STATUT POLSKIEJ IZBY KONOPI
Uchwalony dnia….. w Warszawie
TEKST JEDNOLITY
Polska Izba Konopi jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy
zrzeszonych w niej przedsiębiorców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o
izbach gospodarczych. Izba zrzesza przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6
marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, prowadzących na terytorium RP działalność
produkcyjną, handlową lub usługową w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, handlu lub
zastosowania produktów z konopi, w tym osób wykonujących działalność zawodową na rzecz
tych przedsiębiorców bądź ich klientów. Powołanie Polskiej Izby Konopi ma na celu
kultywowanie pięknych i szlachetnych tradycji związanych hodowlą konopi i przemysłem
przetwórczym w Polsce oraz rozwijanie życzliwej i owocnej współpracy podmiotów
działających na rynku konopi.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Izba gospodarcza nosi nazwę "Polska Izba Konopi" zwana dalej Izbą. W stosunkach
zagranicznych Izba używa nazwy w języku angielskim: „Trade Hemp Chamber of
Poland”.
2. Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, przepisów wydanych na jej
podstawie oraz niniejszego Statutu.
3.

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

4.

Czas trwania Izby jest nieograniczony.

§2
1.

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

2.

Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§3
Izba jest dobrowolną organizacją zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych. Działalność
Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani wkraczać w ich sprawy
wewnętrzne.

§4
Bez uszczerbku dla innych postanowień statutu, w zakresie polityki i produkcji rolnej Izba
działa na rzecz dostosowywania produkcji, przetwórstwa i handlu do wymogów rynku, w
szczególności w zakresie ilości i jakości produktów.

§5
Izba używa pieczęci płaskiej z napisem "Polska Izba Konopi". Wzór i wielkość pieczęci
ustala Zarząd.

ROZDZIAŁ II
Zadania Izby i sposób ich realizacji
§6
Zadaniem Izby jest:
1) ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności
gospodarczej, w szczególności wobec organów władzy publicznej i innych instytucji
państwowych, organizacji krajowych i zagranicznych,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania gospodarki,
zwłaszcza dotyczących uprawy, przetwórstwa, handlu lub zastosowania produktów z
konopi,
3) uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w przygotowaniu
projektów aktów prawnych, o których mowa w pkt. 2,
4) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania aktów prawnych, o których mowa w pkt.
2,
5) tworzenie warunków gospodarczych i kulturowych sprzyjających podejmowaniu
działalności w zakresie przemysłowej uprawy i przetwórstwa konopi oraz wymiany
gospodarczej opartej na tym przemyśle;
6) działanie na rzecz rozwoju i unowocześnienia wszelkich gałęzi przemysłu, w którym
wykorzystywane są konopie, w tym inicjowanie i prowadzenie badań;
7) ochrona krajowej produkcji i własności;
8) koordynowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz ułatwianie
współpracy z kontrahentami zagranicznymi, w szczególności inicjowanie, organizacja
oraz promocja spotkań oraz wydarzeń, w których biorą udział członkowie Izby,
9) ochrona praw producentów, przetwórców i przedsiębiorców działających na rynku
konopnym,

10) rozwijanie, wdrażanie, upowszechnianie dobrych praktyk, zasad etyki i norm
postępowania w obrocie gospodarczym oraz standardów branżowych – szczególnie w
zakresie jakości towarów i usług, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów,
komunikacji społecznej i odpowiedzialności biznesu,
11) pełnienie misji i funkcji samorządu gospodarczego oraz wykonywanie powierzonych
zadań publicznych,
12) wsparcie dla polskich firm i ich produktów w wejściu na rynki zagraniczne,
13) realizacja wszelkich innych, w granicach dozwolonych prawem, wniosków i postulatów
członków Izby.

