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Regulamin Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Przemysłu Targowego 

(przyjęty uchwałą nr 03/NWZ-2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [NWZ]  
Polskiej Izby Przemysłu Targowego [PIPT] z dnia 01 grudnia 2021 r.) 

 
§ 1 

Zadania i ogólne zasady działania Komisji Rozjemczej 

1. Komisja Rozjemcza prowadzi mediacje w wynikających ze stosunku członkostwa sprawach niemajątkowych pomiędzy 
członkami Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz w sprawach wynikających ze zgłoszonych przez członka Izby wobec 
innego członka Izby zarzutów naruszenia Statutu Izby, zasad etyki, przepisów prawa regulujących działalność gospodarczą 
lub dobrych obyczajów kupieckich. 

2. Komisja opiniuje odwołania od uchwał Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego stwierdzających utratę członkostwa w Izbie 
oraz uchwał tej Rady o pozbawieniu członkostwa w Izbie pod względem formalnej poprawności ich wniesienia oraz 
merytorycznej zasadności tych uchwał. 

3. Członkowie Komisji Rozjemczej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. 

4. Każdy z uczestników postępowania przed Komisją ponosi koszty swego uczestnictwa w postępowaniu. 

5. Komisja Rozjemcza działa na posiedzeniach. 
 

6. Obsługę sekretarską i administracyjną Komisji zapewnia Biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Ponadto, w 
uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji, Biuro Polskiej Izby Przemysłu Targowego zapewnia Komisji także obsługę 
prawną.  

 
7. Komisja Rozjemcza działa jako organ kolegialny, w składzie co najmniej trzyosobowym. W posiedzeniach Komisji biorą 

udział wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu.  
 

8. Sposób procedowania, terminy i miejsca posiedzeń Komisji Rozjemczej wyznacza każdorazowo Przewodniczący Komisji 
bądź jej Wiceprzewodniczący. Posiedzenia mogą być przeprowadzone także zdalnie, z wykorzystaniem środków 
porozumiewania się na odległość. 
 

9. Posiedzeniom Komisji Rozjemczej przewodniczy Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Komisji, a w przypadku ich 
nieobecności na posiedzeniu, członek Komisji wybrany spośród obecnych.  

 
10. Z przebiegu posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w 

posiedzeniu i protokolant. 

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

uczestniczących w posiedzeniu oraz istotne elementy przebiegu posiedzenia. 
 

§ 2 

Tryb postępowania przed Komisją Rozjemczą jako organem mediacyjnym 

1. Mediacja prowadzona przez Komisję Rozjemczą jest dobrowolna. Odmowa udzielenia zgody na mediację lub cofnięcie 
takiej zgody przez co najmniej jedną ze stron w dowolnym momencie skutkuje zakończeniem postępowania mediacyjnego.  
 

2. Komisja Rozjemcza prowadzi mediację na podstawie zawartej między stronami sporu umowy o mediację. Umowa o 
mediację może być przez stronę załączona do wniosku o przeprowadzenie mediacji lub może zostać zawarta przez 
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wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek przed zawarciem umowy o mediację. Komisja 
Rozjemcza odmówi jednak przeprowadzenia mediacji, jeżeli postanowienia umowy o mediację są niezgodne z prawem lub 
z niniejszym Regulaminem.  

 
3. Komisja Rozjemcza, a także każdy jej członek występujący w charakterze mediatora, ma obowiązek zachować bezstronność 

przy prowadzeniu mediacji. Mediator niezwłocznie ujawnia stronom okoliczności, które mogłyby wzbudzić wątpliwości co 
do jego bezstronności.  

 
4. Wniosek o mediację powinien być złożony w formie pisemnej i zawierać:  

1) oznaczenie stron, 
2) dokładne określenie żądań i omówienie stanowisk każdej ze stron co do przedmiotu sporu, 
3) opis działań /korespondencja, pertraktacje itp./ poprzedzających zgłoszenie wniosku, a zmierzających do 

zażegnania konfliktu.  
Ponadto strony mogą we wniosku wskazać osoby mediatorów, z zastrzeżeniem postanowienia §1 ust. 7.  
Wniosek o mediację należy złożyć na piśmie w Biurze Izby, wraz z umową o mediację, w dwóch egzemplarzach. 
 

