Projekt Ordynacji Wyborczej na posiedzenie ZWZ w dniu 7 czerwca 2018 r., w
brzmieniu analogicznych do uchwalanej na WZ w ostatnich latach, zgodna z
aktualnym Statutem PIFS

ORDYNACJA WYBORCZA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH
§1
W oparciu o niniejszą Ordynację Wyborczą i zgodnie z postanowieniami Statutu
Polskiej Izby Firm Szkoleniowych dokonywany jest wybór:
- Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu
- Rady Izby
- Komisji Rewizyjnej
- Komisji Rozjemczej
na pełną kadencję władz Izby, a także w wyborach uzupełniających w toku
kadencji.
§2
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu członkowi Polskiej Izby Firm
Szkoleniowych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt d) oraz Art. 12 ust. 2 Statutu.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom fizycznym, które są członkiem
Izby lub reprezentują członka Izby.
§3
1. Przed rozpoczęciem procedury wyborów do organu Izby, Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w kwestii ustalenia liczebności
tego organu w granicach przewidzianych w Statucie Izby.
2. Postanowienia ust. 1. nie stosuje się do ustalenia liczebności Zarządu.
3. Po ustaleniu liczebności organów Przewodniczący zwraca się do obecnych
na sali obrad członków Walnego Zgromadzenia o zgłaszanie kandydatur.
Zgłoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydaci
nieobecni na sali, muszą dostarczyć swą zgodę na kandydowanie w formie
pisemnej przed rozpoczęciem głosowania.
4. Przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący umożliwia kandydatom
ograniczoną limitem czasu prezentację: w przypadku kandydatów na Prezesa
Zarządu - 5 minut, w przypadku pozostałych kandydatów – 1 minuta.
5. Wszystkie pisemne dokumenty dotyczące kandydatów składane są Komisji
Wyborczej, która sprawdza ich ważność.
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§4
1. Wybory Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, Rady Izby,
Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej przeprowadza powołana przez
Walne Zgromadzenie Komisja Wyborcza.
2. Wybory odbywają się w trybie głosowania tajnego.
3. Komisja Wyborcza sporządza karty do głosowania dla poszczególnych
wyborów w układzie alfabetycznym.
4. Głosowanie odbywa się poprzez zaznaczenie – odpowiednio do głosowania jednego lub więcej kandydatów na karcie wyborczej.
5. Komisja Wyborcza w oparciu o decyzje Walnego Zgromadzenia określa, ilu
kandydatów można zaznaczyć na karcie do głosowania, aby głos był ważny.
6. Komisja wyborcza uznaje za nieważne karty do głosowania:
a) nie oznaczone w sposób przyjęty przez Komisję Wyborczą i
podany do wiadomości Walnego Zgromadzenia przed
głosowaniem,
b) na których ilość zaznaczonych kandydatów przewyższa ustaloną
liczbę,
c) karty z poprawkami, z wyjątkiem poprawek zgłoszonych przez
Komisję Wyborczą,
d) karty podarte, uszkodzone lub całkowicie przekreślone.
§5
1. Wybory Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu odbywają się w
oddzielnych głosowaniach.
2. Przed rozpoczęciem wyboru Członków Zarządu ogłaszane są wyniki
wyborów na Prezesa Zarządu.
3. Wybory Prezesa Zarządu odbywają się w trybie głosowania tajnego, spośród
kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 4 Statutu Izby.
4. Wybory Członków Zarządu odbywają się w trybie głosowania tajnego, na
wniosek wybranego Prezesa Zarządu spośród kandydatów przez niego
zgłoszonych, zgodnie z art. 11 ust. 2 i art. 22 ust. 5 Statutu Izby.
§6
1. Wybory do Rady Izby odbywają się w trybie głosowania tajnego, spośród
kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia,
zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1 i 3 Statutu Izby.
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Izby ogłaszane są wyniki wyborów na
Prezesa Zarządu. Osoby, które nie zostały wybrane mogą być zgłaszane,
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jako kandydaci do Rady Izby pomimo zamknięcia procedury przewidzianej w
§ 3 ust. 3 Ordynacji.
§7
1. Wybory do Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej odbywają się w trybie
głosowania tajnego, spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 11 ust. 2, art. 26 ust.
1 oraz art. 29 ust. 1 Statutu Izby.
2. Przed rozpoczęciem wyborów do Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej
ogłaszane są wyniki wyborów na Prezesa Zarządu. Osoby, które nie zostały
wybrane mogą być zgłaszane, jako kandydaci do Komisji pomimo zamknięcia
procedury przewidzianej w § 3 ust.3 Ordynacji.
§8
1. Za wybranego na stanowisko Prezesa Zarządu uważa się kandydata, który
otrzymał w głosowaniu bezwzględną większość ważnie oddanych głosów.
Jeżeli w wyborach na Prezesa Zarządu żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej bezwzględnej większości głosów – Komisja Wyborcza zarządza
następną turę głosowania, z tym, że na karcie wyborczej umieszcza się tylko
nazwiska dwóch kandydatów, którzy w poprzedniej turze otrzymali
największą liczbę głosów.
2. Jeżeli w drugim głosowaniu na Prezesa Zarządu żaden z kandydatów nie
uzyskał wymaganej bezwzględnej większości głosów – Komisja Wyborcza
przystępuje do tworzenia nowej listy kandydatów stosowanie do postanowień
§ 3 Ordynacji.
§9
1. Za wybranego Członka Zarządu uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali
więcej głosów „za” niż głosów „przeciw”. Głosów „wstrzymujących” nie
uwzględnia się.
2. W wypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów „za” i „przeciw”
oraz gdy w przypadku, gdy wybrana liczba członków zarządu nie spełnia
warunku Art.22.ust.3 Statutu Komisja Wyborcza zarządza drugą turę
głosowania, a Prezes Zarządu ma prawo zgłosić nowych kandydatów.
§ 10
1. Za wybranych członków Rady Izby uważa się tych kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę oddanych głosów do wypełnienia wszystkich
miejsc zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Izby oraz § 3 ust. 1 Ordynacji.
2. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów oraz gdy ma
to wpływ na liczbę obsadzonych miejsc – Komisja Wyborcza zarządza drugą
turę głosowania między tymi kandydatami.
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§ 11
1. Za wybranych członków Komisji Rewizyjnej uważa się tych kandydatów,
którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów do wypełnienia
wszystkich miejsc zgodnie z art.26 ust.1 Statutu Izby oraz §3 ust.1 Ordynacji
2. W wypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów oraz gdy ma
to wpływ na liczbę obsadzonych miejsc – Komisja Wyborcza zarządza drugą
turę głosowania między tymi kandydatami.
§ 12
1. Za wybranych członków Komisji Rozjemczej uważa się tych kandydatów,
którzy otrzymali największą liczbę oddanych głosów do wypełnienia
wszystkich miejsc zgodnie z art. 29 ust.1 Statutu Izby oraz §3 ust.1 Ordynacji.
2. W wypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów oraz gdy ma
to wpływ na liczbę obsadzonych miejsc – Komisja Wyborcza zarządza drugą
turę głosowania między tymi kandydatami.
§ 13
Komisja Wyborcza sporządza z przeprowadzonych wyborów protokół, który
przekazuje do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
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