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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.  

 
§ 1 

 
Izba Gospodarcza zwana dalej "Izbą" nosi nazwę "Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa".  
 

§ 2 

 
1. Izba  jest  organizacją  samorządu  gospodarczego, reprezentującą interesy  gospodarcze zrzeszonych w niej 
przedsiębiorców w  zakresie  ich  działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów 
państwowych i samorządowych i innych instytucji oraz organizacji. Izba w swojej działalności nie może naruszać  
swobody  działalności  gospodarczej  swoich  członków; swobody  konkurencji, nie może też ingerować w sprawy 
wewnętrzne członków.  
2. Działalność Izby nie jest nastawiona na osiąganie zysku.  
  

§ 3 

 
Izba  posiada  osobowość  prawną  i działa na podstawie Ustawy z dnia  30  maja  1989  roku  o  izbach 
gospodarczych /DZ.U.nr 35, poz.195/   zwanej  dalej  Ustawą - wraz z późniejszymi zmianami oraz  postanowień  
niniejszego Statutu.  
 

§ 4 
 

Izba jest niezależna od jakichkolwiek organizacji politycznych i społecznych ,w swej działalności może 

współpracować z każdą organizacją realizującą cele zbieżne z celami Izby  
 

§ 5 
 

1. Siedzibą  Izby  jest miasto  Koszalin, a obszarem działalności teren Rzeczypospolitej Polskiej.  Izba  może 
realizować swoje cele również za granicą. Czas trwania Izby nie jest ograniczony. 
2. Izba może tworzyć oddziały i sekcje branżowe. 
3. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych zadaniach statutowych.  

 
§ 6 

 
1.Izba używa pieczęci  z napisem : "Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa".  
   Wzór pieczęci ustali Rada Izby.  
2. Izba ustanawia znak graficzny Izby. Wzór  znaku ustali Rada Izby.  
3. Izba ustanawia znak honorowy Izby ”KOSZALIŃSKI DENAR”. Wzór znaku ustali Rada Izby.  
 

 

II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 
§ 7 

 
1. Celem Izby w szczególności jest:  
1/ reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby i podmiotów gospodarczych, 
2/ udzielanie członkom Izby i podmiotom gospodarczym pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, 
organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej,  
3/ współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej w tworzeniu warunków  

działalności gospodarczej, nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz zaspokajania potrzeb społeczeństwa,  
4/ działania na rzecz integracji europejskiej oraz  inspirowanie i rozwijanie kontaktów i współpracy gospodarczej 
członków Izby i podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą,  
5/ popularyzowanie dobrych zwyczajów kupieckich,  
6/ prowadzenie działalności kulturalnej, socjalnej i społecznej w celu integracji członków Izby ze środowiskiem,  w 
którym działają, 
7/ opracowywanie , opiniowanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym  projektów 
aktów prawnych, a także uczestniczenie w procesie legislacyjnym poprzez delegowanie swoich  przedstawicieli do 

organów powołanych do tworzenia prawa, 
8/ wspieranie rozwoju gospodarczego regionu oraz występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi  oraz 
promowanie podmiotów gospodarczych w kraju i zagranicą, 
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9/ działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, doradztwo: organizacyjne, techniczne, prawne, ekonomiczne 

oraz wykonywanie ekspertyz, consulting, badań marketingowych na rzecz zainteresowanych osób fizycznych i 
prawnych podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą,    
10/promocja zatrudnienia i aktywizacja osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz 
podejmowanie i wspieranie działań zmierzających do zwalczania bezrobocia, 
11/działalność charytatywna, 
12/ działalność wydawnicza. 

