Statut – wersja uaktualniona zgodnie ze zmianami NWZ Członków z dnia 05/12/2008 i
postanowieniem Sądu Rej. dla m.st. Warszawy z dn. 05/02/2009 oraz zmianami ZWZ
Członków z dnia 12/04/2013 i postanowieniem Sądu Rej. dla m.st. W-wy z dn. 09/09/2013

STATUT
IZBY GOSPODARCZEJ
HANDLOWCÓW, PRZETWÓRCÓW ZBÓŻ
I PRODUCENTÓW PASZ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, zwana dalej
„IZBĄ” jest dobrowolną, samorządną organizacją, reprezentującą interesy
gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów prowadzących działalność handlową i
przetwórczą zbóż oraz obrotu i produkcji pasz, jak również świadczących usługi
składowania, magazynowania i przechowywania zbóż, przetworów zbożowych i pasz
dla zwierząt.
2. Izba może używać skrótu nazwy „IZBA ZBOŻOWO-PASZOWA”.
3. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz
na podstawie niniejszego statutu.

§2
1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą. Na terenie swojej
działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały, a także może być
członkiem i założycielem organizacji krajowych i zagranicznych, w tym także
podmiotów gospodarczych.
2. Siedzibą Izby jest m. St. Warszawa.
§3

1. Izba używa pieczęci z napisem Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i
Producentów Pasz; może ona ponadto zawierać znak firmowy i adres siedziby Izby.
2. Izba może używać innych pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

§4
Izba posiada osobowość prawną.

Rozdział II
Cel, zadania Izby oraz sposoby ich realizacji
§5
Celem utworzenia Izby jest wspólne podejmowanie działań konsolidujących i aktywizujących
członków prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania produktów
przemiału zbóż i produktów skrobiowych, produkcji gotowych pasz dla zwierząt, sprzedaży
hurtowej zboża, nasion i pasz dla zwierząt, oraz magazynowania, składowania i
przechowywania przetworów zbożowych i pasz, a także w zakresie kształtowania
podstawowych założeń polityki gospodarczej w dziedzinach o istotnym znaczeniu dla
działalności członków Izby, a w szczególności dotyczących:
1) inicjowania kierunków kształtowania polityki gospodarczej władz w obrocie zbożami,
ich przetwórstwie oraz w zakresie produkcji i handlu paszami jak i dotyczących
składowania, magazynowania i przechowywania zbóż, przetworów zbożowych i pasz,
2) inicjowania i realizowania przedsięwzięć organizacyjnych i gospodarczych we
wspólnym interesie członków Izby, m.in. poprzez podejmowanie działalności
handlowej, produkcyjnej i innej na własny rachunek,
3) ukierunkowywanie współpracy i współdziałania izby i jej członków w stosunku z
innymi przedmiotami gospodarczymi i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, a
także władzami państwowymi i administracyjnymi,
4) wypracowywania wspólnych metod działania, w formie doradztwa i konsultacji dla
wewnętrznych potrzeb i celów Izby i jej członków a także dla kontaktów z krajowymi i
zagranicznymi podmiotami współdziałającymi i współpracującymi z Izbą i jej
członkami,
5) podejmowania wspólnych działań finansowych ze środków Izby, przede wszystkim
dotyczących uzyskiwania specjalistycznych informacji, doradztwa, konsultingu i
innych form i sposobów współpracy i współdziałania członków Izby i podmiotów z
nią współpracujących.

§6
Zadaniem Izby jest w szczególności:
1) reprezentowanie i ochrona interesów swoich członków wobec organów państwa,
organizacji krajowych i zagranicznych,
2) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju organizacyjnego, technicznego i
ekonomicznego członków przy wykorzystywaniu informacji i danych o warunkach i
zasadach działania pokrewnych podmiotów i organizacji za granicą i w kraju,
3) inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w
dziedzinie zasad obrotu zbożami, przetwórstwa zbóż, oraz wytwarzania i obrotu pasz,
a także normalizacji jakości i jakości zbóż, wyrobów zbożowych i paszowych, jak
również opracowywanie projektów wzorców aktów prawnych i innych uregulowań
fachowych odnoszących się do prowadzonej działalności gospodarczej członków Izby,
Strona 2 z 17

4) propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i
technicznych w dziedzinach działań gospodarczych członków,
5) podnoszenie poziomu doskonalenia zawodowego, wdrażania nowych technik,
technologii i metod działania ekonomicznego w celu zwiększenia efektywności i
rentowności branży przetwórstwa zbóż i produkcji pasz,
6) kształtowanie zasad etyki w działaniach gospodarczych członków,
7) inspirowanie, kształtowanie i wdrażanie wewnątrz Izby racjonalnych wzorców
prowadzenia działalności gospodarczej,
8) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających prowadzenie
działalności gospodarczej członków, jak i organizowanie wymiany doświadczeń
zawodowych członków Izby,
9) opiniowanie programów rozwojowych branży i projektów inwestycyjnych z zakresu
działalności członków Izby,
10) organizowanie oraz podejmowanie współdziałania i współpracy z pokrewnymi
branżowo instytucjami i organizacjami
zagranicznymi, a przede wszystkim
działającymi w Unii Europejskiej,
11) tworzenie warunków organizacyjnych i instytucjonalnych dla rozstrzygania sporów
członków Izby /arbitraż/,
12) integracja członków Izby.
§7
1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez:
1) organizowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej z krajowymi i zagranicznymi
podmiotami, placówkami naukowymi, organizacjami samorządowymi i pokrewnymi
branżowo stowarzyszeniami oraz zrzeszeniami i związkami pracowników i
pracodawców,
2) delegowanie przedstawicieli do organizacji, zrzeszeń i stowarzyszeń krajowych i
zagranicznych współdziałających i współpracujących z Izbą a także do organów
doradczych władz państwowych i samorządowych,
3) świadczenie na rzecz członków i podmiotów gospodarczych pomocy w różnorodnych
formach i zakresie w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej na
zasadach nowoczesnej techniki, technologii, oraz sposobu kierowania i zarządzania,
a także udzielania pomocy w zakresie analizy rynków krajowego i zagranicznego,
promocji rynkowej i innych form działalności marketingowej,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
5) tworzenie zespołów doradczych, komisji ekspertów i innych zespołów
specjalistycznych,
6) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej
członków,
7) współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji państwowej - i
samorządowej oraz organizacjami społeczno-zawodowymi w celu zapewnienia
warunków i tworzenia organizacyjno-prawnych podstaw wszechstronnego rozwoju
działalności członków Izby,
8) reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby wobec władz państwowych i
samorządowych w podstawowych dziedzinach działalności gospodarczej członków Izby,
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mających istotne – i ogólne znaczenie dla członków Izby, m. in. występowanie z
wnioskami dotyczącymi aktów prawnych, a zwłaszcza systemu podatkowego,
bankowego, ceł, rozliczeń finansowych oraz określania parametrów jakościowych w
stosunkach krajowych i międzynarodowych,
9) organizowanie i stwarzanie optymalnych warunków dla funkcjonowania przy Izbie
Kolegium Arbitrów, o charakterze sądu polubownego, prowadzącego mediacje w
sporach pomiędzy członkami Izby, jak i Członkami Izby a innymi podmiotami, o ile te
poddadzą się dobrowolnie tej formie rozstrzygania sporu,
10) wydanie opinii oraz wykonywanie opracowań fachowych i ekspertyz dotyczących
działalności członków Izby (tak dla poszczególnych grup, jak i dla celów
jednostkowych),
2. Dla realizacji celów i zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na
zasadach ogólnych, według form ustalonych regulaminem tej działalności.

§8
Każdy z członków Izby zachowuje pełną samodzielność prawną, organizacyjną i ekonomiczną.
Działalność Izby nie może naruszać tej samodzielności, ani też wkraczać w wewnętrzne
sprawy członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1. Członkiem zwyczajnym Izby staje się każdy z założycieli tej Izby, będący podmiotem
prowadzącym działalność gospodarczą.
2. Członkiem zwyczajnym Izby mogą zostać podmioty prowadzące działalność
gospodarczą, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako
uboczne zajęcie zarobkowe.
3. Walne Zgromadzenie w uznaniu zasług osób fizycznych dla działalności Izby, osiągnięć
tych osób związanych z przedmiotem działalności Izby może nadać takim osobom
tytuł „Honorowego Członka Izby”. Taki tytuł uprawnia do udziału w posiedzeniach
Rady Izby i udziale w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.
§ 10
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą o zakresie związanym pokrewnie z
działalnością gospodarczą członków zwyczajnych Izby, a także, których działalność
gospodarcza związana jest z celami i zadaniami Izby mogą być członkami wspierającymi.
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§ 11
Osoby prawne reprezentowane są w Izbie przez jednego z ustawowych/statutowych/
przedstawicieli lub pełnomocników.
§ 12
Osoby fizyczne wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 13
Członek lub jego pełnomocnik nie mogą reprezentować innych członków Izby.

