
STATUT
RE GIONALNE J LZBY PRZEMYSŁoWo-HANDL owEJ

w Gliwicach

(tekst jednolity na dzien 16 czerwca 2016 roku)

I. PosTANowIENIA wsTĘPNE

$1
Regionalna |zba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, zwana w dalszej części Statutu Izbą'
posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczychz30 maja l989
roku (DzU nr 35/1989 poz.795 ze zmianami)' ustawy o organizacjach pracodawców z23 maja 1991

roku (DzU nr 55/I99I poz.235 ze zmianami) oraz niniejszego Statutu Izby.

s2
1. Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej zę szczego|nym uwzględnieniem

województwa śląskiego oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Izba moŻe tworzyc
oddziały terenowe.

2. Izba reprezentuje swoich członków na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej
granicami.

s3
Siedzibą Izby jest miasto Gliwice.

s4
Izba moŻe być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń.

II. CELE I ZADANI AIZBY ORAZ FoRMY DZ|AŁALNoŚCI

$s
Celem działalnoścl Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej
podmiotów' prowadzenie działalności szkoleniowej oraz wspieranie rozwoju kształcenia
i doskonalenia zawodowego pracowników, integracja i promocja członków Izby oraz kształtowanie
i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, a w szczególności:
1. ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym gospodarczych, zrzeszonych w niej

członków wobec związkow zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz
organów samorządu terytorialnego ;

2. propagowanie i wspięranie nowoczesnych form działalności gospodarczej uwzględniającej
interes ekonomiczny i społeczny miasta, regionu i kraju;

3. inspirowanie i rozwijanie wzajemnej współpracy członków Izby;
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4' udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywanil problemów technicznych,

ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem

pr ZeZ nich działalno śc i go spo darczej ;

5. podejmowanie i rozwijanie współpracy członków lzby z przedsiębiorstwami

krajowymi i zagranicznymi' w szczegolności poprzez udział Izby w programach krajowych
i międzynarodowych;

6. działanie rlarzecz wzrostu innowacyjności oraz promocja nowych technologii, w szczególności

w przemyśle poprzez:

a. dąŻenie do poprawy efektywności energetycznej,
b. działania w celu zwiększeniaudziałll przedsiębiorstw przemysłowych w produkcji energii

ze Źr odeł odnawialnych,

c. próby ograniczenia wytwarzania odpadów oraz redukcji emisji zanieczyszczen do

powietrza, wody i gruntu,

d. dązenie do uniknięcia emisji Co2przez przedsiębiorstwa przemysłowe;

7. wspieranie' przygotowanie i realizacja wspólnych przedsięwzięc w zakresie:

a. inwestycji w kraju i za granicą w tym energetycznych;
b. przedsięwzięć, w zakresie ochrony środowiska, w szczególności; promowania

energooszczędnych urządzen i technologii dla przemysłu;
c. pozyskiwania żrodeł finansowania na realizację podjętych przedsięwzięć, w tym

z programow operacyj nych Europej skiego Obszaru Gospodarczego ;

8. realizacja zadan w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oruz

aktywizacj i zawodowej ;

9. współdziałanie Z organami władzy administracji państwowej oraz organami samorządu
tery'torialnego dla tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej;

l0. przestrzeganie zasad etyki w prowadzonej działalności członków Izby i rzetelnego
postępowania w obrocie gospodarczym) stosowanie środków statutowych w przypadkach

nieprzestrze gani a ty ch zasad;
11. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu

kontaktów zparterami w kraju i za granicą1'

12. prowadzenie innych form działalności zapewniających rozwój Izby.

s6
Izbarea|izuje swoje statutowe cele we wszystkich dopuszczalnychptzez prawo formach dzjałania,

a w szczególności przez;

1. występowanie do organów władzy administracji państwowej oraz władz samorządowych
z poparciem uzasadnionych inicjatyw i działan członków Izby oraz współpracę z tymt
władzami w przygotowaniu t rca|izacji przedsięwzięć gospodarczych;

2. prowadzenie biezącej analizy mozliwości współpracy członków Izby zprzedsiębiorstwami
krajowymi i zagranicznymi oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów w tym zakresie;

3. poszukiwanie rynków zagranicznych dla eksportu towarów i usług członków lzby oraz
pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej
i finansowej;

