
Statut 

Wielkopolskiej Izby Gospodarczej 

 

Wielkopolska Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy 

gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej.  

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Wielkopolska Izba Gospodarcza, zwana w dalszej części niniejszego Statutu „Izbą”, zrzesza na 

zasadach dobrowolności przedsiębiorców.  

2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną 

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym 

imieniu działalność gospodarczą.  

3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych i przepisów 

wydanych na jej podstawie oraz zgodnie z niniejszym Statutem. 

 

§ 2. 

1. Izba z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyska osobowość prawną.  

2. Siedzibą Izby jest miasto Gniezno.  

3. Zakres terytorialny działania Izby obejmuje obszar województwa wielkopolskiego. Izba realizuje 

swoje cele na obszarze całego kraju oraz za granicą.  

4. Izba używa pieczęci okrągłej z napisem „Wielkopolska Izba Gospodarcza”. Wzór i wielkość 

pieczęci ustala Rada Izby. Izba używa również pieczęci płaskiej z napisem „Wielkopolska Izba 

Gospodarcza” oraz adresem Izby. 

5. Izba może używać skrótu nazwy w brzmieniu: „WIG”.  

6. Izba może ustanawiać decyzją Rady Izby odznaki i tytuły honorowe za wybitne zasługi w pracach 

dla Izby, w realizacji jej celów statutowych oraz w przyczynianiu się do rozwoju gospodarczego 

Wielkopolski i kraju, które następnie nadaje Rada Izby 

 

§ 3. 

Izba może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji samorządu gospodarczego oraz dla 

realizacji celów statutowych może zawierać celowe porozumienia. 

 

ROZDZIAŁ II. 

Zadania Izby oraz sposoby i formy ich realizacji  

§ 4. 

Do podstawowych zadań Izby oraz sposobów i form ich realizacji należą:  

1. zadanie polegające na tworzeniu warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieraniu 

inicjatyw gospodarczych członków Izby, w szczególności poprzez następujące sposoby i formy 

realizacji tego zadania:  

a) opracowywanie i kierowanie do organów administracji państwowej i samorządowej 

wniosków, opinii, informacji i zapytań w sprawach gospodarczych,  



b) dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej, 

c) uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do 

gremiów doradczych przy organach państwowych i samorządowych, 

d) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami gospodarczymi oraz organizacjami o 

podobnym zakresie działania, 

e) zjednywanie rynków zagranicznych dla eksportu wyrobów i usług członków Izby oraz 

pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i 

finansowej, 

f) organizację rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi w drodze 

sądownictwa arbitrażowego i mediacji, 

g) prowadzenie odpowiedniej działalności  informacyjnej, w tym w szczególności poprzez 

wydawanie biuletynu informacyjnego oraz prowadzenie portalu internetowego Izby; 

2. zadanie polegające na prowadzeniu aktywizacji eksportu oraz działalności promocyjnej i usługowej 

w dziedzinie współpracy gospodarczej w kraju i zagranicą w zakresie obrotu towarowego, 

współpracy kapitałowej i naukowo – technicznej, w szczególności poprzez następujące sposoby i 

formy realizacji tego zadania:  

a) udzielanie pomocy członkom Izby w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi, 

organizowanie wyjazdów i przyjazdów delegacji i misji gospodarczych z zagranicy oraz 

organizowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami o podobnym charakterze,  

b) gromadzenie informacji gospodarczych, które mogą być wykorzystane do podejmowania 

inwestycji gospodarczych,  

c) inicjowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do gospodarczego rozwoju 

regionu i członków Izby,  

d) prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie gospodarczej i doskonalenia 

zawodowego pracowników,  

e)  prowadzenie działalności gospodarczej (przy czym uzyskiwane dochody z działalności 

gospodarczej Izby służą realizacji celów statutowych Izby i nie mogą być przeznaczone do 

podziału między jej członków) o następującym zakresie przedmiotowym wg PKD: 

 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, 

 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i 

zarządzania, 

 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 

 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, 

 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej 

nieskalsyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, 

 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, 

 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 

 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, 

 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 

 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

drukowanych, 



 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet), 

 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 

 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, 

 58.11.Z Wydawanie książek, 

 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 

 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, 

 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 

 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, 

 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem 

pracowników, 

f) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności 

opracowywanie i udoskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,  

g) realizację przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy przedsiębiorców z 

jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administracji samorządowej, podnoszenie 

innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie tworzenia i rozwoju powiązań 

klastrowych.  

§ 5. 

