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Ordynacja wyborcza Krajowej Izby Gospodarczej 

Elektroniki i Telekomunikacji 

Rozdział 1 

Czynne i bierne prawo wyborcze 

§ 1.  1. Czynne prawo wyborcze przysługuje, z zastrzeŜeniem ust. 2, wyłącznie człon-
kom Izby uczestniczącym w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez przedsta-
wicieli, zgodnie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia KIGEiT. 

2. W wyborach do Zarządu czynne prawo wyborcze przysługuje członkom Rady Izby. 

 

§ 2.  1. Bierne prawo wyborcze do Organów wybieralnych przysługuje Kandydatom 
zgłoszonym przez mających prawo głosu uczestnikom obrad Walnego Zgromadzenia. 

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia moŜe zgłosić siebie jako Kandydata. 

3. Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w Organach wybieralnych Izby. 

Rozdział 2 

Wybory do Organów wybieralnych Izby 

§ 3.  1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory do danego Organu, 
zgodnie z porządkiem obrad i nadzoruje przebieg wyborów. 

2. Walne Zgromadzenie ustala w głosowaniu liczbę miejsc mandatowych w danym Or-
ganie. Liczba ta musi się mieścić w przedziale zdefiniowanym w Statucie dla kaŜdego Or-
ganu z zastrzeŜeniem § 11 ust. 2. 

 

§ 4.  1. Listy kandydatów do poszczególnych Organów Izby prowadzi Sekretarz wyzna-
czony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

2. W zgłoszeniu kandydatury naleŜy podać z zastrzeŜeniem ust. 4: 

1) dane osoby zgłaszającej; 

2) organ, do którego zgłaszany jest Kandydat; 

3) imię i nazwisko Kandydata; 

4) uzasadnienie kandydatury. 

3. Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się przedsta-
wienie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemnej zgody na kandydowanie przez 
Kandydata nieobecnego na sali. 

4. Listę kandydatów do Rady Izby zgłaszanych na podstawie § 6 ust. 3 niniejszej Ordy-
nacji Zarząd Sekcji składa w formie uchwały Zgromadzenia Członków Sekcji na ręce Preze-
sa Izby w terminie do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. 
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5. Przed wpisaniem Kandydata na listę, Prezydium Walnego Zgromadzenia sprawdza 
prawo Kandydata do kandydowania. O braku prawa do kandydowania Prezydium informuje 
Walne Zgromadzenie nie umieszczając Kandydata na liście. 

6. Liczba zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona, chyba Ŝe na wniosek formalny 
lista Kandydatów zostanie zamknięta. 

7. Listy kandydatów przedstawione przez Przewodniczącego podlegają zatwierdzeniu 
w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. 

 

§ 5.  1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Walne Zgromadze-
nie. 

2. Komisja Skrutacyjna sporządza karty do głosowania dla poszczególnych wyborów w 
układzie alfabetycznym z zastrzeŜeniem ust. 3. Ostatnią pozycją na kaŜdej karcie jest „Nie 
głosuję na Ŝadnego kandydata”. 

3. Nazwiska kandydatów na kartach do głosowania do Rady Izby umieszcza się alfabe-
tycznie kolejno w kaŜdej grupie branŜowej i osobno w grupie zgłoszonych podczas obrad 
Walnego Zgromadzenia. 

4. Komisja informuje Walne Zgromadzenie o trybie przeprowadzenia wyborów, waŜno-
ści oddanego głosu oraz zasadach ustalania listy osób wybranych do danego Organu. 

5. Komisja ogłasza początek głosowania i nadzoruje zbieranie głosów, a następnie do-
konuje przeliczenia głosów. 

6. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „x” w 
kratce z lewej strony obok nazwisk najwyŜej tylu kandydatów ile miejsc mandatowych li-
czy powoływany Organ Izby. 

