Związek Zawodowy Inżynierów i Techników

Sekcja Młodych
ORDYNACJA WYBORCZA
§ 1.
Wybory do władz Sekcji Młodych Związku Zawodowego Inżynierów i Techników odbywają się
zgodnie z zapisami niniejszej Ordynacji oraz obowiązującym Statutem Związku.
§ 2.
Niniejsza Ordynacja dotyczy wyborów:
 Przewodniczącego Sekcji Młodych
 Członków Zarządu Sekcji Młodych,
§ 3.
Wybory określone w § 2 odbywają się w sposób tajny lub jawny wg decyzji uczestników
Zebrania Wyborczego.
§ 4.
Członek Sekcji kandydujący w wyborach powinien być obecny na zebraniu i wyrazić zgodę na
kandydowanie.
§ 5.
1. Listę kandydatów zamyka się po wyczerpaniu zgłoszeń i podjęciu Uchwały o zamknięciu listy
kandydatów.
2. Na liście kandydatów powinno być zgłoszonych co najmniej tylu kandydatów, ile jest
zgłoszonych miejsc.
§ 6.
1. Kandydatem do władz Sekcji Młodych może być każdy członek Związku zgłoszony do prac
w Sekcji przez swoją organizację macierzystą na oficjalnym druku stanowiącym Załącznik do
Regulaminu i uczestniczący w zebraniu wyborczym.
2. Kandydat musi spełniać kryteria opisane w Regulaminie, będącym załącznikiem do
Regulaminu Sekcji Młodych.
§ 7.
1. Każdy uprawniony, uczestniczący w zebraniu może zgłosić na funkcję Przewodniczącego
jednego kandydata.
2. O wyborze Przewodniczącego decyduje bezwzględna większość głosów obecnych na
zebraniu tzn. 50% + 1 głos. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów
wymaganej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie na dwóch
kandydatów, którzy uzyskali w pierwszym głosowaniu największą liczbę głosów. W tym
głosowaniu o wyborze decyduje zwykła większość głosów (aż do skutku).
3. W przypadku uzyskania w wyborach w wyborach jednakowej ilości głosów na ostatnim
miejscu mandatowym przeprowadza się wybory uzupełniające w którym biorą udział
kandydaci, którzy uzyskali równą ilość głosów.
§ 8.
1. Każdy Delegat może zgłosić jednego kandydata na Członka Zarządu Sekcji.
2. Zarząd Sekcji Młodych stanowią:
a) Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz i dwóch Członków Zarządu Sekcji
Młodych.
b) Prezydium Zarządu liczy trzech członków: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i
Sekretarz.
c) Prezydium Zarządu jest wybierane spośród Członków Zarządu na jego pierwszym
posiedzeniu na wniosek Przewodniczącego Sekcji.
Niniejsza Ordynacja Wyborcza została przyjęta przez Zebranie Wyborcze w dniu 20 września
2014 roku

