
 

 
 

PROCEDURA WYŁANIANIA KANDYDATÓW 
DO GODNOŚCI  CZŁONKA HONOROWEGO  
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH 

 
 Godność członka honorowego (CzH) jest najwyższym wyróżnieniem 

Stowarzyszenia nadawanym za wybitne zasługi dla rozwoju elektryki lub SEP. Na 
podstawie § 12 ust. 2 statutu SEP godność członka honorowego SEP nadaje walny 
zjazd delegatów (WZD) na wniosek zarządu głównego (ZG). Każdy wniosek 

rozpatrywany jest indywidualnie. W celu unormowania postępowania 
prowadzącego do nadania godności CzH ustala się  procedurę wyłaniania i 

rozpatrywania kandydatur do tej godności. 
1. Do 30 kwietnia roku poprzedzającego rok zjazdowy Centralna Komisja 

Odznaczeń i Wyróżnień (CKOiW) przedstawia zarządowi głównemu dane 

statystyczne i analizę porównawczą stanu CzH w aspekcie historycznym, w 
tym wartość stosunku liczby CzH  do liczby członków SEP, itp. 

2. Do 30 czerwca roku poprzedzającego rok zjazdowy zarząd główny określa i 
ogłasza: 

2.1 wstępną liczbę kandydatów do godności CzH przedstawianych na 
najbliższy  WZD. Liczba ta w dalszym tekście będzie nazywana LW; 

2.2 termin zgłaszania wniosków o nadanie godności CzH (pożądany okres 

około trzech miesięcy). 
3. Kandydatów do godności CzH zgłaszać mogą: zarząd główny, zarządy 

oddziałów, prezydia komitetów  i centralne kolegia sekcji SEP.  
4.  Wnioski o nadanie godności CzH  z uzasadnieniem wskazującym na wkład 

kandydata w rozwój elektryki lub SEP wraz z potwierdzeniem  wzorowej 

postawy etycznej - o objętości do dwóch stron A4 - przekazywane są do 
Biura SEP, dla CKOiW w III kwartale roku poprzedzającego rok zjazdowy. 

Wnioskodawca wraz z wnioskiem przedstawia oświadczenie kandydata o 
zgodzie na poddanie się niniejszej procedurze. 

5. CKOiW do 30 listopada roku poprzedzającego rok zjazdowy przygotowuje  

dokumentację nadesłaną przez wnioskodawców oraz karty do głosowania, 
zawierające imiona i nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym. 

Materiały te w grudniu otrzymują: członkowie honorowi, członkowie ZG 
oraz prezesi oddziałów SEP. 

6. W pierwszej połowie stycznia roku zjazdowego członkowie honorowi SEP, 

członkowie ZG i prezesi oddziałów SEP, w odrębnych grupach, w 
niepublikowanym głosowaniu korespondencyjnym wybierają kandydatów 

(w liczbie nie większej niż LW), którzy według ich opinii, zasługują na 
godność członka honorowego. Glosowania korespondencyjne organizuje 
CKOiW, która w trzech głosowaniach pełni funkcję komisji skrutacyjnej. 

Każdy z uprawnionych głosuje tylko w jednej grupie (jeśli członek honorowy 
jest członkiem ZG lub prezesem oddziału – głosuje tylko w grupie CzH, jeśli 

członek ZG jest prezesem oddziału – głosuje tylko w grupie ZG). 
7. CKOiW opracowuje wyniki głosowań przeprowadzonych zgodnie z p. 6  Dla 

każdego kandydata obliczany jest procent  oddanych na niego głosów w 

stosunku do liczby głosujących odrębnie w głosowaniu korespondencyjnym 
członków honorowych, odrębnie w glosowaniu korespondencyjnym 

członków ZG i odrębnie w glosowaniu korespondencyjnym prezesów 
oddziałów SEP. Każda kandydatura opatrzona jest czterema liczbami 
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określającymi punkty procentowe uzyskane w poszczególnych 

głosowaniach oraz ich sumę. Suma punktów procentowych kandydata 
określa jego pozycję na liście przygotowywanej  dla zarządu głównego. 

8. CKOiW przygotowuje w lutym roku zjazdowego dla zarządu głównego 
informację o przebiegu glosowań korespondencyjnych przeprowadzonych 
zgodnie z pkt. 6 oraz listę kandydatów ułożoną w kolejności wynikającej z 

sumy punktów procentowych uzyskanych w głosowaniach 
korespondencyjnych:  członków honorowych, członków ZG i prezesów 

oddziałów SEP. 
9. W I kwartale roku zjazdowego zarząd główny,  zgodnie ze statutem SEP 

zasięga opinii  rady prezesów w odniesieniu do propozycji zgłoszenia na  

WZD: 
9.1. końcowej liczby kandydatów do godności CzH, zwanej dalej LK; 

9.2. imiennej listy zgłaszanych kandydatów, którzy uzyskali zgodnie z pkt. 
7 i 8 największą liczbę punktów procentowych. 

10.Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady prezesów - ZG w trybie uchwały ustala 

imienną listę zgłaszanych na WZD  kandydatów do godności członka 
honorowego (ich liczba powinna odpowiadać LK).  

11.Członkiem honorowym SEP zostaje zgłoszony przez zarząd główny 
kandydat, który w głosowaniu podczas WZD uzyska ponad 2/3 liczby 

oddanych ważnych głosów. 
. 

Wyjaśnienia i uszczegółowienia. 

1. Termin „rok zjazdowy” oznacza rok kalendarzowy, w którym zgodnie ze 
statutem zostanie zwołany Walny Zjazd Delegatów SEP. 

2. Wszystkie wyniki głosowań do całkowitego zakończenia procedury podczas 
WZD są poufne i nie mogą być publikowane. 
 

Załączniki do niniejszej procedury: 
1. Wzór wniosku o nadanie godności CzH. 

2. Wzór oświadczenia kandydata o zgodzie na poddanie się niniejszej 
procedurze. 
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