 
§ 8 

 
Izba realizuje swoje cele statutowe poprzez :  
 

A. działalność nieodpłatną:  
 
1/ działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym – PKD 94.99.Z, 94.11.Z, 82.30.Z, 63.99.Z:  

a) występowanie do organów władzy administracji państwowej oraz samorządowej, organizacji społecznych i 
gospodarczych w celu tworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia  działalności gospodarczej   
przez członków Izby, 

b) uczestnictwo w konsultacjach, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i  
administracji państwowej oraz samorządowej,  

c) współuczestnictwo w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby,  
d) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi 

organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  
e) aktywne współdziałanie w utworzeniu banku podmiotów gospodarczych działających na obszarze Izby,  
f)  urządzanie i prowadzenie, wystaw, targów, pokazów, konkursów i innych imprez mających na celu promocję 

podmiotów gospodarczych w  kraju i  zagranicą, jak również organizowanie   udziału członków i podmiotów 

gospodarczych w takich działaniach,  
g) zjednywanie rynków zagranicznych dla eksportu wyrobów i usług członków Izby oraz pozyskiwanie  

zagranicznych partnerów do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i  finansowej,  
h)  ogłaszanie zbioru zasad i zwyczajów kupieckich oraz stosowanie środków statutowych w celu ich  

przestrzegania,  
2/ prowadzenie działalności wydawniczej:  
 

a) wydawanie książek – PKD 58.11.Z 

b) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z 
c) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  – PKD 58.14.Z 
d) działalność wydawnicza pozostała – PKD 58.19.Z 
e) wydawanie wykazów oraz list PKD 58.12.Z 

3/ organizowanie działalności szkoleniowej- PKD  85.60.Z ,85.59.B  
4/ tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej, badanie rynków –  PKD 73.20.Z, 63.99.Z  
5/ wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą – PKD 84.21.Z, 
6/ organizowanie i udzielnie pomocy organizacyjnej i doradczo – konsultacyjnej – PKD 70.22.Z, 70.21.Z, 74.90.Z 

7/ wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów- PKD 
93.05.Z, 
8/ działalność reklamowa –PKD 73.12.A,73.12.B.73.12.C,73.12.D,   
9/ działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – PKD 74.30.Z, 82.11.2 
10/ działalność związaną z mechanizmami rynku pracy i aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu  PKD 
78.10.Z 
11/ działalność społeczną PKD 88.99.Z 
12/działalność integracyjną 93.29.Z 
 

B. działalność odpłatną:  
 

1/ działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym – PKD 94.99.Z, 94.11.Z, 82.30.Z, 63.99.Z:  
a) występowanie do organów władzy administracji państwowej oraz samorządowej, organizacji społecznych i 

gospodarczych w celu tworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia  działalności gospodarczej   
przez członków Izby, 

b) uczestnictwo w konsultacjach, delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy i  
administracji państwowej oraz samorządowej,  

c) współuczestnictwo w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby,  
d) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi i innymi 

organizacjami samorządowymi zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  
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e) aktywne współdziałanie w utworzeniu banku podmiotów gospodarczych działających na obszarze Izby,  

f)  urządzanie i prowadzenie, wystaw, targów, pokazów, konkursów i innych imprez mających na celu promocję 
podmiotów gospodarczych w  kraju i  zagranicą, jak również organizowanie   udziału członków i podmiotów 
gospodarczych w takich działaniach,  

g) zjednywanie rynków zagranicznych dla eksportu wyrobów i usług członków Izby oraz pozyskiwanie  
zagranicznych partnerów do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i  finansowej,  

h)  ogłaszanie zbioru zasad i zwyczajów kupieckich oraz stosowanie środków statutowych w celu ich  
przestrzegania,  

2/ prowadzenie działalności wydawniczej:  

 
f) wydawanie książek – PKD 58.11.Z 
g) wydawanie gazet – PKD 58.13.Z 
h) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych  – PKD 58.14.Z 
i) działalność wydawnicza pozostała – PKD 58.19.Z 
j) wydawanie wykazów oraz list PKD 58.12.Z 

3/ organizowanie działalności szkoleniowej- PKD  85.60.Z ,85.59.B  
4/ tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej, badanie rynków –  PKD 73.20.Z, 63.99.Z  
5/ wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą – PKD 84.21.Z, 