7. Komisja Skrutacyjna uzna za niewaŜne karty do głosowania: 

1) bez pieczęci Izby; 

2) na których nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska Ŝadnego 
kandydata ani obok ostatniej pozycji opisanej w ust. 2; 

3) na których liczba znaków „x” postawionych w kratce z lewej strony obok nazwisk 
kandydatów przewyŜsza liczbę miejsc mandatowych; 

4) z jakimikolwiek poprawkami, z wyjątkiem poprawek zgłoszonych przez Komisję Skru-
tacyjną; 

5) podarte lub całkowicie przekreślone. 

8. Komisja ustalając wynik wyborów kolejno umieszcza wybranych Kandydatów z naj-
większą liczbą głosów, chyba Ŝe w wyborach do danego Organu istnieje inna zasada. 

9. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonych wyborów i na jego podstawie in-
formuje uczestników Walnego Zgromadzenia o wynikach. 

10. W przypadku braku moŜliwości ustalenia wyniku głosowania w odniesieniu do Kan-
dydatów mających równą liczbę głosów, Komisja zarządza głosowanie uzupełniające po-
między tymi Kandydatami. 

11. Dopuszcza się wybranie mniejszej liczby osób niŜ przewidziana liczba mandatów, 
ale nie mniejszej niŜ minimalna liczba członków danego Organu przewidziana Statutem. 
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Rozdział 3 

Wybory do Rady 

§ 6.  1. Rada Izby składa się z co najmniej 15 i nie więcej niŜ 25 członków. 

2. Walne Zgromadzenie ustalając liczbę miejsc mandatowych w Radzie Izby ustala 
równieŜ liczbę miejsc mandatowych dla kaŜdej grupy branŜowej w taki sposób, aby ich 
łączny udział nie przekraczał 80% wszystkich miejsc. 

3. Prawo zgłaszania kandydatów do określonej grupy branŜowej w Radzie Izby przysłu-
guje Sekcjom liczącym co najmniej 10 członków. 

4. Komisja ustalając wynik wyborów kolejno ustala listę wybranych w kaŜdej z grup 
branŜowych na podstawie największej liczby uzyskanych głosów, a następnie uzupełnia 
miejsca mandatowe w Radzie spośród wszystkich pozostałych kandydatów mających naj-
większą liczbę głosów. 

Rozdział 4 

Wybory do Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej 

§ 7.  1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 i nie więcej niŜ 5 członków. 

2. Komisja Rozjemcza składa się z co najmniej 3 i nie więcej niŜ 5 członków. 

3. Wybory do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej mogą się odbywać wspólnie. 

Rozdział 5 

Odwołanie członków Organów wybieralnych 

§ 8.  1. Odwołania członków Organów wybieralnych przed upływem kadencji dokonuje 
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. Głosy przelicza Komisja Skrutacyjna. 

2. Odwołania członków Organów wybieralnych w przypadkach nieudzielenia im absolu-
torium, a takŜe związany z tym wybór członków Organów wybieralnych w przypadku ich 
odwołania, moŜe nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad. 

3. W przypadku, gdy w trakcie Walnego Zgromadzenia w wyniku odwołania, rezygnacji 
lub utraty prawa członka Organu wybieralnego liczba członków tego organu spadnie poni-
Ŝej minimalnej, określonej Statutem, liczby członków tego organu, Przewodniczący Walne-
go Zgromadzenia zarządza uzupełnienie składu Organu wybieralnego w drodze wyborów 
uzupełniających. 

Rozdział 6 

Wybór i odwołanie Prezesa Izby 

§ 9.  1. Kandydaci na Prezesa powinni być zgłoszeni w trybie § 4 Ordynacji wyborczej i 
dysponować poparciem przedstawicieli co najmniej 10% członków Izby. 

2. Prezydium Walnego Zgromadzenia po zamknięciu listy Kandydatów sprawdza zgodę 
kaŜdego Kandydata na kandydowanie. 
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3. Wybór Prezesa dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 
Głosy przelicza Komisja Skrutacyjna. Za wybranego Prezesa uwaŜa się Kandydata, który 
otrzymał ponad połowę wszystkich waŜnie oddanych głosów. 

4. W przypadku nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości przez Ŝadnego Kan-
dydata, Prezydium zarządza powtórne wybory dla dwóch Kandydatów, którzy w pierwszym 
głosowaniu otrzymali największą liczbę głosów. 