§7
Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1) delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do
uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych,
2) występowanie do organów władzy publicznej o podjęcie konkretnych działań na rzecz
wsparcia i ochrony indywidualnych i zbiorowych przedsięwzięć gospodarczych
członków Izby, w tym żądania informacji o podjętych działaniach, o bieżącej i
planowanej działalności politycznej, regulacyjnej, interwencyjnej,
3) inicjowanie wobec właściwych organów władzy ustawodawczej i wykonawczej regulacji
prawnych dotyczących uprawy, przetwórstwa, i handlu konopiami i produktami z konopi,
4) organizację szkoleń instruktażowych, zawodowych i kwalifikacyjnych,
5) gromadzenie i upowszechnianie informacji gospodarczych, naukowych, organizacyjnych
i technicznych wspomagających działalność gospodarczą członków Izby,
6) wydawanie publikacji branżowych – w tym przewodników, kodeksów, raportów – na
temat rynku (branży), regulacji, misji i wartości oraz prezentowanie zasobów i osiągnięć
Izby oraz jej członków,
7) organizowanie członków Izby w giełdach, targach, wystawach, konferencjach,
wydarzeniach biznesowych, naukowo-edukacyjnych i kulturalnych,
8) budowanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z podmiotami zainteresowanymi
rozwojem branży w kraju i za granicą,
9) monitoring legislacyjny – bieżący przegląd prac legislacyjnych na potrzeby
informowania członków Izby o planowanych zmianach bądź inicjatywach dotyczących
ich sytuacji prawnej, szeroko pojętej regulacji rynku,
10) dział Izby w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących
indywidualnych, wspólnych oraz spornych interesów, spraw i sytuacji członków Izby, w

postępowaniach, w których zachodzi potrzeba ochrony swobody działalności
gospodarczej oraz innych wartości demokratycznych, oraz w postępowaniach o istotnym
znaczeniu dla interesów całej branży,
11) wspieranie i podejmowanie inicjatyw na rzecz organizacji rynków zbytu i zaopatrzenia w
surowce, technologie i inne zasoby niezbędne do rozwoju indywidualnych biznesów oraz
służące poprawie warunków rozwoju całej branży,
12) wspieranie członków Izby w dostępie do kapitału, infrastruktury, kadr, wiedzy,
surowców, maszyn, urządzeń, technologii oraz wszelkich niesprzecznych z prawem form
wsparcia rolników i produkcji rolnej oraz współpracy gospodarczej związanej z
produkcją rolną,
13) organizowanie grup interesu i zasobów dla realizacji konkretnych celów gospodarczych
Członków Izby oraz wspieranie ich przedsięwzięć, również poprzez udzielanie
finansowania (ze środków własnych bądź zewnętrznych) typu granty, pożyczki, nagrody
w konkursach, wspólne przedsięwzięcia marketingowe,
14) wypracowanie nobilitacyjnego charakteru członkostwa w Izbie,
15) inicjowanie i wspieranie wszelkich form współpracy z instytucjami nauki (działalności
badawczo-rozwojowej), w szczególności umożliwiających wymianę informacji oraz
wzajemnych świadczeń w zakresie korzystania z infrastruktury, wiedzy i technologii,
udostępniania zasobów, podejmowania prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, zarówno
w wymiarze naukowym jak i przemysłowym – we wszystkich dziedzinach, w których
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być wykorzystane konopie oraz w
realizacji zadań statutowych Izby,
16) tworzenie instytucji i procedur rozstrzygania sporów w drodze postępowania
polubownego i pojednawczego, upowszechnianie dostępu i udzielanie świadczeń w tym
zakresie,
17) wykonywanie zadań publicznych powierzonych na podstawie przepisów prawa,
przedstawianie propozycji i podejmowanie inicjatyw w tym zakresie,
18) indywidualne doradztwo (regulacyjne, biznesowe) na rzecz członków Izby, w sprawach
związanych z prowadzoną przez nich działalnością,
19) wszelkie formy świadczeń eksperckich, standaryzacyjnych, audytowych, w tym
wydawanie opinii, ekspertyz, świadectw, certyfikatów itp. – dla podmiotów z branży
oraz dla ogółu społeczeństwa,
20) zarządzanie wyspecjalizowanymi zleceniami o charakterze przemysłowym,
badawczo-rozwojowym (demonstracyjnym), legislacyjnym itp. wymagającymi
zaangażowania trudno dostępnych zasobów, informacji, bądź mającymi szczególne
znaczenie dla całej branży lub społeczeństwa,
21) wsparcie w zakresie poszukiwania, kształcenia i zatrudniania pracowników o pożądanym
przygotowaniu teoretycznym i praktycznym,

22) organizowanie i negocjowanie warunków nabywania bądź korzystania z określonych
towarów i usług bądź dostępu do innych zasobów – na rzecz członków Izby,
23) wsparcie, lokalizację i obsługę inwestycji zagranicznych w Polsce oraz lokalizacja
polskich inwestycji za granicą,
24) wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania działalności członków Izby ze źródeł
zewnętrznych,
25) ponoszenie wydatków na zadania, o których mowa w § 6.

