Załącznik nr 1 do Statutu STOMOZ

ORDYNACJA WYBORCZA DO WŁADZ
STOWARZYSZENIA
MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

I.

Zasady ogólne

§1
Ordynacja wyborcza określa zasady i tryb wyboru władz Stowarzyszenia wszystkich
szczebli.

1.

2.
3.
2.
3.

§2
Prawo wybierania władz Stowarzyszenia poszczególnych szczebli mają:
1. naczelnych władz Stowarzyszenia - delegaci na Walny Zjazd Delegatów
Stowarzyszenia, wybrani na nadchodzącą kadencję podczas poprzedzających
Walny Zjazd Delegatów walnych zgromadzeń członków oddziałów
władz oddziałów Stowarzyszenia - członkowie oddziałów,
władz sekcji problemowych - członkowie sekcji.
Głosować można tylko osobiście.
Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos.

§3
Wybranymi do władz Stowarzyszenia poszczególnych szczebli mogą być członkowie
zwyczajni Stowarzyszenia, którzy wyrażą zgodę na kandydowanie.
§4
Kadencja władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli trwa 4 lata.
§5
1. Wybór władz stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że Walny
Zjazd zwykłą większością głosów zdecyduje inaczej.
2.
Do władz Stowarzyszenia zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno
największą liczbę głosów.
3.
Przepisy ust. 2 nie dotyczą wyboru Prezesa Zarządu Głównego i wiceprezesów,
których wybór dokonywany jest zgodnie z ustaleniami § 11.

4.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma w głosowaniu równą liczbę głosów i
nie można ustalić, który z tych kandydatów wchodzi do władz lub drugiej tury wyborów,
przeprowadza się na tych kandydatów głosowania dodatkowe do skutku.
5.
W sytuacji określonej w ust. 4 można odstąpić od ponownego głosowania, jeżeli
kandydaci zgłoszą rezygnację z kandydowania na rzecz jednego z pozostałych
kandydatów.
6.
Z kandydatów, którzy nie weszli do władz komisja skrutacyjna sporządza listę
rezerwową wg kolejności uzyskanych głosów.
§6
1. skreślony
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz
sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych oddziałów nie mogą pełnić innych funkcji w
Stowarzyszeniu.

II.

Wybór Prezesa Zarządu Głównego.

§7
Wyboru dokonuje Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia.
§8
Prezesem Zarządu Głównego może zostać kandydat, który:
1. jest członkiem zwyczajnym,
2.
uzyskał mandat delegata na Walny Zjazd.

1.
2.
3.
2.
3.

§9
Uprawnionymi do wysuwania kandydatur są:
1.
Zarząd Główny,
zarządy oddziałów,
delegaci na Walny Zjazd.
Listy kandydatów składane są do Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu .
Komisja Wyborcza sporządza i przedstawia alfabetyczną listę kandydatów na
stanowisko Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 10
Przeprowadzenie wyborów zarządza Prezydium Walnego Zjazdu a przeprowadza
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.
§ 11
1. Prezes Zarządu Głównego i Wiceprezesi wybierani są

w I turze bezwzględną

większością głosów.
2.
Jeżeli żaden lub część z kandydatów nie otrzymała w I turze wymaganej
większości głosów, zarządza się II turę wyborów.
3. W przypadku wyboru Prezesa Zarządu Głównego do II tury stają 2 kandydaci,
którzy otrzymali największą liczbę głosów.
4.
W II turze Prezesa Zarządu Głównego i wiceprezesów wybiera się zwykłą
większością głosów.

III. Wybór naczelnych władz Stowarzyszenia.

§ 12
Wyboru dokonuje Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia
§ 13
Walny Zjazd dokonuje wyboru:
1) 5 wiceprezesów Zarządu Głównego,
5 członków Głównej Komisji Rewizyjnej,
3 członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.
§ 14
Do władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie zwyczajni będący delegatami
na Walny Zjazd z zastrzeżeniem przepisów § 6.
§ 15
Przeprowadzenie wyborów zarządza Prezydium Walnego Zjazdu a przeprowadza je
Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

IV. Wybór władz oddziałów Stowarzyszenia.
§ 16
Wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału.

§ 17
Walne Zgromadzenie wybiera:
1) Prezesa Zarządu Oddziału,
3-8 członków zarządu oddziału,
3 członków komisji rewizyjnej oddziału,
3 członków sądu koleżeńskiego oddziału.
§ 18
skreślony
§ 19
1. Członkami władz oddziału, mogą zostać członkowie zwyczajni danego oddziału
biorący udział w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
Członek zwyczajny, który zamierza kandydować do władz oddziału, ale z
usprawiedliwionej przyczyny nie może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, może na
ręce Prezesa Zarządu Oddziału złożyć pisemne oświadczenie woli o wyrażeniu zgody
na kandydowanie na określoną funkcję.
§ 20
1. Uprawnionymi do wysuwania kandydatur są uczestnicy Walnego
Zgromadzenia
będący członkami zwyczajnymi.
2. Listy kandydatów składane są do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia.
Komisja wyborcza sporządza i przedstawia alfabetyczne listy kandydatów do
poszczególnych władz.
§ 21
Przeprowadzenie wyborów zarządza Prezydium
przeprowadza je Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

Walnego

Zgromadzenia

a

V. Wybór delegatów na Walny Zjazd.
§ 22
Na Walnych Sprawozdawczo-Wyborczych Zgromadzeniach Członków Oddziału
poprzedzających Walne Zjazdy Delegatów Stowarzyszenia wybierani są delegaci
oddziału na Zjazd.

§ 23
1.

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym Członków
Oddziału Zarząd Główny określa liczbę członków zwyczajnych oddziału, stanowiącą
podstawę do wyboru delegatów.
2. Liczba, o której mowa w ust.1 jest ilorazem liczby członków zwyczajnych wg stanu na dzień
zgłoszenia na Walny Zjazd i liczby 8. W przypadku ułamka ilorazu, liczbę delegatów zaokrągla
się do jedności wg schematu : poniżej 0,5 = brak delegata, powyżej 0,5 = 1 delegat.
§ 24
1. Delegatem może zostać każdy członek zwyczajny oddziału.
2. Wybory przeprowadza się zgodnie z zapisami § 3 i § 5.
§ 25
1. Jeśli w czasie kadencji zmieni się ilość oddziałów przez podział lub zmianę zasięgu
oddziałów istniejących, to delegaci zachowują swoje mandaty w nowo powstałych
oddziałach.
2. Jeśli nowo powstały oddział nie ma delegata, to ma prawo wybrać delegatów w
ustalonej na kadencję proporcji podczas walnego zgromadzeniu oddziału.
3. W uchwale o powołaniu nowych oddziałów Zarząd Główny decyduje o liczbie
mandatów jaka zostanie przydzielona oddziałowi do końca bieżącej kadencji.
4. W ramach przydzielonych mandatów oddział może uchwałą zarządu oddziału
przydzielić zwolniony mandat osobie z listy rezerwowej.
5. W uzasadnionych przypadkach uchwałą walnego zgromadzenia członków oddziału
można pozbawić mandatu aktualnego delegata.

§ 26
Regulamin uchwalony został przez XV Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia w dniu
18 września 2004 roku i obowiązuje na czas nieokreślony.

Zmiana ordynacji
Stowarzyszenia.

wyborczej

§ 27
wymaga uchwały
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Przewodniczący Walnego Zjazdu Delegatów
Jan Czeczot