§ 14
1. Przyjęcie bądź odmowa przyjęcia w poczet członków Izby następuje na podstawie
uchwały Prezydium Rady, po złożeniu pisemnej deklaracji przez właściwy organ władzy
podmiotu zgłaszającego wniosek o nadanie członkostwa Izby.

2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać
się do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Prezydium Rady.
W razie uwzględnienia odwołania, datą przyjęcia w poczet członków Izby jest data
uchwały Prezydium Izby, o której mowa w ust. 1.

§ 15
1.

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do organów Izby,
2) korzystać ze świadczeń i urządzeń Izby, na zasadach określonych przez Radę,
3) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby,
4) zgłaszać organom Izby wnioski dotyczące jej działalności,
5) korzystać ze znaku firmowego Izby przy prezentowaniu swoich produktów i usług,
na zasadach określonych przez Radę.
2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym,
wymienionych w ust. 1 pkt 2) - 5) oraz uczestniczą w działalności Izby z głosem
doradczym.
§ 16
1.

Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów,
2) udziału w realizacji celów i zadań statutowych Izby, oraz uczestniczenia w
pracach Izby,
3) wniesienia wpisowego i regularnego płacenia składek członkowskich,
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4) dbania o dobre imię Izby i do przestrzegania norm współżycia społecznego oraz
zasad etyki i norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej,
5) wspierania działalności Izby,
2. Obowiązki członków wspierających określają postanowienia ust. 1 pkt 1), 2), 4) i 5).
3. Formę i rodzaj wspierania działalności Izby członkowie wspierający ustalają z Radą
Izby bądź jej Prezydium w przypadku jego powołania.

§ 17
1. Składki członkowskie płatne są corocznie. Wysokość składki członkowskiej oraz kwotę
wpisowego ustala Walne Zgromadzenia w drodze uchwały,
2. Terminy wnoszenia wpisowego oraz składek członkowskich określa Walne
Zgromadzenie na wniosek Rady, w drodze uchwały.

§ 18
1. Członkostwo w Izbie ustaje w przypadku wystąpienia lub wykluczenia:
1) wskutek wystąpienia – z dniem wskazanym przez członka w pisemnym oświadczeniu
o wystąpieniu z Izby, skierowanym do Prezydium Rady, z trzymiesięcznym
wyprzedzeniem w stosunku do daty zamierzonego wystąpienia,
2) wskutek wykluczenia z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa, z dniem
powzięcia przez Izbę wiadomości o tym fakcie;
3) wskutek wykluczenia członka wobec niepłacenia składek w pełnej wysokości za jeden
okres opłacania składki, przyjęty przez Walne Zgromadzenie,
4) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał jej organów lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z
celami Izby albo, gdy godzi w jej dobre imię,
2. Wykluczenie z listy członków następuje na podstawie uchwały Rady powziętej na
wniosek Prezydium Rady. Powzięcie uchwały może nastąpić po wysłuchaniu członka i
złożeniu przez niego wyjaśnień, w terminie, co najmniej 14 dni od wezwania członka do
tych czynności przez Prezydium Rady.
3. Od uchwały Rady o wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. Odwołanie rozpatrywane
jest na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. W toku postępowania następuje
zawieszenie uprawnień członkowskich.
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Rozdział IV
Organy Izby
§ 19
1. Organami Izby są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków,
2/ Rada,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Sąd Koleżeński,
2. Wyboru członków wybieralnych organów Izby dokonuje się spośród kandydatów
zgłoszonych przez Członków zwyczajnych Izby.
3. Wybory do wybieralnych organów Izby dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów biorących udział w
głosowaniu. Odwołanie członka organów Izby następuje przy zachowaniu tych samych
zasad.
4. Wybieralne organy Izby maja prawo dokooptowania na miejsce ustępujących lub
wykluczonych członków w czasie kadencji, nowych członków organów, jednakże liczba
członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danego organu,
pochodzących z wyboru. Osoby dokooptowane pełnią swoje funkcje do końca kadencji
danego organu Izby.
5. Kadencja organów Izby trwa cztery /4/ lata.
6. Wygaśnięcie mandatu organów Izby następuje z chwilą dokonania wyboru nowych
organów Izby, których prowadzenie nie powinno mieć miejsca później niż w ciągu
jednego miesiąca po upływie kadencji.
7. Organy Izby konstytuują się po wyborach, na pierwszym posiedzeniu, nie później niż w
ciągu 7 dni od wyborów.
§ 20
Uchwały organów Izby zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów biorących
udział w głosowaniu, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków
§ 21
1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Izby, stanowiącą i rozstrzygającą o
wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i
zadań statutowych.
2.Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków w sposób przewidziany
w statucie dla ich reprezentacji.
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§ 22
Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23
1. Zwyczajne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Radę raz w roku w terminie do
końca kwietnia po zakończeniu roku kalendarzowego.
2. Rada obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków Izby uprawnionych do
uczestnictwa o terminie, miejscu i porządku obrad, na trzy tygodnie wcześniej w formie
pisemnej /listami poleconymi/.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział również zaproszeni goście.
4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Członków biorą jedynie udział członkowie
zwyczajni lub ich przedstawiciele. Każdemu z tych członków przysługuje jeden głos.

