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Ordynacja wyborcza do  
Rady Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie 

 
 

I. Postanowienia wstępne. 

§ 1.  

Niniejsza Ordynacja wyborcza określa zasady wyboru i odwołania członków Rady Izby, 
zgodnie z delegacją §22 Statutu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.  

§ 2. 

1. Czynne prawo wyborcze członków Rady Izby przysługuje wszystkim członkom Izby 
Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, zrzeszonym w niej na 14 dni przed terminem 
Walnego Zgromadzenia, na którym mają się odbyć wybory członków Rady Izby, 
reprezentowanym na tym Walnym Zgromadzeniu.  

2. Czynne prawo wyborcze stwierdza Komisja Wyborcza, na podstawie listy członków Izby, 
przedstawionej przez Zarząd Izby na Walnym Zgromadzeniu. 

§ 3. 

1. Bierne prawo wyborcze członków Rady Izby przysługuje osobom pełniącym funkcję 
członków organów podmiotów będących członkami Izby oraz osobom wskazanym przez 
członków Izby, jako ich przedstawiciele.  

2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje: 

- członkom Zarządu Izby, 

- pracownikom Izby oraz osobom świadczącym usługi na rzecz Izby na podstawie 
stałej umowy, 

- innym osobom wymienionym w art. 387 Kodeksu spółek handlowym na zasadzie 
analogii. 

§ 4. 

1. Wybory członków Rady Izby są równe, powszechne, bezpośrednie i tajne.  

2. Głosy w imieniu członków Izby oddają ich właściwie umocowani przedstawiciele obecni  
na Walnym Zgromadzeniu, na którym odbywają się wybory członków Rady Izby. 

§ 5. 

Wybory członków Rady Izby, zgodnie z niniejszą Ordynację regulaminem, zarządza  
i organizuje pod względem technicznym Komisja Wyborcza, we współpracy z Zarządem Izby. 

 

II. Komisja Wyborcza. 

§ 6. 

1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Wyborczą, w składzie 3 osób, w głosowaniu 
jawnym, spośród kandydatów zgłoszonych z sali.  

2. W przypadku zgłoszenia więcej, niż 3 kandydatów do składu Komisji Wyborczej, Walne 
Zgromadzenie głosuje nad każdą z kandydatur osobno i do składu Komisji wybiera osoby, 
na które oddano największą liczbę głosów.  



3. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego. 

4. Komisja Wyborcza sprawuje nadzór nad wyborami członków Rady Izby. 

 

§ 7. 

Do zadań Komisji Wyborczej należy: 

- ustalanie ilu członków Rady Izby może powołać każdy z Oddziałów Regionalnych i grupa 
członków niezrzeszonych; 

- weryfikacja czynnego prawa wyborczego; 

- sporządzanie listy kandydatów na członków Rady Izby i weryfikacja biernego prawa 
wyborczego; 

- przeprowadzanie wyborów i ogłaszanie wyników.  

 

III. Przeprowadzenie wyborów 

 

III. A. Ustalenie przez Komisję Wyborczą liczby członków Rady wybieranych przez 
Oddziały Regionalne 

§ 8. 

 

1. Komisja Wyborcza ustala skład grup członków, uprawnionych do wyboru członków Rady 
Izby i weryfikuje czynne prawo wyborcze, zgodnie z następującymi zasadami:  

a) członkowie zrzeszeni w danym Oddziale Regionalnym tworzą jedną grupę, w skład 
której wchodzą podmioty zrzeszone w Oddziale na 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia, reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu,  

b) członkowie niezrzeszeni w Oddziałach Regionalnych, reprezentowani na Walnym 
Zgromadzeniu, tworzą jedną grupę, jeśli liczba takich członków przekracza 13 
członków Izby.  

2. Komisja Wyborcza rejestruje poszczególne grupy z oznaczeniem liczby porządkowej grupy 
oraz jej składem. Liczbę nadaje się odpowiednio do kolejności zgłoszeń poszczególnych 
grup. Spis poszczególnych grup powinien zawierać: nazwę przedsiębiorstwa, imię i 
nazwisko jego przedstawiciela oraz Regionalny Oddział, który reprezentuje, podpisy 
członków grupy (ewentualnie oznaczenie – członek niezrzeszony). Spis jest jawny. 