§8
Izba może wykonywać zadania organów administracji publicznej powierzone przez Radę
Ministrów w trybie określonym przepisami prawa oraz występować z inicjatywą w tym
zakresie.
§9
Izba może prowadzić działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczone są w całości na
realizację statutowych zadań Izby.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać każda osoba prawna, jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwórstwa, handlu lub
zastosowania produktów z konopi.
2. Członkiem stowarzyszonym może być każdy podmiot gospodarczy mający siedzibę na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, związany z działalnością w branży konopnej.
3. Członkiem afiliowanym mogą być stowarzyszenia, związki, fundacje i inne podmioty
zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, związane z działalnością w branży konopnej.
4. Członkiem korespondencyjnym mogą być podmioty działające na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, niemające siedziby lub niezarejestrowane w Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna odznaczająca się wybitnymi
zasługami dla rozwoju branży konopnej.

§ 11
1. Przyjęcie w poczet członków Izby, o których mowa w § 10 ust.1-4, następuje na
podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji. Uchwałę w
sprawie przyjęcia w poczet członków Izby doręcza się kandydatowi niezwłocznie po jej
podjęciu.
2. Członkostwo honorowe nadaje Prezes Izby w stosownej uchwale na wniosek co najmniej
dwóch członków Zarządu.
3.

Założyciele Izby stają się̨ jej członkami z chwilą wpisania Izby do rejestru.

§ 12
1.

Członkostwo w Izbie, w którejkolwiek z form przewidzianych § 10, ustaje wskutek:
a)

wystąpienia z Izby zgłoszonego przez członka Izby w formie pisemnej,

b) zaprzestania przez członka Izby działalności będącej podstawą zrzeszenia w Izbie,
c)

śmierci, likwidacji albo upadłości podmiotu będącego członkiem Izby,

d) skreślenia z listy członków Izby uchwałą Zarządu,
e)

likwidacji Izby.

2. Zarząd stwierdza w drodze uchwały ustanie członkostwa w Izbie na skutek okoliczności
wymienionych w ust. 1 lit. a-c powyżej.
3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Izby Zarząd może podjąć w przypadku niepłacenia
przez członka Izby składek członkowskich przez okres 3 miesięcy liczonych od zakończenia
roku obrotowego Izby.
4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków Izby Zarząd podejmuje, jeżeli stwierdzi, że
członek Izby:
a)

narusza zasady etyki, a w szczególności narusza normy rzetelnego postępowania w
obrocie gospodarczym,

b) nie przestrzega postanowień Statutu Izby,
c)

działa na szkodę Izby lub jej członków, w tym naraża na szkodę, w szczególności w
przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania obowiązków określonych w §
13; również w przypadku bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez
Zarząd lub Radę na naprawienie szkody lub usunięcie skutków naruszenia
obowiązków (nałożenie takiego obowiązku wraz z wyznaczeniem terminu ma formę
pisemną, wskazuje dowody naruszenia, narażenia lub wyrządzenia szkody i nie
wymaga postępowania sądowego).

5. Jeżeli zaistnieją okoliczności, o których mowa w ust. 3 lub w ust. 4 powyżej, Zarząd
może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby na czas określony. W przypadku
ustania okoliczności, które spowodowały zawieszenie w prawach członka Izby, Zarząd w
drodze uchwały, niezwłocznie uchyla uchwałę w sprawie zawieszenia w prawach członka
Izby.
6. Zarząd może pozbawić członkostwa honorowego w przypadku rażącego naruszenia
prawa lub zasad etyki.
7. W przypadku ustania członkostwa wszelkie należności finansowe za dany okres
rozliczeniowy oraz inne świadczenia na rzecz Izby nie podlegają zwrotowi, chyba że
postanowienia statutu, uchwały lub umowy stanowią inaczej.
8. W sytuacji gdy Zarząd podejmie uchwałę o skreśleniu z listy członków z powodów, o
których mowa w ust. 3 lub w ust. 4 powyżej, były członek Izby nie może ubiegać się o
ponowne przyjęcie przed upływem 6 miesięcy od ustania przyczyny wykluczenia.
9. Od uchwał, o których mowa w ust. 3 i 4, zainteresowany może wnieść odwołanie do
Rady, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Odwołanie rozpatruje się na
najbliższym posiedzeniu Rady Izby. Uchwała Rady Izby w sprawie odwołania jest ostateczna
i zostaje niezwłocznie doręczona odwołującemu.
10. Do chwili rozpatrzenia przez Radę odwołania od uchwały o skreśleniu z listy członków
Izby skreślony członek Izby jest zawieszony w swoich prawach.