4. udział w programach krajowych i międzynarodowych zapewniających transfer wiedzy'
doświadczenia, technologii oraz najlepszych praktyk wykorzystywanych przez partnerów lzby;
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5. sporządzanie analtz, opracowywanie opinii i ekspertyz oraz Zapewnienie członkom doradztwa

i informacji dotyczących problemów gospodarczych, organizacyjnych i prawnych;

6. tworzenie zespołów ekspertów, komisji i zespołów problemowych;

7 ' organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i szkoleniowej, prowadzenie działalności

wydawniczej;
8. organizowanie i udział w giełdach i innych formach pośrednictwa;

9. urządzanie targów, wystaw, konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz

promowanie udziału członków Izby w takich imprezach w kraju i za granicą'
10. prowadzenie sądu arbitrażowego, atakŻe innych form mediacji i rozstrzygania sporów.

s7
Izbautrzymuje kontakty i współpracl1e z innymi tzbami oraz organizacjami gospodarczymi w kraju

t za granicą.

$8
IzbamoŻe prowadzić, zazgodą Walnego Zgromadzenia Członkowlzby, działalnośc gospodarczą.

se

Izba prowadzi działa|ność według Polskiej KlasyfikacjiDziałalności (PKD) w zakresie:
94.Il.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (przewaŻającadziałalnośc)
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
69.20.Z Działalnoścrachunkowo-księgowa;doradztwopodatkowe
70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej t zaruądzania
74.90.Z Pozostała działalnośc profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana
82'11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna

działalnośc wspomagaj ąca prowadzenie biura
82.30'Z Działalność związana z organizacją targów' wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie

indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji' gdzie indziej niesklasyfikowane

s10
1. Izba ustanawiawyróŻnięniaza zasługi w rea|izacji celów Izby.
2. Projekty wyróżnień, o których mowa w pkt. 1, zatwierdzaRadalzby.
3. Wyróżnienia za zasługi w rea|izacji celów lzby i rozwoju gospodarczego regionu oraz kraju

przyznawane sąprzez kapitułę, którą powołuje Rada Izby.
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|ru. CZŁoNKowIE IZBY,ICH PRAWA I oBowIĄZKI

s11

Członkiem lzby moŻe zostac:
1. osoba prawna;

2. j ednostka or ganizacyjna nieposia dająca osobowości prawnej ;

3. osoba fizyczna;
prowadząca we własnym imieniu działalnoŚć gospodarczą lub zawodową.

4. organizacje zrzeszające wyŻęj wymienione jednostki na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.

s12
Rada Izby moze nadawać wybitnym osobistościom i organizacjom tytuł Honorowego CzłonkaIzby.
Uzyskanie tego tytułu nie oznacza nabycia praw członkowskich Izby w rozumieniu niniejszego

Statutu Izby.

s13
1. Podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złoŻyć

deklarację przystąpienia do lzby, kopię wpisu do Ewidencji Działa|ności Gospodarczej,
aktualnego odpisu z rejestru sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z
rejestru przedsiębiorców' pobraną na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.

o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Decyzję o przyjęciu bądŹ odmowie przyjęcia do Izby podejmuje Rada lzby albo Prezydium

Izby. po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu, w formie uchwały, zawiadamiając
pisemnie kandydata ojej treści w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja w sprawie
przyjęcia do Izby powinna być podjęta w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji
przystąpienia do Izby.

3. od decyzji odmawiającej przyjęcia do Izby kandydat moze odwołać się w terminie 14 dni od
jej otrzymania do Walnego Zgromadzenia Członków |zby. odwołanie winno byc rozpatrzone
ptzez najbliŻsze W alne Zgr omadzenie Członkow lzby .

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członkow Izby jest ostateczna. Pisemne zawiadomienie
kandydata o decyzji powinno nastąpić w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

5. Kandydat staje się członkiem lzby po uzyskaniu pozytywnej decyzji w trybie określonym
w $ 12 oraz dokonaniu opłat: wpisowego i za usługi statutowe na rachunek bankowy Izby lub

w kasie lzby, na podstawie dokumentu księgowego.
6. Wysokośó wpisowego i opłat za usługi statutowe oraz tryb ich uiszczania określa uchwała

Walnego Zgromadzenia Członk ow Izby.
7. Nowo utworzone firmy, w ciągu pierwszego roku swojej działalności, mogą uzyskać status

członka obserwatora.

