
 

REGULAMIN 

powołania członków Komisji Egzaminacyjnej 
 

Na podstawie § 6 pkt 4 i § 7 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia Hydrologów Polskich oraz Regula-

minu postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydro-

logicznych § 5 pkt 4 uchwala się regulamin powołania członków Komisji Egzaminacyjnej. 

 

§ 1 
 

1. Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich powołuje na czas nieokreślony Komisję Eg-

zaminacyjną zwaną dalej „Komisją”, składającą się z 12 członków zgodnie z Regulaminem 

postępowania w sprawie stwierdzania kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydro-

logicznych § 5 pkt 2. 
 

2. W skład Komisji powoływani są członkowie Stowarzyszenia Hydrologów Polskich posia-

dający kwalifikacje do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, stwierdzone przez 

Ministra Środowiska. 
 

3. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 2, składają oświadczenia, że wyrażają zgodę na kandy-

dowanie na członka Komisji oraz że nie będą wykorzystywać informacji dotyczących te-

stów egzaminacyjnych oraz pytań egzaminacyjnych, uzyskanych w związku z powołaniem 

w skład Komisji, w szczególności poprzez prowadzenie szkoleń oraz publikację materia-

łów szkoleniowych, mających na celu przygotowanie do egzaminu. 

 

§ 2 
 

1. Członkowie Komisji wybierani są według poniższych zasad: 

1) 3 członków Komisji wybierają ze swojego grona samodzielni pracownicy naukowi 

(profesorowie i doktorzy habilitowani), 

2) 3 członków Komisji wybierają  ze swojego grona doktorzy, 

3) 3 członków Komisji wybierają ze swojego grona magistrowie, inżynierowie i licencjaci. 

4) 3 członków Komisji wybiera na posiedzeniu Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrolo-

gów Polskich w głosowaniu niejawnym, spośród zgłoszonych przez siebie kandydatów. 
 

2. Wybory członków określonych w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 odbywają się korespondencyjnie na 

przesłanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich kartach do gło-

sowania. 
 

3. Przy tej samej liczbie oddanych głosów wyboru członka Komisji dokonuję na posiedzeniu 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Hydrologów Polskich w głosowaniu niejawnym. 
 

4. Komisja ze swojego grona wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego w głosowa-

niu niejawnym. 

§ 3 

 

1. Prezes Stowarzyszenia Hydrologów Polskich odwołuje członka Komisji: 

1)  na jego wniosek, 

2)  z urzędu, w przypadku: 

a) prawomocnego skazania przez sąd za przestępstwo popełnione umyślnie, 

b) poważnego naruszenia regulaminu Komisji, 

c) naruszenia któregokolwiek z zakazów, o których mowa w § 1 ust. 3. 
 

2. W przypadku odwołania albo śmierci członka Komisji, powołuje się w jego miejsce nowego 

członka zgodnie zasadami określonymi w § 2 ust. 1. 
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