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Statut ze zmianami 
Walnego Zgromadzenia 
Członków Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego z dnia20 
czerwca 2007 roku. 
Tekst jednolity 

 
 
 
 
 

Statut 
 

 Izby  Przemysłowo – Handlowej 
 

 Rybnickiego Okręgu Przemysłowego 
  
Rozdział I  
Postanowienia ogólne. 
 
      § 1 
Tworzy się izbę gospodarczą o nazwie:  
Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. 
 
      § 2 
Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, zwana dalej “Izbą”, jest 
organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą (przedsiębiorców). 
 
      § 3 
1. Terenem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Izba reprezentuje swoich członków na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza 
jej granicami. 

 
§ 4 

Siedzibą Izby jest miasto Rybnik. 
 
      § 5 
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989r.  
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 
1991r. o organizacjach pracodawców ( Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm. ) oraz postanowień 
niniejszego Statutu. 
 
      § 6 
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń. 
 
      § 7 
Izba używa pieczęci z napisem “Izba Przemysłowo – Handlowa Rybnickiego Okręgu 
Przemysłowego” . 
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Rozdział II  
Cele i zadania Izby 
 

§ 8 
Celem Izby jest: 
1) reprezentować interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich 
działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej, w szczególności wobec 
organów państwowych, 

2) stwarzać warunki współpracy gospodarczej i handlowej swoich członków oraz wspierać 
ich inicjatywy gospodarcze i handlowe służące rozwojowi gospodarki rynkowej, opartej 
na zasadach wolności gospodarczej i uczciwej  konkurencji, 

3) stwarzać warunki współpracy gospodarczej i handlowej swoich członków  ze wszystkimi 
podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą według aktualnie obowiązującego prawa 
w Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) wszechstronnie rozwijać kształcenie zawodowe z powołaniem własnych szkół włącznie, 
5) wyrażać opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki 
oraz uczestniczyć, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, 
w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, 

6) kształtować i upowszechniać zasady etyki w działalności gospodarczej, w szczególności 
opracowywać i doskonalić normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, 

7) wyrażać opinie o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki 
oraz uczestniczyć, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, 
w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie, 

8) dokonywać ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących 
prowadzenia działalności gospodarczej, 

9)   przyczyniać się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, 
10)  wspierać inicjatywy gospodarcze członków, 
11) delegować swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do 
uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności 
wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej, 

12) organizować i stwarzać warunki do rozstrzygania sporów w drodze postępowania 
polubownego i pojednawczego oraz uczestniczyć na odrębnie określonych zasadach  
w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą jej członków, 

13) wydawać opinie o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej, 
14) informować o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz wyrażać opinie o stanie rozwoju 
gospodarczego na obszarze działania Izby, 

15) wspierać i tworzyć inicjatywy gospodarcze zmierzające do poprawy ochrony środowiska 
naturalnego, 

16) chronić praw i reprezentować interesy zrzeszonych członków wobec związków 
zawodowych pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów 
samorządu terytorialnego, 

17) zapewnić materialne warunki działalności statutowej poprzez prowadzenie własnej 
działalności gospodarczej. 

 
§ 9 

Izba realizuje swoje cele poprzez: 
1) udzielanie członkom Izby informacji o aktualnie obowiązujących regulacjach prawnych, 
2) prowadzenie informacji w zakresie obowiązujących regulacji podatkowych i celnych, 
3) organizowanie samopomocy finansowej członków, 
4) nawiązywanie kontaktów krajowych i międzynarodowych z innymi Izbami i organizacjami, 
5) prowadzenie na użytek członków wszechstronnej informacji, promocji, pośrednictwa  
i reklamy, 

6) organizowanie biblioteki, zbierani katalogów, prospektów  oraz wszelkich informacji na 
temat nowych technologii różnych branż krajowych i zagranicznych,  

7) współpracę z prasą, radiem, telewizją i instytucjami naukowymi, a także z osobami 
fizycznymi i prawnymi, których działalność wiąże się z działalnością statutowa Izby, 

8) organizowania spotkań, konferencji, zjazdów i odczytów, 
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9) opracowanie, popularyzowanie i przestrzeganie kodeksu etyki zawodowej kupca i 
wytwórcy, 

