 

A.  15-osobowy Zarząd Oddziału (zgodnie ze Statutem § 26.1.2, § 30.1, §50.1, §50.4) 

B.  5 osobową Komisję Rewizyjną Oddziału (zgodnie ze Statutem § 26.1.3, § 32.1, 
§50.1, §50.4) 

C.  5 osobowy Sąd Koleżeński Oddziału zgodnie z statutem § 26.1.4, § 33.1, §50.1, 
§50.4) 

D.  7 delegatów na XL Walny Zjazd Delegatów SEP w Bydgoszczy, wyznaczony przez 
Zarząd Główny SEP na dni 23-24 września 2022 roku. 

 
Uwaga: wg Uchwały ZG SEP nr 201/2018-2022 z dnia 26 stycznia 2022r. liczba 
delegatów z Oddziałów wynosi 1 delegat na każde rozpoczynające się 150 członków. 
Zgodnie z przyjętym kluczem wyborczym nasz oddział wybiera 8 delegatów, 
uwzględniając w tym wybranego prezesa Oddziału. Delegatami są także członkowie 
honorowi SEP z naszego oddziału (zgodnie ze statutem § 15. pkt.3).  
Zatem ogólna liczba delegatów z OZW SEP wynosi 14 delegatów WZD SEP (tj. 7 
delegatów wybranych na WZDO + wybrany Prezes oddziału i 6 członków 
honorowych Oddziału). 
 
 
 



 

 

§20 

Kandydatów do ZO, KRO i SKO oraz na delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP  
w Bydgoszczy przedstawia w układzie alfabetycznym Komisja Wyborcza Oddziału 
wybrana przez Zarząd Oddziału zgodnie z § 26 ust.3 Statutu SEP. Liczba kandydatów 
powinna być nie mniejsza  od liczby wybieranych członków. 

 

§21 

Kandydatów do władz Oddziału i na delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP mogą 
zgłaszać (na załączonej Karcie Zgłoszenia) do Komisji Wyborczej ( zgodnie § 50 pkt.2 
Statutu SEP): 

a. delegaci Kół oraz członkowie honorowi SEP, 

b. ustępujący Zarząd OZW SEP, 

c. Komisja Rewizyjna OZW SEP spośród członków ustępujących władz, 

d. Komisja Wyborcza Oddziału, 

e. Oddziałowe Kolegia Sekcji Naukowo-Technicznych działające w OZW SEP. 

 

§22 

Zgłoszeni kandydaci powinni być członkami zwyczajnymi lub honorowymi SEP. Każdy 
z kandydatów do władz powinien wyrazić pisemną zgodę na pełnienie proponowanej 
funkcji. 

 

§23 

Przewodniczący WZO informuje o trybie głosowania i warunkach jakie muszą być 
spełnione, aby głos był ważny. 

 

§24 

1. Prezesem Oddziału zostaje kandydat, który uzyskał ponad 1/2 oddanych ważnych 
głosów. 

2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał 
wymaganej w ust. 1 liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch 
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania 
równej liczby głosów o umieszczeniu na liście kandydatów do drugiej tury 
głosowania decyduje dłuższy staż członkowski w SEP. Prezesem zostaje wybrany 
kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów 
kandydat o dłuższym stażu członkowskim. 

 



 

 

§25 

Członkami Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego 
Oddziału i Delegatami na Walny Zjazd Delegatów SEP zostają kandydaci, którzy  
w wyniku wyborów uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania 
przez kandydatów na miejscach mandatowych równej liczby głosów, o wyborze 
decyduje dłuższy staż członkowski. 

 

§26 

Głosowanie odbywa się przez wrzucenie kart wyborczych do urny wyborczej pod 
nadzorem Komisji Skrutacyjnej. Członkowie Komisji sprawdzają mandaty i mogą na nich 
dokonywać odpowiednich oznaczeń. 

 

§27 

Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna przelicza liczbę głosów i ogłasza wynik wyborów,  
oraz sporządza protokół, który powinien zawierać:  
• ogólną liczbę delegatów uprawnionych do głosowania oraz liczbę delegatów obecnych  

na WZO,  
• ogólne liczby głosów oddanych w poszczególnych głosowaniach,  
• liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z uszeregowaniem nazwisk  

wg malejącej liczby głosów,  
• liczbę głosów nieważnych w poszczególnych głosowaniach,  
• imienny skład nowo wybranych władz OZW SEP.  

 

§28 

Kandydat do władz i organów Oddziału oraz na delegata nie może być członkiem 
Komisji Skrutacyjnej.  

 

§29 

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad przewodniczący zamyka obrady WZDO. 

 

Opracowała: 

Teresa Machoń 

Katowice, 30.05.2022r. 

 

 

 


