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STATUT  REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU  str. 2 

ROZDZIAŁ I 

 
Postanowienia ogólne 

 
Art. 1 

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Radomsku zwana dalej Izbą działa na 

podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (DZ.U. Nr 35, póz. 195 z 1989 r. z 

późn. zm.) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie z niniejszym statutem. 

 

Art. 2 

 

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów 

gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, w zakresie ich działalności gospodarczej. 

 

Art. 3 

 

Siedzibą Izby jest miasto Radomsko. 

 

Art. 4 

 

Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej polskiej a także gdy realizacja jej celów tego wymaga – poza 

granicami Polski. 

 

Art. 5 

 

Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych 

organizacji o podobnych zadaniach statutowych. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji 
 

Art. 6 

 

Podstawowym zadaniem Izby jest:  

1. reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, 

2. działanie na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości w 

nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych, 

3. gromadzenie i rozpowszechnianie w środowisku przedsiębiorców, (także wśród tych nie 

będących członkami Izby) informacji dotyczących funkcjonowania firm w krajach Unii 

Europejskiej, oraz procesów związanych z integracją europejską, 

4. inspirowanie i wspieranie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,  

5. upowszechnianie i kształtowanie zasad etyki działalności gospodarczej,  

6. stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w relacjach między członkami 

Izby,  

7. ochrona interesów członków Izby przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi partnerami,  

8. podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego,  

9. wykonywanie innych zadań uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu przez członków Izby. 

 

Art.7 

 

Izba realizuje swoje zadania poprzez: 
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1. Współpracę z centralnymi i terenowymi organami państwowymi i samorządowymi w realizacji 

przedsięwzięć istotnych dla regionu i członków Izby, w tym także delegowanie przedstawicieli 

Izby do organów doradczych władz administracji państwowej i samorządowej, 

2. współpracę z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi, handlowymi, wystawienniczymi, 

oraz polskimi i zagranicznymi przedstawicielami dyplomatycznymi, konsularnymi i 

handlowymi,  

3. Inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z krajowymi i zagranicznymi 

podmiotami gospodarczymi  i jednostkami naukowymi; 

4. pomoc organizacyjna i prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej między innymi 

poprzez organizowanie wystaw i udział  w międzynarodowych targach i wystawach 

5. opiniowanie istniejących i przygotowywanych aktów prawnych regulujących stosunki 

gospodarcze,  

6. tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej oraz baz danych,  

7. prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowej, wydawniczej, sportowej, turystycznej i 

charytatywnej na rzecz potrzebujących, służącej integracji środowiska przedsiębiorców,  

8. prowadzenie działalności kulturalnej, społecznej oraz prowadzenie działalności w zakresie 

świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, 

9. ustanowienie organów kolegialnych oraz zatrudnienie pracowników, ekspertów i 

rzeczoznawców do wykonywania zadań statutowych;  

10. organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz doradztwa prawnego, finansowego, 

ekonomicznego, technicznego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z 

procesem integracji europejskiej. 

11. udzielanie pomocy organizacyjno-prawnej, doradczo-konsultacyjnej;  

12. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, nie nastawionej na osiąganie zysku; 

13. współpraca z innymi izbami gospodarczymi; 

14. prowadzenie działalności oświatowej w szczególności ukierunkowanej  na rozwój 

przedsiębiorczości, 

15. organizowanie kształcenia ustawicznego oraz innych form kształcenia dotyczącego zmiany 

kwalifikacji zawodowych osób pozostających bez pracy, zagrożonych jej utratą, wyrażających 

chęć  zdobycia nowych kwalifikacji  

i zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 

16. wspieranie i promocja mikro, małej i średniej przedsiębiorczości poprzez    tworzenie 

instrumentów finansowych a w szczególności funduszu poręczeń  kredytowych oraz funduszu 

pożyczkowego 

 
 

ROZDZIAŁ III 

 

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki 
 

Art. 8 

 

Członkowie Izby dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

 

Art.9 

 

1. Członkiem zwyczajnym Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, z 

wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie 

zarobkowe, które poprzez złożenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiązują się do 

działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej statutu. 

2. Członkowie-założyciele nabywają członkostwo Izby przez podpisanie statutu. 

 



STATUT  REGIONALNEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ Z SIEDZIBĄ W RADOMSKU  str. 4 

3.  

a) Członkowie Izby będący osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie 

posiadającymi osobowości prawnej wykonują swoje prawa i obowiązki w Izbie, w tym w jej 

organach, poprzez pełnomocników. 

b) Pełnomocnictwo udzielone zostaje przez członka Izby na piśmie i jest składane wraz z 

danymi osobowymi pełnomocnika do dokumentacji Izby prowadzonej przez Biuro Izby. 

c) Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby. 