8. Członek obserwator zwolniony jest z wpłaty wpisowego oraz opłaty za usługi statutowe za
pierwsze połrocze człoŃostw a w lzbie.
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s14

l. W Izbie, w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną'

działawznaczona imiennie przez ten podmiot osoba, Zwana dalej przedstawicielem.

2. Przedstawicielem osoby prawnej jest członek jej organu zarządzającego lub inna osoba

wskazana przez osoby upowaznione do składania oświadczeń woli w jej imieniu.
3. W przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej pkt 2 stosuje

się odpowiednio.

4. Członek lzby, będący osobą flzyczną prowadzącą działa|ność gospodarczą, wykonuje swoje

prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocników.

5. Dopuszcza się udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania członka lzby na zasadach

ogólnych Kodeksu cywilnego.

sls
Członkom Izby przysługuje prawo:

l. czynnego i biernego prawa wyborczego do organow lzby oraz na Prezesa Izby, poza członkami
ob serwator ami, któr zy p o siadaj ą j edynie czy nne plawo wyborcze ;

2. uczestniczenia we wszystkich formach działalnościlzby;'
3. korzystania ze wszystkich form pomocy Izby.

s16
Członek lzby ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu lzby,regulaminów oraz uchwałwladzlzby
2. uczestniczyć w realizacji statutowych celów i zadańIzby;
3. przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajow kupieckich;
4. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
5. terminowo tliszczać, opłaty za usługi statutowe, zakaŻde połrocze członkostwa z gory'

s17
Członkostwo w Izbie ustaje:

l. na pisemny wniosek zainteresowanego _ z ostatnim dniem połrocza, w którym wpłynął
wniosek;

2. wskutek wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub wykreś|enia z właściwych
rejestrów - z datą uzyskania potwierdzonej informacji o wykreśleniu;

3. w wykonaniu uchwały Rady Izby o pozbawieniu członkostwa - z ostatnim dniem połrocza'
w którym podjęta została uchwała;

4. w przypadku śmierci człotka będącego osobą ftzyczną - z datą uzyskania potwierdzonej

informacji o śmierci członka.

s18

P ozbawi enie członko stwa moze nastąp ió, j eŻe|i członek Izby :

1. prowadzi działalność sprzecznąz zasadami prawa' etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi;
Ż. narusza obowiązki członka Izby określone w $ 15 niniejszego Statutu Izby, w tym jezeli nie

uiścił opłat za usługi statutowe, za minimum dwapołrocza.
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sle
i. W terminie 14 dni od doręczenia uchwały Rady lzby w przedmiocie pozbawienia członkostwa

mo Żna wni eść o dwołanie do Wal ne g o Zgr omadzenia Członków Izby.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków lzby jest ostateczna.

3. Na czas trwania postępowania odwoławczego członkostwo w Izbie ulega zawieszeniu.
4. Członkowi zawieszonemu nie przysługują prawa członka Izby inne, niz prawo do rozpatrzenia

odwołania.

IV. ORGANY IZBY

$20

organami Izby są
1' Walne Zgromadzenie Członkow lzby
2. Rada Izby;
3. Prezydiumlzby;
4. Komisja Rewizyjna lzby.

s21
1. organy Izby działają zgodnie ze Statutem Izby uchwalonym przez Walne Zgromadzenie

Członków lzby i regulaminami.
2. Wszelkie prace organów Izby wspomagane Są poprzez działaniaBiuralzby.
3. Pracami Biura Izby kieruje Dyrektor Izby.

$22

1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów lzby oraz na Prezesa Izby przysługuje członkom
Izby zuwzględnieniem zapisów $ 14 pkt l. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom
ftzycznym zgłoszonym przez członków Izby.

2. Zapisy $ l3 Statutu Izby stosuje się odpowiednio.

s23
1. Kadencja Prezesa Izby, Rady lzby, Prezydium Izby i Komisji Rewizyjnej Izby trwa cztery lata

i jest wspólna dla wszystkich członków danego organu.

2. Wybory na Prezesa i do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Prezes Izby, Rada lzby, Prezydium Izby i Komisja Rewizyjna lzby konczą kadencję z dniem
odbycia Walnego Zgromadzenia Członkow lzby zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok
ich urzędowania, pod warunkiem wyboru tych organów w nowej kadencji.

