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Uchwała nr 17 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PIPT  z  19.04.2010 r. 

  

 

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA PIPT 

 

§ 1 

1. Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Targowego (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem) jest najwyższym 

organem Polskiej Izby Przemysłu Targowego (zwanej dalej PIPT). Zwołanie oraz przygotowanie obrad Walnego 

Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Statucie PIPT. 

 

§ 2 

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzenia oraz podejmowania uchwał mają członkowie zwyczajni PIPT, 

którzy są jej członkami w chwili odbywania Walnego Zgromadzenia. 

2. Nieobecnego członka Izby reprezentować może na Walnym Zgromadzeniu inny członek Izby, upoważniony w jego 

imieniu do składania oświadczeń woli. Pełnomocnictwo winno być udzielone pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej i dostarczone do Biura Izby lub obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przedstawicielowi Biura Izby, 

najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia, w momencie odbioru mandatu. 

3. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym, mają członkowie  wspierający PIPT oraz 

osoby z tytułem „Członka Honorowego PIPT”, które posiadają taki status w chwili odbywania Walnego 

Zgromadzenia. 

4. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez prawa głosu, mają osoby fizyczne lub prawne zaproszone na 

posiedzenie Walnego Zgromadzenia przez Radę Izby. 

 

§ 3 

1. Listę uczestników uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza Biuro Izby.  

2. Lista powinna zawierać:  

a) nazwiska i imiona uprawnionych uczestników albo nazwy przedsiębiorstw uprawnionych do uczestnictwa, 

b) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorstwa. 

3. Lista powinna być wyłożona w siedzibie PIPT na trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień, na który 

zostało wyznaczone posiedzenie Walnego Zgromadzenia, a także ogłoszona na stronie internetowej PIPT. 

 

§ 4 

1. Przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia sporządzona zostaje i wyłożona podczas obrad lista obecności 

zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, na której podpis składają uczestnicy obecni na 

posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. 

2. Przy sporządzaniu listy obecności przedstawiciel Biura Izby: 

1) sprawdza czy uczestnik Walnego Zgromadzenia jest  uprawniony do udziału w jego obradach, 

2) sprawdza tożsamość uczestnika bądź jego pełnomocników na podstawie dowodu tożsamości, 

3) sprawdza prawidłowość pełnomocnictwa, które powinno być dołączone do listy obecności, 

4) uzyskuje podpis uczestnika lub jego pełnomocnika; 

5) wydaje uczestnikowi lub jego pełnomocnikowi kartę do głosowania. 

 

§ 5 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Izby, a w przypadku jego nieobecności, jeden z wiceprezesów Rady 

Izby.  

2. Spośród osób uprawnionych do głosowania / uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się 

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a 

także zgłosić kandydata na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

4. Zgłoszony kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie, a następnie zostaje wpisany na listę kandydatów. 

5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie w głosowaniu jawnym chyba, 

że którykolwiek z uczestników Walnego Zgromadzenia zażąda głosowania tajnego.  

6. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia  następuje zwykłą większością głosów.  

7. W przypadku, gdy na Przewodniczącego wskazano więcej niż jednego kandydata, Przewodniczącym zostaje 

osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.  

8. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie 

celem wyłonienia spośród tych kandydatów jednej osoby.   

9. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania i ogłasza jego wynik. 

Następnie otwierający Walne Zgromadzenie przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami. 

10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznacza Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 
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§ 6 

1. Przewodniczący walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, zdolność do 

podejmowania uchwał oraz przedstawia porządek obrad. 

2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź 

skreślić z niego poszczególne punkty. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe 

sprawy jednak nie może w tych sprawach podejmować uchwał chyba, że wszyscy zawiadomieni oraz uprawnieni 

do uczestnictwa członkowie PIPT są obecni na Walnym Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co 

do podjęcia uchwały.  

 

§ 7 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wnioskowej. Liczba 

osób wchodzących w skład tych Komisji ustalana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przy czym 

skład każdej Komisji nie może  być mniejszy niż trzy osoby.  