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Radę z inicjatywy
własnej Rady bądź na wniosek jednej piątej członków zwyczajnych Izby. Wnioskujący
zwołanie takiego Zgromadzenia powinni określić sprawy, które maja być przedmiotem
obrad.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno się odbyć nie później niż w ciągu 6
tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada zawiadamia wszystkich
członków, na dwa tygodnie wcześniej, w sposób przewidziany § 23 ust. 2 statutu.

§ 25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów biorących
udział w głosowaniu, przy obecności 50% członków w pierwszym terminie. W przypadku
braku wymaganego quorum w pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie Członków odbywa
się w drugim terminie, w tym samym dniu podanym w piśmie zwołującym zgromadzenie.
Uchwały tego zgromadzenia we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad są ważne
bez względu na liczbę obecnych członków, z zastrzeżeniem § 50 statutu.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) zatwierdzanie programów działalności oraz budżetu Izby, jej rocznych planów
finansowych i zadań organizacyjno-statutowych,
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2) wybór i odwołanie członków Rady, w tym Prezydenta i Wiceprezydentów Izby,
Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego, stosownie do ustalonej przez Zgromadzenie
ordynacji wyborczej,
3) uchwalanie regulaminów działania Walnego Zgromadzenia i Rady,
4) uchwalanie zmian statutu,
5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez
Radę,
6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Rady z wykonania rocznych planów oraz
zatwierdzenie bilansu Izby,
7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady i jej Prezydium w sprawach nabycia i utraty
członkostwa Izby,
9) ustalenie i zmiana wysokości oraz terminów płatności wpisowego i składki
członkowskiej, a także częstotliwości ich płacenia,
10) uchwalanie podjęcia działalności gospodarczej Izby oraz ustalanie zasad
organizacyjno - prawnych tej działalności /w formie regulaminu/, jak również
uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej Izby,
11) stanowienie zasad i trybu prowadzenia postępowania rozjemczego w sporach
pomiędzy członkami Izby oraz członków z innymi podmiotami,
12) podjęcie uchwały o przystąpieniu do Krajowej Izby Gospodarczej oraz do
pokrewnych organizacji, zrzeszeń lub stowarzyszeń w kraju i za granicą,
13) stanowienie zasad gospodarowania majątkiem Izby,
14) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby,
15) podejmowanie uchwał bądź decyzji w sprawach przypisanych postanowieniami
niniejszego statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 27
1. Walne Zgromadzenie, ustalając corocznie wysokość wpisowego i składek
członkowskich powinno uwzględniać następujące zasady:
1) kwotowa wysokość wpisowego dla członków nie powinna przekraczać wysokości
połowy przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w kraju za rok poprzedzający
ustalenie wysokości wpisowego,
2) wysokość składki członkowskiej członka ustalana kwotowo powinna być
determinowana potencjałem gospodarczym członka Izby, wielkością zdolności
produkcyjnej i składowania oraz obrotu i ewentualnie dochodu,
3) wysokość składki dla członków ustalana kwotowo, powinna uwzględniać corocznie
ocenę wysokości składki pobieranej w roku poprzedzającym.
2. Wysokość wpisowego i składek, o jakich mowa w ust. 1 pkt. 11 i 3/ może być
dobrowolnie, nieograniczenie zwiększona przez każdego z członków Izby.
3. Rada może w uzasadnionych przypadkach okresowo zwolnić niektórych członków Izby od
obowiązku uiszczania składki członkowskiej lub ją obniżyć.
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Rozdział VI
Rada Izby
§ 28
Rada kieruje pracami Izby pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami działając na podstawie