§ 13
1.

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do:
a)

wybierania i bycia wybieranymi do organów Izby,

b) korzystania ze wszystkich form działalności Izby,
c)

zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,

d) uczestniczenia z prawem głosu w Walnym Zgromadzeniu Izby,
e)

informacji o wszystkich działaniach Izby, w tym do bezpośredniej komunikacji z
Zarządem – w kwestiach dotyczących prowadzenia spraw i reprezentowania Izby
bądź realizacji zadań statutowych, oraz bezpośredniej komunikacji z Radą w zakresie
jej statutowych zadań,

f)

inicjowania tworzenia i uczestniczenia w działalności komisji, sekcji, wydziałów
oraz regionalnych oddziałów.

2. Członek Izby zawieszony w prawach członka nie posiada w okresie zawieszenia
uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej oraz nie posiada prawa głosu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej.

§ 14
Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do:
1) przestrzegania Statutu i uchwał organów Izby,
2) kierowania się w swojej działalności gospodarczej zasadami etyki, w szczególności
normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
3) udziału w realizacji celów statutowych Izby,
4) terminowego płacenia składek członkowskich,
5) aktywnego uczestniczenia w pracach Izby,
6) informowania Zarządu o wszelkich zmianach istotnych z punktu widzenia członkostwa
oraz do udzielania takich informacji na wezwanie władz Izby,
7) przestrzegania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przepisów prawa,
wiążących rozstrzygnięć organów władzy publicznej, a także norm, zasad, standardów
postępowania itp. ustanowionych przez Izbę w ramach działalności statutowej, o której
mowa w art. 3 – 5 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

§ 15
1. Do członków Izby, o których mowa w § 10 ust. 2-4, stosuje się odpowiednio § 13 ust. 1
pkt 2-6 i ust. 2 oraz § 13 ust. 2.
2. Do członków Izby, o których mowa w § 10 ust. 5, stosuje się odpowiednio § 13 ust. 1 pkt
2,3,5 i 6, a nadto mają oni prawo uczestniczyć w charakterze gości w Walnym Zgromadzeniu
Izby z prawem zgłoszenia stanowiska pisemnie lub do protokołu.

§ 16
1. Członkowie Izby wykonują̨ swoje prawa i obowiązki osobiście lub przez swoich
przedstawicieli w przypadku, gdy nie są osobami fizycznymi.
2.

Jeden przedstawiciel może reprezentować tylko jednego członka Izby.

3. Członkowie Izby mogą także wykonywać́ prawa i obowiązki przez ustanowionych
pełnomocników.

ROZDZIAŁ IV
Organy Izby
§ 17
Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Izby,
2) Zarząd,
3) Rada Izby.
§ 18
1. Wybory do Zarządu i Rady Izby, przeprowadza się spośród nieograniczonej liczby
kandydatów – reprezentantów członków zwyczajnych Izby, w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 50% członków zwyczajnych Izby, w
pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby obecnych członków zwyczajnych Izby– w
drugim terminie.
2. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Izby, wybierane są na 3 letnią kadencję z
zastrzeżeniem postanowień § 22 i 26. Kadencja Zarządu i Rady Izby jest kadencją wspólną
dla członków tych organów, co oznacza, że mandat członka danego organu powołanego przed
upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków tego organu.
3. Kadencja osób powołanych na zebraniu założycielskim do Zarządu i Rady Izby, wygasa
31 marca 2023 roku; pełnienie funkcji w składzie organu nie wyklucza ponownego wyboru.

§ 19
1.

Uchwały organów Izby podejmowane są na posiedzeniach.

2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu
jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków danego
organu - w pierwszym terminie, albo niezależnie od liczby członków - w drugim terminie.
3.

W sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne.

4. Głosowanie jawne może zostać zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie co najmniej
1/5 uprawnionych do głosowania.
5. Prawo głosu można wykonywać tylko w przypadku, gdy w dniu głosowania członek Izby
ma opłacone stosowne składki.