 

Art.10 

 

1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby po 

złożeniu przez podmiot gospodarczy pisemnej deklaracji.  

2. Od uchwały Prezydium odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby, zainteresowany 

może w ciągu 14 dni od jej otrzymania odwołać się do Rady Izby, a gdy Rada Izby nie zmieni 

decyzji Prezydium, zainteresowany może odwołać się w ciągu 30 dni od otrzymania takiej 

decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków. 

3. Art. 17 stosuje się odpowiednio. 

 

Art.11 

 

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna w pełni korzystająca z  praw 

członkowskich z zastrzeżeniem art.14 ust.3, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Izby. 

 

Art.12 

 

1.  Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która wniosła wybitny wkład w 

rozwój idei Izby lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Izbie. 

2.   Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Rady Izby. 

 

Art.13 

 

1.   Obowiązkiem członków Izby jest: 

a. postępowanie zgodne ze statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby, 

b. czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby, 

c. postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach 

członkowskich oraz w obrocie gospodarczym, 

d. ochrona dobrego imienia Izby, 

e. pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby. 

2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek członkowskich. 

3. Obowiązkiem członka wspierającego jest regularne wywiązywanie się z zadeklarowanych 

świadczeń. 
 

Art.14 

 

1. Wszyscy członkowie mają równe prawa i jeden głos przy głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu 

Członków Izby.  

2. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a nadto mają prawo do: 

a. wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Izby, 

b. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby, 

c. grupowania się w komisjach branżowych zgodnie z regulaminem komisji branżowej 

uchwalonym przez Radę Izby, 

d. korzystania z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy 

członkami Izby, 

e. uzyskiwania pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami 

krajowymi i zagranicznymi. 
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3. Członkowie honorowi i wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyłączeniem praw 

wyborczych. 

4. Członkowie Izby mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których 

rozpatrywane są sprawy ich dotyczące. 

 

Art.15 

 

1. Członkostwo w Izbie wygasa na skutek: 

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie z zachowaniem 3- miesięcznego okresu 

wypowiedzenia po upływie tego okresu, 

oraz 

- jeżeli członkiem Izby jest osoba fizyczna: 

* zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, 

* śmierci członka, 

- jeżeli członkiem Izby jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 

prawej: 

* likwidacji. 

2.Wygaśnięcie członkostwa potwierdza uchwała Rady Izby o wygaśnięciu członkostwa. 

 

Art. 16 

 

1.  

a) Wykreślenie z listy członków Izby następuje na skutek podjęcia prawomocnej uchwały organów w 

tym przedmiocie z następujących powodów: 

* niepłacenia składek przez okres 6-ciu miesięcy, 

* ogłoszenia upadłości członka Izby, 

* naruszania w sposób rażący postanowień statutu Izby lub uchwał organów Izby lub 

regulaminów. 

b) Uchwałę w przedmiocie wykreślenia podejmuje Prezydium Rady Izby. 

c) Uchwała o wykreśleniu powinna zawierać uzasadnienie. 

 

2.  

a) Od decyzji Prezydium Rady Izby o skreśleniu zainteresowany może odwołać się w terminie 14 dni 

od otrzymania decyzji do Rady Izby.  

b) Od decyzji Rady Izby zainteresowany może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej otrzymania 

do Walnego Zgromadzenia Członków. 

 

3. 

a) Członek Izby może być zwieszony w swoich prawach, jeśli przesłanki do jego wykluczenia 

wymagają postępowania wyjaśniającego.  

b) Zawieszenie członka Izby następuje uchwałą Rady Izby od której nie służy prawo odwołania. 

c) Postanowienia tego ust. 3. nie dotyczą członków honorowych i wspierających Izby. 

 

Art. 17 

 

1. O zachowaniu terminów, o których mowa w art. 16 ust. 2 decyduje data nadania go w 

palcówce pocztowego operatora publicznego lub złożenia za potwierdzeniem w Biurze Izby, 

2. Odwołanie złożone po terminie pozostawia się w dokumentach Izby bez nadania mu 

dalszego biegu, o czym Dyrektor Biura Izby informuje zainteresowanego Członka. 

3. Niezłożenie odwołania lub złożenie po terminie powoduje uprawomocnienie się wydanej 

uchwały.   

