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Warszawa, dnia 9 września 2015 r. 

 

 

A P E L  Z A R Z Ą D U  

D O  C Z Ł O N K Ó W  I Z B Y  

 

Szanowni Państwo! 

Z końcem listopada 2015 r. upływa III kadencja organów wybie-

ralnych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji 

wybranych zgodnie z nowym statutem i ordynacją wyborczą. 

Jak Państwo zapewne pamiętają, aktualna ordynacja wyborcza w 

wyborach do Rady Izby przewiduje zastosowanie parytetów przy ob-

sadzaniu miejsc mandatowych przez kandydatów wystawionych przez 

sekcje branŜowe. Sekcje liczące co najmniej 10 członków powinny 

zgłosić swoich kandydatów do Rady najpóźniej na 14 dni przed wybo-

rami. Oznacza to konieczność przeprowadzenia do 6 listopada b.r. 

zgromadzeń członków w sekcjach, poprzedzonych posiedzeniami ich 

zarządów zwołujących te zgromadzenia. W celu sprawnego wyłaniania 

kandydatów do Rady przez sekcje, Zarząd Izby przyjął harmonogram 

dla posiedzeń Zarządu Izby oraz zarządów sekcji i zgromadzeń 

członków sekcji uwzględniający wymogi terminowe wynikające ze Sta-

tutu Izby i regulaminów sekcji. 

Zarząd Izby przyjął równieŜ proponowany rozdział miejsc manda-

towych w Radzie pomiędzy sekcje branŜowe, przyjmując za punkt 

wyjścia stan na dzień 9 września 2015 r. Liczby te będą przedłoŜone 

Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem wybo-

rów, a obecnie powinny być stosowane przez sekcje jako minimalne 

podczas wyboru swoich kandydatów do Rady. Propozycja ta jest 

przedstawiona w załączniku do niniejszego apelu. 
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Wyborcze NWZ KIGEiT odbędzie się w piątek 20 listopada 

2015 r. w Warszawie. Oprócz Rady członkowie Izby bezpośrednio 

wybiorą 5-osobowe Komisje: Rewizyjną i Rozjemczą oraz Prezesa Za-

rządu. Kandydaci na Prezesa muszą się legitymować poparciem przed-

stawicieli co najmniej 10% członków Izby. 

Do Warszawy zapraszamy juŜ w czwartek 19 listopada 2015 r. aby 

w godzinach wieczornych spotkać się z kandydatami w nieformalnej 

atmosferze i porozmawiać o ich programach działania w organach wy-

bieralnych Izby w nadchodzącej kadencji. Planujemy równieŜ spotka-

nia z przedstawicielami regulatorów oraz nowej władzy ustawodaw-

czej i wykonawczej. 

Na potrzeby przygotowań do listopadowych wyborów zostanie 

uruchomiony specjalny biuletyn informacyjny rozsyłany pocztą elek-

troniczną na adresy oficjalnych przedstawicieli firm w Izbie. Nie-

zbędne dane i dokumenty będą równieŜ dostępne tylko dla członków 

Izby w wydzielonym miejscu na naszej witrynie internetowej. Będą 

tam równieŜ zamieszczane sylwetki kandydatów do władz KIGEiT. 

Zarząd Izby apeluje do członków o staranny i przemyślany wybór 

kandydatów do wszystkich organów wybieralnych naszej Izby, 

uwzględniający przede wszystkim ich kompetencje, autorytet w śro-

dowisku, dostępność czasową oraz prezentowaną wizję swojego 

udziału na rzecz realizacji zadań Izby. 

Do zobaczenia na NWZ KIGEiT 2015 w Warszawie! 

 

Za Zarząd KIGEiT 

 

Stefan Kamiński 

 

Załącznik 
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Załącznik 

 

 

Zalecane przez Zarząd liczby do ustalenia przez NWZ 
(wg stanu na dzień 9 września 2015 r.) 

 

 

1. Liczba członków Izby: 185 

2. Min. liczba członków popierających kandydaturę na Prezesa: 19 

3. Liczba członków w sekcjach branżowych: 125 

4. Udział członków sekcji w Izbie: 67,6% 

5. Liczba członków Rady: 25 

6. Proporcjonalny udział członków sekcji w Radzie: 17 

7. „Premia” dla sekcji: 3 

8. Liczba miejsc mandatowych w Radzie dla sekcji: 20 

9. Rozdział miejsc mandatowych w Radzie pomiędzy sekcje: 

 

Sekcja 
Liczba  

członków Parytet 
Liczba miejsc 

 w Radzie 

SIS-SG 49 39,2% 7 

SOT 27 21,6% 5 

SOWI 15 12,0% 2 

SEiP 13 10,4% 2 

SENA 11 8,8% 2 

SDFUR 10 8,0% 2 

Suma 125 100,0% 20 

 


