
 

REGULAMIN RADY PREZESÓW 

 

1. Rada Prezesów jest organem opiniodawczym Stowarzyszenia Elektryków Polskich, zwanym 

dalej Stowarzyszeniem lub SEP. 

2. Podstawą działania Rady Prezesów, zwanej w skrócie RP, są przepisy statutu SEP w 

szczególności zawarte w § 14 ust. 4, § 16 ust. 3, p. 6, § 17 ust. 1, § 18 ust. 6, § 22 oraz 

postanowienia niniejszego regulaminu. 

3. Członkami RP są: prezes SEP jako jej przewodniczący, oraz prezesi oddziałów SEP. 

4. Członkowie RP pełnią swoje funkcje osobiście. Kadencja członka RP jest zgodna z okresem 

pełnienia przez niego funkcji prezesa. 

5. Rada Prezesów wybiera z grona prezesów oddziałów dziekana RP na okres ustalony przez 

RP. 

6. Zebraniom RP przewodniczy prezes SEP. Z upoważnienia prezesa SEP lub w przypadku 

jego nieobecności - zebraniu przewodniczy dziekan RP. 

7. Członek RP traci swój mandat w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 52 

statutu SEP. 

8. W wyjątkowym przypadku braku możliwości udziału prezesa oddziału, w zebraniu może brać 

udział wiceprezes z głosem doradczym. 

9. Opinie wydawane przez RP, zgodnie z § 22 statutu SEP, są dla Zarządu Głównego wiążące 

w następujących sprawach uchwalanych lub ustalanych przez Zarząd Główny: 

a. rocznych planów działalności i budżetów oraz zatwierdzania rocznych sprawozdań 

finansowych i z działalności SEP, 

b. zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej, 

c. wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej opłacania i podziału, 

d. występowania do WZD o nadanie członkostwa honorowego SEP. 

10. RP spełnia funkcje opiniotwórcze i może opiniować zagadnienia przedstawiane przez 

władze naczelne SEP, dziekana RP oraz członków Rady Prezesów reprezentujących co 

najmniej 1/10 składu RP. 

11. Rada Prezesów jest uprawniona do zgłaszania wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zjazdu Delegatów SEP. 

12. W celu przygotowania analiz służących do wspomagania podjęcia decyzji, RP może 

powoływać zespoły robocze. 



13. RP podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów w głosowaniu 

jawnym. Przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego zebrania. 

14. Na wniosek członka RP złożony do przewodniczącego obrad, przewodniczący zarządza 

głosowanie o podjęciu przez RP opinii w trybie głosowania tajnego. 

15. RP może przeprowadzić głosowanie korespondencyjne na piśmie lub za pośrednictwem 

elektronicznych środków przekazu. 

16. Materiały robocze oraz zawiadomienie o zwołaniu zebrania RP mogą być przekazane za 

pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. 

17. Zebranie RP zwołuje prezes SEP w porozumieniu z dziekanem RP, nie rzadziej niż dwa 

razy w roku, zawiadamiając pisemnie członków o terminie, miejscu i porządku obrad z 30-

dniowym wyprzedzeniem. 

18. Na zebranie RP mogą być zapraszane inne osoby wg uznania prezesa SEP, w 

porozumieniu z dziekanem RP. 

19. Porządek zebrania RP przygotowuje prezes SEP w porozumieniu z dziekanem RP. 

20. Dziekan RP nadzoruje prowadzenie dokumentacji RP oraz uczestniczy w zebraniach 

Zarządu Głównego SEP i Prezydium Zarządu Głównego SEP z głosem doradczym. 

21. Opinie, wnioski i inne ustalenia z zebrania RP są przedstawiane w protokole RP i przesyłane 

do ZG, GKR, GSK oraz do członków RP. 

22. Koszty działalności Rady Prezesów, udziału dziekana w posiedzeniach Rady oraz 

zebraniach ZG i jego Prezydium oraz udziału osób zaproszonych na posiedzenia Rady - są 

pokrywane ze środków budżetu centralnego. 

23. Koszty uczestnictwa prezesów oddziałów pokrywają oddziały. 

24. Obsługę administracyjną Rady Prezesów prowadzi Biuro SEP. 

  

Regulamin zgodny ze statutem SEP został uchwalony przez XXXVI WZD SEP w Szczecinie w dniu 

07.06.2014 r. 

  

 