niniejszego statutu oraz regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 29
1. Rada Izby liczy od 15 do 20 osób. Członkowie Rady są wybierani przez Walne
Zgromadzenie spośród osób zgłoszonych przez członków Izby, przy czym mogą być
zgłaszane także osoby, które nie wchodzą w skład organów statutowych uprawnionych
do reprezentowania członków Izby.
2. Członkami Rady są z mocy odrębnego wyboru Prezydent i Wiceprezydenci Izby. Walne
Zgromadzenie może dokonać wyboru Prezydenta Izby spośród osób zgłoszonych przez
członków Izby.
3. Rada powołuje swoje Prezydium, w skład którego wchodzą z urzędu Prezydent i
Wiceprezydenci Izby oraz do 3 innych członków Rady – łącznie nie więcej niż 7 osób.
4. Postanowienia § 19 ust. 4 statutu stosuje się odpowiednio.
§ 30
1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezydent.
3. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, przy
obecności co najmniej połowy jej członków w pierwszym terminie, oraz jednej trzeciej
członków w drugim terminie.
W razie równej ilości głosów decydującym jest głos Prezydenta.
§ 31
1. Do kompetencji Rady należy:
(1) wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia,
(2) wnioskowanie o ustalenie terminów wnoszenia wpisowego i składek członkowskich, a
także okresowe zwalnianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach od obowiązku
wpłacenia składki członkowskiej lub jej obniżania,
(3) wybór i odwoływanie sekretarza oraz członków Prezydium Rady,
(4) rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Izby z jej działalności oraz planowych zadań
Izby,
(5) ustalenie zasad wynagradzania pracowników Izby,
(6) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
(7) powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalistycznych Izby oraz ustalenia ich składu
osobowego wraz z wyznaczaniem przewodniczącego komisji, jak również zakresu
działania komisji,
(8) powoływanie i odwoływanie Kolegium Arbitrów Izby, ustalanie jego składu
osobowego wraz z wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Kolegium
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oraz przyjmowanie na wniosek Przewodniczącego Kolegium projektu zasad i trybu
prowadzenia postępowania rozjemczego w sprawach rozpoznawanych przez to
Kolegium.
(9) opracowywanie projektu zasad prowadzenia działalności gospodarczej Izby, oraz
ustalanie zasad rachunkowości dla Izby, jak również decydowanie o wyborze biegłego
rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Izby,
(10) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
(11) podejmowanie uchwał o utworzeniu przedstawicielstw i oddziałów Izby, zawieszeniu
ich działalności oraz rozwiązywaniu, jak również o zasadach nadzoru nad ich
działalnością,
(12) powoływanie Biura Izby, oraz zatwierdzanie organizacji wewnętrznej Izby, w tym
regulaminu Biura Izby,
(13) wybór i odwoływanie Sekretarza Generalnego, kierującego Biurem Izby,
(14) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
(15) podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach przypisanych
postanowieniami niniejszego statutu oraz nie zastrzeżonych do kompetencji innych
organów Izby.
(16) określanie formy i rodzaju wspierania Izby przez członków wspierających.
2. Rada może przekazać Prezydium inne niż przewidziane niniejszym statutem, prawo do
podejmowania decyzji w sprawach należących do jej kompetencji.

§ 32
1. W przypadku powołania Prezydium Rady liczbę jego członków na dana kadencję Rady
ustala Walne Zgromadzenie na jej wniosek. Prezydium może składać się z od 5 do 7
członków, w tym Prezydenta i 2 Wiceprezydentów oraz sekretarza i pozostałych
członków wybranych z grona członków Rady. Postanowienie § 19 ust. 4 statutu stosuje
się odpowiednio.
2.

Prezydium powinno działać stosowanie do zasad przewidzianych niniejszym Statutem i
ustalonym dla niego regulaminem.