 

Art. 18 
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Godności członka honorowego i wspierającego pozbawia się w przypadku sprzeniewierzenia się 

idei Izby lub rażącego naruszenia postanowień Statutu. Art. 16 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 17 Statutu 

stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Organy Izby 
 

Art. 19 

 

1. Organami Izby są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków Izby, 

b. Rada Izby i jej Prezydium, 

c. Komisja Rewizyjna, 

d. Sąd Koleżeński. 

 

2. Kadencja wszystkich organów trwa 4 lata, a indywidualne uczestnictwo w tym samym organie 

może obejmować tylko dwie kadencje.              

3.  

a) Wybory do poszczególnych organów są jawne,  

b) Kandydatów zgłaszają członkowie Izby. 

c) Wybór członków organów następuje spośród członków izby będących osobami fizycznymi 

oraz pełnomocników, o których mowa w art. 9 ust. 3. 

4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów i przejęcie spraw od dotychczasowych organów 

następuje w ciągu l miesiąca. Do tego czasu działają organy poprzedniej kadencji. 

5. Ilość członków organu w danej kadencji określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z 

uwzględnieniem postanowień statutu, 

6. Jeden kandydat może być wybrany tylko do jednego z organów Izby.  

 

Art. 20 

 

1. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w razie : 

a) rezygnacji z pełnienia funkcji, 

b) ustania członkostwa w Izbie podmiotu, którego reprezentował członek organu Izby, 

c) śmierci lub utraty osobowości prawnej , 

d) odwołania przez Walne Zgromadzenie. 

2. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu Izby jego miejsce we władzach zastępuje osoba 

kandydująca do tej władzy, która otrzymała podczas wyborów kolejno najwięcej głosów. 

 

Art. 21 

 

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich organów Izby zapadają zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym bez względu na liczbę stawiających członków. 

 

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby 
 

Art. 22 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby, uprawnionym do 

podejmowania uchwał we wszystkich sprawach działalności Izby. 

2. Udział w Walnym Zgromadzeniu biorą wszyscy członkowie Izby. Pełnomocnicy, o których 

mowa w art. 9 ust. 3 – posiadają pełne prawa wyborcze. 
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Art. 23 

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 

Art. 24 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest raz w roku przez 

Prezydium Rady Izby najpóźniej do końca miesiąca czerwca. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest za pomocą listów 

poleconych. 

3. O planowanym posiedzeniu Zgromadzenia Członkowie Izby powinni zostać poinformowani 

o co najmniej 7 dni przed tą datą oraz otrzymać projekt planowanego porządku obrad. 

 

Art. 25 

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może odbyć się w każdym czasie w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Izby z inicjatywy własnej, na żądanie 

Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Izby w 

terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.  

3. Gdy Prezes nie może lub nie chce zwołać Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaje 

ono zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

4. O planowanym posiedzeniu Zgromadzenia Członkowie Izby powinni zostać poinformowani 

o co najmniej 7 dni przed tą datą oraz otrzymać projekt planowanego porządku obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby obraduje nad sprawami, dla których 

zostało zwołane i które znalazły się w planowanym porządku obrad. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może obradować i podejmować 

uchwały, które nie znalazły się w planowanym porządku obrad po wyrażeniu na to zgody 

przez 50% + 1 zebranych członków.  

 

Art. 26 

 

1. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku. 

2. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Izby prowadzi wybrany spośród osób 

uprawionych do obecności na Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący. 

3. Podjęte przez Zgromadzenie uchwały powinny być podpisane co najmniej przez 

przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. 

4. W posiedzeniach Walnego Zgromadzenia ma prawo brać udział Dyrektor Biura Izby.  

 

Art.27 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy: 

1. wybór i odwoływanie członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

2. uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji, 

3. zatwierdzanie budżetu, sprawozdania finansowego i bilansu, 

4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, 

5. udzielanie absolutorium organom Izby, 

6. uchwalanie i zmiana statutu Izby, 

7. uchwalanie regulaminów pracy organów Izby, 

8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby, 

9. nadawanie godności honorowego członka Izby, 

10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Izby oraz wyznaczanie likwidatora Izby, 

11. podejmowanie decyzji w sprawie przeznaczenia majątku izby w razie jej likwidacji 
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12. podejmowanie innych uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji 

Walnego Zgromadzenia. 

 

Art.28 

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania przed upływem 

kadencji członków organów Izby oraz rozwiązania Izby podejmuje większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy członków Izby. 

