
REGULAMIN XIV WALNEGO ZGROMADZENIA  
ODDZIAŁU PIOTRKOWSKIEGO SEP  

/opracowany na podstawie statutu SEP/ 
 

I. WZO w głosowaniu w jawnym wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego 
zgromadzenia oraz protokólanta zgromadzenia. 

II.  WZO w głosowaniu jawnym zatwierdza porządek obrad. 
III.  WZO w głosowaniu jawnym zatwierdza Regulamin XIV walnego Zgromadzenia OPt SEP. 
IV.  WZO w głosowaniu jawnym wybiera trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków. 
V. WZO w głosowaniu jawnym wybiera trzech członków Komisji Wyborczej. 

VI.  WZO w głosowaniu jawnym wybiera trzech członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 
VII.  WZO w głosowaniu jawnym przyjmuje uchwałę ws. absolutorium dla ustępującego Zarządu 

OPt SEP. 
VIII.  WZO w głosowaniu jawnym przyjmuje uchwałę ws. ilości członków ZO, KRO i SKO. 

IX.  WZO w głosowaniu jawnym przyjmuje wniosek o zamknięciu list wyborczych kandydatów 
do władz OPt SEP. 

X. WZO w głosowaniu tajnym wybiera Prezesa OPt SEP. 
XI.  WZO w głosowaniu tajnym wybiera członków Zarządu OPt SEP. 

XII.  WZO w głosowaniu tajnym wybiera członków Komisji Rewizyjnej OPt SEP. 
XIII.  WZO w głosowaniu tajnym wybiera członków Sądu Koleżeńskiego OPt SEP. 
XIV.  WZO w głosowaniu tajnym wybiera delegatów na XL walny Zjazd Delegatów SEP. 
XV. WZO w głosowaniu jawnym przyjmuje uchwały XIV WZO. 
 
Wyciąg ze Statutu SEP 
 
I          Władzami Oddziału SEP są /§ 26/ 
 

1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane w skrócie WZO. 
2. Zarząd Oddziału, zwany w skrócie ZO. 
3. Organem kontrolnym jest Komisja Rewizyjna Oddziału, zwana skrócie KRO. 
4. Organem orzekającym w sprawach o naruszenie postanowień statutu lub zasad etycznego 

postępowania jest Sąd Koleżeński Oddziału, zwany w skrócie SKO. 
5. Organami doradczymi i roboczymi ZO są oddziałowe komisje, których     

problematykę i zakres prac określa ZO. 
 
II W Walnym Zgromadzeniu Oddziału udział biorą : /§ 27/ 
 

1. Z głosem stanowiącym członkowie honorowi z oddziału i wybrani według ustaleń ZO 
delegaci kół oraz na zasadach ustalonych przez ZO z głosem stanowiącym lub doradczym  
przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych. 

2. Z głosem doradczym członkowie ustępującego ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji 
oddziałowych i innych jednostek organizacyjnych oddziału, zasłużeni seniorzy SEP 
z oddziału oraz goście zaproszeni przez ZO. 

 
III Do kompetencji WZO należy /§28/ 
 

1. Uchwalanie kierunków działalności oddziału. 
2. Rozpatrywanie sprawozdań ZO z działalności własnej oraz oddziału, sprawozdań   

KRO i SKO. 



3. Ocena działalności oddziału i rozpatrywanie wniosku KRO w sprawie absolutorium   dla 
ustępującego ZO. 

4. Wybór Prezesa Oddziału oraz członków ZO, KRO, SKO i KWO. 
5. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów SEP (w skrócie WZD). 
6. Uchwalanie regulaminów WZO, ZO, KRO i KWO. 
7. Rozpatrywanie zaskarżonych uchwał Zarządu Oddziału. 
8. Ustanawianie oddziałowych wyróżnień. 
9. Podejmowanie uchwały w sprawie uzyskania osobowości prawnej. 
10. Podejmowanie uchwały dotyczącej wniosku o rozwiązaniu oddziału. 