6/ organizowanie i udzielnie pomocy organizacyjnej i doradczo – konsultacyjnej – PKD 70.22.Z, 70.21.Z, 74.90.Z 
7/ wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów- PKD 
93.05.Z, 
8/ działalność reklamowa –PKD 73.12.A,73.12.B.73.12.C,73.12.D,   
9/ działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi – PKD 74.30.Z, 82.11.2 
10/ działalność związaną z mechanizmami rynku pracy i aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu  PKD 
78.10.Z 
11/ działalność społeczną PKD 88.99.Z 

12/działalność integracyjną 93.29.Z 

 
 

III. CZŁONKOWIE IZBY, NABYCIE I UTRATA CZŁONKOWSTWA 

 
§ 9 

 
1. Członkiem Izby może zostać osoba  prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z 

wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe. 
2. Członkostwo w Izbie może mieć charakter zwyczajny lub wspierający.  
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

która utożsamia się ze Statutem i działalnością Izby, a nie spełnia wszystkich warunków statutowych do zostania 

członkiem zwyczajnym. 
 

§ 10 
 
Decyzję o przyjęciu podmiotu gospodarczego (przedsiębiorcy) w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby w 
terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji oraz dokonania wpłaty wpisowego. W przypadku decyzji negatywnej w 
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji  podmiotowi przysługuje prawo odwołania do Rady Izby. Decyzja Rady 
w przedmiocie przyjęcia jest ostateczna. W przypadku decyzji negatywnej Izba zwraca opłatę wpisową w terminie 14 

dni od dnia w którym decyzję podjęto. 
 

§ 11 
 

1. Członkostwo w Izbie ustaje poprzez : 
1/ wystąpienie 
2/ wykreślenie 
3/ wykluczenie 

2. Wystąpienie z Izby następuje w wyniku dobrowolnie złożonego oświadczenia woli. Oświadczenie woli wymaga 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje na podstawie decyzji Zarządu Izby w przypadku: 

1/ śmierci członka-osoby fizycznej albo utraty osobowości prawnej przez członka Izby - osobę prawną, 
2/ w wyniku likwidacji podmiotu gospodarczego 

4. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje Rada Izby w przypadku: 
1/ nieterminowego opłacania składek członkowskich 
2/ rażącego naruszenia obowiązków członka Izby wynikających z  § 13 Statutu Izby 
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5.  Podjęcie decyzji o wystąpieniu, wykreśleniu bądź wykluczeniu z Izby nie zwalnia podmiotu gospodarczego z 

obowiązku uregulowania zobowiązań finansowych wobec Izby. 
 

 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

 
§ 12 

 
1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo :  

1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,  
2/ zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących całokształtu działalności Izby,  
3/ korzystania na równych prawach z informacji, świadczeń i pomocy Izby na zasadach określonych Statutem i 
regulaminami wydanymi na jego podstawie 

4/ korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności gospodarczej członków, 
a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego.  
5/ powoływania się na członkostwo w Izbie w korespondencji, dokumentach handlowych i tablicach 
informacyjnych. 
6/ uzyskiwania informacji o działalności Izby, 
7/ ubiegania się o rekomendację. 

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo: 

1/uczestnictwa w bieżących działaniach Izby, 
2/powoływania się na członkostwo wspierające w Izbie w korespondencji, dokumentach handlowych i 
tablicach informacyjnych 

§ 13 
 

1. Członek zwyczajny Izby ma obowiązek :  
1/ przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Izby,  
2/ regularnie i terminowo opłacać ustalone składki, 

3/ przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych  obyczajów kupieckich. 
4/ udzielania Izbie na żądanie jej organów wszelkich informacji dotyczących działalności  gospodarczej w 
granicach niezbędnych do realizacji celów Izby, o ile nie stanowią tajemnic handlowych, w szczególności w 
przypadku, gdy członek Izby chce uzyskać rekomendację, 
5/ Chronić dobre imię Izby, 
6/ Pozyskiwać godnych kandydatów na członków Izby. 

2. Członek wspierający ma obowiązek: 
1/dbania o dobre imię Izby, 

2/współdziałania w realizacji celów statutowych Izby, 
3/wpierania działalności Izby poprzez wkład finansowy, pozafinansowy lub inny. 

