ORDYNACJA WYBORCZA
DO RADY REGIONALNEJ IZBY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY
w dniu 23 czerwca 2020r.
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
W oparciu o niniejszą Ordynację Wyborczą, zgodnie z postanowieniami Statutu Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie § 24, dokonywany jest wybór Rady Izby
w liczbie od 6 do 16 członów na czteroletnią kadencję (§ 15 pkt. 2).
§2
Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie upoważnionym przedstawicielom firm
członkowskich Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie (każda firma
członkowska dysponuje jednym głosem - § 17 Statutu).
II. ZASADY POWOŁYWANIA RADY
REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W CZĘSTOCHOWIE
§3
1. Rada Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie powoływana jest
z kandydatów zgłoszonych przez firmy członkowskie Regionalnej Izby PrzemysłowoHandlowej w Częstochowie, którzy zgodnie z § 15 pkt. 3 Statutu uzyskali niezbędną
rekomendację.
2. Podczas Walnego Zgromadzenia Członków przed przystąpieniem do wyboru nowego
składu Rady, Przewodniczący Komisji Wyborczej zwraca się do obecnych przedstawicieli
z pytaniem, czy są sprzeciwy (zastrzeżenia) wobec poszczególnych kandydatów.
Zasadność sprzeciwu, potwierdzona w głosowaniu jawnym, skutkuje skreśleniem
kandydata z listy.
3. Lista kandydatów do Rady, przestawiona przez Komisję Wyborczą, podlega przyjęciu
przez Walne Zgromadzenie w trybie głosowania jawnego.
4. Mając zatwierdzoną listę Kandydatów do Rady Izby i uwzględniając § 24 pkt. 1 Statutu
RIPH w Częstochowie, po uwzględnieniu wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego
Zgromadzenia Członków – Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków w trybie
głosowania jawnego poddaje pod głosowanie uchwałę (y) w sprawie ustalenia liczebności
składu Rady Izby na kolejną czteroletnią kadencję, a następnie zarządza wybory do Rady
Izby zgodnie z porządkiem obrad oraz nadzoruje przebieg wyborów.
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III. ZASADY GŁOSOWANIA DO RADY IZBY
§4
1. Wybory Rady Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie odbywają się
w trybie głosowania tajnego spośród kandydatów umieszczonych na liście ustalonej wg
zasad określonych w § 3. Głosowanie tajne odbywa się przy pomocy jednolicie
oznakowanych kart do głosowania przygotowanych przez Biuro Izby.
2. Przy wyborach głosuje się poprzez postawienie znaku X przy nazwiskach kandydatów.
Głos jest nieważny, jeżeli liczba postawionych znaków X przy nazwiskach jest większa
niż uchwalona wcześniej liczebność składu Rady Izby.
3. Komisja Wyborcza przedstawia alfabetycznie listę kandydatów do Rady Izby
przygotowaną zgodnie z § 15 pkt. 3 Statutu RIPH i rozdaje karty do głosowania.
4. Komisja Wyborcza analizując wyniki wyborów, ustala liczbę osób z listy Kandydatów do
Rady Izby odpowiadającą ustalonej liczebności składu Rady Izby, które uzyskały
największą ilość głosów i które zostają członkami Rady – podając wynik do wiadomości
Walnego Zgromadzenia Członków RIPH w Częstochowie.
5. W przypadku braku możliwości ustalenia wyniku głosowania w odniesieniu do
Kandydatów mających równą liczbę głosów, Komisja Wyborcza zarządza głosowanie
uzupełniające pomiędzy tymi Kandydatami. Jeżeli kandydat mający uczestniczyć
w wyborach uzupełniających wycofa swoją kandydaturę, wyborów uzupełniających nie
organizuje się.
IV. WYBÓR PREZYDIUM RADY IZBY
§5
1. Skład Prezydium Rady Izby zgodnie ze Statutem stanowią:
- Prezydent Rady Izby
- Wiceprezydent Rady Izby
- Wiceprezydent Rady Izby
2. Wybór Prezydenta dokonywany jest przez Walne Zgromadzenie Członków z pośród
wybranych członków Rady Izby w głosowaniu tajnym.
3. Wybór dwóch Wiceprezydentów Rady Izby dokonywany jest przez nowo wybraną Radę
Izby.
4. Zgłoszeni kandydaci na funkcję Prezydenta Rady Izby muszą wyrazić zgodę na
kandydowanie.
5. Lista zgłaszanych Kandydatów nie jest ograniczona, chyba że na wniosek formalny lista
Kandydatów zostaje zamknięta.
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6. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdza listę Kandydatów na
Prezydenta.
7. Komisja Wyborcza informuje o trybie przeprowadzenia wyborów, ważności oddanego
głosu.
8. Komisja wyborcza ustalając wynik wyborów, za wybranego Prezydenta Rady Izby uznaje
Kandydata, którzy otrzymał największą liczbę głosów.
6. W przypadku braku możliwości ustalenia wyniku głosowania w odniesieniu do
Kandydatów mających równą liczbę głosów, Komisja Wyborcza zarządza głosowanie
dodatkowe dla tych Kandydatów. Jeżeli kandydat mający uczestniczyć w wyborach
uzupełniających wycofa swoją kandydaturę, wyborów uzupełniających nie organizuje się.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§6
1. Niniejsza Ordynacja Wyborcza opracowana na podstawie § 24 pkt. 2 Statutu Regionalnej
Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie, została uchwalona przez Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Izby w dniu 23 czerwca 2020r.
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ORDYNACJA WYBORCZA
DO KOMISJI REWIZYJNEJ REGIONALNEJ IZBY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W CZĘSTOCHOWIE
NA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY
w dniu 23 czerwca 2020 r.

§1
Zgodnie z § 40 Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie Komisja
Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na czteroletnią kadencję. Wybory do
Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym. Kandydatów na członków Komisji
Rewizyjnej przedstawia Komisja Wyborcza. Lista kandydatów do Komisji Rewizyjnej
przedstawiona przez Komisję Wyborczą, podlega zatwierdzeniu w formie Uchwały przez
Walne Zgromadzenie w trybie głosowania jawnego. Przed przystąpieniem do wyboru składu
Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Wyborczej, zwraca się do obecnych
przedstawicieli firm z pytaniem, czy są sprzeciwy (zastrzeżenia) wobec poszczególnych
kandydatów. Zasadność sprzeciwu potwierdzona w głosowaniu jawnym, skutkuje
skreśleniem kandydata z listy. Członkami Komisji Rewizyjnej stają się kandydaci, którzy
uzyskali kolejno największą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu.
§2
W przypadku równej ilości głosów uniemożliwiających stwierdzenie, którzy z kandydatów
stali się członkami Komisji Rewizyjnej, ustala się kolejne tajne głosowanie.
W głosowaniu tym na listach do głosowania umieszczone są jedynie nazwiska kandydatów
mających jednakową ilość głosów. Ten (Ci) kandydat (-ci), który (którzy) w dodatkowym
głosowaniu uzyskali największą ilość głosów staje się członkiem (członkami) Komisji
Rewizyjnej. Jeżeli kandydat (-ci) mający uczestniczyć w wyborach uzupełniających wycofują
swoje kandydatury, wyborów uzupełniających nie organizuje się.
§3
Powołana Komisja Rewizyjna na pierwszym swoim spotkaniu zwołanym przez
Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera przez aklamację swego Przewodniczącego. Wynik
wyboru ogłasza Przewodniczący Komisji Wyborczej do akceptacji przez Walne
Zgromadzenie.
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