4. KaŻda z osób wchodzących w skład organu' jak i cały skład osobowy organu, moze w kaŻdym
czasie zostac zwaŻnychprzyczyn odwołana ptzez organ' który ją wybrał.

5. Kadencja Prezesa Izby oraz uczestnictwo w organach Izby ustaje w przypadku ustania
członkostwa w Izbie lub rezygnacji zpełnienia funkcji przez osobę wchodzącą w skład organu
Izby, a w wypadku przedstawiciela lub pełnomocnika _ utraty umocowania. Ptezydium Izby
moŻe zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członkow Izby w celu przeprowadzenta
wyborów uzupełniaj ących.
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v. WALNE ZGROMADZENIE CZŁoNKow IZBY

$24

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyzsząwładząw Izbie.

Ż. Walne Zgromadzenie Członkow Izby składa się ze wszystkich członków Izby.

3. Członkowie lzby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby osobiście bądż przez

pełnomocników.

4. KaŻdy członek lzby mana Walnym Zgromadzeniu Członków Izby jeden głos.

5. W Walnym Zgromadzeniu Członkow Izby mogą brac udział równiez zaproszeni przez Ptadę

Izby lub Prezydium Izby goście, zmoŻ|iwoŚcią uczestnictwa w dyskusji.

6. Walne Zgromadzenie Członkow Izby zwoływane jest przez Prezydium lzby raz w roku,

najpóżniej do końca czerwca.

7. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenta Członków Izby konieczna jest obecność

minimum 50oń członków lzby na posiedzeniu zwołanym w I terminie. Uchwały Walnego

Zgromadzenia Członkow lzby zwołanego w II terminie mogą być podjęte bez względu na

ltczbę obecnych członków.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów

oddanych, chyba ze Statut Izby stanowrinaczej.
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków lzby moŻe zostać zwołane przez Prezydium

Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Izby albo na wniosek 1/5 członków

Izby.
l0. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia Żądania Nadzwyczajne Walne Zgtomadzenie

Członków Izby nie będzie przez Prezydium lzby zwołane, to prawo zwołanla Walnego

Zgromadzenia Członków Izby przysługuje Komisji Rewizyjnej Izby.

1 i ' o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Izby powiadamia się wszystkich członków lzby
co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie moŻę zostać dostarczone Za

pośrednictwem poczty tradycyj nej albo poczty elektronicznej.

s2s
1. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby Są sprawy objęte porządkiem

obrad. Poza porządkiem obrad moŻe zostac podjęta uchwała w sprawie zwołania

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenta Członków Izby lub uchwała o charakterze

porządkowym'
Ż. Porządek obrad opracowuje Prezydium lzby na podstawie wniosków składanych przez P.adę

Izby, Prezydium Izby, członków Izby i Komisję Rewizyjną lzby, nie poźniej niŻ na 14 dni

pr zed terminem Walnego Zgr omadzenia Członk ow lzby .

3 . Wniosek zgłoszony przez I l 5 członków Izby , nie póŹniej niŻ na 7 dni przed terminem Walnego

Zgromadzenia Członków Izby, Prezydium Izby obowi ąZanejest zamieśció w porządku obrad.

4. Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi wnioskami' Rada Izby zatwierdza ostateczny porządek

obrad Walnego Zgromadzenia Członkow lzby, który zamieszcza się na stronie internetowej

Izby nie później niżna 5 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków lzby.
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$26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby na|eŻy:

1. uchwalanie i zmiany Statutu Izby;
2. wybór Prezesa lzby, Rady lzby oraz Komisji Rewizyjnej Izby;
3. uchwalanie budzetu i rocznego planu działalnościlzby;
4. wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działantalzby;
5. zatwięrdzanie rocznych sprawozdań finansowych i udzielanie absolutorium Radzie Izby

i Prezydium lzby nawniosek Komisji Rewizyjnej Izby;
6. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia CzłoŃow Izby oraz Regulaminu

wyboru Prezesa i organów lzby;
7. uchwalanie regulaminów pracy Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Izby;
8' ustalanie wysokości opłat za usługi statutowe oraz wysokości i zasad opłacania wpisowego;
9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających ze Statutu lzby, zastrzeŻonych do

kompetencj i Walne go Z gr omadzeni a Członk ow Izby .