3. Komisja Wyborcza określa liczbę członków Rady Izby, która jest wybierana przez daną 
grupę, zgodnie z następującymi zasadami:  

 1 członek Rady na od 13 do 37 członków Oddziału, 

 2 członków Rady na od 38 do 62 członków Oddziału, 

 3 członków Rady na od 63 do 87 członków Oddziału, 

 4 członków Rady na od 87 do 112 członków Oddziału  

 5 członków Rady na od 113 do 137 członków Oddziału 

 6 członków Rady na od 138 do 162 członków Oddziału 

 7 członków Rady powyżej 163 członków Oddziału. 

 grupa członków niezrzeszonych w Oddziale wybiera 1 członka, a w przypadku gdy w 
grupie tej jest więcej niż 37 członków – powyższe zasady stosuje się odpowiednio.  



4. Komisja ogłasza liczbę miejsc do obsadzenia w Radzie Izby przypadających na daną 
grupę oraz zarządza przeprowadzenie wyborów.  

 

III. B. Organizacja wyborów  

§ 9. 

1. Wybory członków Rady Izby odbywają się w każdej z uprawnionych grup osobno, pod 
nadzorem Komisji Wyborczej co do zgodności z zasadami Statutu oraz niniejszej 
Ordynacji, przy pomocy technicznej Zarządu Izby.  

2. Zarząd Izby zapewnia każdej grupie członków osobę obsługi technicznej.  

3. Każda grupa członków odrębnie:  

a) zgłasza kandydatów na członków Rady Izby, których bierne prawo wyborcze oraz 
zgoda na kandydowanie są weryfikowane przez Komisję Wyborczą; 

b) przeprowadza głosowanie nad kandydatami na członków Rady Izby.  
 

III. C. Zgłaszanie kandydatów 

§ 10. 
 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Izby w danej grupie przysługuje wszystkim 
członkom grupy obecnym na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko, stanowisko kandydata, nazwę 
przedsiębiorstwa oraz Regionalny Oddział, który reprezentuje. 

3. Każdy zgłaszany kandydat na członka Rady Izby musi wyrazić zgodę na kandydowanie.  
Dopuszcza się przedstawienie Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemnej 
zgody na kandydowanie przez kandydata nieobecnego na sali. 

4. Przewodniczący Komisji Wyborczej może, w każdej chwili, zgłosić wniosek o zamknięcie 

listy kandydatów. 

5. Zgłaszanie kandydatów oraz głosowania przeprowadza się w poszczególnych grupach 
według kolejności rejestracji grupy. 

III. D. Głosowanie  

§ 11. 
 

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym na oznaczonych kartach zawierających: 

1) pieczęć Izby; 

2) imienną listę kandydatów z określeniem przynależności do grupy; 

3) potwierdzenie poprawności sporządzenia listy przez Komisję Wyborczą. 
 

§ 12. 

1. Na karcie do głosowania przygotowanej dla danej grupy wyborca – członek Izby należący 
do tej grupy głosuje na określonych kandydatów, skreślając nazwiska kandydatów, na 
których nie chce oddać głosu. 

2. Na karcie do głosowania powinno pozostać nie skreślonych co najwyżej tyle nazwisk, ile 
miejsc do obsadzenia w Radzie przypada na daną grupę.  

3. Każdy wyborca może głosować tylko jeden raz. 



4. Przed przystąpieniem do głosowania Komisja Wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, po 
czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią Izby. 

5. Od chwili opieczętowania do końca głosowania urna nie może być otwierana. 

 

III. E. Ustalenie wyników wyborów 

§ 13. 

 

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący Komisji otwiera urnę wyborczą, 
po czym Komisja ustala: 

 liczbę wyborców uprawnionych do głosowania; 

 liczbę wyborców, którzy wzięli udział w głosowaniu; 

 liczbę głosów ważnych; 

 liczbę głosów nieważnych; 

 liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. 

2. Komisja za nieważne uznaje głosy: 

1) oddane na karcie innej niż ustalona; 

2) oddane na karcie, na której wyborca na liście pozostawił więcej nieskreślonych 
nazwisk, niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie przypadająca na daną grupę. 

3. Kart do głosowania, na których zostały dopisane inne nazwiska oraz całkowicie przedartych 
nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników wyborów. 

4. Komisja Wyborcza sporządza niezwłocznie protokół głosowania, zawierający dane, o 
których mowa w ust.1.  

§ 14. 