§ 20
1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Izby, które tworzą wszyscy członkowie
zwyczajni Izby
2.

Walne Zgromadzenie Izby może być zwyczajne albo nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, nie
później niż do końca marca roku następującego po roku obrotowym. Przedmiotem obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby jest uchwalanie założeń budżetowych Izby,
programów działalności Izby, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
opisowego Zarządu z działalności Izby, udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania
obowiązków. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby mogą być także
inne sprawy.
4. W razie bezczynności Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada.
Zwołujący ogłasza termin i miejsce Walnego Zgromadzenia wraz z przedstawieniem
porządku obrad z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Informacja o miejscu, terminie i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia będzie wysyłana listownie lub w innej formie
pisemnej, pocztą elektroniczną na adresy e-mail lub przy pomocy innych środków
komunikacji elektronicznej podanych w deklaracji członkowskiej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na wniosek Rady. Prawo do wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia mają również członkowie zwyczajni Izby. Aby skorzystać z tego
prawa należy przedstawić dla Zarządu pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 30%
ogółu członków zwyczajnych Izby. Wnioskujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Izby jest zobowiązany przedstawić porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Posiedzenia nadzwyczajne odbywają się w każdym czasie, nie wcześniej niż 14 dni i nie
później niż w ciągu 30 dni od zwołania. Zwołujący ogłasza termin posiedzenia wraz z
przedstawieniem porządku obrad oraz z uzasadnieniem nadzwyczajnego trybu posiedzenia.
Informacja o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia będzie wysyłana
listownie lub w innej formie pisemnej, pocztą elektroniczną na adresy e-mail lub przy
pomocy innych środków komunikacji elektronicznej podanych w deklaracji członkowskiej.
7. Członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Izby oraz wykonywać
prawo głosu przez pełnomocników.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą również brać udział zaproszeni przedstawiciele organów
publicznych, zrzeszeń przedsiębiorców oraz innych instytucji.
9.

W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi Izby przysługuje 1 głos.

§ 21
1.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy:
1) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Izby, sprawozdania opisowego
Zarządu z działalności Izby i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu,
2) podejmowanie uchwał w sprawach likwidacji Izby i przeznaczenia jej majątku po
likwidacji – większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych
na dwóch kolejnych posiedzeniach,
3) uchwalanie i zmiana Statutu Izby – wymagana większość 2/3 głosów,
4) wybór i odwołanie przed upływem kadencji Prezesa Izby oraz pozostałych członków
Zarządu, a także członków Rady Izby – wymagana większość 2/3 głosów,
5) uchwalanie programów działalności Izby,
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,

2.

Ponadto w przypadku:
a)

działań statutowych o charakterze normującym (uchwalania standardów
postępowania, kodeksów etyki, regulacji branżowych) skutkujących powstaniem
nowych obowiązków członków Izby w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, w szczególności związanych z tym obciążeń finansowych dla
przedsiębiorstw (w tym ze skutkiem dla całej branży),

b) przedsięwzięć Izby skierowanych do jej członków w zakresie wspólnych zakupów
lub sprzedaży usług i dóbr – mogących narzucić określone warunki nabycia lub
zbycia dóbr, ograniczać dostęp do rynku, do informacji bądź innych zasobów itp.,
c)

działań skutkujących przyznaniem Izbie, władzom lub członkom indywidualnych
uprawnień, świadczeń lub innych korzyści mogących powodować uprzywilejowanie
członków lub osób pełniących funkcje w organach Izby,

– na pisemny i uzasadniony wniosek co najmniej 30% ogółu członków lub na mocy uchwały
Rady, realizacja działania zostaje uznana za wymagającą zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie. Nadzwyczajne posiedzenie w tym przedmiocie zwołuje Zarząd w terminie nie
krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 60 dni, a uchwała podejmowana jest większością 2/3.
3. Ust. 2 ostatnie zdanie stosuje się do wyrażenia zgody przez Izbę w sprawach, o których
mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.
4. Walne Zgromadzenie Izby może ustanowić odznakę honorową za zasługi w działalności
Izby. Uchwała ustanawiająca odznakę honorową określa wzór tej odznaki, zasady i tryb jej
nadawania oraz noszenia.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podjęte wyłącznie w sprawach objętych
porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane 100% członków

Izby, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego poddania propozycji uchwały pod
głosowanie.

