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Regulamin Walnego Zgromadzenia 
Izby Gospodarczej CIEPŁOWNICTWO POLSKIE 

 
 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
1. Walne Zgromadzenie upełnomocnionych przedstawicieli członków Izby jest jej najwyŜszą 

władzą rozstrzygającą o wszystkich sprawach naleŜących do zakresu jej działania. 
2. W razie gdy członek Izby reprezentowany jest przez pełnomocnika, upowaŜnienie powinno być 

udzielone na piśmie i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
3. Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 
 
II.  Obrady Walnego Zgromadzenia 
 

§ 2 
 

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Izby i zarządza wybór Przewodniczącego  
i Sekretarza. 

2. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
 

§ 3 
 

Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Zgromadzenia, przy pomocy Sekretarza 
Zgromadzenia. 
 

§ 4 
 

1.  Przewodniczący zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.  
2. Przewodniczący zarządza wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowej i Komisji Uchwał i 

Wniosków. 
3. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
 

§ 5 
 

1. Przewodniczący udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad. 
2. Wypowiedzi pełnomocników członków Izby w dyskusji nie mogą trwać dłuŜej niŜ 10 minut. 
3. Wystąpienia sprawozdawców przedstawiających sprawozdania z działalności Rady Izby i 

Zarządu mogą trwać dłuŜej.  
4. O przedłuŜeniu czasu wypowiedzi lub o udzieleniu głosu dodatkowo decyduje Przewodniczący 

Zgromadzenia. 
5. W dyskusji nad daną sprawą moŜna zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne wystąpienie w danej 

sprawie nie moŜe trwać dłuŜej niŜ 5 minut. 
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§ 6 
 

1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle 
przytoczonego stwierdzenia mówcy. 

2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i  
przebiegu posiedzenia. 

3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o: 
1)   przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia; 
2)   uchwalenie tajności posiedzenia; 
3)   odroczenie lub zamknięcie dyskusji; 
4)   przejście do porządku obrad; 
5)   głosowanie bez dyskusji; 
6)   zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji; 
7)   zmianę w sposobie przeprowadzenia głosowania; 
8)   ograniczenie czasu przemówień; 
9)   stwierdzenie quorum; 

10)   przeliczenie głosów. 
4. O wniosku formalnym o którym mowa w ust.3 pkt 8 - 10, Zgromadzenie rozstrzyga większością 

głosów obecnych na posiedzeniu. 
5. Zgromadzenie rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie 

jednego przeciwnika wniosku. 
6. Wniosek, o którym mowa w ust.3 pkt 1, dotyczącym zamknięcia posiedzenia oraz wniosek, o 

którym mowa w ust.3 pkt 3, dotyczący zamknięcia dyskusji nie mogą być złoŜone w trakcie 
debaty nad projektem Statutu lub zmiany przepisów Statutu. 

 
§ 7 

 
Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu Przewodniczącemu i członkom Rady Izby oraz 
Zarządu Izby ilekroć tego zaŜądają. 
 
 
III.  Kompetencje Walnego Zgromadzenia 
 

§ 8 
 
1.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜą sprawy wniesione zgodnie z § 20 Statutu Izby. 
2. Wybór członków Rady Izby i ewentualne ich odwoływanie odbywają się w trybie głosowania 

tajnego. 
 

§ 9 
 

W wyniku dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków opracowuje projekty uchwał do podjęcia przez 
Walne Zgromadzenie. 
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IV. Głosowanie 
 

§  10 
 

1. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący oznajmia, Ŝe Zgromadzenie przystępuje do głosowania. 
Od tej chwili moŜna zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o 
sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem przez Przewodniczącego do 
głosowania. 

2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez: 
1)   Podniesienie ręki i obliczeniu głosów przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową; 
2)   UŜycie kart do głosowania w przypadku głosowania tajnego. 

3. O przeprowadzeniu głosowania tajnego decyduje Zgromadzenie na Ŝądanie 1/5 osób biorących 
udział w posiedzeniu. Głosowanie tajne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym 
celu urny. Otwarcia urny oraz przeliczenia głosów dokonuje Komisja Skrutacyjno-Mandatowa. 

4.  Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia.  
5. Wyniki głosowania tajnego ogłasza Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie protokołu 

przedstawionego przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową.  
 

§ 11 
 

1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zgromadzenie moŜe dokonać 
reasumpcji głosowania. 

2. Wniosek moŜe być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu , na którym odbyło się głosowanie. 
3. Zgromadzenie rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 1/10 

uprawnionych do głosowania. 
 

§ 12 
 
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, z wyjątkiem przypadków określonych w Statucie, 
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy przedstawicieli członków, w 
pierwszym terminie, a bez względu na liczbę przedstawicieli w drugim terminie.  
 
 
V.  Postanowienia końcowe 
 

§ 13 
 
1. Protokół z kaŜdego Walnego Zgromadzenia sporządza wybrany na posiedzeniu Sekretarz 

Walnego Zgromadzenia. 
2. Protokół powinien zawierać porządek obrad, treść uchwał, sposób i wynik głosowania. 

• datę posiedzenia; 
• porządek obrad; 
• treść obrad; 
• wynik głosowania nad uchwałami; 
• załączniki w postaci uchwał. 
 

3. Do protokołu naleŜy załączyć podpisaną listę obecności członków Izby obecnych podczas 
Zgromadzenia. 

4. Protokół podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia i Sekretarz. 
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§ 14 
 

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 15 
 

Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 
 
 
„Regulamin Walnego Zgromadzenia IGCP” przyjęty uchwałą Nr 1/99 Walnego Zgromadzenia z 
dnia 28 czerwca 1999r. 


