REGULAMIN
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego
Stowarzyszenia Hydrologów Polskich
w dniu 16 lutego 2016 r.
Art. 1
1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Stowarzyszenia, uczestniczący w Walnym Zebraniu
Wyborczym.
2. Bierne prawo wyborcze do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mają wszyscy
członkowie Stowarzyszenia, uczestniczący w Walnym Zebraniu Wyborczym. Członkowie nieobecni na
zebraniu mogą pisemnie przekazać swoją zgodę na kandydowanie do organów Stowarzyszenia.
3. W Walnym Zgromadzeniu Wyborczym mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
członków wspierających Stowarzyszenie oraz inne zaproszone osoby.
Art. 2
1. Wybory do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są bezpośrednie i tajne.
2. Walne Zebranie jest władne do wyboru Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz
podejmowania uchwał przy obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie
i bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie (§19 ust. 1 Statutu SHP).
Art. 3
1. Obrady Walnego Zebrania Wyborczego otwiera Prezes Stowarzyszenia.
2. Prezes Stowarzyszenia pełni z urzędu funkcję przewodniczącego Walnego Zebrania, chyba że zebrani
członkowie postanowią inaczej.
3. Przewodniczący Walnego Zebrania zarządza wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Przewodniczący sprawdza listę obecności członków uczestniczących w Walnym Zebraniu Wyborczym
i stwierdza kworum oraz prawomocność obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zebrania Wyborczego zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Komisja Skrutacyjna składająca się z 3 osób wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
7. Przewodniczący Walnego Zebrania Wyborczego zarządza wybór Komisji Wyborczej.
8. Komisja Wyborcza składająca się z 3 osób wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
Art. 4
1. Walne Zebranie wybiera:
a) Prezesa,
b) 2 Wiceprezesów,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika,
e) 4 członków Zarządu Głównego,
f) 3 członków Komisji Rewizyjnej,
g) 5 członków Sądu Koleżeńskiego.
Art. 5
1. Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą zgłaszać wszyscy
członkowie Stowarzyszenia, uczestniczący w Walnym Zebraniu Wyborczym.
2. Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zgłasza się w dowolnej
liczbie, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od statutowej liczby członków władz i organów
Stowarzyszenia, określonych w Art. 4.
3. Komisja Wyborcza dokonuje rejestracji kandydatów spełniających warunki zawarte w niniejszym
Regulaminie na liście kandydatów do wybieranych Władz w kolejności zgłoszeń.
4. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
Art. 6
1. Wybory do poszczególnych organów przeprowadza się w liczbie i według kolejności wskazanej w Art. 4.
2. Listy kandydatów tworzone są przed rozpoczęciem głosowań, a ich zamknięcie wymaga akceptacji Walnego
Zebrania Wyborczego na wniosek zgłoszony z sali.
Art. 7
1. Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze oddzielnie
dla poszczególnych organów Stowarzyszenia w podziale wskazanym w Art. 4.
2. Nazwiska i imiona kandydatów na kartach wyborczych należy wpisać w kolejności alfabetycznej.

Art. 8
1. Karty Wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zebrania rozdaje Komisja Wyborcza.
2. Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Prezydium Walnego Zebrania
Wyborczego nazwisk kandydatów, na których głosują.
3. Wybierający, w obecności członków Komisji Wyborczej, po wyrażeniu swej woli w głosowaniu tajnym,
składają karty wyborcze do urny.
4. Głosowanie kończy Przewodniczący Walnego Zebrania Wyborczego, który po stwierdzeniu, że wszyscy
obecni oddali głosy zarządza zakończenie głosowania.
Art. 9
1. Po zakończeniu głosowania, następuje otwarcie urn, po czym Komisja Skrutacyjna przystępuje do obliczania
głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie
większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalona w Art.4.
3. Po obliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przekazuje wynik głosowania Komisji
Wyborczej.
4. Komisja Wyborcza sporządza protokół z głosowania zawierający dane o liczbie:
a) osób uprawnionych do głosowania, którym wydano kartę,
b) głosów oddanych ważnych i nieważnych,
c) głosów ważnych, oddanych na poszczególnych kandydatów.
5. Niezwłocznie po sporządzeniu i podpisaniu przez Komisję Wyborczą protokołu, jej Przewodniczący ogłasza
wyniki wyborów do danego organu zgodnie z Art. 4. podając je do wiadomości uczestnikom Walnego
Zebrania.
Art. 10
1. W przypadku, gdy w limicie liczby członków wybieranego organu, określonego w Art. 4 na ostatnie miejsce
(w kolejności liczby oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na
jednakową liczbę głosów) Walne Zebranie Wyborcze dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi
kandydatami dokonując wyboru jednego z tych kandydatów.
2. Głosowanie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 powtarza się aż do wyboru jednego z kandydatów, nie
więcej jednak niż trzykrotnie. Jeżeli po trzykrotnym dodatkowym głosowaniu nie zostanie dokonany wybór
jednego z kandydatów to Przewodniczący Walnego Zebrania Wyborczego ma obowiązek zawiesić obrady
i po ich wznowieniu powtórzyć całą procedurę wyborów do tego organu.
Art. 11
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński wybierają niezwłocznie swoich przewodniczących.
Art. 12
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Walne Zebranie kierując się
postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, a w ostateczności powszechnie obowiązującymi
normami zwyczajowymi.
Art. 13
Wyniki wyborów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego potwierdza się osobnymi
uchwałami.
Art. 14
Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący ogłasza zamknięcie
obrad Walnego Zebrania Wyborczego.
Art. 15
1. Z Walnego Zebrania Wyborczego Sekretarz Prezydium sporządza protokół i podpisuje go wraz
z Przewodniczącym obrad.
2. Protokół powinien zawierać stwierdzenie prawomocności obrad, datę, miejsce obrad, liczbę członków,
porządek obrad, krótki przebieg dyskusji, treść powziętych uchwał oraz ewentualne sprzeciwy przeciwko
uchwałom. Przy podjętych uchwałach należy podać liczbę głosów za daną uchwałą, przeciwko uchwale
i liczbę głosów wstrzymujących się.
3. Każdy członek Stowarzyszenia i upoważniony przedstawiciel członka wspierającego ma prawo przeglądać
protokół Walnego Zebrania Wyborczego, jak też żądać dostarczenia odpisów interesującej go uchwały.
Art. 16
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

