Regulamin wyborów i głosowań Polskiego Komitetu Geotechniki
(Załącznik do uchwały nr 5 Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Komitetu Geotechniki
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
do Regulaminu wyborów i głosowań PKG)
§1
Przepisy ogólne
1.

Uchwały wszystkich organów PKG i wyniki głosowań są przyjmowane kwalifikowaną
większością ½ głosów ważnych, w obecności co najmniej ½ osób uprawnionych
do głosowania. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony prawomocne uchwały i wyniki
głosowań mogą być przyjęte kwalifikowaną większością ½ głosów ważnych, w drugim
terminie, niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.

2.

Zgodnie z § 33 Statutu PKG uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania PKG
podejmuje Walne Zebranie Delegatów kwalifikowaną większością 2/3 głosów ważnych,
przy obecności co najmniej ½ delegatów.

3.

Głosowania w przypadku wyborów do organów PKG i przy podejmowaniu uchwał PKG
powinny się odbywać w sposób niejawny.

4.

Głosowania niejawne odbywają się na oficjalnych kartach wyborczych. W przypadku
wyborów do organów PKG przez skreślenie nazwisk nie wybieranych kandydatów.
W przypadku podejmowania uchwał przez napisanie na karcie: tak, nie lub wstrzymuję
się.

5.

W przypadku wyborów do organów PKG nazwiska kandydatów umieszczane są
na kartach wyborczych w porządku alfabetycznym.

6.

Za głosy nieważne uznaje się głosy oddane na nieoficjalnych kartach wyborczych, głosy
zawierające niewystarczającą liczbę skreśleń lub skreślenia nieczytelne.

7.

Za głosy wstrzymujące się uznaje się karty wyborcze bez skreśleń lub zawierające
skreślenia wszystkich kandydatów.

8.

Przepisy dotyczące Walnego Zebrania Delegatów
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.

9.

Delegaci na
Walne Zebranie Delegatów PKG zachowują swoje
na Nadzwyczajnych Walnych Zebraniach Delegatów w ciągu całej kadencji.
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§2
Uprawnienia do głosowania
1.

Zgodnie z § 18 statutu PKG uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu
Delegatów PKG są jedynie delegaci na WZD, w tym:
a) członkowie ustępującego Prezydium Zarządu PKG (w składzie pięcioosobowym
lub sześcioosobowym),
b) członkowie ustępującego Zarządu PKG (w składzie trzyosobowym),
c) członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej (w składzie trzyosobowym),

d) Przewodniczący Sekcji Geotechniki i Infrastruktury Podziemnej Komitetu Inżynierii
Lądowej i Wodnej PAN,
e) nowo wybrani przewodniczący Oddziałów lub Podkomitetów PKG,
f) Honorowy Prezydent PKG, jeżeli nie został wybrany w skład Prezydium Zarządu
PKG,
g) Honorowi Członkowie PKG,
h) delegaci Oddziałów lub Podkomitetów PKG w liczbie jeden na każdą rozpoczętą
dziesiątkę członków oddziału lub podkomitetu, biorąc pod uwagę liczbę członków
na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego WZD.
2.

Jeżeli delegatowi na Walne Zebranie Delegatów PKG przysługuje obecność z tytułu
pełnienia kilku funkcji, to ma on prawo tylko do jednego głosu na WZD.

3.

Uprawnionymi do głosowania na Walnym Zebraniu Członków
lub Podkomitetu są:
a) wszyscy członkowie Oddziału lub Podkomitetu,
b) Honorowi Członkowie PKG z danego Oddziału lub Podkomitetu.

4.

Uprawnionymi do głosowania na zebraniach Zarządu PKG (Zarządu Oddziału PKG
lub Zarządu Podkomitetu PKG) i na zebraniach Prezydium Zarządu PKG (Prezydium
Zarządu Oddziału PKG lub Prezydium Zarządu Podkomitetu PKG) są członkowie tych
organów.

5.

Zaleca się, aby uprawnieni do głosowania otrzymywali specjalne mandaty wyborcze
podczas podpisywania listy obecności, na początku zebrania. Mandaty powinny być
każdorazowo okazywane w trakcie pobierania kart wyborczych.

Oddziału

§3
Przewodniczący zebrania wyborczego, komisja wyborcza i komisja skrutacyjna
1.

