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Regulamin prac Komisji  

Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 

 

§ 1. Postanowienia ogólne  

1. Ustala się regulamin prac Komisji funkcjonujących w PIPC. 

2. Komisja działa w ramach struktury organizacyjnej PIPC, zgodnie ze statutem PIPC 

oraz w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. 

3. Komisje powołuje się na mocy uchwały Zarządu. 

 

§ 2. Zadania Komisji  

1. Zakres przedmiotowy działań Komisji określa Zarząd w uchwale powołującej Komisję. 

Rozszerzenie lub ograniczenie zakresu działań Komisji wymaga uchwały Zarządu. 

2. Zadania Komisji są realizowane m.in. przez: 

a) rozpowszechnianie (promowanie) tematyki prac Komisji w szczególności wobec organów 

administracji publicznej; 

b) przygotowywanie wniosków, opinii, stanowisk poprzez opracowania własne lub poprzez 

wskazanie Zarządowi PIPC / Sekretarzowi Komisji konieczności zlecenia ekspertyz 

zewnętrznych w sprawach związanych z zakresem działania Komisji;  

c) współpracę z organami administracji publicznej krajowej i unijnej; 

d) przygotowywanie opracowań, stanowisk i raportów eksperckich; 

e) organizację lub udział w warsztatach / sesjach tematycznych / konferencjach / 

spotkaniach dyskusyjnych z zakresu działań Komisji. 
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§ 3. Członkostwo, prawa i obowiązki Członków  

1. Członkami Komisji są uprawnieni przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w Polskiej Izbie 

Przemysłu Chemicznego po złożeniu Zarządowi PIPC lub wyznaczonemu Sekretarzowi Komisji 

pisemnej deklaracji uczestnictwa w Komisji.  

2. Przedstawiciele podmiotów zrzeszonych w PIPC mogą uczestniczyć w pracach 

nieograniczonej liczby Komisji na zasadzie dobrowolności. 

3. Członkami Komisji są osoby posiadające wiedzę niezbędną do realizacji zadań Komisji  

i określonego dla niej zakresu działania.  

4. Członkowie Komisji powinni aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań określonych  

w §2 niniejszego Regulaminu oraz w działaniach dodatkowych ustalonych na posiedzeniach 

Komisji. 

5. Uczestnictwo w Komisji ustaje w wyniku: 

a) dobrowolnej rezygnacji podmiotu zrzeszonego z członkostwa w PIPC; 

b) dobrowolnej rezygnacji podmiotu zrzeszonego lub przedstawiciela podmiotu 

zrzeszonego z uczestnictwa w pracach Komisji; 

c) skreślenia podmiotu zrzeszonego z listy Członków Izby zgodnie ze Statutem PIPC; 

d) cofnięcia delegacji dla uprawnionego przedstawiciela podmiotu członkowskiego  

lub ustania jego stosunku pracy. Podmiot stowarzyszony w PIPC uprawniony jest  

do wskazania innego reprezentanta; 

6. Każdy Członek Komisji zobowiązany jest do poinformowania o swojej nieobecności  

na posiedzeniu Komisji w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 

najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia na ręce Sekretarza Komisji.    

7. Przy długotrwałym braku aktywności Członka Komisji, PIPC może zwrócić się z prośbą  

o wyjaśnienia i weryfikację zasadności uczestnictwa w pracach Komisji. 

8. Członkowie Komisji i jej Przewodniczący nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa  

w pracach Komisji.  
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§ 4. Struktura organizacyjna Komisji oraz zasady pracy Komisji 

1. Władze Komisji stanowią: Przewodniczący Komisji, Zastępcy Przewodniczącego Komisji  

w liczbie ustalanej przez daną Komisję oraz Sekretarza Komisji.  

2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności Zastępca 

lub inny Członek Komisji wskazany przez Przewodniczącego Komisji. 

3. Przewodniczący Komisji oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji wybierani są zwykłą 

większością głosów spośród Członków Komisji. W przypadku gdy Komisja nie jest w stanie 

wyłonić swoich Władz w drodze głosowania, o wyborze władz decyduje Zarząd PIPC. 

Sekretarzem Komisji jest wskazany przez Zarząd PIPC pracownik Izby.  

4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Komisji z pełnienia funkcji, Zarząd PIPC powierza 

tymczasowe prowadzenie spraw Komisji jednemu z Zastępów Przewodniczącego oraz 

zarządza głosowanie nad wyborem nowego Przewodniczącego. 

5. Każdemu podmiotowi zrzeszonemu w PIPC będącemu Członkiem Komisji przysługuje prawo 

do jednego głosu niezależnie od liczby przedstawicieli delegowanych do prac  

w Komisji.  

6. W ramach każdej Komisji mogą być tworzone podkomisje. 

7. Zarząd PIPC powołuje podkomisje uchwałą, po uzgodnieniu z Władzami Komisji  

i na wniosek danej Komisji. Zarząd PIPC ustala sposób i zasady nabywania członkostwa  

w podkomisji. Strukturę organizacyjną oraz zadania podkomisji ustalają Członkowie 

podkomisji.  

8. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym,  

a w sprawach osobowych i wskazanych przez Przewodniczącego w sposób tajny. Dopuszcza 

się możliwość głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Analogiczne zasady mają 

zastosowanie do prac podkomisji w razie jej powołania i prac. 

 

 § 5. Współpraca z biurem PIPC 

1. Biuro PIPC przekazuje Sekretarzowi Komisji wszelką korespondencję dotyczącą zagadnień 

objętych zakresem jej działania. Sekretarz Komisji ma obowiązek niezwłocznego przekazania 

otrzymanych informacji/korespondencji Członkom Komisji. 
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2. Komisja w sprawach organizacyjnych oraz merytoryczno-programowych współpracuje  

na bieżąco z Biurem PIPC oraz w razie potrzeby z innymi Komisjami funkcjonującymi  

w ramach PIPC. 