10) organizowanie dyskusji, ankiet i innych postaci badania opinii publicznej, opracowywanie 
ekspertyz i prac studyjnych, 

11) zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych związanych z działalnością 
gospodarczą, podejmowanie interwencji, występowanie do organów państwowych  
z wnioskami, propozycjami i opiniami, 

12) organizowanie spotkań branżowych, prowadzenie działalności klubowej, wymiana 
doświadczeń w nawiązywaniu kontaktów  krajowych i zagranicznych, 

13) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku naruszenia praw poszczególnych 
członków i udzielanie im w tym zakresie wszechstronnej pomocy, 

14) wydanie własnego biuletynu informacyjnego lub gazety, 
15) zbieranie środków finansowych dla zapewnienia funduszy pozwalających na realizację 
zadań statutowych, 

16) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych oraz nadawanie ich osobom fizycznym, 
prawnym i instytucjom .  

17) prowadzenie własnej działalności gospodarczej i finansowej, 
18) inne działania podejmowane w celu realizacji statutowych celów Izby, a w szczególności 
wspieranie kultury, nauki sportu oraz podejmowanie działań wspierających rozwój 
społeczno-gospodarczy regionu. 

 
§ 10 

Dla realizacji  statutowych celów  Izba może powołać inne organizacje w granicach prawem 
dopuszczonych. 
 
Rozdział III  
Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki 
 

§ 11 
Izba nie posiada uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności 
członków ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne. 
 

§ 12 
1. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące działalność 
gospodarczą. 

2. Członkami Izby są: 
a) Członkowie zwyczajni, 
b) Członkowie wspierający, 
c) Członkowie honorowi. 
 

§ 13 
1. Podstawową formą przynależności do Izby jest członkostwo zwyczajne. 
2. Członkiem zwyczajnym może być każdy przedsiębiorca , który zobowiązał się do 
przestrzegania statutu. 

3. Członek zwyczajny ma obowiązek: 
a) brać  czynny udział w pracach Izby i uczestniczyć w zebraniach jej organów,  
b) przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Izby oraz systematycznie uiszczać 
składki członkowskie, 

c) dbać o dobre imię Izby, 
d) przestrzegać  zasady etyki zawodowej i honorować dobre obyczaje, 
4. Członek zwyczajny ma prawo: 
a) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Izby, 
b) uczestniczyć we wszystkich nieodpłatnych formach działalności Izby, 
c) korzystać z uzasadnionej pomocy w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,  
d) prawnej obrony słusznych interesów indywidualnych i grupowych, mieszczącej się  
w możliwościach Izby. 
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§ 14 
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, zainteresowana 
działalnością Izby. 

Członek wspierający może opłacać składkę w zadeklarowanej wysokości lub wykonywać 
inne świadczenia na rzecz Izby i może uczestniczyć w działalności Izby. 
 

§ 15 
Członkiem Honorowym  jest każda osoba fizyczna lub prawna, której Walne Zgromadzenie 
nadało tytuł “Członka Honorowego”. 
 

§ 16 
1. Z zastrzeżeniem § 15 decyzje w sprawach  przyznania członkostwa podejmuje Zarząd 
po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu. 

2. Podmiot ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć deklarację 
członkowską, dokument  stwierdzający  status prawny podmiotu – wyciąg z 
odpowiedniego rejestru prowadzonego dla danego podmiotu, zobowiązać się do 
systematycznego opłacania składek członkowskich oraz wykonywania obowiązków 
członkowskich określonych w statucie. 

 
§ 17 

Każdy członek Izby wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub może umocować 
pisemnie pełnomocnika  do reprezentowania go  na Walnym Zgromadzeniu. 
 

§18 
1. Wykreślenie członka następuje w przypadku: 
1) wykreślenia z odpowiedniego rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla członka, 
2) na wniosek zainteresowanego członka. 
2. Wykreślenie członka może nastąpić w przypadku nie płacenia przez niego składek 
członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. 
 

§ 19 
Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu  członków może nastąpić jeżeli  
członek: 
1) prowadzi działalność gospodarczą  sprzeczną z przepisami prawa,  zasadami  etyki lub 
dobrymi obyczajami, 

2) narusza obowiązki członka Izby. 
 