Zebraniom Prezydium Zarządu PKG i zebraniom Zarządu PKG przewodniczy prezydent
PKG ( w wyjątkowych przypadkach, w razie nieobecności prezydenta PKG, jeden
z wiceprezydentów PKG).

2.

Zebraniom Prezydiów Zarządów Oddziałów (Podkomitetów) lub Zarządów Oddziałów
(Podkomitetów) przewodniczą przewodniczący oddziałów lub podkomitetów
(w wyjątkowych przypadkach, w razie nieobecności przewodniczącego oddziału
lub podkomitetu, jeden z wiceprzewodniczących oddziału lub podkomitetu).

3.

Walne Zebrania Delegatów PKG (Walne Zebranie Członków Oddziału lub Podkomitetu)
prowadzi przewodniczący zebrania. Kandydata na przewodniczącego zebrania zgłasza
ustępujący prezydent (przewodniczący Oddziału lub Podkomitetu) PKG. Wybór
przewodniczącego zebrania odbywa się w sposób jawny.

4.

W przypadku gdyby kandydat na przewodniczącego zebrania nie uzyskał w głosowaniu
kwalifikowanej większości ½ głosów, zgłasza się trzech kandydatów z sali i ponownie
przeprowadza się głosowanie jawne. Przewodniczącym zebrania zostaje osoba, która
uzyskała zwykłą większość głosów.

5.

Komisję Wyborczą, w liczbie 3 osób, wybiera się w sposób jawny, spośród osób
zgłoszonych z sali. Członkami Komisji Wyborczej nie mogą być osoby kandydujące
do organów PKG. Komisja wybiera spośród członków Przewodniczącego Komisji.

6.

Podstawowym zadaniem Komisji Wyborczej jest czuwanie nad przebiegiem wyborów
zgodnie z Regulaminem Wyborczym PKG. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się
do połączenia Komisji Wyborczej z Komisją Skrutacyjną.

7.

Komisję Skrutacyjną, w liczbie 3 osób, wybiera się w głosowaniu jawnym spośród osób
zgłoszonych z sali, zwykłą większością głosów. Członkami Komisji Skrutacyjnej nie
mogą być osoby kandydujące do organów PKG. Komisja wybiera spośród członków
Przewodniczącego Komisji.

8.

Do podstawowych obowiązków Komisji Skrutacyjnej należą:
a) sprawdzanie na początku zebrania, na podstawie listy obecności, czy zebranie jest
prawomocne do podejmowania uchwał lub głosowania. Prawomocność zebrania
ogłasza Przewodniczący Zebrania,
b) liczenie głosów oddanych w głosowaniu jawnym i niejawnym,
c) sprawdzanie czy liczba oddanych głosów w danym głosowaniu nie przekracza liczby
osób uprawnionych do głosowania na tym zebraniu,
d) sporządzenie protokołu wyborczego w trakcie zebrania, z podaniem liczby osób
uprawnionych do głosowania, liczby osób uprawnionych, uczestniczących w zebraniu
i wyników głosowań (liczba oddanych głosów, liczba głosów ważnych, liczba głosów
za, przeciw i wstrzymujących się od głosowania),
e) przekazanie protokołu wyborczego, podpisanego przez wszystkich członków Komisji
Skrutacyjnej, przewodniczącemu zebrania, przed zamknięciem zebrania.
§4
Podejmowanie uchwał

1.

Do podstawowych uchwał WZD należy uchwała w sprawie udzielenia votum zaufania
ustępującemu zarządowi i uchwały w sprawie zmiany Statutu PKG.

2.

Uchwały na Walnym Zebraniu Delegatów PKG można podejmować jedynie w sprawach
zgłoszonych do porządku obrad WZD, zawartego w piśmie powiadamiającym o zwołaniu
WZD lub NWZD.

3.

Uchwały Prezydium Zarządu lub Zarządu mogą być podejmowane w sprawach
zgłoszonych do porządku obrad na początku zebrania.

4.

Uchwały można podejmować jedynie w sprawach należących do kompetencji danego
organu PKG, zgodnie ze Statutem PKG.

5.

Projekty uchwał na WZD muszą być wcześniej przedstawione Komisji Wyborczej w celu
sprawdzenia ich zgodności ze Statutem PKG.

6.

Jeżeli Komisja Wyborcza nie została wybrana lub została połączona z Komisją
Skrutacyjną, projekty uchwał należy przekazać Przewodniczącemu zebrania.
§5
Wybór Prezydenta PKG

1.