VI. RADA IZBY

s27
l. W skład Rady Izby wchodzą:

a. osoby wybierane przez Walne Zgromadzenie Członkow Izby (l5 do 20 osób), w tym Prezes
Izby;

b. Prezesi Zaruądow oddziałów terenowych.
2. W posiedzeniu Rady Izby bierze udział Prezes Sądu Arbitrazowego z głosem doradczym.

s28
1. Członkowie Rady lzby wybierają i odwołują w głosowaniu tajnym Ze Swego grona

Wiceprezesów lzby, człoŃów Prezydium Izby oraz Przewodniczącęgo Rady Izby
i Wiceprzewodniczącego Rady Izby zwykłą większością głosów, PrzY obecności co najmniej
2l3 członkow Rady Izby.

2' W przypadku ustania członkostwa w Izbie lub rezygnacji z pełnienia funkcji przez Prezesa
Izby, a takŻe w wypadku' gdy Prezes Izby jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem, a jego
umocowanie wygaśnie, Rada Izby wybiera Ze Swego składu osobę pełniącą obowiązki Prezesa,
do czasu wyboru Prezesa przeznajblizsze Walne Zgromadzenie Członków lzby.

s2e
Do kompetencji Rady lzby na|eŻy:

1' wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członkow lzby
2. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członkalzby;
3. uchwalanie Regulaminu PrezydiumIzby oraz Regulaminu działaniaoddziału terenowego Izby;
4. ustalanie programów działanialzby i zatwierdzanie budzetu Izby;
5. ustalanie zasad działalnosci finansowej lzby;
6. opiniowanie sprawozdań Prezydium Izby z wykonywania planów finansowych oraz

opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych;
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7. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalnościlzby1'
8. podejmowanie uchwał o tworzeniu i udzialę Izby w spółkach i przedsięwzięciach

gospodarczych oruz o wstąpieniu lzby do organizacji krajowych lub zagranicznych, a takŻe

o wystąpieniulzby ztakich spółek, przedsięwzięć lub organizacj|'
9. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości, utworzenia, nabycia'

vłydzierŻawienia jednostek gospodarczych oraz ustanowienia na nich prawa uzytkowania;
10. składanie WalnemuZgromadzeniu CzłoŃów Izby sprawozdanze swej działalności;
1 l. wybór Prezesa oraz arbitrów Sądu Arbitrazowego;
12. wybór Przewodniczącego Rady lzby, Wiceprzewodniczącego Rady Izby, Wiceprezesow Izby

oraz członków Prezydium lzby.

VII. PREZYDIUM IZBY

s30
Prezydium Izby stanowi organ wykonawc zo -zarządzający Izby'

s31
1. W skład Prezydium Izby wchodzą:

a. Prezes lzby;
b. Wiceprezesilzby;'
c. Przewodniczący Rady Izby;

d. Prezes oddziałów terenowych;
e. przedstawiciel każdego z członkow zbiorowychIzby.

2. Liczbę WiceprezesowIzby orazzakres ich kompetencji określa Rada Izby.
3. Prezydium Izby przewodniczy Prezeslzby.

s32
1. Prezydium Izby kieruje działalnościąIzby i reprezentuj e ją na zewnątrz.
2. Prezydium lzby rea|izu1e uchwały Walnego ZgromadzeniaCzłonkow Izby i Rady lzby.
3. Prezydium Izby podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji

innych organów lzby.

$33
1. oświadczenie woli w imieniu Izby składaj ą łącznie dwie osoby spośród członków Prezydium

Izby, chyba że Statut Izby stanowi inaczej.
2. Czynności z zahesu prawa pracy w imieniu Izby dokonuje Prezes Izby lub inna osoba

wskazana przez Prezydium Izby.

s34
1. Prezydium lzby, z własnej inicjatywy lub na wniosek członkalzby, może powołać zespół lub

komisję od określonych spraw, jak równiez ustanowić pełnomocników.
2. W uzasadnionych przypadkach Prezydiumlzby moze rozwiązac zespoł lub komisję.
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VIII. KOMISJA REWIZYJNA IZBY

s3s
1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 2 do 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie

Członków lzby zvłykłą większością głosów.