§ 33
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Prezydium zwołuje i im przewodniczy Prezydent lub jeden z
Wiceprezydentów.
3. Prezydium działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Radę.

§ 34
Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu przy
obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos
Prezydenta.
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§ 35
Do kompetencji Prezydium Rady, co do których Prezydium może działać w imieniu Izby
należą:
1/ prowadzenie i kierowanie bieżącą działalnością Izby, stosownie do planów, programów
oraz przyjętych przez Izbę zadań, jak i realizacja uchwał organów Izby a przede wszystkim
Walnego Zgromadzenia i Rady,
2/ prowadzenie spraw członkowskich Izby,
3/ udzielanie pomocy członkom Izby w realizacji ich zadań gospodarczych,
4/ gospodarowanie majątkiem Izby oraz wspólnymi funduszami członków Izby, tworzonych
uchwałami Walnego Zgromadzenia przy uwzględnieniu postanowień regulaminów o
zasadach gospodarowania tymi funduszami,
5/ opracowywanie planów ekonomiczno-finansowych, zapewniających realizację zadań
statutowych Izby, oraz przygotowywanie planów – dla organów Izby do zatwierdzenia,
6/ opiniowanie i inicjowanie nowelizacji przepisów we wszystkich dziedzinach
zainteresowania i polityki gospodarczej członków Izby oraz przedkładanie Radzie opinii,
wniosków oraz propozycji wystąpień do władz w tym zakresie – do zatwierdzenia,
7/ opracowywanie projektów struktury organizacyjnej oraz regulaminu organizacyjnego
Biura Izby,
8/ wnioskowanie o powołanie i odwołanie Sekretarza Generalnego,
9/ wnioskowanie o zleceniu biegłemu badania bilansu Izby,
10/ podejmowanie decyzji w sprawach zlecanych przez Radę,
11/ inicjowanie w sprawach tworzenia i obsady komisji specjalistycznych oraz angażowania
ekspertów dla wykonania opinii, badań i ocen – stosowanie do zapotrzebowania
członków
Izby,
12/ określenie formy i rodzaju wspierania Izby przez członków wspierających,
13/ podpisywanie w imieniu Rady Izby rocznych sprawozdań finansowych Izby, w tym
bilansu Izby.

Rozdział VII
Prezydent Izby
§ 36
1. Prezydent pełni funkcje reprezentacyjne w imieniu Izby, stosowanie do udzielonych mu
upoważnień.
2. Prezydent przewodniczy Walnemu Zgromadzeniu, Radzie i jej Prezydium.
3. Prezydent wykonuje swoje postanowienia o powołaniu i odwołaniu Przewodniczących
Komisji, Sekretarz Generalnego oraz dyrektorów przedstawicielstw i oddziałów Izby. W
stosunku do Sekretarz Generalnego oraz dyrektorów przedstawicielstw i oddziałów Izby
Prezydent wykonuje prawa, osoby zarządzającej w imieniu pracodawcy.
4. Prezydent wykonuje zalecenia wynikające z uchwał i decyzji organów Izby, do których
został wyznaczony aktami tych organów, jak również na mocy postanowień regulaminów
organów Izby.
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Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna

§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które
określa ilość członków Komisji na daną kadencję.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby, oraz nie
mogą być pracownikami Izby. Postanowienia § 19 ust. 4 statutu mają odpowiednie
zastosowanie.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza. Obowiązki członka Komisji Rewizyjnej wykonywane są osobiście.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów biorących udział
w głosowaniu przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości
głosów decydującym jest głos przewodniczącego Komisji /przewodniczącego obradom/.

§ 38
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
pół roku.
Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek
członka Komisji, jak również na żądanie jednej dziesiątej członków Izby.

§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Izby, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej, a także dokonywanie bieżących kontroli
połączonych z badaniem dokumentów organizacyjnych /uchwał/ i rachunkowych
oraz zgodności realizacji zadań z tymi dokumentami, jak i zgodności wydatków z
budżetem Izby i uchwałami w sprawach finansowych,
2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i uwag dotyczących
działalności Izby, a także sygnalizowanie Prezydentowi o wszelkich
nieprawidłowościach w działalności Izby,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie
wniosków o udzielenie absolutorium Radzie.
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Rozdział IX
Sąd Koleżeński
§ 40
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie, które na
wniosek Prezydenta określa ilość członków Sądu na daną kadencję. § 37.2 statutu ma
odpowiednie zastosowanie.
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza.
3. Sąd Koleżeński działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu.
4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na
wniosek członka sądu.
5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w formie uchwał podjętych zwykłą większością
głosów biorących udział w głosowaniu, przy obecności co najmniej połowy członków.