 

1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu Komisja Wyborcza podaje do wiadomości 
Walnego Zgromadzenia wyniki głosowania. 

2. Do Rady Izby wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w danej 
grupie. W przypadku równej ilości głosów kandydatów, dokonuje się wyborów dodatkowych 
spośród tych kandydatów w danej grupie. 

 

IV. Ustalenie składu Rady Izby 
 

§ 15. 

 

W myśl §22 ust.1 Statutu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie Walne Zgromadzenie 
powołuje na członków Rady Izby osoby wskazane w Protokole Komisji Wyborczej, jako osoby 
wybrane przez grupy członków, którym przysługuje czynne prawo wyborcze. 

 

 

 

 



V. Odwołanie ze składu Rady Izby i wygaśnięcie mandatu 

 

§ 16. 

 

1. Grupie członków zrzeszonych w Oddziale Regionalnym oraz członkom niezrzeszonym, 
którzy na Walnym Zgromadzeniu utworzyli jedną grupę, w celu dokonania wyboru członków 
Rady Izby, przysługuje prawo odwołania członków Rady Izby, którzy zostali przez nich 
wybrani.  

2. W celu odwołania ze składu Rady Izby wybranych osób, co najmniej 50% członków 
zrzeszonych w Oddziale Regionalnym lub grupy członków niezrzeszonych, która te osoby 
wybrała, występuje do Zarządu Izby o zorganizowanie głosowania nad odwołaniem ze 
składu Rady Izby.  

3. Zarząd Izby, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, organizuje głosowanie nad 
odwołaniem ze składu Rady Izby i informuje o nim wszystkich członków danej grupy. 
Głosowanie nad odwołaniem ze składu Rady Izby powinno zostać przeprowadzone: 
a) na najbliższym Zgromadzeniu Oddziału Regionalnego, którego członkowie złożyli 

wniosek o zorganizowanie głosowania nad odwołaniem ze składu Rady Izby lub 

b) na najbliższym Walnym Zgromadzeniu członków Izby. 

 

§ 17. 

 

1. W wyznaczonym przez Zarząd Izby terminie i miejscu przeprowadza się głosowanie nad 
odwołaniem ze składu Rady Izby, zgodnie z następującymi zasadami:  

a) w głosowaniu mogą wziąć członkowie Izby zrzeszeni w Oddziale, którego 
przedstawicielem jest osoba, mająca być odwołana, lub członkowie, którzy utworzyli 
grupę członków niezrzeszonych, która wybrała tą osobę do składu Rady;  

b) uprawnieni do głosowania wybierają ze swego grona Komisję, składającą się z 3 osób, 
która przeprowadza głosowanie; 

c) głosowanie uważa się za skuteczne, jeśli za odwołaniem danej osoby ze składu Rady 
Izby oddano bezwzględnie większą ilość głosów, niż za jej pozostaniem. 

2. Komisja sporządza protokół z głosowania i przekazuje go Zarządowi Izby. 

3. Odwołanie staje się skuteczne z chwilą przekazania Zarządowi Izby protokołu, 
stwierdzającego odwołanie danej osoby ze składu Rady Izby.   

 

§ 18. 

 

Utrata lub wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje na skutek :  

a) zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Rady,  

b) śmierci,  

c) utraty biernego prawa wyborczego; 

d) odwołania przez członków zrzeszonych w Oddziale Regionalnym lub grupę członków 
niezrzeszonych, przez którą został wybrany, zgodnie z niniejszą Ordynacją. 

 



V. Uzupełnienie składu Rady Izby 

 

§ 19. 

 

1. Zarząd Izby, w przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby 
zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.  

2. Do zarządzenia i przeprowadzenia wyborów uzupełniających §16 ust. 3 Ordynacji 
stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatów 
członków Rady Izby, skład Rady Izby osiągnie 2/3 lub mniej statutowego składu Rady 
Izby, Zarząd Izby niezwłocznie zorganizuje wybory uzupełniające.     

3. Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających postanowienia punktu II i III Ordynacji 
stosuje się odpowiednio.  

4. Do składu Rady Izby zostaje wybrana osoba, na którą oddano największą liczbę głosów, 
co zostanie stwierdzone w protokole Komisji Wyborczej. Osoba ta zostaje powołana do 
składu Rady Izby z chwilą przekazania przez Komisję Wyborczą protokołu, 
stwierdzającego wyniki głosowania, Zarządowi Izby.  

 

 


