
Załącznik numer 6 do protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia 

Polskiej Izby Przemysłu Targowego w dniu 18.06.2009 r.  

 
Uchwała numer 26/2009  

Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

z dnia 18 czerwca 2009 r. 

 

Regulamin 

Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

§ 1 

1. Komisja przeprowadza postępowanie pojednawcze w  sprawach spornych pomiędzy członkami Polskiej Izby 

Przemysłu Targowego. 

2. Z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania pojednawczego może wystąpić każda z osób, której sprawa doty-

czy. 

3. Udział stron w postępowaniu pojednawczym jest dobrowolny. 

4. Każda ze stron ponosi koszty związane ze swoim uczestnictwem w postępowaniu. 

 

§ 2 

1. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Komisji są jawne. 

3. Obsługę sekretarską i administracyjną  Komisji zapewnia Biuro Izby. 

4. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

 

§ 3 

1. Wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego winien być złożony w formie pisemnej i zawierać:  

1) oznaczenie stron, 

2) dokładne określenie żądania i omówienie przedmiotu sporu  

3) opis działań /korespondencja, pertraktacje itp./ poprzedzających zgłoszenie wniosku, a zmierzających do 

zażegnania konfliktu.    

2. Wnioski o przeprowadzenie postępowania pojednawczego winny być składane w Biurze Izby,  w dwóch egzem-

plarzach. 

§ 4 

1. Komisja rozpatruje sprawy w składzie trzyosobowym. 

2. Skład Komisji i terminy posiedzeń wyznacza każdorazowo Przewodniczący Komisji bądź jej Wiceprzewodniczący. 

3. Zawiadamiając strony o terminie i miejscu posiedzenia, doręcza się odpis wniosku o przeprowadzenie postępo-

wania pojednawczego stronie wezwanej do pojednania. 

 

§ 5 

1. Posiedzeniom składów orzekających Komisji przewodniczy Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Komisji 

albo wyznaczony przez nich członek Komisji. 

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. 

3. Protokół winien zawierać dane dotyczące składu Komisji, miejsca i czasu posiedzenia, przedmiotu sprawy, osób 

uczestniczących w posiedzeniu oraz istotne elementy przebiegu posiedzenia. 

§ 6 

1. W sprawach zakończonych ugodą, treść ugody wpisuje się do protokołu. W tym przypadku protokół podpisują 

także strony sporu. Ugoda zawarta przed Komisją nie stanowi podstawy do egzekucji. 

2. Jeżeli postępowanie nie doprowadziło do ugody, przewodniczący posiedzenia stwierdza ten fakt w protokole i po-

stępowanie umarza. 

3. Postępowanie ulega także umorzeniu w wypadkach, gdy strona sporu nie stawiła się na posiedzenie Komisji i nie 

usprawiedliwiła swojej nieobecności. 

 

§ 7 

Przewodniczący Komisji składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Komisji Rozjemczej. 

 