Wybór prezydenta PKG odbywa się w głosowaniu niejawnym.

2.

Kandydatów na Prezydenta PKG zgłaszają, z krótkimi uzasadnieniami:

a) ustępujący Prezydent PKG (Honorowy Prezydent PKG), na podstawie rekomendacji
ustępującego Zarządu PKG,
b) osoby uprawnione do głosowania na WZD z sali.
3.

Wybór Prezydenta PKG odbywa się kwalifikowaną większością ½ głosów ważnych.

4.

Jeżeli zgłoszeni kandydaci uzyskali tą samą, najwyższą liczbę głosów, wybory odbywają
się ponownie w drugiej turze, w obecności tylko tych kandydatów.
§6
Wybór Honorowego Prezydenta PKG

1.

Kandydaturę Honorowego Prezydenta PKG zgłasza nowo wybrany Prezydent PKG,
na podstawie rekomendacji ustępującego Zarządu PKG.

2.

Wybór Honorowego Prezydenta PKG odbywa się w sposób niejawny, kwalifikowaną
większością ½ oddanych głosów ważnych.

3.

Honorowy Prezydent PKG wybierany jest, w głosowaniu niejawnym, kwalifikowaną
większością ½ głosów ważnych, w skład Prezydium Zarządu PKG.

4.

Honorowy Prezydent PKG jest wybierany w skład Prezydium Zarządu PKG, podobnie
jak inni członkowie Prezydium, tylko na daną kadencję.

5.

W skład Prezydium Zarządu może wchodzić tylko jeden Honorowy Prezydent PKG,
który wcześniej został wybrany w skład Prezydium Zarządu PKG.
§7
Wybór Zarządu PKG

1.

Wybór osób pełniących funkcje w Prezydium Zarządu i członków Zarządu PKG odbywa
się w sposób niejawny.

2.

Kandydatów na poszczególne funkcje i na członków Zarządu PKG zgłaszają:
a) Prezydent PKG,
b) osoby uprawnione do głosowania, z sali.

3.

Jeżeli nie zostaną zgłoszone z sali dodatkowe kandydatury, to głosowanie na osoby
pełniące funkcje w Prezydium Zarządu i na członków Zarządu może się odbyć na jednej
kartce wyborczej.

4.

W przypadku zgłoszenia z sali dodatkowej kandydatury na daną funkcję, głosowanie
na tą funkcję musi się odbyć na osobnej kartce wyborczej. Głosowanie na pozostałe
funkcje może się odbyć na jednej kartce wyborczej.

5.

Wybór osób pełniących funkcje w Prezydium Zarządu i członków Zarządu PKG odbywa
się kwalifikowaną większością ½ głosów ważnych.
§8
Wybór Komisji Rewizyjnej PKG

1.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej, w składzie 3 członków, odbywa się w sposób
niejawny.

2.

Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej PKG zgłaszają:

a) Prezydent PKG,
b) osoby uprawnione do głosowania, z sali.
3.

Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się kwalifikowaną większością ½ głosów
ważnych.

4.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji spośród siebie
i zgłaszają Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącemu zebrania, przed jego
zakończeniem.
§9
Wybór Sądu Koleżeńskiego PKG

1.

Wybór członków Sądu Koleżeńskiego PKG, w składzie 5 członków, odbywa się
w sposób niejawny.

2.

Kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego PKG zgłaszają:
a) Prezydent PKG,
b) osoby uprawnione do głosowania, z sali.

3.

Wybór członków Sądu Koleżeńskiego odbywa się kwalifikowaną większością ½ głosów
ważnych.

4.

Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybierają członkowie Sądu spośród siebie
i zgłaszają Komisji Skrutacyjnej i Przewodniczącemu zebrania, przed jego
zakończeniem.
§ 10
Podjęte uchwały i wyniki wyborów

1.

Uchwały podjęte przez WZD są kolejno odczytywane na końcu zebrania przez
Przewodniczącego zebrania.

2.

Przewodniczący zebrania odczytuje na końcu zebrania protokół Komisji Skrutacyjnej.
§ 11
Przepisy przejściowe

1.

Zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów PKG.

2.

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zebranie Delegatów
Komitetu Geotechniki i obowiązuje aż do odwołania.
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