§ 20 
1. Wykreślenia lub wykluczenia członka dokonuje Zarząd  poprzez podjęcie uchwały.  
2. O posiedzeniu Zarządu, na którym ma być rozpatrywana  sprawa pozbawienia 
członkostwa należy powiadomić  zainteresowanego oraz umożliwić  mu zajęcie 
stanowiska lub złożenie wyjaśnień. Zarząd może podjąć uchwałę  bez udziału 
zainteresowanego  w razie jego nieobecności. 

3. Wykluczenie lub wykreślenie  staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi  
zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z pouczeniem o trybie wniesienia 
odwołania. 

4. Członek  ma obowiązek zawiadomić Izbę  o każdej zmianie swojego adresu. 
W razie zaniedbania tego obowiązku wysłane, na podany Izbie adres,  pismo pozostawia 
się w dokumentacji Izby  ze skutkiem doręczenia. 
 

§ 21 
Podjęcie uchwały przez  Zarząd Izby o pozbawieniu członkostwa na podstawie § 20 może 
być poprzedzona rozpatrzeniem sprawy przez Sąd Koleżeński Izby, który występuje 
następnie z odpowiednim wnioskiem do Zarządu Izby. 
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§ 22 
1. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru Izby przysługuje prawo wniesienia 
pisemnego odwołania do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie  jednego miesiąca od 
daty powiadomienia go o wykluczeniu lub wykreśleniu, za pośrednictwem Zarządu Izby. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie jest ostateczna. 
 
Rozdział IV 
Organy Izby 
 

§ 23 
Organami Izby są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej “Walnym Zgromadzeniem”, 
2) Zarząd Izby, zwany dalej “Zarządem”, 
3) Prezydium Zarządu Izby, 
4) Komisja Rewizyjna, 
5) Sąd Koleżeński. 
 

§ 24 
1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Izby trwa 4 lata. 
2. Wybory do Organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym. 
3. Ilość kadencji pełnienia funkcji w Organach Izby nie jest ograniczona. 
4. Organy Izby działają zgodnie ze statutem  i regulaminami uchwalonymi przez Walne 
Zgromadzenie. 

 
§ 25 

1. W skład organów Izby wchodzą wyłącznie osoby reprezentujące członków Izby. 
2. Funkcje w organach Izby przestaje się pełnić w przypadku: 
a) rezygnacji z pełnienia funkcji, 
b) rezygnacji z członkostwa w Izbie, 
c) odwołania pełnomocnictwa przez przedsiębiorcę – członka Izby, 
d) odwołania przez organ który członka do pełnienia tej funkcji powołał, 
e) upływu kadencji. 
3. Osoba pełniąca funkcję w organie Izby, której członek Izby cofnął pełnomocnictwo do 
działania w jej imieniu, a jest członkiem Izby lub pełnomocnikiem innego członka Izby, 
nadal pozostaje członkiem tego Organu Izby.” 

 
Walne Zgromadzenie 
    

§ 26 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby. 
2. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby. 
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne 
Walne  Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku. 

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez pisemne zawiadomienie 
członków Izby listem poleconym  o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co 
najmniej na 2 tygodnie  przed określoną datą obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek 
co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby albo na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie, poprzez 
pisemne zawiadomienie skierowane do członków Izby, co najmniej na 2 tygodnie przed 
wyznaczoną datą tego Zgromadzenia. 

6. Zarząd powinien oznaczyć pierwszy i drugi termin Zgromadzenia. Jeżeli w 
pierwszym terminie, na Zgromadzeniu nie będzie obecnych co najmniej połowa 
członków Izby, Walne Zgromadzenie rozpoczyna obrady w terminie wyznaczonym 
jako drugi a podjęte uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych 
uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał w przedmiocie rozwiązania Izby. 
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7. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez Zarząd  w sytuacjach  
i  w terminie, o których mowa wyżej,  Walne Zgromadzenie  w tym terminie zwołuje 
Komisja Rewizyjna. 

 
§ 27 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.  
2. Dla podjęcia uchwał w sprawie rozwiązania się Izby wymagana jest bezwzględna 

większość głosów , przy obecności co najmniej połowy członków Izby. 
3. Głosowanie na obradach Walnego Zgromadzenia odbywa się jawnie,  z wyjątkiem 
wyboru i odwołania władz organów Izby. 
Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych członków, Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia  zarządza głosowanie tajne w innych sprawach. 