§ 41
1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w
terminie 30 dni od otrzymania uchwały Sądu Koleżeńskiego,
2. Dla rozpoznania odwołania Walne Zgromadzenie wyznacza Komisję trzyosobową z
Prezydentem, jako Przewodniczącym Komisji. Wnioski Komisji w danej sprawie podlegają
zatwierdzeniu Walnego Zgromadzenia.

§ 42
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) orzekanie w sprawach naruszania wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał,
praw i obowiązków członkowskich oraz naruszania etyki między:
a/ członkami Izby,
b/ Izbą a członkami Izby,
2) kształtowanie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez
wydawanie opinii w tym zakresie,
3) wydawanie opinii w sprawach członkostwa,

§ 43
1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony.
2. Orzeczenia w rozpatrywanych sprawach Sąd Koleżeński przekazuje zainteresowanym
stronom oraz Prezydentowi.
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Rozdział X
Biuro Izby i Sekretarz Generalny
§ 44
1. Do prac organizacyjno-administracyjnych i biurowych Izby tworzy się Biuro Izby, którym
kieruje Sekretarz Generalny powoływany i odwoływany przez Radę.
2. Biuro Izby działa na podstawie regulaminu zatwierdzanego przez Radę.
3. Sekretarz Generalny Biura jest osobą wykonującą prawa zarządzającego w imieniu
pracodawcy – w stosunku do pracowników Biura Izby. Szczegółowo jego uprawnienia i
obowiązki określa regulamin organizacyjny, o którym mowa w ust. 2.
Regulamin powinien uwzględnić w szczególności poniższe uprawnienia i obowiązki:
a) samodzielnie kieruje pracą Biura Izby,
b) może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz zlecać wykonanie
prac na mocy umów cywilno-prawnych,
c) bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia, Rady i jej Prezydium z głosem
doradczym, a także może uczestniczyć – na zaproszenie – w posiedzeniach Komisji
Rewizyjnej,
d) reprezentuje Izbę w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby, na mocy
udzielonego mu pełnomocnictwa Rady,
e) ściśle współdziała z Prezydium Rady, oraz – że odpowiada za pracę Biura Izby i ponosi
odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Rozdział XI
Majątek i Budżet Izby
§ 45
1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł:
1/ wpisowego,
2/ składek,
3/ wpływów z własnej działalności gospodarczej oraz dochodów z majątku
Izby,
4/ subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji,
5/ dotacji celowych z Budżetu Państwa,
6/ innych,
3. Koszty działalności Izby pokrywane są z dochodów określonych w ust. 2.

§ 46
Budżet Izby na rok kalendarzowy uchwala na wniosek Prezydenta, po porozumieniu się z
Sekretarzem Generalnym i po uzyskaniu opinii Rady – Walne Zgromadzenie.
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§ 47
W przypadku powołania Izby do dziedziczenia Prezydium Rady składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego
oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 48
Podmioty, które dokonują na rzecz Izby darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej,
w wysokości równej co najmniej 10.000 złotych, gdy idzie o osoby zagraniczne 5.000 ECU,
uzyskują o ile wyrażą stosowną zgodę, status członka.

§ 49
Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków
majątkowych, są upoważnieni Prezydent wraz
z jednym członkiem Rady, obaj
Wiceprezydenci łącznie lub Prezydent z pełnomocnikiem działającym w ramach
umocowania, zakreślonego przez Radę.

Rozdział XII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Izby
§ 50
Uchwały w sprawie zmian statutu, lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności 2/3 uprawnionych do
głosowania oraz większością 2/3 głosów w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 51
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zebranie powołuje likwidatora i
ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega
zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.
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Rozdział XIII
Postanowienia Końcowe
§ 52
Wykładnia i interpretacja postanowień statutu i uchwał organów Izby dokonywana jest przez
Radę po zasięgnięciu opinii Sadu Koleżeńskiego.
Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński dokonują interpretacji swoich uchwał samodzielnie.

§ 53
Statut niniejszy uchwalony został na Założycielskim Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 5
czerwca 1997 roku, co uczestniczący w zebraniu potwierdzają swoimi podpisami.
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