2. Komisja Rewizyjna Izby wybiera Ze Swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.

$36

Do kompetencj i Komisj i Rewizyj nej lzby naleŻy :

1. przeprowadzenie bieŻących (nie rzadziej, niŻ co 6 miesięcy) i rocznych kontroli całokształtu

działalnościIzby i jej oddziałów, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej;
2. badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatkow z zatvłierdzonym budzetem

Izby
3. przedstawianie WalnemuZgromadzeniu Członków Izby i Radzie Izby wniosków i spostrzezeń,

przygotowanych w formie pisemnej, dotyczącychbieŻącej działalnościlzby i jej oddziałów;
4. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby pisemnych sprawozdań zę swojej

działalności, wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Radzie lzby i Prezydium
Izby najpoŹniej na 30 dni przedterminem Walnego Zgromadzenia Członkowlzby.

Ix. ODDZIAŁY TERENOWE

s37
Z inicjatywy członków Izby, posiadających siedzibę na terenie gminy innej niz gmina Gliwice,
mogą, za zgodą Rady Izby, powstawać oddziały terenowe Izby' W takim przypadku wSZyScy

członkowie lzby, posiadający siedzibę na terenie oddziału, stają się jego członkami tworząc
Zebr anie Członków oddziału.

s38
1. oddziały terenowe Izby mająprawo do:

a. reprezentowania lokalnych podmiotów gospodarczych zrzeszonych w lzbię
b. prowadzenia na swoim terenie działań zgodnych z celami i zadaniami lzby, określonymi

w rozdziale II niniejszego Statutu Izby;

c. wybierania własnego Zarządu składającego się co najmniej zPrezesa;
d. posiadania własnego biura.

2. organami oddziału są:

a. Zebranie Członków oddziału;
b. Zarząd oddziału Terenowego.

3. Prezydium lzby moŻe udzielić Zarządowi oddziału Terenowego pełnomocnictwa w sprawie
przyjmowania nowych członków. Uchwałę w tej sprawie Zarząd oddziału Terenowego
zobowiązanv jest przedstawić Radzię Izby lub Prezydium Izby.

4. Zarząd oddziału Terenowego ma prawo przedstawić Radzie Izby wnioski o pozbawienie
członkostwa.
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$3e

1. Podstawą działalności oddziału terenowego jest Regulamin działania oddziału terenowego

Izby.
Ż. Regulamin określa zasady funkcjonowania oddziału, a w szczególności:

a. nazwę oddziału;
b. zasięg terytorialny;

c. regulamin zebrania członków oddziałow;
d. zasady gospodarki finansowej;
e. sposób wyboru Zarząduoddziału Terenowego;
f. tryb kontroli nad prawidłowością działania organów oddziału.

$40

Zarząd oddziału Terenowego wykonuje uchwały Rady Izby w zakresie dotyczącym jego terenu

działania oraz uchwały Zebrania Członków oddziału na zasadach określonych w Regulaminie
działania oddziału terenowego lzby.

X. GosPoDARKA FINANsowA I MAJĄTEK IZBY

s41
Majątek lzby stanowią ruchomości, nieruchomości, środki pienięzne oraz wszelkie prawa
majątkowe.

s42
Przychody Izby stanowią:

l. wpisowe (uiszczanejednorazowo przy wstępowaniu w poczet członków);
2. opłaty za usługi statutowe Izby;
3. wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia;
4. dochody z majątkulzby;
5. dochody z działaIności gospodarczej;

6. wpływy z ty.tułu poŻyczek i lokat;
7. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
8. inne przychody (np. z|egaltzacji dokumentów w handlu międzynarodowym).

s43
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Rada Izby.

s44
Dochód z działalności gospodarczej lzby słuŻy realizacji celów statutowych i nie moze być
ptzeznaczony do podziału między jej członków.
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1.

2.

4.

xI. POSTANOWIENIA KoŃCowE

$4s
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Izby lub połączenia z inną lzbą moŻe być podjęta przez
Walne Zgromadzenie Członkow Izby bezwzględną większością głosów oddanych.

Uchwała w sprawie rczwiązaniaIzby moŻe być podjęta ptzez Walne Zgromadzenie Członków
Izby większością 2l3 głosów, oddanych w obecności co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania.

Uchwała w sprawie rczwiązaniaIzby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
cel, na jaki ma byó !Żyty majątek lzby.
Walne Zgromadzenie CzłoŃów Izby, po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania lzby,
ustanowi likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie
z ob owiązującymi przepi sami.

s46
l. Statut Izby wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

Izby.
2. Niniejszy Statut został uchwalony ptzez Walne Zgromadzenie Członkow lzby Uchwałą

ru WZC/612016 w dniu I 6 czerwca 2016 r.

dko

-un
TZBY
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