4. W razie konieczności uzupełnienia składu Organów Izby podczas trwania kadencji, 
do końca danej kadencji skład organu uzupełnia się o  członka, który uzyskał kolejno 
największą liczbę głosów w przeprowadzonych do danego organu  wyborach.  

5. Wniosek o likwidację Izby musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed 
terminem Walnego Zgromadzenia  i musi być umieszczony w porządku obrad. 

6. Członkowie wspierający i Członkowie honorowi mają prawo tylko do zgłaszania 
wniosków i petycji. 

 
§ 28 

1. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia są sprawy objęte porządkiem  obrad. 
2. Poza porządkiem obrad może zostać podjęta wyłącznie uchwała w  sprawie zwołania 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub uchwała o charakterze porządkowym. 

3. Porządek obrad ustala Zarząd na podstawie wniosków składanych przez Komisję 
Rewizyjną, Zarządy  Oddziałów , członków Izby, nie później  niż na 14 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 zgłoszony przez 1/5 członków Izby w określonym  
tamże terminie, Zarząd Izby ma obowiązek zamieścić w porządku obrad. 
 

§ 29 
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 
a) uchwalanie statutu Izby oraz jego zmian, a także podjecie uchwały o likwidacji Izby, 
b) uchwalanie kierunków  działania Izby na okres do następnego Walnego Zgromadzenia, 
c) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i innych organów Izby za okres 
kadencji, 

d) uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich, 
e) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej  

i Sądu Koleżeńskiego, 
f) udzielanie absolutorium Zarządowi Izby, 
g) uchwalanie regulaminów  Organów Izby, 
h) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych Organów Izby, 
i) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia komisji problemowych, zespołów ekspertów  
i doradców, 

j) podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

 
2. Walne Zgromadzenie może odwołać  władze Izby lub poszczególnych członków tych 
władz w każdym czasie na uzasadniony wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków 
Izby. 
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Zarząd Izby 
 

§ 30 
Zarząd  kieruje działalnością Izby  oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
 

§ 31 
1. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i od 7 do 10 członków wybieranych, z 

zastrzeżeniem ust. 2,  w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie. 
2. W skład Zarządu, z mocy postanowień niniejszego statutu,  wchodzą Prezesi Oddziałów 
Terenowych Izby. 

3. Członkowie Zarządu na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie, od 2 do 
4 Wiceprezesów, którzy wraz z Prezesem Zarządu tworzą Prezydium Zarządu. 

4. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą dokonania wyboru nowego Zarządu. Utrata 
mandatu w okresie wcześniejszym następuje w przypadkach: 

a) odwołania przez Walne Zgromadzenie, 
b) zrzeczenia się mandatu, 
c) ustania członkostwa w Izbie, 
5. Prezes kieruje pracą Zarządu oraz Prezydium Zarządu. 
6. Prezydium czuwa nad wykonywaniem uchwał Zarządu i dokonuje czynności prawnych  
w imieniu Izby, a w szczególności składa oświadczenia woli w imieniu Izby. Do 
zaciągania  zobowiązań majątkowych w imieniu Izby konieczne jest  złożenie 
oświadczenia woli łącznie przez dwóch członków Prezydium Zarządu. 
Zarząd i Prezydium Zarządu podejmują uchwały zwykłą większością  głosów , w 
obecności co najmniej połowy statutowego składu tych organów. W przypadku równej 
liczby rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. 

7. Zarząd może powołać pełnomocników do prowadzenia poszczególnych spraw Izby, 
określając szczegółowo zakres pełnomocnictwa. 

8. Prezes Zarządu Izby, za zgodą Zarządu Izby, jednocześnie może objąć stanowisko 
Dyrektora Generalnego Izby – przełożonego pracowników Izby w rozumieniu 
kodeksu pracy i kierującego pracami Biura Izby 

 
§ 32 

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach, w okresie pomiędzy 
posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy 
członkami Zarządu. 

2. Sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu. 
 

§ 33 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1) wybór Wiceprezesów Zarządu, 
2) uchwalanie bieżących programów działania Izby, 
3) uchwalanie budżetu Izby, 
4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Izby, 
5) przyjmowanie lub wykreślenie członków Izby, 
6) reprezentowanie Izby wobec władz i organów administracyjnych, państwowych  
i gospodarczych oraz innych organizacji i instytucji, 

7) rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw wymagających uchwał Walnego 
Zgromadzenia, 

8) ustalanie zasad wynagradzania pracowników Izby. 
 