1. Przy Izbie działa Sąd Arbitrażowy oraz Centrum Mediacji Gospodarczej. 

2. Strukturę i organizację Sądu Arbitrażowego oraz Centrum Mediacji Gospodarczej określa ich statut 

i regulamin. 

ROZDZIAŁ III. 

Prawa i obowiązki członków Izby 

§ 6. 

1. Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.  

2. Członkiem zwyczajnym może zostać każdy przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą 

na podstawie obowiązujących przepisów. Przedsiębiorcy będący założycielami Wielkopolskiej Izby 

Gospodarczej, którzy złożyli swój podpis pod statutem Izby w celu potwierdzenia jego przyjęcia, 

stają się z mocy prawa członkami zwyczajnymi Izby bez konieczności podjęcia w tym zakresie 

uchwały przez Radę Izby na podstawie § 7 ust.1 niniejszego statutu.  

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zainteresowana 

merytorycznie działalnością Izby, która zadeklarowała poparcie dla programu działalności Izby i 

chęć współdziałania.  

4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która swoją działalnością 

położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.   

 

§ 7. 

1. Członkostwo Izby powstaje z chwilą podjęcia uchwały Rady Izby o przyjęciu w poczet członków 

Izby.  



2. Rada Izby podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby po zapoznaniu się z treścią 

pisemnej deklaracji kandydata na członka. 

3. Od uchwały Rady Izby w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków kandydat na członka 

może odwołać się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.  

4. Członkostwo Izby ustaje w momencie:  

a) pisemnej rezygnacji członka Izby z członkostwa,  

b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Izby,  

c) wykreślenia członka Izby z właściwego rejestru działalności gospodarczej (w przypadku 

członków zwyczajnych),  

d) wykluczenia członka Izby na podstawie orzeczenia sądu koleżeńskiego,  

e) wykluczenia członka Izby na podstawie uchwały podjętej w tym zakresie przez Radę Izby w 

sytuacji, w której członek Izby zalega z opłacaniem składek członkowskich za okres dłuższy niż 

dwa miesiące (w przypadku członków zwyczajnych oraz członków wspierających). 

5. Członek Izby może być reprezentowany wobec Izby i jej organów przez przedstawiciela. 

6. Postanowienia § 7 ust. 1 – ust. 3 niniejszego Statutu nie mają zastosowanie w stosunku do 

członków honorowych.    

§ 8. 

1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:  

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych 

niniejszym Statutem; w przypadku Członków będących osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, czynne i bierne prawo wyborcze służy reprezentantom lub przedstawicielom tych 

osób lub jednostek,  

b) uczestniczenia w działalności Izby i zgłaszania wniosków w sprawach objętych Statutem 

Izby,  

c) korzystania na równych prawach z informacji, świadczeń i pomocy Izby na zasadach 

określonych Statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,  

d) otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby i jej organów oraz działalności 

gospodarczej i finansowej Izby.  

2. Członkowie wspierający mają prawo do:  

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych 

niniejszym Statutem; w przypadku Członków będących osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, czynne i bierne prawo wyborcze służy reprezentantom lub przedstawicielom tych 

osób lub jednostek,  

b) uczestniczenia w działalności Izby i zgłaszania wniosków w sprawach objętych Statutem 

Izby,  

c) korzystania na równych prawach z informacji, świadczeń i pomocy Izby na zasadach 

określonych Statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,  

d) otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby i jej organów oraz działalności 

gospodarczej i finansowej Izby.  

3. Członkowie honorowi mają prawo do:  



a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych 

niniejszym Statutem; w przypadku Członków będących osobami prawnymi i jednostkami 

organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, czynne i bierne prawo wyborcze służy reprezentantom lub przedstawicielom tych 

osób lub jednostek,  

b) uczestniczenia w działalności Izby i zgłaszania wniosków w sprawach objętych Statutem 

Izby,  

c) korzystania na równych prawach z informacji, świadczeń i pomocy Izby na zasadach 

określonych Statutem i regulaminami wydanymi na jego podstawie,  

d) otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby i jej organów oraz działalności 

gospodarczej i finansowej Izby.  

§ 9. 

Członkowie Izby obowiązani są do:  

a) przestrzegania Statutu Izby, regulaminów wydawanych na jego podstawie oraz uchwał 

władz Izby,  

b) wniesienia określonego co do wysokości przez Walne Zgromadzenie wpisowego oraz 

regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Walne 

Zgromadzenie Izby (nie dotyczy to członków honorowych);  

c) czynnego współdziałania w realizacji statutowych celów Izby,  

d) przestrzegania zasad etycznych w działalności gospodarczej i zasad współżycia 

społecznego,  

e) współdziałania na rzecz realizacji wzajemnych interesów Członków Izby.  