 
§ 14 

 
1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.  
2. Członek Izby, który nie jest osobą fizyczną, działa poprzez swojego przedstawiciela upełnomocnionego do  
reprezentacji.  

3. Członek Izby będący osobą fizyczną może upoważnić pisemnie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i  
głosowania w jego imieniu  wyłącznie innego członka Izby.  
 
 

V. ORGANY IZBY  

 
§ 15 

1.  Organami Izby są:  
          1/ Walne Zgromadzenie  
          2/ Rada Izby  

          3/ Zarząd Izby 
 4/ Komisja Rewizyjna 

          5/ Sąd Polubowny.  
2. W skład organów Izby, z wyłączeniem Zarządu, mogą wchodzić wyłącznie członkowie Izby.  
3. Kadencja Organów Izby trwa 3 lata. 
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1. Walne  Zgromadzenie 

 
§ 16 

 
1. Walne Zgromadzenie tworzą wszyscy członkowie Izby. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.  
2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 

§17 
 

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie zwoływane jest co roku przez Radę, która  zawiadamia  członków  Izby  listami 
poleconymi, faxem lub pocztą elektroniczną/z potwierdzeniem odbioru/ o terminie, miejscu  i proponowanym 
porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem. 
 

§18 
 
1. Na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, lub z własnej inicjatywy Rada zwołuje nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie. 
2. Uchwała  Rady  o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek  członków powinna być  podjęta 

w terminie  dwóch  tygodni od zgłoszenia wniosku. 
 

§ 19 
 
1. Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  
1/ uchwalenie zmian Statutu Izby,  
2/ uchwalenie kierunków działania Izby i ocena ich realizacji,  
3/ uchwalenie rocznych programów działania i rocznego preliminarza finansowego Izby oraz   sprawozdań  z  ich 

realizacji,   
4/ wybór i odwoływanie członków Rady, w tym Prezydenta Izby i Wiceprezydentów Izby, Komisji Rewizyjnej  oraz  
Sądu  Polubownego, 
5/ udzielanie absolutorium władzom Izby, 
6/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady i orzeczeń Sądu Polubownego, 
7/ rozpatrywanie sprawozdań z działalności innych organów Izby,  
8/ uchwalanie wysokości składek, 
9/ podejmowanie uchwał o wyrażenie zgody na nabycie, zbycie  i obciążenie nieruchomości Izby 

10/ uchwalanie zasad /regulaminów/ tworzenia i wykorzystania funduszy Izby,  
11/ likwidacja Izby, 
12/ wyznaczanie likwidatora Izby, 
13/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących ogółu członków Izby, 
14/ uchwalanie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 
 

§ 20 
 

 
1. Walne  Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeżeli bierze w nim udział co najmniej  połowa 
członków. 
2. W  przypadku,  gdy  z  przyczyny  określonej  w  ust.1  -  Walne Zgromadzenie  zwołane  w pierwszym terminie 
nie może obradować, organ  uprawniony do zwołania  Walnego Zgromadzenia  zwołuje je w drugim terminie, który 
nie może  nastąpić wcześniej, niż w 1/2 godziny po pierwszym terminie. Walne Zgromadzenie zwołane w drugim 
terminie jest ważne i  może  podejmować  uchwały  bez  względu  na liczbę obecnych  członków. 
3. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  w  głosowaniu  jawnym, chyba,  że  Statut  stanowi  inaczej.  Na 
wniosek  1/5 członków uczestniczących   w   Walnym   Zgromadzeniu  -  uchwały  Walnego Zgromadzenia są 

podejmowane w głosowaniu tajnym.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba 
że Statut wymaga kwalifikowanej większości głosów.  
4. Wybór Rady Izby i Sądu Polubownego dokonywany jest w głosowaniu tajnym, chyba, że Walne Zgromadzenie 
postanowi inaczej. 
 