 

Rada Izby 
 

Art.29 

 

Rada Izby kieruje działalnością Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zgromadzeniem 

Członków Izby. 

 

Art. 30 

 

Rada Izby składa się z 5 do 7 osób wybieranych spośród : 

a) członków Izby – osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, 

b) pełnomocników – o których mowa w art. 9 ust. 3.  

 

Art. 31 

 

1. Członkowie Rady Izby wybierają ze swego grona : 

a) Prezesa,  

b) dwóch Wiceprezesów , 

c) Skarbnika. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 stanowią Prezydium Rady Izby.  

3. Obsługę sekretarską Rady Izby prowadzi Dyrektor Biura Izby lub osoba przez niego 

wskazana. 

 

Art. 32 

 

1. Pracami Rady Izby oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby. 

2. Jeżeli Prezes nie może wykonywać powyższych obowiązków, wykonuje je wybrany przez Radę 

Izby jeden z Wiceprezesów. 

3. Uchwały Rady Izby  oraz jej Prezydium zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności 

głos Wiceprezesa prowadzącego obrady.  

4. Rada Izby ma obowiązek zawiadomić o swoim posiedzeniu członka Izby, którego sprawa będzie na 

tym posiedzeniu rozpatrywana. 

 

Art.33 

 

Członkowie Rady Izby i jej Prezes nie pozostają z Izbą w stosunku pracy. Postanowienie to nie stoi na 

przeszkodzie uchwalania przez Radę Izby stosownych diet dla Prezesa Izby i innych członków 

Prezydium Rady. 

 

Art. 34 

 

Do kompetencji i obowiązków Rady Izby należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby, 

2. realizacja celów i zadań statutowych Izby, 

3. określanie rocznych programów działalności i zatwierdzanie preliminarzy budżetowych, 
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4. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

5. tworzenie lub likwidacja oddziałów, biur, komisji i innych jednostek Izby, 

6. tworzenie organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi nadzoru i 

uchwalanie regulaminów ich pracy, 

7. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby, 

8. podejmowanie uchwał o zbyciu i nabyciu nieruchomości, 

9. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla badania ksiąg rachunkowych Izby, 

10. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności, 

11. zarządzanie majątkiem Izby, 

12. reprezentowanie Izby na zewnątrz, 

13. wykonywanie wszystkich innych działań nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego 

Zgromadzenia. 

 

Art.35 

 

1. Prezydium Rady Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Rady Izby, 

2. Izbę reprezentują dwaj członkowie Prezydium Rady Izby łącznie, 

3. Do obowiązków Prezydium należy w szczególności: 

a. wykonywanie uchwał Rady Izby, 

b. sporządzanie preliminarza budżetowego Izby, 

c. zatrudnianie pracowników Izby i ustalanie zasad wynagrodzenia, 

d. utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi, 

e. prowadzenie ewidencji członkowskiej, 

f. nadzór nad rachunkowością Izby, 

g. inicjowanie i określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

Art.36 

 

1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie 

Członków Izby. 

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego. 

3. Komisja wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

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

nie mogą być pracownikami Biura Izby. 

 

Art. 37 

 

Do kompetencji i obowiązków Komisji należy: 

1. kontrola przestrzegania przez Izbę prawa, statutu i regulaminów wewnętrznych, 

2. wykonywanie nadzoru i kontroli nad działalnością Rady Izby i jej Prezydium, w szczególności 

dokonywanie co najmniej raz w roku kontroli finansowej, 

3. badanie sprawozdań Rady Izby, 

4. badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków, zarówno co do zgodności z księgami, jak i ze 

stanem faktycznym. 

5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Izby, 

6. przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne 

Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Radę Izby albo Prezydium Rady Izby. 

 

Art.38 

 

1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i przedstawicieli organów Izby składania 

pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 
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2. Tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin komisji uchwalony przez Walne 

Zgromadzenie Członków Izby. 

 

Sąd Koleżeński 
 

Art. 39 

 

1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Koleżeński w składzie 3-5 osób. 

 

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczącego. 

 

Art. 40 

 

1. Do kompetencji Sadu Koleżeńskiego należy w szczególności: 

a. orzekanie w sprawach członków Izby o naruszanie zasad etyki zawodowej i handlowej,  

b. wnioskowanie do Prezydium Rady Izby o wykreślenie lub zawieszenie członka Izby, 

c. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawach zawieszenia lub odwołania członków 

Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej, 

d. prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych członków Izby. 

2. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Rady, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby. 