5. Postępowanie mediacyjne prowadzone jest z wyłączeniem jawności, chyba że obie strony sporu wyrażą zgodnie wolę 
przeprowadzenia tego postępowania w sposób jawny.   
 

6. Niezwłocznie po zbadaniu przez Komisję Rozjemczą wniosku o mediację oraz załączonej do wniosku umowy o mediację, w 
przypadku stwierdzenia ich zgodności z prawem oraz z niniejszym Regulaminem, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 
Komisji Rozjemczej wyznacza odpowiedni termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego i zarządza zawiadomienie o tym 
terminie i miejscu wszystkich członków Komisji oraz stron sporu. Zarządza także doręczenie członkom Komisji i drugiej 
stronie sporu odpisów wniosku o mediację. 
 

7. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o mediację lub zawarta przez strony umowa o mediację jest niezgodna z prawem 
lub z niniejszym Regulaminem, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej wzywa strony do usunięcia 
niezgodności i wyznacza w tym celu stronom odpowiedni termin. W przypadku nieusunięcia wskazanych braków wniosku 
lub umowy o mediację, Komisja zwraca wniosek stronom.   

 
8. Posiedzenie mediacyjne dochodzi do skutku, jeżeli uczestniczy w nim w charakterze mediatorów co najmniej trzech 

członków Komisji Rozjemczej Nieobecność pozostałych członków Komisji nie wstrzymuje możliwości przeprowadzenia 
mediacji pod warunkiem, że strony wyrażają na to zgodę. Jeżeli jednak strony w umowie o mediację wskazały osoby 
mediatorów, posiedzenie mediacyjne dochodzi do skutku jeżeli uczestniczą w nim wszystkie osoby wskazane w tej umowie. 
Ponadto w posiedzeniu mediacyjnym uczestniczą obie strony sporu lub ich pełnomocnicy.   

 
9. Z przebiegu mediacji sporządza się pisemny protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, 

imiona i nazwiska (nazwy) i adresy stron, imiona i nazwiska członków Komisji Rozjemczej biorących udział w mediacji oraz 
wynik mediacji. Jeżeli postępowanie nie doprowadziło do ugody, Komisja stwierdza ten fakt w protokole i postępowanie 
umarza. 

 
10. Jeżeli w wyniku mediacji strony zawierają ugodę, treść ugody zamieszcza się w protokole albo do niego załącza. Strony 

podpisują ugodę. Komisja doręcza stronom odpis protokołu mediacji. 
 

11. Jeżeli postępowanie nie doprowadziło do ugody, Komisja stwierdza ten fakt w protokole i postępowanie umarza. 
 

12. Postępowanie ulega także umorzeniu w wypadkach, gdy co najmniej jedna ze stron sporu nie stawiła się na posiedzenie 
Komisji i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności.  

 
13. Ugoda zawarta przed Komisją Rozjemczą nie stanowi podstawy do egzekucji. 

 
§ 3 

Tryb postępowania przy opiniowaniu odwołań od uchwał Rady Izby 
 

1. Wydając opinie w sprawach odwołań od uchwał Rady Izby stwierdzających utratę członkostwa w Izbie oraz w sprawach 
odwołań od uchwał o pozbawieniu członkostwa w Izbie, Komisja Rozjemcza działa jako organ doradczy Walnego 
Zgromadzenia Izby, a opinie Komisji nie mają dla Walnego Zgromadzenia mocy wiążącej.  
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2. Odwołania od uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 powyżej, strona wnosi na piśmie do Walnego Zgromadzenia, za 
pośrednictwem Biura Izby Przemysłu Targowego, w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie powinno 
zawierać określenie zaskarżonej uchwały Rady Izby z podaniem jej numeru i daty wydania, wskazanie zarzutów wobec 
uchwały oraz imię i nazwisko (nazwę) członka Izby, wobec którego stwierdzono utratę członkostwa lub którego 
członkostwa w Izbie pozbawiono, a także podpis odwołującego lub jego pełnomocnika.   