 

ROZDZIAŁ IV. 

Organy Izby 

§ 10. 

1. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie Izby, Rada Izby, Prezydium Rady Izby, Komisja 

Rewizyjna, Sąd Koleżeński.  

2. Kadencja Rady Izby, Prezydium Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa trzy 

lata.   

Walne Zgromadzenie 

§ 11. 

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie składającą się ze wszystkich członków Izby, 

wytyczającą kierunki i zasady działania Izby.  

§ 12. 

1. Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje się raz w roku z powiadomieniem przynajmniej na 

dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia. Zgromadzenie zwołuje Rada Izby lub 1/5 członków 

Izby do końca czerwca każdego roku.  

3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Izby odbywa się jawnie, chyba, że za utajnieniem 

głosowania opowie się co najmniej 1/3 obecnych na Zgromadzeniu członków Izby. Nadto wybory 

do organów Izby oraz wybory Prezesa Izby następują w trybie tajnym. 



4. Nadzwyczajne posiedzenia Walnego Zgromadzenia mogą być zwoływane w dowolnym terminie 

przez Radę Izby lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Izby złożone na ręce Prezesa 

Izby, który w takiej sytuacji jest zobowiązany do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Walnego 

Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca, licząc od dnia otrzymania w/w pisemnego żądania.  

5. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać miejsce, datę i godzinę 

posiedzenia, a także tematykę spraw, które będą rozpatrywane. 

6. Zawiadomienia członka Izby o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą następować – jeżeli członek 

Izby wyrazi na to zgodę – wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez 

członka Izby adres e – mail.     

7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany w 

głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie.  

8. Szczegółowe zasady pracy Walnego Zgromadzenia Izby określa uchwalony przez Radę Izby 

regulamin Walnego Zgromadzenia Izby. 

§ 13. 

1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością oddanych głosów.  

2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Izby wymagana jest obecność 1/10 członków Izby. 

3. Członek Izby na Walnym Zgromadzeniu posiada jeden głos.  

 

§ 14. 

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia – poza innymi kompetencjami przewidzianymi dla 

Walnego Zgromadzenia w niniejszym Statucie – należą:  

1) uchwalanie i zmiana Statutu Izby,   

2) ustalanie wysokości oraz zasad opłacania wpisowego i składek członkowskich; Rada Izby ma 

prawo do obniżenia ustalonej przez Walne Zgromadzenie wysokości wpisowego lub składki 

członkowskiej, mając na uwadze sytuację finansowo – majątkową Izby oraz koszty utrzymania 

Izby;   

3) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu 

Koleżeńskiego, Sądu Arbitrażowego oraz Centrum Mediacji Gospodarczej, 

4) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,   

5) wybór Prezesa Izby, Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  

6) udzielanie absolutorium członkom Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,  

7) odwoływanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego lub poszczególnych członków 

tych organów,  

8) podjęcie decyzji o utworzeniu Sądu Arbitrażowego oraz Centrum Mediacji Gospodarczej, a także 

uchwalenie statutu Sądu Arbitrażowego oraz Centrum Mediacji Gospodarczej,     

9) nadawanie tytułu honorowego członka Izby,  

10) powoływanie likwidatora Izby w przypadku jej rozwiązania. 

 

Rada Izby 

§ 15. 

1. Rada Izby jest organem Izby upoważnionym do decydowania o wszystkich sprawach nie 

zastrzeżonych w niniejszym statucie Walnemu Zgromadzeniu Izby, Komisji Rewizyjnej lub Sądowi 

Koleżeńskiemu.  



2. Do uprawnień Rady Izby – poza innymi kompetencjami przewidzianymi dla Rady Izby w niniejszym 

Statucie –  należą:  

a) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych organów Izby; 

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c) tworzenie, przeznaczanie i likwidacja funduszów Izby, 

d) uchwalanie regulaminów funduszów celowych, 

e) uchwalanie programu działania Izby oraz preliminarza finansowego Izby,  

f) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Izbie,  

g) podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,  

f) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych,  

g) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,  

h) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności,  

i) zatwierdzanie kosztów powołania rzeczoznawców przez Komisję Rewizyjną. 

3. Szczegółowe zasady pracy Rady Izby określa uchwalony przez Radę Izby regulamin Rady Izby.  

 

§ 16. 

1. Rada Izby składa się od 10 do 15 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród 

członków Izby lub spoza członków Izby. 

