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POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 
§ 1 

 
Regulamin niniejszy opiera się o postanowienia Ustawy o Izbach gospodarczych z 30 maja 1989 r. 
(Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie. 
 

§ 2 
 

W Walnym Zgromadzeniu Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie zwanym 
dalej „Walnym Zgromadzeniem”, uczestniczą z głosem stanowiącym przedstawiciele 
przedsiębiorstw. Każdy członek Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie 
może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez jednego przedstawiciela. Każdemu 
członkowi przysługuje jeden głos. 
 

ZASADY ORGANIZACYJNE OBRAD 
WALNEGO ZGROMADZENIA 

 
§ 3 

 
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej  

w Częstochowie lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprezydentów Izby, który 
przeprowadza w głosowaniu jawnym (spośród przedstawicieli na Walne Zgromadzenie) 
wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza oraz Asesora (jego 
zadaniem jest ustalenie ilości głosów w głosowaniach ogłaszanych przez Przewodniczącego 
Zgromadzenia). Wybrane osoby stanowią Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera Komisję Wniosków i Uchwał, 
składającą się z 2 osób. 

3. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie 3 
osób. 

4. Prezydium kieruje pracami Walnego Zgromadzenia na podstawie porządku obrad  
i niniejszego Regulaminu. Obradami kieruje bezpośrednio Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia lub w jego zastępstwie członek Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

5. Członkowie Prezydium pomagają Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad. Jeden z nich 
prowadzi listę zgłoszeń do dyskusji, zaś Sekretarz czuwa nad skompletowaniem materiałów 
do protokołu i jest odpowiedzialny za terminowe jego sporządzenie. 

6. Przewodniczący jest zobowiązany stwierdzić na początku obrad, że Walne Zgromadzenie 
zostało zwołane zgodnie ze Statutem Regionalnej Izby Przemysłowo – Handlowej  
w Częstochowie i jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. 
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§ 4 

 
1. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem obrad. Projekt 

porządku obrad winien być – zgodnie ze Statutem – odpowiednio wcześniej dostarczony 
przedstawicielom Walnego Zgromadzenia. Wyżej wymieniony projekt Przewodniczący 
obrad poddaje pod głosowanie. 

2. Przyjęty zwykłą większością głosów porządek dzienny obowiązuje wszystkich uczestników 
Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały może zmienić kolejność 
punktów porządku dziennego, niedopuszczalne natomiast jest uzupełnienie uchwalonego 
uprzednio porządku o nowe dodatkowe punkty. 

3. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia wyznaczony referent. 
Przewodniczący udziela głosu w kolejności spraw ustalonych w porządku obrad. 

4. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad 
kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium Walnego 
Zgromadzenia. 

5. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, zgłaszają ten 
zamiar u członka Prezydium prowadzącego listę dyskutantów, podając wyraźnie: imię  
i nazwisko, firmę którą reprezentują oraz sprawę, jaką chce poruszyć. 

 
§ 5 

 
1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością przedstawicielowi zgłaszającemu wniosek 

formalny. 
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące przebiegu obrad: 

a) zmiany kolejności porządku obrad; 
b) zamknięcia listy mówców; 
c) przerwy lub odroczenia zgromadzenia; 
d) odłożenia sprawy; 
e) zmiany w sposobie prowadzenia dyskusji i przeprowadzenia głosowania; 
f) przeliczania głosów; 
g) stwierdzenie quorum. 

3. Wnioski wymienione w punktach: b) Przewodniczący poddaje pod głosowanie po 
odczytaniu listy zapisanych mówców. 

4. Przyjęcie wniosku formalnego nie pozbawia referenta prawa zabrania głosu w ramach 
dyskusji. 

5. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o przyjęciu wniosku formalnego po 
wysłuchaniu wnioskodawcy oraz jednego głosu za wnioskiem i jednego przeciw. 

6. Odrzucony wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą sprawą zgłoszony 
powtórnie. 

7. Prawo składania wniosków formalnych przysługuje wyłącznie przedstawicielom na Walne 
Zgromadzenie. 
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§ 6 
 

1. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad sprawą wymagającą podjęcia uchwały 
Przewodniczący może udzielić głosu referentowi, celem udzielenia odpowiedzi, a następnie 
oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać 
głos, tylko dla złożenia wniosku formalnego o sposobie lub kolejności głosowania. 

2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
3. W głosowaniu przewodniczący pyta w pierwszej kolejności, kto jest za wnioskiem,  

a następnie kto jest przeciw oraz kto się wstrzymał od głosu. 
4. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego 

Zgromadzenia. 
5. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłasza jego wyniki. Wyniki głosowania 

należy podać do protokołu Walnego Zgromadzenia. 
 

§ 7 
 

Uczestnikowi, który zakłóca porządek Zgromadzenia, łamie dyscyplinę lub nie stosuje się do 
niniejszego Regulaminu - Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielić upomnienia, 
a jeśli to okaże się nieskuteczne, postawić wniosek o usunięcie uczestnika z sali obrad. 
 

WARUNKI PODEJMOWANIA UCHWAŁ 
 

§ 8 
 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem 
obrad. 

2. Wnioski i projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przygotowuje i zgłasza 
referent danej sprawy i członkowie Prezydium Walnego Zgromadzenia Regionalnej Izby 
Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie. 

3. W czasie obrad mogą być zgłaszane poprawki do wniosków. Poprawki winny być zgłoszone 
przed poddaniem właściwego wniosku pod głosowanie. 

 
§ 9 

 
W odniesieniu do spraw omawianych w punkcie „sprawy różne” („wolne wnioski”) mogą być 
podejmowane decyzje zwykłą większością głosów. 

 
§ 10 

 
1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, jeżeli nikt z przedstawicieli firm na Walne 

Zgromadzenie nie żąda głosowania tajnego. 
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2. Za przyjęte uważa się te uchwały, które w głosowaniu jawnym lub tajnym uzyskały zwykłą 

większość głosów. 
3. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Izby zapadają większością 2/3 głosów. 
4. Uchwały w sprawie likwidacji Izby zapadają większością 3/4 głosów. 
 

WYBORY WŁADZ 
 

§ 11 
 
1. Wybory władz Izby (Rady i Komisji Rewizyjnej) odbywają się w głosowaniu tajnym. 
2. Wybory władz Izby przeprowadzane są w trybie ujętym w Ordynacji Wyborczej. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 12 

 
1. Niniejszy Regulamin z chwilą jego przyjęcia obowiązuje wszystkich uczestników Walnego 

Zgromadzenia. 
2. Przyjęcie, zmiana bądź uzupełnienie niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez 

Walne Zgromadzenie. 
 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Statutu Regionalnej Izby Przemysłowo - Handlowej w Częstochowie. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia 

Członków Regionalnej Izby 
Przemysłowo - Handlowej 

 w Częstochowie 
 
 
 
Częstochowa, dnia ………………………. r. 
 