Komisja Rewizyjna 
 

§ 34 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych w głosowaniu tajnym przez 
Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji. 
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3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Sądu 
Koleżeńskiego. 

 
§ 35 

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy nadzorowanie i kontrolowanie działalności 
finansowej Zarządu i jego Prezydium oraz zgodności działań tych organów z prawem, 
statutem,  regulaminami Organów Izby  i uchwałami Walnego Zgromadzenia. 

2. Komisja Rewizyjna ma prawo wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie 
sprawozdania finansowego. 

3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności  co 
najmniej 3 jej członków. 

4. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej  określa regulamin. 
 
Sąd Koleżeński 
 

§ 36 
1. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym Sąd Koleżeński w składzie 5 osób. 
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego. 
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym, ustalanym każdorazowo przez 
Przewodniczącego. 

4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego  wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
5. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw przewidzianych  
w statucie oraz wniesionych, na zasadach dobrowolności, sporów członków zwyczajnych 
Izby. 

6. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków 
zwyczajnych Izby. 

7. Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa regulamin. 
 

Biuro Izby 
 

§ 37 
1. Bieżącą działalność Izby prowadzi  Biuro Izby. 
2. Na czele Biura Izby stoi Dyrektor Izby zatrudniany przez Zarząd, który jednocześnie 
określa zakres czynności  dla Dyrektora Izby.   

3. Umowę o pracę z Dyrektorem Izby zawiera Prezes Zarządu Izby, jako uprawniony 
przedstawiciel pracodawcy. 

 
Rozdział V 
Oddziały Terenowe 

 
§ 38 

Z inicjatywy członków Izby, za zgodą Zarządu, mogą być tworzone Oddziały Terenowe Izby. 
W takim przypadku wszyscy członkowie Izby posiadający siedzibę na terenie Oddziału stają 
się jego członkami tworząc Zebranie Członków Oddziału. 
 

§ 39 
1. Oddziały Terenowe mają prawo do: 
- reprezentowania lokalnych podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie, 
- prowadzenia na swoim terenie działań zgodnych z celami i zadaniami Izby  
określonymi w Statucie, 

- wybierania własnego Zarządu w składzie 2-5 osób, składającego się z Prezesa i co 
najmniej jednego  Wiceprezesa, 

- posiadania własnego biura. 
2. Organami Oddziału Izby są: 
- Zebranie Członków Oddziału Izby; 

- Zarząd Oddziału Izby. 
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§ 40 
1. Oddział Terenowy działa w oparciu o Regulamin Oddziału uchwalony przez Zarząd Izby. 
2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Oddziału, a w szczególności: 
- nazwę Oddziału; 
- zasięg terytorialny; 
- zasady gospodarki  finansowej; 
- sposoby wyboru Zarządu Oddziału; 
- tryb kontroli nad prawidłowością działania organów Oddziału. 
 

§ 41 
Zarząd Oddziału Terenowego wykonuje uchwały Zarządu Izby w zakresie dotyczącym jego 
terenu działania oraz uchwały Zebrania Członków Oddziału na zasadach określonych  
w Regulaminie Oddziału.” 
 
Rozdział VI 
Majątek i fundusze Izby 
 

§ 42 
1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, środki pieniężne, inne ruchomości, prawa 
majątkowe i niemajątkowe, w tym papiery wartościowe. 

2. Majątek Izby powstaje ze: 
- składek członkowskich, 
- darowizn, 
- zapisów, 
- dotacji, 
- z własnej działalności, 
- z dochodów z majątku Izby. 
3. W przypadku rozwiązania Izby, powołany przez Walne Zgromadzenie likwidator Izby, 
wykonuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w przedmiocie przeznaczenia majątku Izby.” 

 
§ 43 

1. Działalność finansowa Izby wykonywana jest na postawie  budżetu. 
2. Budżet uchwala się na okres roku kalendarzowego.” 
 
Rozdział VII 
 

§ 44 
W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustaw, o których mowa  
w § 5 statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. 