2. Prezes Izby jest wybierany w drodze głosowania tajnego przez Walne Zgromadzenie spośród 

członków Rady Izby, po uprzednim wysłuchaniu w tym zakresie opinii Rady Izby, która przedstawi 

swojego kandydata na Prezesa Izby. Członkowie Rady Izby wybierają ze swego grona w drodze 

głosowania tajnego dwóch Wiceprezesów Izby, sekretarza Prezydium Rady Izby oraz trzech 

członków Prezydium Rady Izby.    

3. Członkowie Rady Izby wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

4. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby przed terminem kadencji następuje na skutek:  

a) śmierci członka Rady,    

b) rezygnacji z funkcji w Radzie,  

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie.  

5. Rada Izby może zgłosić Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosek o odwołanie członka Rady Izby w 

przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Rady Izby.  

 

§ 17. 

1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na jeden miesiąc. 

2. Zawiadomienia członka Rady Izby o zwołaniu posiedzenia Rady Izby Walnego Zgromadzenia 

mogą następować – jeżeli członek Rady Izby wyrazi na to zgodę – wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na wskazany przez członka Rady Izby adres e - mail.     

3. W posiedzeniach Rady zobowiązany jest brać udział dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.  

4. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes Izby lub jeden z Wiceprezesów.  

5. Prezes Izby lub jeden z jej Wiceprezesów zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady na wniosek co 

najmniej 4 członków Rady Izby.  



6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków 

Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Izby lub podczas jego nieobecności 

głos Wiceprezesa prowadzącego obrady Rady Izby.  

7. Prezes Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady, bez prawa do głosowania, 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego i inne osoby, jeśli 

ich obecność jest celowa ze względu na przedmiot obrad.  

Prezydium Rady Izby 

§ 18. 

1. Prezydium Rady Izby jest organem zarządzającym Izbą i reprezentującym Izbę na Zewnątrz. 

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby uprawniony jest działający samodzielnie Prezes Izby, 

każdy Wiceprezes Izby działający łącznie z sekretarzem Prezydium Rady Izby lub każdy 

Wiceprezes Izby działający łącznie z członkiem Prezydium Rady Izby. 

3. Prezydium Rady Izby składa się z Prezesa Izby, dwóch Wiceprezesów Izby, sekretarza Prezydium 

Rady Izby oraz trzech członków Prezydium Rady Izby.      

4. Prezes Izby powołuje Dyrektora Biura Izby.   

5. Do kompetencji Prezydium Rady Izby należą w szczególności:  

a) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia i pozostałych organów Izby,  

b) reprezentowanie Izby na zewnątrz,  

c) zarządzenie majątkiem Izby, 

d) określanie kierunków działania Izby przedkładanych do akceptacji Radzie Izby lub do 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie,  

e) ustalanie planu pracy Biura Izby,  

f) uchwalanie rocznego budżetu Izby,  

g) przedstawianie sprawozdania finansowego Izby i sprawozdania z działalności Rady Izby do 

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie po uprzedniej akceptacji przez Radę Izby,  

h) ustalanie struktury organizacyjnej Biura Izby,  

i) określanie zakresu obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura Izby,  

j) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji wysokości wpisowego oraz składek 

członkowskich,  

k) wnioskowanie do Rady Izby o podjęcie uchwał w sprawie prowadzenia lub zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej przez Izbę.  

6. Szczegółowe zasady pracy Prezydium Rady Izby określa uchwalony przez Radę Izby regulamin 

Prezydium Rady Izby. 

§ 19. 

Czynności prawne rodzące zobowiązania majątkowe Izby, z wyłączeniem wydatków na zapewnienie 

bieżącego funkcjonowania Izby, mogą być dokonywane tylko w sprawach przewidzianych w budżecie Izby 

lub w stosownych uchwałach Rady Izby.  

§ 20. 

1. Biuro Izby jest jednostką wykonawczą Rady Izby.  

2. Biuro Izby zapewnia właściwą, techniczną i merytoryczną obsługę pracy organów Izby.  

3. Biurem kieruje Dyrektor Biura Izby.  



4. Umowę z Dyrektorem Biura Izby i innymi osobami zatrudnionymi w Biurze podpisuje Prezes Izby.  

 

Komisja Rewizyjna 

§ 21. 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków 

Izby lub spoza członków Izby.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej.  

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady Izby oraz Sądu Koleżeńskiego, a 

także nie mogą być pracownikami Izby.  

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości 

głosów decydujący jest głos Przewodniczącego. 