 
3. Niezwłocznie po wpłynięciu odwołania, Dyrektor Biura Izby przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy (jeżeli takie zostały 

sporządzone) Przewodniczącemu, a razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącemu Komisji Rozjemczej.  
 

4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej niezwłocznie po otrzymaniu odwołania bada, czy można mu 
nadać bieg, a także czy odwołanie zostało wniesione w terminie, czy spełnia ono pozostałe wymagania formalne oraz czy 
dotyczy ono sprawy, w której Komisja wydaje opinię.   

 
5. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymagań formalnych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji wzywa odwołującego 

do uzupełnienia braków odwołania i wyznacza mu w tym celu odpowiedni termin. 
 

6. Po stwierdzeniu, że odwołaniu można nadać dalszy bieg albo po upływie terminu wyznaczonego na uzupełnienie braków 
odwołania Przewodniczący, a w  razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji Rozjemczej, wyznacza odpowiedni 
termin i miejsce posiedzenia Komisji, na którym odwołanie ma zostać rozpatrzone, jak również zawiadamia o tym terminie 
i miejscu wszystkich członków Komisji, ewentualnie także strony sporu lub także inne osoby, które mają wziąć udział w 
posiedzeniu. W razie potrzeby zarządza doręczenie odpisów odwołania członkom Komisji lub innym podmiotom.  

 
7. Komisja Rozjemcza rozpatruje odwołanie na posiedzeniu niejawnym i wydaje opinię w przedmiocie jego zasadności w 

drodze uchwały podejmowanej większością głosów członków Komisji biorących udział w posiedzeniu. W razie równej liczby 
głosów oddanych za i przeciw zasadności odwołania, decyduje głos członka Komisji przewodniczącego posiedzeniu. 

 
8. Stwierdzając niedopuszczalność odwołania, uchybienie terminowi do jego wniesienia lub nieuzupełnienie przez 

odwołującego braków formalnych w wyznaczonym terminie, Komisja Rozjemcza na posiedzeniu niejawnym uchwałą 
podjętą większością głosów członków Komisji biorących udział w posiedzeniu odrzuca odwołanie. W razie równej liczby 
głosów oddanych za i przeciw odrzuceniu odwołania decyduje głos członka Komisji przewodniczącego posiedzeniu. 

 
9. Uchwały zawierające opinię w sprawie zasadności odwołania oraz uchwały stwierdzające, że odwołanie powinno ulec 

odrzuceniu z przyczyn formalnych zawierają pisemne uzasadnienie.    
 

10. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych wagą sprawy, Komisja Rozjemcza może na wniosek większości swoich 
członków lub Przewodniczącego Komisji rozpatrzyć odwołanie na jawnym posiedzeniu. W takim wypadku Komisja może 
przed podjęciem uchwały wysłuchać strony lub inne osoby wezwane na posiedzenie.  

 
11. Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech członków Komisji, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, to 

nieobecność pozostałych członków Komisji, a także nieobecność stron lub pozostałych osób wezwanych nie wstrzymuje 
rozpoznania sprawy, jeżeli zostali oni prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. 

 
12. Komisja Rozjemcza ogłasza opinie Komisji w sprawie zasadności odwołań od uchwał Rady Izby stwierdzających utratę 

członkostwa w Izbie oraz od uchwał o pozbawieniu członkostwa w Izbie. Treść takich uchwał Komisja Rozjemcza podaje 
do wiadomości członków Izby w sposób, który w każdym przypadku określa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący 
Komisji, w tym zwłaszcza pocztą elektroniczną lub poprzez wywieszenie ogłoszenia w lokalu   Biura Polskiej Izby Przemysłu 
Targowego.  

 
13.  Wszystkie uchwały Komisji Rozjemczej zawierające opinie w sprawie zasadności odwołań oraz uchwał Rady Izby oraz 

uchwały Komisji stwierdzające, że odwołanie powinno ulec odrzuceniu z przyczyn formalnych, Komisja przekazuje 
najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Izby. 

 
§ 4 

Sprawozdania  

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

 

--------------------------- 


