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Regulamin przyjęć  

Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

 

§ 1.  1. Członkiem Izby moŜe być przedsiębiorca, który: 

1) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie lub na rzecz: elektroniki, telekomunika-
cji, informatyki, teleinformatyki, energetyki, elektrotechniki, automatyki przemy-
słowej a takŜe w zakresie audiowizualnych mediów elektronicznych; 

2) ma w Polsce miejsce zamieszkania lub siedzibę; 

3) ma udokumentowaną obecność na polskim rynku od co najmniej roku lub jest praw-
nym następcą podmiotu, który spełniał to kryterium; 

4) akceptuje Statut Izby. 

2. Wymogu rocznej obecności na polskim rynku nie stosuje się wobec przedsiębiorcy 
zagranicznego działającego na rynku europejskim od co najmniej roku, rozpoczynającego 
działalność w Polsce w formie nowopowstałej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
bądź akcyjnej, w której ww. przedsiębiorca zagraniczny jest udziałowcem lub akcjonariu-
szem, posiadającym co najmniej połowę udziałów lub akcji. 

 

§ 2.  1. Kandydat na Członka Izby składa Zarządowi następujące dokumenty w formie 
pisemnej lub elektronicznej: 

1) deklarację członkowską; 

2) aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji podmiotów gospodarczych; 

3) kartę rejestrową zawierającą podstawowe informacje o swojej działalności, posiada-
nych autoryzacjach i certyfikatach; 

4) pozytywną rekomendację dwóch Członków Izby; 

5) imienne i adresowe dane osoby mającej reprezentować Członka w Izbie, 

6) zgodę na przesyłanie faktur i not statutowych w formie elektronicznej. 

 

§ 3.  1. Kandydat na Członka Izby moŜe równieŜ zadeklarować wolę uczestnictwa w 
istniejącej Sekcji branŜowej Izby. W tym celu powinien się zapoznać z regulaminem wy-
branej Sekcji i po jego zaakceptowaniu wypełnić właściwą deklarację członkowską. 

2. Członek Izby moŜe naleŜeć jednocześnie do kilku Sekcji branŜowych. 

 

§ 4.  1. Zarząd Izby podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Kandydata 
na Członka Izby w formie uchwały, w terminie jednego miesiąca od daty złoŜenia doku-
mentów przez Kandydata. 

2. Zarząd Izby zawiadamia pisemnie Kandydata o decyzji w ciągu siedmiu dni od jej 
podjęcia. 

3. Kandydat staje się Członkiem Izby po otrzymaniu pozytywnej decyzji oraz wpłacie 
wpisowego na konto Izby jednak nie wcześniej niŜ pierwszego dnia następnego miesiąca. 

 

§ 5.  1. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, Kandydat moŜe odwo-
łać się do Rady Izby w terminie czternastu dni od otrzymania decyzji. Odwołanie będzie 
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rozpatrzone na najbliŜszym posiedzeniu Rady. Rada podejmuje uchwałę i doręcza ją Kan-
dydatowi w terminie czternastu dni.  

2. Kandydat moŜe odwołać się do Walnego Zgromadzenia od niekorzystnej dla niego 
uchwały Rady lub w przypadku nie podjęcia przez Radę uchwały na ww. posiedzeniu.  

3. Kandydat składa odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady, w 
terminie trzydziestu dni od otrzymania uchwały Rady. Rada jest obowiązana włączyć spra-
wę do porządku obrad najbliŜszego Walnego Zgromadzenia. Uchwała podjęta przez Walne 
Zgromadzenie jest ostateczna. 

 

§ 6.  Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października 2006 r. 