 

3. Sąd Koleżeński może wymierzyć kary : 

a) upomnienia, 

b) nagany. 

 

4. Od wymierzonej przez Sąd Koleżeński kary, ukarany członek może w terminie 30 dni od dnia 

poinformowania go na piśmie zawierającym uzasadnienie odwołać się do Walnego Zgromadzenia. 

Odwołanie Walne Zgromadzenie rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu. Uchwała wydana przez 

Walne Zgromadzenie jest ostateczna. 

 

Art. 41 

 

Szczegółowe zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony 

przez Walne Zgromadzenie. 

 

Biuro Izby 
 

Art. 42 

 

Podmiotem wykonawczo - pomocniczym Izby jest Biuro Izby, które we wszystkich swoich 

czynnościach podporządkowane jest Prezydium Rady Izby. 

 

Art. 43 

 

1. Pracami Biura kieruje Dyrektor, który jest etatowym pracownikiem Izby. 

2. Kierownikiem zakładu pracy w stosunku do Dyrektora Biura Izby jest Prezes Izby. 

3. Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy wobec wszystkich etatowych pracowników 

Izby. 

 

Art. 44 

 

Dyrektor Biura Izby bierze udział w posiedzeniach Rady Izby i Prezydium Izby z głosem doradczym. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Majątek Izby 
 

Art.45 

 

Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości oraz środki pieniężne. 

 

Art.46 

 

Majątek Izby tworzą: 

1. składki członkowskie, 

2. wpisowe, 

3. dotacje i subwencje, 

4. darowizny, zapisy i spadki, 

5. wpływy z działalności statutowej, 

6. dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Izbę, 

7. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 

Izby. 

 

Art. 47 

 

W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację 

zadań statutowych. 

 

 

Art. 48 

 

Składki członkowskie oraz wpisowe powinny być wpłacane w wysokości i na zasadach określonych 

statutem Izby. 

 

Art. 49 

 

1.Do składania majątkowych oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Izby wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Prezydium Rady Izby. 

2. Do składania majątkowych oświadczeń woli do wysokości 500,00 zł. uprawnieni są : jeden członek 

Prezydium Rady Izby samodzielnie lub Dyrektor Biura Izby w oparciu o udzielone mu na piśmie 

przez dwóch członków Prezydium Rady Izby upoważnienie.  

 

Art. 50 

 

Do składania oświadczeń woli, z których wynikają dla Izby zobowiązania majątkowe, a których 

wartość przekracza 1/5 rocznych składek członkowskich wymagana jest zgoda wszystkich członków 

Prezydium Rady. 

 

Art. 51 

 

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przez Radę Izby. 

 

Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty 
 

Art. 52 

 

1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie. 
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2. Wpłaty składki Członkowskiej dokonuje się w kasie Izby lub na konto bankowe wskazane przez 

Izbę. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Zasady rozwiązania Izby i przeznaczenia jej majątku w razie likwidacji Izby 
 

Art.53 

 

1. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 

2. Likwidatora Izby wyznacza uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Izby. 

 

Art.54 

 

1. Likwidator zgłosi celem wpisania do rejestru otwarcie likwidacji oraz imię i nazwisko 

likwidatora. 

2. W stosunkach wewnętrznych likwidator obowiązany jest stosować się do uchwał Walnego 

Zgromadzenia Członków Izby. 

 

Art.55 

 

Likwidator zakończy interesy bieżące Izby, ściągnie wierzytelności, wypełni zobowiązania i spienięży 

majątek Izby. 

 

Art.56 

 

W razie likwidacji Izby majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Izby 

przekazany zostanie do budżetu samorządu terytorialnego miasta Radomska z przeznaczeniem na 

kontynuację celów objętych niniejszym Statutem. 

 

Art.57 

 

1. Po ukończeniu likwidacji i po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby 

ostatecznych rachunków, likwidator zgłosi wniosek o wykreślenie Izby z rejestru izb 

gospodarczych. 

2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Izby będą oddane na przechowanie osobie wskazanej uchwałą 

Walnego Zgromadzenia Członków Izby. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Postanowienia końcowe 
 

Art.58 

 

Statut niniejszy uchwalony został przez założycieli Izby i potwierdzony przez złożenie na nim 

podpisów założycieli na kartach stanowiących integralną część statutu. 

 

 

 

 
Niniejszy Statut wpisany w KRS Postanowieniem z dnia: 22.X.2008r, 28.X.2010r, 04.02.2011r, 
23.04.2012r  Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego  