2.RADA IZBY 
 

§ 21 

 
1. Rada Izby jest najwyższą władzą Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami. 
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2. Do uprawnień Rady należy :  

1/ tworzenie i likwidacja oddziałów lub delegatur terenowych, sekcji  branżowych, klubów członkowskich,  
    zespołów ekspertów i doradców itp. ciał,  
2/ uchwalanie regulaminu pracy Rady i Zarządu Izby  
3/ kontrola pracy,  
4/ przyjęcie projektu budżetu i przedkładanie go Walnemu Zgromadzeniu, 
5/ przygotowywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie kierunków działania Izby,  
6/ ustalanie liczby członków Zarządu Izby na kadencję, 
7/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby,  

8/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności  Rady,  
9/ rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby,  
10/ sprawowanie nadzoru nad organem prasowym Izby, 
11/ podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do uprawnień innych organów Izby.  
12/ uchwalanie regulaminu wynagradzania  członków Zarządu Izby i pracowników Biura Izby, 
13/ zatwierdzanie na wniosek Dyrektora Zarządu regulaminu organizacyjnego Zarządu Izby i  Biura Izby,  
14/ wyrażanie w imieniu Izby opinii w wszystkich sprawach związanych z podstawowymi celami działalności Izby, 
inicjatywami ustawodawczymi, opiniami w sprawach gospodarczych, itp., 
15 /rozpatrywanie wniosków Zarządu i wyrażenie zgody na rozporządzanie majątkiem Izby, 

16/ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd Izby zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo  20 000 zł, 
17/ udzielanie rekomendacji członkom Izby na wniosek Zarządu 
18/ ustanawianie delegatów do reprezentowania Izby w Komisjach i innych strukturach samorządu terytorialnego, 
gospodarczego i administracji terenowej. 
19/ rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby. 
 

§ 22 
 

1. Rada składa się z 7-15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w 
Walnym Zgromadzeniu, w tym odrębnie Prezydenta i 1-3 Wiceprezydentów Izby, 
2. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
3. Wygaśnięcie mandatu przed terminem kadencji następuje w razie:  
               a/ śmierci członka Rady,  
               b/ ustania członkostwa w Izbie,  
               c/ zaprzestania reprezentacji członka Izby-osoby prawnej,  
               d/ rezygnacji z funkcji w Radzie , 

               e/ odwołania.  
 

§ 23 
 
1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w kwartale,  
2. Posiedzenie Rady zwołuje Prezydent Izby lub zastępujący go Wiceprezydent Izby.  
3. Prezydent jest przedstawicielem przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie w kontaktach z władzami państwowymi, 

samorządowymi, w organizacjach krajowych i międzynarodowych, bez uchybienia kompetencji Zarządu 

określonych     w § 27. W przypadku nieobecności Prezydenta przedstawicielem Izby jest jeden z 
Wiceprezydentów lub upoważniony przez Prezydenta członek Rady. 

4. Prezydent i Wiceprezydenci zobowiązani są zwołać posiedzenie Rady na wniosek co najmniej 3  członków Rady.  
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W 

razie równej    liczby  głosów  decyduje głos Prezydenta lub zastępującego go    Wiceprezydenta.  
6. Prezydent Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady,  Przewodniczącego Sądu Polubownego,   

przedstawicieli  sekcji branżowych, instytucji i organizacji, ekspertów oraz inne osoby jeżeli jest to celowe ze 
względu na przedmiot obrad.  

7. W posiedzeniach Rady Izby bierze udział z głosem doradczym Dyrektor Zarządu Izby,  

8. Szczegółowy tryb pracy Rady określa Regulamin  

 

 

3. Komisja Rewizyjna 
 

§ 24 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby i składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie 

zwykłą większością głosów  spośród  osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej 
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a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej 
b)  nie byli  skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe, 
c)    nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub 

wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 
przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 
5. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie: 

 
a) śmierci członka Komisji Rewizyjnej, 
b) ustania członkostwa w Izbie, 
c) zaprzestania reprezentacji członka Izby – osoby prawnej, 
d) rezygnacji, 
e) odwołania. 

 
§ 25 
 

 Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy:  
 

1. kontrola realizacji uchwał organów Izby, 
2. przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki 

finansowej, 
3. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby,  
4. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej 

działalności Izby, 

5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie 
udzielenia absolutorium Radzie i Zarządowi KIPH. 