3. Komisja może korzystać z pomocy wytypowanych pracowników PIPC, z siedziby Izby  

lub innych pomieszczeń wskazanych przez PIPC. 

 

§ 6. Sprawy organizacyjne 

1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji. W przypadku braku możliwości 

zwołania przez Przewodniczącego lub na jego prośbę posiedzenie Komisji może zostać 

zwołane przez jego Zastępcę lub innego Członka Komisji lub Sekretarza.  

2. Posiedzenia prowadzi Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez 

niego Zastępca lub inny Członek Komisji lub przedstawiciel PIPC. 

3. Powiadomienie Członków Komisji o terminie, miejscu i porządku spotkania powinno odbyć 

się na co najmniej 7 dni przed jego zwołaniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W 

przypadkach niecierpiących zwłoki, posiedzenie Komisji może być zwołane bez zachowania 

terminu, o którym mowa powyżej. W takim wypadku sporządzenie protokołu, o którym 

mowa w ust. 13 jest obligatoryjne.  

4. W przypadku nieobecności wszystkich Członków Komisji delegowanych przez podmiot 

zrzeszony w PIPC, w posiedzeniu Komisji może uczestniczyć osoba upoważniona przez 

podmiot zrzeszony w danej Komisji PIPC, z prawem głosu pod warunkiem przedstawienia 

Przewodniczącemu lub Sekretarzowi stosownego pełnomocnictwa sporządzonego  

pod rygorem nieważności w formie pisemnej. § 4. pkt 4 Regulaminu stosuje  

się odpowiednio.  

5. Na posiedzenie lub spotkanie robocze Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele 

podmiotów niezrzeszonych w PIPC, jednakże nie przysługuje im prawo głosu. Zaproszenie 

każdorazowo wymaga zgody Przewodniczącego Komisji i uzgodnienia z Zarządem PIPC. 

6. Gościnnie w posiedzeniach Komisji mogą brać udział przedstawiciele innych podmiotów 

zrzeszonych w PIPC, nie będący Członkiem danej Komisji. Zaproszonym gościom nie 

przysługuje prawo głosu. 
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7. Komisja uzgadnia stanowisko w rozpatrywanych sprawach zwykłą większością głosów,  

z zastrzeżeniem przepisu §4 ust. 3 niniejszego Regulaminu, obecnych na posiedzeniu 

Członków Komisji. Dopuszcza się wykorzystanie w komunikacji wewnętrznej 

ogólnodostępnych środków łączności elektronicznej (tj. m.in. pocztę elektroniczną, telefon, 

wideokonferencję, itp.).  

8.  W przypadku głosowania poza posiedzeniem, przy wykorzystaniu środków komunikacji 

bezpośredniej, o których mowa w ust. 7, przyjmuje się, że decyzja została podjęta, o ile żaden 

z Członków Komisji nie zgłosi sprzeciwu. W przeciwnym wypadku sprawę należy poddać 

głosowaniu na najbliższym posiedzeniu Komisji. 

9. Jeżeli prace Komisji wymagają zlecenia na zewnątrz opracowania eksperckiego, koszt takiego 

opracowania jest finansowany w ramach celów statutowych PIPC. W szczególnych 

przypadkach PIPC może zwrócić się do Członków Komisji o udział w kosztach opracowań. 

10. W przypadku zwrócenia się do władz Komisji o udostępnienie dokumentów przygotowanych 

przez Komisje, przez osobę trzecią, Komisja wydaje decyzję w sprawie po przeprowadzeniu 

głosowania.  

11.  Szczegółowe informacje zawierające jakiekolwiek dane wrażliwe mogą być udostępniane 

pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z interesami podmiotów działających w Komisji i 

innych członków PIPC lub przepisami powszechnie obowiązującymi. 

12. W przypadku braku możliwości osiągnięcia kompromisu, wypracowania wspólnego 

stanowiska przez Członków Komisji, Sekretarz Komisji ma prawo odstąpić od opracowania 

stanowiska Izby z poszanowaniem prawa konkurencji. 

13. Z przebiegu posiedzeń Komisji może być sporządzany protokół. Protokół sporządza Sekretarz 

Komisji lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Protokół zatwierdza i podpisuje 

Przewodniczący Komisji. Sekretarz Komisji ma obowiązek udostępnić dany protokół z 

posiedzenia Komisji Zarządowi PIPC na każdy jego wniosek. 

14.  Przewodniczący Komisji, na wniosek Zarządu PIPC lub Rady PIPC nie częściej  

niż raz na kwartał składa pisemne sprawozdanie z działalności Komisji Zarządowi PIPC. 

Projekt sprawozdania z działalności Komisji może być konsultowany przez Przewodniczącego  

z Członkami Komisji.  

15. Z bieżących prac Komisji Zarząd PIPC sporządza informację prezentowaną Członkom Rady 

PIPC w trakcie jej posiedzeń. 
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§ 7. Przepisy końcowe 

1. Członkowie Komisji komunikują się ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Powiadomienia uznaje się za złożone w terminie w momencie ich wysłania przez nadawcę. 

Sekretarz Komisji odpowiada za prowadzenie aktualnej listy mailingowej Komisji.  

2. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy 

Statutu PIPC.  

3. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają dla swej ważności stosownej uchwały Zarządu PIPC. 

4. Zaistniałe w ramach prac Komisji spory, które pozostają nie rozwiązane, rozstrzyga Rada PIPC. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd Izby. 

 

 

Warszawa, 17.05.2019 r.  


