
 
 

 

Regulamin 
Zgromadzenia Uczestników Forum Corporate Governance 

Polskiego Instytutu Dyrektorów 
 
1. Zgromadzenie Uczestników Forum Corporate Governance Polskiego Instytutu 

Dyrektorów, zwane dalej Zgromadzeniem Uczestników, jest organem konsultacyjno – 

doradczym Fundacji Polski Instytut Dyrektorów. 

2. Uprawnienia Zgromadzenia Uczestników są określone w statucie Fundacji. 

3. Bieżąca działalność Zgromadzenia prowadzona jest według niniejszego Regulaminu 

uchwalonego przez Radę Fundatorów Fundacji Polski Instytut Dyrektorów 28 czerwca 

2012 r. 

4. Zadania Zgromadzenia Uczestników obejmują: 

a) przedstawianie Zarządowi propozycji działań do realizacji; 

b) udział w projektowaniu i konsultowaniu programu działania Fundacji; 

c) kreowanie poglądów oraz wpływu na kształtowanie pozytywnej opinii środowiska 

gospodarczego w Polsce na temat corporate governance; 

d) promowanie idei corporate governance w kraju i zagranicą; 

e) utrzymywanie kontaktów z organizacjami i środowiskami opiniotwórczymi w celu 

zbierania opinii i propozycji dotyczących rozwiązywania najważniejszych 

problemów gospodarczych w kraju. 

5. Uczestnikami Fundacji mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne i organizacje nie 

posiadające osobowości prawnej. Osoby prawne i organizacje nie posiadające 

osobowości prawnej uczestniczą w pracach Zgromadzenia przez upoważnionego 

przedstawiciela.  

6. Wysokość opłat na rzecz Fundacji z tytułu uczestnictwa uchwala Zarząd po zasięgnięciu 

opinii Zgromadzenia Uczestników. 

7. Uczestnictwo trwa 12 miesięcy, licząc od dnia powołania do Zgromadzenia przez Zarząd 

Fundacji Polski Instytut Dyrektorów na podstawie umowy o uczestnictwie (względnie 

mecenacie lub partnerstwie). Umowy, a na ich podstawie uczestnictwo, mogą być 

przedłużane na kolejne okresy 12-miesięczne. Ponadto: 

a) instytucja będąca Mecenasem Polskiego Instytutu Dyrektorów na podstawie 

indywidualnej umowy o mecenacie korzysta z wszystkich uprawnień uczestnika 

oraz, dodatkowo, z uprawnień określonych postanowieniami umowy; 

b) osoba fizyczna może zawrzeć z Polskim Instytutem Dyrektorów umowę o 

uczestnictwie dożywotnim.  

8. Uczestnik będący osobą fizyczną ma prawo do: 

a) bezpłatnego otrzymywania wydawnictw Polskiego Instytutu Dyrektorów, w tym 

kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”; 



 
 

 

b) bezpłatnego uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach uczestników PID; 

c) zniżki w wysokości 50% w opłatach za udział w otwartych konferencjach, 

szkoleniach, seminariach  organizowanych samodzielnie przez Polski Instytut 

Dyrektorów; 

d) regularnego otrzymywania informacji o działalności PID; 

e) pomocy i wsparcia przez PID, na miarę jego możliwości prawnych, technicznych i 

organizacyjnych w sytuacjach kryzysowych uczestnika, w szczególności: 

 w pozyskaniu kompetentnych prawników, finansistów, audytorów, 

doradców biznesowych i lobbystów, 

 podjęcia się przez PID roli mediatora w sytuacji konfliktowej 

uczestnika; 

f) preferencyjnych cen na zamknięte szkolenia organizowane na zlecenie uczestnika 

przez PID, a także szkolenia organizowane przez Instytut Rozwoju Biznesu przy 

współudziale PID; 

g) używania tytułu „Uczestnik Polskiego Instytutu Dyrektorów”; 

h) otrzymania certyfikatu poświadczającego przynależność do grona uczestników 

PID; 

i) innych przywilejów przyznanych uczestnikom przez Zarząd i ogłoszonych na 

stronie internetowej Fundacji. 

9. Prawa uczestników i partnerów – osób prawnych i organizacji nie posiadających 

osobowości prawnej zostaną każdorazowo zdefiniowane w umowie o uczestnictwie 

(względnie partnerstwie). 

10. Uczestnictwo Fundacji wygasa wraz z wygaśnięciem umowy o uczestnictwie. 

11. Zgromadzenie Uczestników zwoływane jest przez Zarząd Fundacji w miarę potrzeby, nie 

rzadziej niż raz do roku. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na 

wniosek zgłoszony przez przynajmniej pięcioro uczestników; w takim przypadku Zarząd 

zwołuje Zgromadzenie na termin przypadający nie później niż 30 dni od daty otrzymania 

wniosku. 

12. Otwarcia obrad Zgromadzenia dokonuje prezes Zarządu, po czym Zgromadzenie wybiera 

przewodniczącego, który kieruje obradami.  

13. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 

14. Niniejszy regulamin zastępuje „Regulamin Zgromadzenia Uczestników Forum Corporate 

Governance Polskiego Instytutu Dyrektorów” uchwalony przez Radę Fundatorów 23 

sierpnia 2006 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.  

 