 
 

§ 26 
 

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach określa uchwalony 
przez nią regulamin. 

 
 

4.ZARZĄD IZBY 

 

 
§ 27 

 
1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby. 

2. W skład Zarządu mogą wchodzić  osoby nie będące członkami Izby z zastrzeżeniem ust.3 
3. W skład Zarządu nie mogą wchodzić członkowie Rady Izby, 
4. Pracami Zarządu kieruje Dyrektor, który pozostaje z Izbą w stosunku pracy 
5. Zarząd liczy od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Izby,  
6. Umowę o pracę  z członkami Zarządu Izby zawiera w imieniu Izby - Prezydent Izby lub upełnomocniony członek  
Rady Izby.   W tym samym trybie dokonuje się innych czynności ze stosunku pracy członków Zarządu,  
7. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa regulamin. 
8. Członkowie zarządu Izby nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 28 
 
1. Do kompetencji Zarządu Izby należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa i statutu dla innych 
organów Izby, a w szczególności: 
1/ wykonywanie Uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,  
2/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania Izby 
3/ prowadzenie gospodarki finansowej Izby, realizacja jej budżetu oraz prowadzenie działalności gospodarczej  
4/ przygotowania preliminarza budżetowego Izby 

5/ przygotowanie posiedzeń organów Izby, 
6/ podejmowanie decyzji w sprawach wykreślenia członka Izby, 
7/ opiniowanie wniosków o przyznanie rekomendacji członkom Izby,  
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8/ powoływanie ekspertów i rzeczoznawców, 

9/ przygotowanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby,  
2.  Zarząd do prowadzenia poszczególnych spraw ustanawia pełnomocników, 
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby i reprezentowania jej jako osoby prawnej upoważniony jest 
Dyrektor Zarządu w przypadku jednoosobowego Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Dyrektor z 
Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu. 
 

§ 29 
 

1. Zarząd Izby  organizuje Biuro Izby i zatrudnia pracowników do pracy w biurze Izby. 
2. Biuro Izby jest jednostką pomocniczą Zarządu Izby i wraz z Zarządem Izby zapewnia obsługę organów 
statutowych           i innych jednostek organizacyjnych Izby oraz realizuje wyznaczone przez Zarząd zadania. 
3. Biurem kieruje Dyrektor Zarządu który koordynuje pracę wszystkich jednostek organizacyjnych Izby oraz 
pracowników zatrudnionych w biurze Izby, 
4. Dyrektor Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do wszystkich 
pracowników Biura Izby.  
 

5.SĄD POLUBOWNY 

 
 

§ 30 
 
1. Walne Zgromadzenie wybiera Sąd Polubowny w składzie 3-5 osób spośród osób uprawnionych do udziału w 
Walnym  
    Zgromadzeniu. Dopuszcza się możliwość uczestniczenia osoby posiadającej kwalifikacje prawnicze (nie  będącej    
    członkiem Izby) w składzie orzekającym Sądu w sprawach pomiędzy członkami nie wynikających ze stosunku  

    członkostwa.  
2. Członkowie Sądu Polubownego wykonują swoje prawa i obowiązki  osobiście.  
3. Sąd Polubowny orzeka w składzie trzyosobowym.  
4. Wygaśnięcie mandatu przed upływem terminu następuje w razie:  
   1/ śmierci członka Sądu Polubownego, 
   2/ ustania członkostwa w Izbie, 
   3/ zaprzestania reprezentacji członka osoby prawnej, 
   4/ rezygnacji, 

   5/ odwołania. 
 5. Do uprawnień Sądu Polubownego należy : 
1/ rozstrzyganie sporów majątkowych podmiotów,  które  poddały  się jego jurysdykcji oraz mediacja pomiędzy 
członkami Izby. 
2/ rozstrzyganie sporów między  członkami Izby 
 a/ wynikających ze stosunku członkostwa 
 b/ wynikających z naruszenia zasad etyki w działalności gospodarczej 
 6.Sąd rozpatruje zarzuty wobec członków Izby  na wniosek organów Izby lub członka Izby,  

