REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMISJI WEWNĘTRZNYCH PIŻE

W ramach PIŻE przyjmuje się następujące zasady funkcjonowania Komisji:
1. Zarząd PIŻE jest uprawniony do powoływania nowych Komisji, likwidacji istniejących Komisji,
dzielenia lub łączenia Komisji w miarę potrzeb. Decyzje podejmowane w tym zakresie
wymagają uchwały Zarządu PIŻE.
2. W Komisjach zasiadają osoby fizyczne reprezentujące Członków PIŻE. Każda osoba może
zasiadać maksymalnie w dwóch Komisjach za wyjątkiem Prezesa Zarządu PIŻE oraz
pracowników zatrudnianych przez PIŻE, którzy mogą zasiadać w nieograniczonej liczbie
Komisji.
3. Członkowie Izby zgłaszają do biura PIŻE e-mailem, ustnie lub telefonicznie informacje o tym
w jakiej Komisji chcą pracować, natomiast biuro PIŻE prowadzi i aktualizuje listy aktualnych
członków
poszczególnych
Komisji
oraz informacje
o
Przewodniczących
i
Wiceprzewodniczących, a także Sekretarzach poszczególnych Komisji.
4. Komisje powołują swoich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących, którzy kierują pracami
Komisji, w szczególności:
a. Zwołują i otwierają posiedzenia Komisji.
b. Ustalają proponowany porządek obrad posiedzeń Komisji.
c. Zarządzają głosowania korespondencyjne w Komisjach, o których mowa w punkcie 7.
d. Moderują dyskusje w ramach Komisji.
Komisje mogą także wybrać Sekretarza Komisji. Pierwsze głosowania w sprawie wyboru
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji mogą zostać zwołane
przez dowolnego Członka Zarządu Izby lub Rady Izby, który zgłosił chęć działania w danej
Komisji. Przed rozpoczęciem głosowania powinien zostać ogłoszony czas na zgłaszanie
kandydatur na te stanowiska, który nie powinien być krótszy niż do końca następnego dnia
roboczego. Członkowie Komisji mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury lub też mogą
zgłaszać innych Członków Komisji jako kandydatów do zasiadania w organach danej Komisji.
Po przeprowadzeniu pierwszych wyborów władz Komisji decyzje jakie zapadły zostają
przekazane e-mailem do Członków Komisji oraz do biura zarządu PIŻE. Po wybraniu
pierwszych władz Komisji dalsze zmiany we władzach Komisji zapadają jedynie na
posiedzeniach Komisji, o których mowa w punkcie 5.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej 2 razy w roku (z reguły przy okazji Walnych
Zgromadzeń Członków PIŻE). Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza Komisji
lub w razie jego braku przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komisji. Pod
protokołem z posiedzenia Komisji podpisują się Sekretarz Komisji oraz Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Komisji. Podpisane protokoły z posiedzeń Komisji przekazywane są do
biura PIŻE. Na posiedzenia Komisji może przyjść każdy Członek Izby – także nie będący
członkiem danej Komisji, jednakże taki obserwator nie bierze udziału w ewentualnych
głosowaniach Komisji.
6. Poza posiedzeniami Komisji, o których mowa w puncie 5 Komisje kontaktują się e-mailem
oraz za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej wypracowanych w ramach PIŻE.
7. Uchwały Komisji mogą zapadać w głosowaniach na posiedzeniach Komisji lub
korespondencyjnie za pomocą głosowań przez e-mail. W wypadku głosowań Sekretarz
Komisji lub w razie jego braku Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Komisji
podsumowuje oddane głosy i przekazuje podjęte uchwały Komisji członkom Komisji oraz do
biura PIŻE. W wypadku głosowań korespondencyjnych termin na oddawanie głosów
powinien być nie krótszy niż do końca następnego dnia roboczego. Głosowania
korespondencyjne są jawne – głosy oddaje się poprzez opcję Odpowiedz Wszystkim. W
wypadku głosowań liczy się większość głosów oddanych, nie ma znaczenia liczba Członków
Komisji, która wzięła udział w głosowaniu, o ile wszyscy Członkowie Komisji zostali
zawiadomieniu (co najmniej e-mailem) o głosowaniu.

