
Regulamin wyborów 
Zarz�du Stowarzyszenia Teologów Moralistów 

 
 

Art. 1 
1. Wybory Zarz�du Stowarzyszenia Teologów Moralistów (STM) nale�� do statutowych zada� Walnego 
Zebrania. W wyborach bior� udział wył�cznie członkowie zwyczajni STM, którzy maj� prawo głosu czynnego i 
biernego. 
2. Dokładny termin i miejsce Walnego Zebrania, na którym maj� si� odby� wybory Zarz�du STM, wszyscy 
członkowie Stowarzyszenia powinni otrzyma� przynajmniej z miesi�cznym wyprzedzeniem.  
3. Do wa�no�ci wyborów jest niezb�dna obecno�� przynajmniej 20% uprawnionych członków zwyczajnych 
STM według stanu z dnia zwołania Walnego Zebrania. 
 
Art. 2 
Zarz�d Stowarzyszenia Teologów Moralistów jest wybierany na okres trzech lat. W jego skład wchodz�: 
przewodnicz�cy, wiceprzewodnicz�cy, sekretarz-skarbnik i dwóch członków. Przewodnicz�cy i 
wiceprzewodnicz�cy mog� pełni� nieprzerwanie swoj� funkcj� przez dwie kolejne kadencje. 
 
Art. 3 
1. Przebieg wyborów winien by� zaprotokółowany przez osob� wyznaczon� przez przewodnicz�cego Walnemu 
Zebraniu. 
2. Spo�ród uprawnionych do głosowania nale�y wybra� przynajmniej trzech skrutatorów, a jeden z nich, 
najstarszy wiekiem, przejmuje kierowanie wyborami Zarz�du. Skrutatorzy nie mog� kandydowa� do Zarz�du 
STM. 
 
Art. 4 
Przewodnicz�cy i wiceprzewodnicz�cy STM s� wybierani wył�cznie spo�ród samodzielnych pracowników 
naukowych, czyli spo�ród członków zwyczajnych STM z tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora 
habilitowanego, a wyj�tkowo doktor, je�li przemawiaj� za tym powa�ne racje.�  
 
Art. 5 
1. Wybory s� tajne. Uczestnicy Walnego Zebrania umieszczaj� na kartce nazwisko i imi� kandydata na 
przewodnicz�cego STM.  
2. Skrutatorzy badaj� oddane na kartkach głosy i licz� je, po czym kieruj�cy wyborami podaje rezultat 
głosowania. 
3. Przewodnicz�cym STM zostaje osoba, która uzyskała najwi�ksz� liczb� głosów, przy czym nie mo�e by� ona 
mniejsza ni� bezwzgl�dna połowa liczby osób bior�cych udział w głosowaniu. 
4. Je�eli pierwsze głosowanie nie wyłoniło przewodnicz�cego, do nast�pnej tury przechodz� trzy osoby, które w 
pierwszym głosowaniu uzyskały najwi�ksz� liczb� głosów, po czym odbywa si� drugie głosowanie. 
5. Drugie głosowanie wyłania przewodnicz�cego na tych samych zasadach, co pierwsze, a je�eli tak si� nie 
stanie, nast�puje trzecie głosowanie, do którego przechodz� dwie osoby, które w drugim głosowaniu uzyskały 
najwi�ksz� liczb� głosów. 
6. W trzecim głosowaniu przewodnicz�cym STM zostaje osoba, która uzyskała bezwzgl�dn� wi�kszo�� głosów; 
gdyby liczba oddanych głosów była równa, procedur� wyborów nale�y w cało�ci powtórzy�.  
7. Wybrana osoba wyra�a zgod� na przyj�cie wyboru na funkcj� przewodnicz�cego STM. 
8. Nast�puje głosowanie, w którym odbywa si� wybór wiceprzewodnicz�cego STM, analogicznie do sposobu 
wyboru przewodnicz�cego. W podobny sposób nast�puje wybór sekretarza-skarbnika. Po ka�dym skutecznym 
wyborze wybrani wyra�aj� zgod� na przyj�cie wyboru. 
9. Kolejne głosowanie wyłania pi�ciu kandydatów na członków Zarz�du, którzy w tym głosowaniu uzyskali 
najwi�ksz� liczb� głosów, a ich list� podaje do wiadomo�ci prowadz�cy wybory. 
10. Na podstawie ostatniego głosowania członkami Zarz�du STM zostaj� dwie osoby, które uzyskały najwi�ksz� 
liczb� głosów. Wybrani wyra�aj� zgod� na przyj�cie wyboru.  
11. Kieruj�cy wyborami ogłasza pełn� list� członków Zarz�du STM na now� kadencj�, co oznacza zarazem 
definitywne zako�czenie kadencji dotychczasowego Zarz�du.  
12. Po wyborach nowego Zarz�du STM sporz�dza si� protokół, który zostaje podpisany przez protokolanta i 
skrutatorów.  
 
Art. 6 
1. Zakazana jest propaganda, namawianie czy przekazywanie głosów, wolno natomiast informowa� si� o 
kompetencjach i przydatno�ci poszczególnych kandydatów.  



2. Mi�dzy poszczególnymi głosowaniami, je�eli uzna si� to za niezb�dne, mo�na zarz�dzi� krótk� przerw�.  
 
Art. 7 
Nowo wybrany przewodnicz�cy STM przejmuje prowadzenie Walnego Zebrania. 
 
Art. 8 
1. Regulamin wyborów Zarz�du Stowarzyszenia Teologów Moralistów wchodzi w �ycie z dniem jego przyj�cia 
przez Walne Zebranie.  
2. Zmian w niniejszym Regulaminie mo�e dokonywa� Walne Zebranie zwykł� wi�kszo�ci� głosów.  
 
 