2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka Komisji Skrutacyjnej lub Komisji 

Wnioskowej, jak również zgłosić do protokołu kandydata na członka każdej Komisji. 

3. Komisja Skrutacyjna oraz Komisja Wnioskowa wybierane są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów.  

4. Każda z Komisji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji. 

5. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej należy: 

1) obliczanie głosów oddanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia 

2) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu celem dokonania ogłoszenia, 

3) sporządzenie protokołu z prac Komisji podczas Walnego Zgromadzenia. 

6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek 

niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia 

wniosków co do dalszego postępowania. 

7. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz 

Przewodniczący Zgromadzenia. 

8. Do obowiązków Komisji Wnioskowej należy: 

1) ustalanie treści i przekładanie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wniosków zgłoszonych przez członków 

Izby podczas Walnego Zgromadzenia 

2) sporządzenie protokołu z prac Komisji Wnioskowej podczas Walnego Zgromadzenia 

 

§ 8 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad Walnego 

Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów prawa i Statutu Izby. 

2. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w  szczególności: 

1) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, 

2) udzielanie głosu, 

3) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, 

4) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, 

5) zarządzanie głosowań, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania  i ogłaszani wyników głosowań, 

6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad, 

7) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.  

 

§ 9 

1. Głosowanie nad uchwałami objętymi porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu 

następuje po odczytaniu ich pisemnych projektów przygotowanych przez Radę Izby.  

2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia może otworzyć dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.  

3. Członkom Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz uczestnikom Walnego Zgromadzenia zaproszonym przez Radę Izby,  

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością. 

4. Czas trwania jednego wystąpienia  nie powinien być ograniczany, jednakże Przewodniczący Walnego 

Zgromadzenia może po uprzednim ostrzeżeniu odebrać głos osobie, której wypowiedź odbiega od przedmiotu 

dyskusji. 

5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może poddać pod głosowanie wniosek o zamknięcie dyskusji nad 

bieżącym punktem obrad. 

6. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.  

7. Członkowie organów PIPT – każdy w ramach swoich kompetencji – zobowiązani są do udzielania wyczerpującej 

odpowiedzi i wyjaśnień na wszelkie pytania zadane przez uczestników Walnego Zgromadzenia. 
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8. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów 

uchwał (wniosków), objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia przez 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, 

której propozycja dotyczy. 

9. W pierwszej kolejności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad wnioskami do 

projektów uchwał. 

10. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad uchwałą w całości w proponowanym 

brzmieniu, z uwzględnieniem zmian oraz poprawek wynikających z przyjętych wniosków.   

 

§ 10 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, wnioski oraz kwestie sporne zapadają zwykłą większością głosów bez względu 

na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 25 Statutu PIPT. 

2. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne nad uchwałami zarządza się w 

sprawach osobowych, w szczególności przy wyborze oraz odwołaniu członków organów PIPT (Rady Izby i 

Komisji Rewizyjnej) lub likwidatorów.  

3. W  głosowaniu jawnym, głos uważa się za oddany poprzez podniesienie ręki z otrzymana kartą do głosowania. 

4. W głosowaniu tajnym, głos uważa się za oddany poprzez wrzucenie wypełnionych kart do głosowania do 

specjalnie przygotowanej w tym celu urny.   

 

§ 11 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 12 

1. Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Sekretarz Walnego Zgromadzenia sporządza protokół.  

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Sekretarz Walnego 

Zgromadzenia. 

3. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia 

uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do 

protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. 

4. Księgę protokołów Walnego Zgromadzenia prowadzi i przechowuje Biuro Izby.  

 

§ 13 

1. Zmiana brzmienia niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, zwykłą 

większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.  

2. W kwestiach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 

r. o izbach gospodarczych (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 710 – t.j.) oraz postanowienia Statutu PIPT.  

 

 

 

 

 

 

 

                                        Marzenna Łukaszewicz                                       Grażyna Grabowska 

                                             Sekretarz NWZ                                                Przewodnicząca NWZ   

 


