projekt
REGULAMIN WYBORU WŁADZ IZBY

§1
Na Walnym Zgromadzeniu dokonuje się wyboru następujących organów:
a) Prezes Izby
b) Przewodniczący Rady Izby
c) Rada Izby
d) Komisja Rewizyjna
e) Sąd Koleżeński.
f) Honorowy Prezes Izby
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§2
Wybory dokonywane są spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
Kandydatów mają prawo zgłosić wszyscy członkowie RIG w Katowicach z zastrzeżeniem, iż
Prezes Izby i Przewodniczący Rady Izby są wybierani spośród kandydatów, którzy uzyskali
rekomendację przedstawicieli co najmniej 30 Członków zwyczajnych Izby.
Ustępujący Prezes Izby ma prawo osobiście zarekomendować kandydata na Prezesa Izby,
Przewodniczącego Rady Izby, a także kandydatów do pozostałych organów władz Izby.
Kandydaci zgłaszani są do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia.
Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia odnotowuje imię i nazwisko kandydata, instytucję
którą reprezentuje oraz organ, do którego kandyduje.
Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie, co oznacza, że po dokonanym
wyborze przyjmują swoją funkcję.

§3
1. Zgłaszanie kandydatów do organów władz ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, on
także zamyka listę kandydatów i ogłasza wybory.
2. Dopuszcza się przyjęcie kandydatów do organów władz Izby zgłoszonych do Komisji Wyborczej
powołanej przez Radę Izby uchwałą nr 6 z dnia 18 grudnia 2017 r.
3. Komisja Wyborcza sporządza jedną wspólną listę kandydatów do poszczególnych organów władz
Izby zgłoszonych przed Walnym oraz na Walnym Zgromadzeniu.
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§4
Wybory do Organów władz Izby dokonywane są zwykłą większością głosów.
Wybory do Organów władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
Wybory do Organów Izby kolegialnych – Rada Izby, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński
odbywają się łącznie na wszystkich kandydatów znajdujących się na liście zgłoszonej przez
Komisję Wyborczą.
Wybór Honorowego Prezesa Izby odbywa się poprzez aklamację lub jawnie, kwalifikowaną
większością głosów.

§5
Wybory dokonywane są za pośrednictwem elektronicznych portali, rozdanych podczas Walnego
Zgromadzenia wszystkim uprawnionym do głosowania.
§6
Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
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