 
IV  Komisja Wyborcza Oddziału  /§26/ 
 

Oddział, w którym zwołano walne zgromadzenie delegatów oddziału i w skład którego 
wchodzi co najmniej 10 kół, może utworzyć komisje wyborczą oddziału (KWO), jako organ 
doradczy i wyborczy WZO. Przy tworzeniu komisji i jej działalności mają zastosowanie 
odpowiednio postanowienia zawarte w §23 statutu. 
 

V Obrady wszystkich władz i organów są prawomocne do podejmowania uchwał oraz 
dokonywania wyborów przy obecności co najmniej ½ liczby osób z głosem stanowiącym. 
Obrady WZO w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych. Uchwały 
i decyzje WZO są podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad /§48/ 

 
VI  O terminie, miejscu i porządku obrad WZO, zarząd oddziału zawiadamia członków 

lub delegatów co najmniej na 14 dni przed terminem WZO /§28/. 
 
VII W skład ZO wchodzą: Prezes Oddziału i nie więcej niż 15 członków /§30/. 
 
VIII W skład KRO wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona 
 przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza /§32/. 
 
IX W skład SKO wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona 
 przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza /§33/. 
 
X Liczbę delegatów na WZD ustala Zarząd Główny proporcjonalnie do liczby członków 
 zarejestrowanych w Oddziale na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZD. 
 
XI Zasady ordynacji wyborczej. 
  

1. Kadencja władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli trwa cztery lata /§47/. 
2. Funkcje: prezesa SEP, prezesa oddziału, przewodniczącego GKR i przewodniczącego KRO 

mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje /§47/. 
3. Funkcje członka zarządu głównego i członka zarządu oddziału nie może być łączona 

z funkcją członka głównej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej oddziału oraz sadów 
koleżeńskich obu instytucji. Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być w związkach 
rodzinnych lub podległości służbowej z członkami kontrolowanych zarządów /§47/. 

4. Kandydatów do władz i organów kontrolnych mogą zgłaszać do Komisji Wyborczej  
• Delegaci na WZO i członkowie honorowi 
• ustępujący Zarząd 
• ustępująca Komisja Rewizyjna spośród członków ustępujących władz i organów 



5. Kandydatami do władz mogą być zwyczajni i honorowi członkowie SEP, którzy mają bierne 
prawo wyborcze i wyrażają pisemną zgodę na pełnienie proponowanych funkcji /§50/. 

6. W wyniku wyborów Prezesem Oddziału zostaje kandydat, który uzyskał ponad ½   
oddanych ważnych głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na Prezesa żaden z kandydatów 
nie uzyskał wymaganej liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch 
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 
W wypadku uzyskania równej liczby głosów o umieszczeniu na liście kandydatów do drugiej 
tury głosowania decyduje dłuższy staż członkowski. Prezesem zostaje kandydat, który uzyska 
większą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów kandydat o dłuższym stażu 
członkowskim /§51/. 

7. Członkami ZO, KRO, SKO i KWO zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno 
największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach 
mandatowych równej liczby głosów o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski /§51/. 

8. Wybrany Prezes Oddziału uzyskuje mandat delegata na WZD. Mandat Prezesa mieści się 
w ogólnej liczbie delegatów Oddziału /§51/. 

9. Mandat delegata trwa do czasu wybrania delegatów na następną kadencję /§49/. 
10. Wybory delegatów, członków władz, organów kontrolnych i orzekających są tajne, odbywać 

się będą przez złożenie głosów na kartach wyborczych do urny po okazaniu mandatu /§47/. 
11. Karty wyborcze zawierać będą nazwiska kandydatów osobno dla poszczególnych władz, 

uszeregowane przez Komisję Wyborczą w kolejności alfabetycznej. 
12. Oddany głos jest ważny wtedy, gdy karta wyborcza zawiera najwyżej tyle nieskreślonych 

nazwisk kandydatów ile osób ma być wybranych w danym głosowaniu. 
13. W wypadku rezygnacji lub niemożności pracy w okresie kadencji członka wybranego przez 

WZO na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej 
liczby głosów. 

 
Zarząd OPT SEP 


