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§ 22. COMPOSITION DU
CONSEIL / § 22. SKŁAD RADY– 
Consolidation du texte
(mauvaise traduction en
polonais)

8.    En cas où le nombre de candidats n’attendrait 
pas 7 pour la liste des Petits Entreprises, seraient 
élus en complément, par ordre décroissant et par 

priorité, les candidats ayant obtenu le plus de 
votes aux élections au collège des Moyennes 

Entreprises. Dans le cas où le nombre de candidats 
n’attendrait toujours pas 7, seront élus, en 

complément et par ordre décroissant les candidats 
ayant obtenu le plus de votes aux élections au 

collège des Grandes Entreprises.

8.    W przypadku nieosiągnięcia liczby 7 członków 
na liście Dużych Przedsiębiorstw, zostaną 
wybrani w celu uzupełnienia, w kolejności 
malejącej i priorytetowo, kandydaci którzy 
otrzymali najwięcej głosów w wyborach do 

kolegium Średnich Przedsiębiorstw. W przypadku, 
w którym liczba 7 członków nie została nadal

osiągnięta, zostaną wybrani, w celu uzupełnienia, 
według kolejności malejącej kandydaci, którzy 

otrzymali najwięcej głosów w wyborach do 
kolegium Dużych
Przedsiębiorstw.

8.     W przypadku nieosiągnięcia liczby 7 
członków na liście Małych Przedsiębiorstw, 

zostaną wybrani w celu uzupełnienia, w 
kolejności malejącej i priorytetowo, 

kandydaci którzy otrzymali najwięcej głosów 
w wyborach do kolegium Średnich 

Przedsiębiorstw. W przypadku, w którym 
liczba 7 członków nie została nadal 
osiągnięta, zostaną wybrani, w celu 

uzupełnienia, według kolejności malejącej 
kandydaci, którzy otrzymali najwięcej głosów 

w wyborach do kolegium Dużych 
Przedsiębiorstw.

Compléter les compétences du 
Conseil

Ajouter aux compétences : Dodać do kompetencji :

§ 23. COMPETENCES DU 
CONSEIL / § 23. 
KOMPETENCJE RADY

a.     Choix de l'auditeur indépendant pour 
effectuer un audit complet  réalisé en fin de 

mandature du Directoire et un audit limité pour 
les 2 premiers exercices de la mandature.

a.    Wybór niezależnego audytora do 
przeprowadzenia audytu pełnego na koniec 

kadencji Zarządu, a przez pierwsze dwa lata 
kadencji przegląd sprawozdania finansowego.

.


