Stowarzyszenie Inżynierów
i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem
Oddział Cieszyn

WALNY ZJAZD ODDZIAŁU
Ordynacja wyborcza
§1
1. Ordynacja wyborcza precyzuje i uzupełnia regulamin obrad Walnego Zjazdu w części wyboru
władz Oddziału SITPChem oraz Delegatów na Walny Zjazd SITPChem.
2. Uchwalona przez Walny Zjazd Oddziału ordynacja wyborcza staje się prawem wyborczym danej
kadencji.
§2
1. Walny Zjazd Oddziału SITPChem zwany dalej Zjazdem wybiera:
1) Prezesa Zarządu Oddziału – 1 mandat
2) Zarząd Oddziału – 9 mandatów
3) Komisję Rewizyjną Oddziału – 3 mandaty
4) Sąd Koleżeński Oddziału - 3 mandaty
5) Delegatów na Walny Zjazd SITPChem – 3 mandaty ( +1 rezerwowy)
6) Delegatów do Rady Federacji NOT - 3 mandaty
2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom i członkom honorowym SITPChem
(uczestnicy Zjazdu z głosem stanowiącym).
3. Kandydować można tylko do jednego organu władzy. Na Delegata na Walny Zjazd SITPChem
można kandydować niezależnie od tego czy kandyduje się do władz Oddziału
4. Wybory przeprowadza się w dwóch turach:
1) W pierwszej turze głosowania przeprowadza się wybory Prezesa Zarządu Oddziału
2) W drugiej turze głosowania przeprowadza się wybory członków Zarządu Oddziału, Komisji
Rewizyjnej Oddziału, Sądu Koleżeńskiego Oddziału oraz Delegatów na Walny Zjazd
SITPChem i Rady Federacji NOT.
3) Kandydaci, którzy odpadli w pierwszej turze głosowania mogą być (o ile wyrażą zgodę)
wpisani na listy wyborcze przygotowane na drugą turę głosowania.
5. Podstawą do przeprowadzenie wyborów jest ustalenie prawomocności Zjazdu zgodnie z § 6
Regulaminu Obrad Zjazdu.
6. Wybory do władz oraz Delegatów na Walny Zjazd SITPChem są tajne.
§3
W celu przeprowadzenia wyborów Zjazd wybiera spośród uczestników Zjazdu z głosem stanowiącym:
1. Komisję Mandatowo -Wyborczą w składzie 3- osobowym, zadaniem której jest:
1) przygotowanie imiennych list kandydatów na Prezesa Zarządu Oddziału, członków Zarządu
Oddziału, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
delegatów na Walny Zjazd SITPChem oraz delegatów
do Rady Federacji NOT na podstawie zgłoszeń uczestników Zjazdu
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2) przygotowanie ostatecznych imiennych list kandydatów ( list wyborczych) do władz
Oddziału oraz Delegatów na Walny Zjazd SITPChem i Rady Federacji NOT.
2. Komisję Skrutacyjną w składzie 3-osobowym. W skład Komisji nie mogą wchodzić kandydaci
do władz oraz Delegatów na Walny Zjazd SITPChem. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej
jest:
1) zorganizowanie głosowania i nadzór nad jego przebiegiem
2) obliczenie głosów oddanych w wyborach oraz ogłoszenie wyników wyborów na podstawie
sporządzonego protokółu.
3. Każda Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
§4
1. Komisja Mandatowo-Wyborcza sporządza listy kandydatów do władz Oddziału oraz Delegatów na
Walny Zjazd SITPChem i Rady Federacji NOT na podstawie kandydatur zgłaszanych przez
uczestników Zjazdu w liczbie nieograniczonej.
2. Każda zgłoszona kandydatura powinna zawierać krótką charakterystykę. Kandydat
powinien złożyć oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli w stosunku do któregokolwiek zgłoszonego kandydata wysunięte zostaną
sprzeciwy, wówczas uczestnicy Zjazdu z głosem stanowiącym w głosowaniu jawnym
większością głosów decydują czy daną kandydaturę pozostawić na liście wyborczej.
4. O zamknięciu list wyborczych decydują w głosowaniu jawnym uczestnicy Zjazdu z
głosem stanowiącym.
5. Komisja Mandatowo-Wyborcza sporządza listy do głosowania, odrębne dla każdego organu władzy
oraz na delegatów na Walny Zjazd SITPChem i Rady Federacji NOT, na których w porządku
alfabetycznym umieszcza imiona i nazwiska kandydatów.
6. Komisja Mandatowo-Wyborcza sporządza protokół ze swojej pracy, który musi być podpisany
przez wszystkich członków Komisji.
§5
1. Na podstawie sporządzonej przez Komisję Mandatowo-Wyborczą listy wyborczej zawierającej
kandydatów na Prezesa Zarządu Oddziału Komisja Skrutacyjna organizuje pierwszą turę
głosowania i nadzoruje jej przebieg.
2. Dopuszcza się zgłoszenie jednego kandydata na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału, w przypadku
braku większej ilości chętnych na tę funkcję.
3. Uprawnieni do głosowania uczestnicy Zjazdu na liście wyborczej powinni zostawić nieskreślone
jedno nazwisko. W innym przypadku głos jest nieważny.
4. Po zakończeniu głosowania na funkcję Prezesa Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza
protokół, w którym wyniki głosowania na każdego kandydata muszą być podane przy jego
nazwisku. Protokół musi być podpisany przez wszystkich członków Komisji
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5. Kandydat na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału powinien uzyskać więcej niż 50% ważnych
głosów.
§6
1. Na podstawie sporządzonych przez Komisję Mandatowo-Wyborczą list wyborczych
zawierających kandydatów do Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału, Sądu
Koleżeńskiego Oddziału, Delegatów na Walny Zjazd SITPChem oraz delegatów do Rady
Federacji NOT, Komisja Skrutacyjna organizuje drugą turę głosowania i nadzoruje jej przebieg.
Na listy wyborcze Komisja Mandatowo-Wyborcza dopisuje w przypadku zgody, nazwiska i
imiona osób, które odpadły w pierwszej turze głosowania.
2. Uprawnieni do głosowania uczestnicy Zjazdu na listach wyborczych do władz oraz na Delegatów
na Walny Zjazd SITPChem i Rady Federacji NOT głosują poprzez skreślenie tych kandydatów,
których nie akceptują. Skreśleń powinno być tyle, aby na listach wyborczych pozostały nie
skreślone nazwiska w ilości nie większej niż liczba mandatów przysługująca na dany organ
władzy oraz na Delegatów na Walny Zjazd SITPChem i Rady Federacji NOT.
W innym przypadku głos jest nieważny.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna oblicza głosy i sporządza protokół, w którym
wyniki głosowania na każdego kandydata muszą być podane przy jego nazwisku. Protokół musi
być podpisany przez wszystkich członków Komisji.
4. Za wybranych do poszczególnych organów władz Oddziału oraz na Delegatów na Walny Zjazd
SITPChem i Rady Federacji NOT uznaje się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno
największą ilość głosów.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów powodując tym samym
przekroczenie liczby mandatów, wówczas zarządza się dodatkowe głosowanie. Wybrany zostaje
ten kandydat, który otrzymał większą ilość głosów.

§7
Przewodniczący Komisji na podstawie sporządzonych protokółów składają Zjazdowi sprawozdanie z
prac Komisji.
§8
1. Ordynacja Wyborcza została uchwalona dnia 7.06.2022r. przez Walny Zjazd Oddziału
SITPChem w Cieszynie i obowiązuje na kadencję 2022 - 2026.
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