6. Wygaśnięcie mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem terminu kadencji nastąpi w razie:  

a) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,   

b) rezygnacji,  

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie.  

7. Komisja Rewizyjna może zgłosić Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosek o odwołanie członka 

Komisji Rewizyjnej w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Komisji 

Rewizyjnej. 

§ 22. 

1. Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola przestrzegania przez Radę Izby prawa, postanowień Statutu, Uchwał Walnego 

Zgromadzenia i Rady Izby oraz regulaminów uchwalanych przez organy Izby,  

b) dokonywanie kontroli finansowej działalności Izby,  

c) przedstawienie Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,  

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności, z wyników kontroli 

oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby,  

e) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne 

Zgromadzenie, Radę Izby lub na wniosek co najmniej 1/20 członków Izby,  

f) wydawanie organom Izby zaleceń w przypadku stwierdzenia w ich pracy nieprawidłowości.  

2. Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców na koszt Izby. Koszty te 

muszą być uzasadnione co do ich podstawy, jak i zatwierdzone przez Radę Izby.  

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż dwa razy 

w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub zastępującego go 

Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

4. Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalony 

przez Radę Izby.  

 

 

 



Sąd Koleżeński 

§ 23. 

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Izby 

lub spoza członków Izby.  

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.  

3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.  

4. Wygaśnięcie mandatu członka Sądu Koleżeńskiego przed upływem terminu następuje w razie:  

a) śmierci członka Sądu Koleżeńskiego,   

b) rezygnacji,  

c) odwołania przez Walne Zgromadzenie.  

5. Sąd Koleżeński może zgłosić Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosek o odwołanie członka Sądu 

Koleżeńskiego w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członka Sądu Koleżeńskiego. 

6. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarz Sądu Koleżeńskiego.  

7. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Izby należy: a) rozpatrywanie spraw związanych z 

nieprzestrzeganiem przez członków postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Izby, b) 

rozpatrywanie sporów między członkami Izby.  

8. Sąd Koleżeński Izby może orzekać następujące kary: a) upomnienie, b) zawieszenie w prawach 

członka Izby na okres od 3 miesięcy do 2 lat, c) wykluczenie z członkostwa w Izbie. Od orzeczeń 

Sądu Koleżeńskiego Izby przysługuje odwołanie do Rady Izby w terminie 30 dni od daty 

otrzymania orzeczenia. 

9. Szczegółowe zasady pracy i postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin Sądu 

Koleżeńskiego, uchwalony przez Radę Izby. 

 

ROZDZIAŁ V 

Gospodarka finansowa, majątkowa i 

fundusze Izby. 

§ 24. 

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów.  

 

§ 25. 

1. Na przychody Izby składają się:  

a) wpisowe oraz składki członkowskie,  

b) przychody z działalności statutowej oraz z działalności gospodarczej, 

c) przychody z darowizn, spadków i zapisów, dotacje,  

d) przychody z oprocentowania środków bieżących i lokat,  

e) dochody ze wspólnych przedsięwzięć,  

f) inne.  

2. Na rozchody składają się:  

a) wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej,  

b) udziały we wspólnych przedsięwzięciach,  



c) inne wydatki.  

3. Wysokość składki miesięcznej oraz wysokość wpisowego określa uchwałą Walne Zgromadzenie. 

Składka winna być wpłacana comiesięcznie z góry do 10 – tego dnia każdego miesiąca.  

4. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek członkowskich.  

 

§ 26. 

Wszystkie przychody i rozchody Izby zawarte są w rocznym sprawozdaniu Rady Izby przedkładanym 

Walnemu Zgromadzeniu. Biuro Izby ma obowiązek udostępnienia sprawozdania członkom Izby najpóźniej 

na miesiąc przed terminem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Zmiana statutu Izby 

§ 27. 

Zmiana statutu może być dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą 

większością oddanych głosów, przy obecności minimum 1/10 członków Izby.  

 

ROZDZIAŁ VII 

Zasady rozwiązania Izby. Likwidacja Izby 

§ 28. 

1. Rozwiązanie Izby może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 

2/3 głosów oddanych przy minimum 1/3 obecności członków Izby. 

2. W przypadku rozwiązania Izby, likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie Izby prowadzi 

likwidację Izby, stosując odpowiednio przepisy Kodeksu Spółek Handlowych o likwidacji spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością.  

3. Majątek pozostały po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności dzieli się miedzy członków 

zwyczajnych proporcjonalnie do wysokości składek członkowskich uiszczonych za ostatni pełny rok 

kalendarzowy działalności Izby.  

 