 7.Sąd rozstrzyga spory kompetencyjne między organami Izby, organami jednostek organizacyjnych Izby oraz tymi 
organami  a organami Izby. 
 8.Sąd może stosować następujące sankcje: 
 1/ upomnienie 
 2/ naganę z powiadomieniem wszystkich członków Izby 

3/ pozbawienie na okres 3 lat prawa do korzystania z określonych świadczeń  Izby 
 4/ wnioskowanie do Rady Izby o wykluczenie z Izby 
9. Członkowi Izby przysługuje odwołanie od werdyktu Sądu Polubownego do Walnego Zgromadzenia w terminie 

14 dni od jego doręczenia. 

10.   Członkowie Sądu Polubownego wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sądu. 
11.   Szczegółowe zasady pracy i postępowania przed Sądem Polubownym określa uchwalony przezeń Regulamin. 
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VI. GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY.  

 
 

§ 31 
 
 
1. Na majątek Izby składają się prawa do nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne i inne prawa  majątkowe. 
2. Majątek Izby tworzą : 
   1/ dochody z wpisowego i składek członkowskich, 

   2/ dochody z darowizn, spadków i zapisów, 
   3/ dochody z dobrowolnych składek na fundusze celowe, 
   4/ wpływy z działalności statutowej, 
   5/ dochody z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych, 
   6/ dotacje i subwencje,  
   7/ dochody z majątku Izby, 
   8/ wpłaty  na konto od osób fizycznych i prawnych krajowych i zagranicznych, 
   9/ inne wpływy. 
3. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze  celowe przeznaczone na realizację zadań 

statutowych.  
4. Dochody z majątku Izby przeznaczane są na realizację celów statutowych. 
 

§ 32 
 
1. Każdy członek Izby płaci składkę członkowską ustaloną w proporcji do liczby osób zatrudnionych w firmie w roku 
poprzedzającym rok w którym składka jest naliczana. 
2. Wysokość opłaty wpisowej i składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie. Składki członkowskie mają 

charakter zobowiązań cywilno-prawnych członków wobec Izby. 
3. Opłata wpisowa płatna jest w dniu złożenia oświadczenia woli o przystąpieniu do Izby.  
4. Składka członkowska płatna jest z góry – za każde półrocze – odpowiednio do 31 stycznia i do 30 czerwca. W 
przypadku     nowo wstępujących firm składka członkowska płatna jest w terminie 14 dni od daty przyjęcia w poczet 
członków Izby.   
 

§ 33 
 

Izba jako organizacja pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24-04-2003 z późn. zm. o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie i Ustawą z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 28, poz. 146, art. 23), nie ma prawa podejmowania działań 
polegających na: 
 

 

b) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Izby w stosunku do jej członków, członków 
organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Izby  
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi", 

c) przekazywaniu majątku Izby na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, 

na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie 
lub na preferencyjnych warunkach, 

d) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Izby, członków organów Izby lub pracowników Izby oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z 
celu statutowego KIPH, 

e) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Izby, członkowie jej organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych 
niż rynkowe. 
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VII. P R Z E P I S Y   K O Ń C O W E  

 
 

§ 34 
 

Zmiany   Statutu  uchwala  Walne  Zgromadzenie  większością  2/3 głosów ważnych.  
 

 
§ 35 

 
W przypadku rozwiązania Izby przez Sąd albo uchwały o likwidacji Izby, majątek Izby po zaspokojeniu zobowiązań 
wobec wierzycieli - zostanie podzielony równo pomiędzy członków Izby. Walne Zgromadzenie może większością 
3/4 głosów podjąć uchwałę o innym przeznaczeniu majątku Izby.  

 
§ 36 

 
1. Rozwiązanie  Izby  może  nastąpić  poza przypadkiem określonym w art.  13 ust.2 pkt.3 Ustawy wskutek uchwały 
Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów : 
                                 1/  o połączeniu z inną Izbą,  
                                 2/  o likwidacji Izby 
 

 
 

Statut w powyższym brzmieniu Uchwalono na Walnym 

Zgromadzeniu Izby w dniu 21 lutego 2011 roku. 