§ 22
1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby, który działa pomiędzy posiedzeniami Walnego
Zgromadzenia Izby, kierując całokształtem działalności Izby, prowadzi sprawy Izby i
reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu Izby
oraz członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu na okres każdej kadencji ustala Walne
Zgromadzenia Izby.
3. Wyboru członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Izby, dokonuje Walne Zgromadzenie
Izby.
4. Na pozostałe funkcje w Zarządzie: wiceprezesa i skarbnika, Zarząd wybiera osoby
spośród członków Zarządu.
5. Walne Zgromadzenie Izby może z ważnych powodów odwołać osobę z pełnionej funkcji
w Zarządzie, w tym z funkcji Prezesa Zarządu Izby, przed upływem kadencji.
6.

Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 lata.

7. Wygaśnięcie przed upływem kadencji mandatu w Zarządzie, w tym mandatu Prezesa
Zarządu Izby następuje w razie:
a) ustania członkostwa w Izbie,
b) pisemnej rezygnacji;
c) utraty przez członka Zarządu umocowania do reprezentowania członka Izby (jeśli
dotyczy);
d) odwołania na mocy uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Izby;
e) śmierci osoby pełniącej członka Zarządu;
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu albo odwołania z Zarządu przed upływem kadencji,
w tym Prezesa Izby, Zarząd pełni swoje funkcje w zmniejszonym składzie do najbliższego
Walnego Zgromadzenia Izby.
9. Jeżeli na skutek wygaśnięcia mandatu albo odwołania z Zarządu przed upływem
kadencji, w tym Prezesa Izby, liczba jego członków zmniejszy się o 1/3, zwołuje się
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby, celem uzupełnienia składu Zarządu.

§ 23
1.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Izby lub wiceprezes.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością ważnie oddanych głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa
Zarządu Izby lub wiceprezesa prowadzącego obrady.
3.

Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie głosowania obiegowego.

§ 24
1.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
2) kierowanie bieżącą działalnością Izby,
3) reprezentowanie Izby i jej spraw na zewnątrz,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Izby i proponowanie porządku obrad,
5) ustalanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Izby odpowiednio do uchwalenia
albo zatwierdzenia preliminarza budżetowego, programów działalności Izby oraz
sprawozdania finansowego,
6) przygotowanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do
kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby,
7) ustalanie organizacji Izby, zasad wynagradzania i diet osób pracujących społecznie w
organach Izby oraz innych osób pracujących na rzecz Izby,
8) podejmowanie uchwał o powołaniu komitetów, sekcji branżowych, komisji,
wydziałów, regionalnych oddziałów oraz innych wewnętrznych komórek
organizacyjnych, a także uchwał określających ich zadania oraz zasady działania,
9) podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Izbę działalności gospodarczej,
10) przyjmowanie w poczet członków Izby, skreślanie z listy członków Izby oraz
stwierdzanie ustania członkostwa,
11) ustalanie wysokości wpisowego oraz wysokości składek członkowskich,
12) podejmowania uchwał w sprawie obniżenia w indywidualnych przypadkach
wysokości składki członkowskiej,
13) podejmowanie uchwał w sprawach zaciągnięcia i wysokości pożyczek, kredytów,
poręczeń, zobowiązań warunkowych, weksli itp.,
14) rozpatrywanie spraw spornych pomiędzy członkami Izby,

15) zarządzanie majątkiem Izby i prowadzenie rachunkowości.
2. Zarząd zaciąga zobowiązania i podpisuje dokumenty w imieniu Izby w składzie dwóch
członków Zarządu, działających łącznie, jeżeli wartość zobowiązania, przysporzenia,
przedmiotu sporu lub kosztów postępowania przekracza 20 000,- zł. (słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych).
3. Zarząd organizuje obsługę biurową, prawną, kadrową i księgową Izby, odpowiada za
zapewnienie warunków działania jej władz i członków – organizację posiedzeń, komunikację,
finanse, tworzenie i dystrybucję dokumentów określonych w Statucie, prowadzenie aktualnej
listy członków i zarządzanie realizacją działań;
4. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do
kompetencji innych organów Izby należą do zakresu działania Zarządu.

