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Regulamin Komitetu  

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

 

§ 1.  1. Komitet KIGEiT tworzy Zarząd Izby na wniosek Prezesa. 

2. We wniosku o utworzenie Komitetu należy podać:  

1) Pełną nazwę Komitetu i jej skrót; 

2) Zakres działalności; 

3) Skład założycielski Komitetu; 

4) Nazwiska pierwszego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu. 

 

§ 2.  Siedzibą Komitetu KIGEiT jest Warszawa. 

 

§ 3.  1. Członkiem Komitetu KIGEiT może być osoba fizyczna reprezentująca członka 
KIGEiT. 

2. Kandydat na członka składa na ręce Przewodniczącego Komitetu pisemny wniosek o 
przyjęcie w poczet członków Komitetu, uzasadniając swój interes w członkostwie.  

3. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu w poczet członków Komitetu Przewodniczący 
może zażądać od kandydata na członka wyjaśnień odnośnie treści wniosku. 

4. Przewodniczący Komitetu uzasadnia jedynie odmowę przyjęcia. W ciągu 7 dni po 
otrzymaniu uzasadnienia decyzji Przewodniczącego Komitetu o odmowie przyjęcia w po-
czet członków, kandydat ma prawo odwołać się do Zarządu KIGEiT. Zarząd KIGEiT ma 30 
dni na ostateczne podjęcie decyzji o uznaniu bądź odrzuceniu odwołania kandydata. 

5.  1. Członkostwo w Komitecie ustaje na skutek: 

1) rezygnacji, z dniem złożenia przez członka pisemnej rezygnacji na ręce Przewodni-
czącego Komitetu; 

2) utraty członkostwa w KIGEiT; 

3) uchylania się członka od udziału w pracach Komitetu lub działania sprzecznego z jego 
regulaminem, potwierdzonego uchwałą wykluczającą Komitetu. 

2. Od uchwały wykluczającej członka z Komitetu, członek ma prawo, w terminie 7 dni 
od otrzymania uchwały z uzasadnieniem, odwołać się do Zarządu KIGEiT. 

 

§ 4.  1. Organami Komitetu są: 

1) Przewodniczący; 

2) Wiceprzewodniczący. 

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu wybiera i odwołuje Zarząd 
Izby na wniosek Prezesa. 

3. Kadencja Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego jest wspólna i wynosi 3 lata. 
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§ 5.  1. Komitet podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodni-
czącego Komitetu, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Wraz z informacją o terminie 
Posiedzenia Komitetu Przewodniczący przesyła do wszystkich członków Komitetu porządek 
obrad i niezbędne materiały. 

2. Przewodniczący może zapraszać do pracy w Komitecie inne osoby na prawach gości. 

3. Komitet może powołać w drodze uchwały grupy robocze do realizacji określonych 
zadań. 

4. Przewodniczący ma obowiązek udzielania Zarządowi Izby informacji o działaniach 
Komitetu i raz w roku składać Zarządowi KIGEiT sprawozdanie z działalności Komitetu. 

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący reprezentują Komitet przed Organami KIGEiT 
oraz, za zgodą Zarządu KIGEiT, na zewnątrz Izby w określonych sytuacjach. 

 

§ 6.  1. Komitet dysponuje własnymi środkami na koncie Izby pochodzącymi z budżetu 
KIGEiT oraz ze składki celowej zbieranej od członków Komitetu. 

2. Komitet dysponuje funduszem, przy zachowaniu zasad prowadzenia rozliczeń księ-
gowych oraz zaciągania zobowiązań finansowych określonych Statutem oraz Regulaminami 
KIGEiT. 

 

§ 7.  Komitet może być rozwiązany przez Zarząd Izby na wniosek Prezesa, w przypadku 
zaniechania działalności lub działań godzących w interesy KIGEiT. 

 

§ 8.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie po-
stanowienia Statutu KIGEiT. 

 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Izby 24 stycznia 2007 r. 