 

§ 10.  1. Odwołanie Prezesa dokonywane jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu 
tajnym, bezwzględną większością głosów uczestników Walnego Zgromadzenia biorących 
udział w głosowaniu. Głosy przelicza Komisja Skrutacyjna. 

2. Odwołanie Prezesa moŜe nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad Walne-
go Zgromadzenia w przypadku nieudzielenia mu absolutorium. W tym przypadku wybór 
Prezesa moŜe nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 

Rozdział 7 

Wybór i odwołanie Zarządu Izby 

§ 11.  1. Zarząd składa się z co najmniej 5 i nie więcej niŜ 9 osób. 

2.  Rada Izby, na wniosek Prezesa, określa w drodze uchwały nominalną liczbę człon-
ków Zarządu w danej kadencji. 

3. Rada Izby wybiera spośród siebie Komisję Skrutacyjną Rady w składzie 3 osób. Komi-
sja wybiera spośród siebie Przewodniczącego. 

4. Uprawnionym do zgłaszania Kandydatów na członków Zarządu jest Prezes. Liczba 
zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona. 

5. Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Dopuszcza się przedsta-
wienie Przewodniczącemu Rady Izby pisemnej zgody na kandydowanie przez Kandydata 
nieobecnego na sali. 

6. Przed wpisaniem Kandydata na listę, Komisja Skrutacyjna Rady sprawdza prawo 
Kandydata do kandydowania. O braku prawa do kandydowania Komisja informuje Radę Izby 
nie umieszczając Kandydata na liście. 

7. Komisja Skrutacyjna informuje Członków Rady Izby o trybie przeprowadzenia wybo-
rów, waŜności oddanego głosu oraz zasadach ustalania listy osób wybranych do Zarządu. 

8. KaŜdemu z Członków Rady Izby przysługuje jeden głos. 

9. Głosowanie w wyborach do Zarządu jest tajne i odbywa się w trybie § 5 ust. 5 i 6 ni-
niejszej Ordynacji wyborczej. 

10. Za wybranego Członka Zarządu uwaŜa się Kandydata, który otrzymał ponad połowę 
wszystkich waŜnie oddanych głosów. 

11. W przypadku braku moŜliwości ustalenia wyniku głosowania w odniesieniu do Kan-
dydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów lub nie uzyskali wymaganej bezwzględnej 
większości, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zarządza głosowanie dodatkowe dla tych 
Kandydatów. 

12. Dopuszcza się wybranie mniejszej liczby osób niŜ przewidziana liczba mandatów, 
ale nie mniejszej niŜ minimalna liczba członków Zarządu przewidziana Statutem. 
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§ 12.  1.  Członkowie Zarządu, na wniosek Prezesa, wybierają ze swego grona Wice-
prezesa w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów członków biorących udział w gło-
sowaniu, w obecności co najmniej połowy nominalnej liczby członków Zarządu. 

2. Zgłoszony Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. 

3. Odwołanie Wiceprezesa odbywa się w trybie ust. 1. 

 

§ 13.  1. Wniosek o odwołanie Członka Zarządu moŜe zgłosić Prezes, Członek Rady Izby 
lub Komisja Rewizyjna. 

2. Odwołanie Członka Zarządu dokonywane jest przez Radę Izby w głosowaniu tajnym, 
bezwzględną większością głosów Członków Rady Izby biorących udział w głosowaniu. Głosy 
przelicza Przewodniczący Rady. 

3. W przypadku, gdy po odwołaniu Członka Zarządu liczba członków Zarządu spadnie 
poniŜej minimalnej liczby określonej Statutem, Rada Izby dokonuje w drodze wyboru uzu-
pełnienia składu Zarządu stosując odpowiednio zapisy § 11 Ordynacji wyborczej. 

 

§ 14.  1. Ordynacja wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2006 r. 

2. Walne Zgromadzenie KIGEiT 19 czerwca 2008 r. zmieniło zapisy §§ 3, 5 i 6. 


