
Załącznik nr 2 do uchwały 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 04.09.13 r. nr 10/R/13
         

Ramowy regulamin wyborów do organów
 Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

na lata 2014-2018

§1

Wybory do organów OIIB są przeprowadzane etapowo.

§2

Pierwszy etap wyborów:
1. Wybór:

- przewodniczącego okręgowej rady izby,
- przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
- przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej,
- przewodniczącego okręgowego sądu dyscyplinarnego,
- okręgowego  rzecznika  odpowiedzialności  zawodowej  koordynującego  pracę 

pozostałych rzeczników.
2. Wybrany zostaje kandydat, który w pierwszej turze wyborów uzyskał więcej

niż 50 % głosów.
3. Jeżeli żaden kandydat nie uzyskał w pierwszej turze wyborów liczby

głosów określonej w ust. 2, zarządza się drugą turę wyborów. W drugiej
turze uczestniczą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów
w pierwszej turze.

4. Jeżeli  w  pierwszej  turze  startował jeden  kandydat  i  nie  uzyskał więcej  niż
50 %  głosów,    Komisja   Wyborcza    przedstawia    nowych kandydatów i dla 
tych kandydatów jest to pierwsza tura wyborów.

5. Wybór uznaje się za dokonany, jeżeli w drugiej turze jeden z kandydatów
uzyskał więcej niż 50 % głosów.

6. W przypadku,  gdy w drugiej turze wyborów żaden z kandydatów nie
uzyskał więcej niż 50 % głosów, Komisja Wyborcza przedstawia
nowych kandydatów i wybory są powtarzane, w sposób jak wyżej, aż do
skutecznego wyboru.

§3

Drugi etap wyborów:
1. Wybór:

− członków okręgowej rady izby,
− członków okręgowej komisji rewizyjnej,
− członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
− członków okręgowego sądu dyscyplinarnego,
− okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,
− delegatów na Krajowy Zjazd.

2. Do organów okręgowej izby i delegatami na Krajowy Zjazd zostają wybrani
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kandydaci, którzy w kolejności uzyskali największą liczbę głosów.
3. W przypadku gdy kandydaci uzyskali tę samą liczbę głosów, a uznanie ich

za wybranych powodowałoby przekroczenie liczby miejsc mandatowych,
wybory powtarza się dla tych kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę
głosów.

§4

1. Komisja Wyborcza sporządza listy kandydatów do poszczególnych organów oraz 
kandydatów  na  delegatów  na  Krajowy  Zjazd  oddzielnie,  w  kolejności 
alfabetycznej.

2. W  kolejnych  etapach  wyborów  mogą uczestniczyć kandydaci,  którzy  w
poprzednim   etapie  nie  zostali  wybrani.

3. Wybrani przewodniczący organów oraz rzecznik koordynujący pracę pozostałych 
rzeczników  mogą zgłaszać i  rekomendować  kandydatów do  organów,  których 
zostali przewodniczącymi.

4. Wybranym  można być tylko  do jednego organu  oraz  jako delegat  na  Krajowy 
Zjazd.

                                                  § 5

Liczbę członków  poszczególnych  organów  okręgowej  izby  określa  okręgowy  zjazd  z 
zastrzeżeniem, że:

1) liczba     wybieranych     członków     okręgowej     rady     izby     (prócz 
przewodniczącego) nie może być mniejsza niż 14 i większa niż 29;

2) liczba    wybieranych    członków   okręgowej    komisji    rewizyjnej    (prócz 
przewodniczącego) nie może być mniejsza niż 4 i większa niż 6;

3) liczba  wybieranych  członków  okręgowej  komisji  kwalifikacyjnej  (prócz 
przewodniczącego) nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 18;

4) liczba  wybieranych  członków  okręgowego  sądu  dyscyplinarnego  (prócz 
przewodniczącego) nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 16;

5) liczba  okręgowych  rzeczników  odpowiedzialności  zawodowej  (razem  z 
rzecznikiem koordynującym pracę pozostałych rzeczników) nie może być mniejsza 
niż 1 i większa niż 9.

§6

Liczbę wybieranych  delegatów  na  Krajowy  Zjazd  określa  uchwała  Krajowej  Rady,  z 
zachowaniem zasady,  że na każdą rozpoczętą liczbę 600 członków Izby w okręgu wybrany 
będzie jeden delegat.
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