Wybory do Organów wybieralnych Izby w pytaniach i odpowiedziach
1. Które organy wybiera Walne Zgromadzenie Członków Izby?
Prezesa, Radę, Komisję Rewizyjną i Komisję Rozjemczą.
2. Kto moŜe być kandydatem do organu wybieralnego?
wybieralnego?
KaŜda osoba fizyczna ciesząca się pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie moŜe być kandydatem do
Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej etatowy pracownik Izby.
3. Czy moŜna kandydować do kilku organów jednocześnie?
Tak, moŜna.
4. Czy moŜna być wybranym do kilku organów jednocześnie?
Nie. Statut wyraźnie zabrania łączenia członkostwa w organach wybieralnych Izby.
5. Kto moŜe zgłosić kandydata do wyborów dokonywanych przez Walne Zgromadzenie?
Zgromadzenie?
KaŜdy Członek Izby. Z tym, Ŝe kandydat na Prezesa Izby powinien otrzymać poparcie co najmniej 10%
Członków Izby. W kadencji 2018-2021 jest to 20.
6. Kiedy moŜna zgłosić kandydata?
Kandydata moŜna zgłaszać od dnia zwołania wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków czyli co najmniej od
30 dni przez wyborami do momentu zamknięcia listy kandydatów podczas wyborów. Sekcje zgłaszają swoich
kandydatów najpóźniej na 14 dni przed wyborami.
7. Jak zgłosić kandydata do organu wybieralnego?
Do dnia wyborów, kandydata mogą zgłosić pisemnie osoby upowaŜnione do składania oświadczeń w imieniu
Członka Izby a w odpowiednim punkcie porządku obrad Zgromadzenia kandydata mogą zgłosić ustnie obecni na
Walnym Zgromadzeniu reprezentanci lub pełnomocnicy Członków Izby. W ten sam sposób odbywa się
zgłaszanie kandydatów w prawyborach do Rady w sekcjach branŜowych.
8. Kto moŜe zgłosić kandydata w prawyborach do Rady w sekcji branŜowej?
Do dnia wyborów, kandydata mogą zgłosić pisemnie osoby upowaŜnione do składania oświadczeń w imieniu
Członka Izby a w odpowiednim punkcie porządku obrad kandydata mogą zgłosić ustnie obecni na Zgromadzeniu
Członków reprezentanci lub pełnomocnicy Członków Izby.
9. Czy kandydat powinien przedstawić swój Ŝyciorys zawodowy?
śyciorys zawodowy będzie wymagany od członków wybranych organów Izby. Jednak wcześniejsze
rozpowszechnienie Ŝyciorysu powinno zwiększyć szanse kandydata w wyborach.
10. Ilu kandydatów moŜna zgłosić?
Nie ma ograniczeń.
11. Ilu kandydatów do Rady moŜe zgłosić sekcja?
Formalnie nie ma ograniczeń. Biorąc jednak pod uwagę fakt, Ŝe Zarząd w „Informacji do Członków Izby” mógł
podać tylko orientacyjne parytety miejsc mandatowych dla poszczególnych sekcji, bezpieczniej będzie kiedy
sekcja zgłosi o jedną lub dwie kandydatury więcej od proponowanych w Informacji.
12. Jak
Jak się ustala parytet branŜowy w wyborach do Rady?
Walne Zgromadzenie najpierw ustala ile miejsc mandatowych przypadnie łącznie wszystkim sekcjom biorąc pod
uwagę udział firm naleŜących do wszystkich sekcji branŜowych, a następnie rozdziela te miejsca pomiędzy
sekcje liczące co najmniej 10 członków proporcjonalnie do ich liczebności.
13. Kto jest uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby?
Członkowie Izby osobiście lub poprzez osoby fizyczne będące ich reprezentantami lub pełnomocnikami.
14. Czy moŜna przeprowadzić wybory do kilku organów jednocześnie?
jednocześnie?
Tak. JeŜeli do tych organów startują róŜni kandydaci.
15. Jak się ustala wynik wyborów do Rady Izby?
Komisja Skrutacyjna ustalając wynik wyborów kolejno ustala listę wybranych w kaŜdej z grup branŜowych na
podstawie największej liczby uzyskanych głosów, a następnie uzupełnia miejsca mandatowe w Radzie spośród
wszystkich pozostałych Kandydatów mających największą liczbę głosów.
16. Gdzie moŜna znaleźć teksty statutu, ordynacji i innych regulaminów obowiązujących w Izbie?
Izbie?
Na stronie http://www.kigeit.org.pl/regulaminy.html