§ 25
W wypadku potrzeby przeprowadzenia kontroli działalności Zarządu, dla której potrzebna jest
wiedza specjalistyczna, Walne Zgromadzenie lub Rada może wyznaczyć audytora lub
audytorów spośród członków Izby niebędących członkami Zarządu, upoważniając ich do
zaangażowania ekspertów na koszt Izby.

§ 26
1. Rada Izby jest organem nadzoru i kontroli działalności Izby we wszystkich sferach jej
działalności statutowej oraz pełni funkcje doradczą w zakresie realizacji zadań statutowych
Izby.
2. Rada składa się od 5 do 10 członków w tym Przewodniczącego wybieranych i
odwoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 3 lat. Funkcji
członka Rady Izby nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Izby.
3. Rada Izby wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i
sekretarza. Funkcję sekretarza można łączyć z inną funkcją w Radzie.
4. Rada wydaje uchwały nadzorcze oraz programowe. W razie braku jednomyślności Rada
podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, w razie braku większości decyduje głos
Przewodniczącego Rady. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie głosowania
obiegowego.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby w trakcie trwania jej kadencji
albo odwołania przed upływem kadencji Rada pełni swoje zadania w zmniejszonym składzie
do najbliższego Walnego Zgromadzenia Izby.

§ 27
1.

Do kompetencji Rady Izby należy:
1) badanie całokształtu działalności Izby, w tym dochodów i wydatków pod względem
celowości i prawidłowości,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli działalności Izby i
żądanie wyjaśnień,
3) przedstawianie uwag i wniosków Walnemu Zgromadzeniu Izby,
4) składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby,
5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Izby wniosku o udzielenie Zarządowi
absolutorium.

2.

Członkowie Rady Izby mają prawo do:
1) wglądu do wszelkiej dokumentacji prowadzonej w Izbie,
2) żądania wyjaśnień od członków Zarządu w sprawach związanych z przeprowadzaną
kontrolą,
3) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, jeżeli porządek obrad tego wymaga,
4) orzekania o naruszeniu przez członka Izby zasad etyki w działalności gospodarczej, a
szczególności o naruszeniu norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
5) orzekania o nieprzestrzeganiu przez członka Izby postanowień Statutu Izby.

ROZDZIAŁ V
Majątek Izby
§ 28
1. Izba może posiadać majątek, który będą stanowić: nieruchomości, ruchomości, fundusze,
a w szczególności – kwoty wpłacane przez członków Izby, wpływy z działalności
gospodarczej oraz innych tytułów prawnych. Zarząd odpowiada za prowadzenie gospodarki
finansowej i rachunkowości zgodnie z przepisami prawa.
2. Wysokość składki, okresy rozliczeniowe oraz tryb i formę płatności określa Walne
Zgromadzenie.
3.

Izba na podstawie uchwał Zarządu może tworzyć fundusze celowe.

4. Jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami działalności danego komitetu lub sekcji
branżowej, mogą one podjąć uchwałę o zobowiązaniu członków danego komitetu lub sekcji
do sfinansowania tej działalności w całości lub w części.

5. Dochody uzyskiwane przez Izbę przeznaczone są wyłącznie na realizację celów
statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Izby.
6. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy może zakończyć się z
końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym Izba rozpoczęła działalność.

ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 29
Zmiana Statutu może być dokonana uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby podjętą
większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% członków
zwyczajnych Izby - w pierwszym terminie, albo w drugim terminie - niezależnie od liczby
obecnych członków zwyczajnych Izby, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni Izby otrzymali
łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Izby projekt uchwały w
sprawie zmiany Statutu.

§ 30
1. Uchwała o rozwiązaniu Izby podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Izby
większością 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej 50% członków
zwyczajnych Izby -w pierwszym terminie, albo w drugim terminie - niezależnie od liczby
obecnych członków zwyczajnych Izby, jeżeli wszyscy członkowie zwyczajni Izby, otrzymali
łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenie Izby projekt uchwały w
sprawie rozwiązania Izby.
2.

Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

3.

W uchwale, o której mowa w ust. 1, wyznacza się likwidatora lub likwidatorów.

4. Likwidator zobowiązany jest zakończyć zadania realizowane przez Izbę, ściągnąć
wierzytelności, wypełnić zobowiązania i przekazać pozostały majątek Izby na cel określony
w uchwale, o której mowa w ust.1

