Wersja obowiązująca od 23 maja 2018r.

Rozdział I Postanowienia ogólne
§1
Polska Izba Gospodarcza Czystości, zwana dalej "Izbą", działa na podstawie
Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 1989 r. nr 35 poz.
195, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej "Ustawą" oraz postanowień
niniejszego Statutu.
§2
1.
2.
3.
4.

Izba działa na terenie kraju i za granicą.
Izba posiada osobowość prawną uzyskaną w trybie określonym Ustawą.
Siedzibą Izby jest Bydgoszcz.
Izba może tworzyć oddziały terenowe.
§3

1. Izba może przystąpić do organizacji krajowych i międzynarodowych, o ile cele
ich działania są zbieżne z jej celami statutowymi i jeżeli nie narusza to prawa
polskiego oraz zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. W stosunkach z podmiotami zagranicznymi Izba może się posługiwać
odpowiednikami swej nazwy w językach obcych oraz skrótami tych nazw.
3. Izba może nadawać nagrody branżowe wg odrębnie ustalonego regulaminu.
4. Izba posiada logo.

Rozdział II Cele działalności Izby
§4
Celem działalności Izby jest:
1. Reprezentowanie interesów gospodarczych Członków Zwyczajnych Izby, w
szczególności wobec organów państwowych i samorządowych, a także w
relacjach międzynarodowych,
2. Inicjowanie i wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych
szczegółowych przepisów związanych z funkcjonowaniem branży,
uczestniczenie w opracowaniu takich regulacji prawnych,
3. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w
szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w
obrocie gospodarczym w branży czystości,
4. Inicjowanie i przygotowywanie programów działań o charakterze
ogólnokrajowym lub regionalnym, dotyczących branży reprezentowanej przez
Izbę,
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5. Inicjowanie i opiniowanie zasad, norm, wymagań technicznych i jakościowych,
dotyczących usług i wyrobów produkowanych lub rozprowadzanych przez
członków Izby,
6. Popularyzowanie i promowanie nowości technicznych z branży czystości,
7. Popularyzowanie i promowanie nowości wspomagających działalność
gospodarczą członków izby w tym m.in. marketingu, zaopatrzenia, księgowości,
itp.
8. Inspirowanie powstawania i gromadzenia funduszy na wspieranie inicjatyw
zgodnych z celami Izby,
9. Prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w
nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą
10. Edukowanie członków Izby oraz innych podmiotów
11. Pomoc członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,
organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem
przez nich działalności gospodarczej.
12. Integrowanie środowiska producentów, dystrybutorów i usługodawców branży
czystości,

§5
Izba realizuje swoje cele poprzez:
1. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby,
2. Tworzenie komisji zajmujących się merytorycznym opracowaniem i wdrożeniem
wybranych zagadnień,
3. Organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji naukowych, targów,
szkoleń, wykładów,
4. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z branżą utrzymania
czystości,
5. Opracowywanie i promowanie standardów związanych z branżą czystości,
6. Prowadzenie działalności wydawniczej i akcji popularyzatorskich,
7. Organizowanie konkursów branżowych,
8. Promowanie osiągnięć członków z zakresu działania Izby,
9. Współpracę i współdziałanie z innymi organizacjami, w tym współpracę
międzynarodową, ze środowiskami i organizacjami związanymi z branżą
czystości,
10. Przystępowanie do międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji i federacji
przemysłu technik, technologii i środków utrzymania czystości,
11. Wydawanie opinii o istniejących zwyczajach w branży czystości,
12. Tworzenie i wdrażanie systemów certyfikacji jakościowej,
13. Wspieranie członków izby w przeciwdziałaniu praktykom nieuczciwej
konkurencji,
14. Udział w kształtowaniu przeobrażeń technicznych i ekonomicznych w branży
czystości oraz jej rozwoju zgodnie z tendencjami światowymi,
15. Współpraca z organami państwowymi w zakresie przygotowania projektów
norm w branży czystości,
16. Udostępnianie listy Zwyczajnych Członków Izby , na życzenie potencjalnych
kontrahentów,
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17. Opiniowanie i wspomaganie kosztownych w realizacji, ale uznanych za
wartościowe, projektów wynalazczych, np. za pośrednictwem specjalnych
fundacji,
18. Tworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej przydatnej do rozwoju technik,
technologii i środków w branży utrzymania czystości, w kraju i zagranicą,
19. Wydawanie rekomendacji, zaświadczeń i certyfikatów w zakresie działalności
gospodarczej prowadzonej przez członków Izby,
20. Organizowanie narad, spotkań tematycznych, konferencji i szkoleń,
21. Wsparcie w zakresie tworzenia przedsiębiorstw oraz wspomaganie
przedsiębiorców,
22. Promowanie wyrobów i usług świadczonych przez Członków Izby oraz
prowadzenie na ich rzecz działalności marketingowej i wystawienniczej,
23. Prowadzenie działalności szkoleniowej,
24. Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów Państwowych i
Samorządowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczoopiniodawczych,
25. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze
postępowania polubownego i pojednawczego, oraz uczestniczenie na odrębnie
określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością
gospodarczą członków Izby.
26. Doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie
ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu, i inne na rzecz rozwoju
branży czystości.
27. Wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu
faktycznego oraz innych działań, wymagających wiarygodności i znajomości
rzeczy, w zakresie podmiotów i czynności mających znaczenie dla
wchodzących w zakres działania Izby dziedzin,
28. Zbieranie danych statystycznych i prowadzenie rejestru podmiotów należących
do Izby,
29. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, celem wypracowania
środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na realizację celów
statutowych.

§6
W ramach działalności gospodarczej podejmowanej przez Izbę mieści się:
1. działalność wydawnicza związana z wydawaniem książek i periodyków,
wydawaniem wykazów oraz list, wydawanie gazet i czasopism oraz pozostała
działalność wydawnicza;
2. działalność związana z produkcją, dystrybucją i emisją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych oraz radiowych;
3. działalność usługowa w zakresie informacji, w tym przetwarzanie danych,
zarządzanie stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałe działalności w
zakresie informacji;
4. działalność związana ze szkolnictwem zawodowym, szkolnictwem
przysposabiającym do pracy oraz pozaszkolnymi formami edukacji, a także
działalność wspomagająca edukację;
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5. działalność naukowa;
6. działalność prawnicza związana z przygotowaniem dokumentów prawnych w
zakresie umów i porozumień zawieranych przez podmioty gospodarcze oraz
innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, nie zastrzeżona
wyłącznie dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników; sędziów,
polubownych, rzeczników patentowych, mediatorów sądowych.
7. działalność związana z badaniem rynku i opinii publicznej;
8. działalność związana z reklamą i promocją;
9. działalność związana z organizacją targów i wystaw;
10. działalność związana z tłumaczeniami;

Rozdział III Członkowie Izby
§7
Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności podmioty oraz przedsiębiorców
prowadzących w branży czystości działalność gospodarczą w zakresie:
1. świadczenia usług czystościowych, porządkowych, pralniczych, komunalnych i
pokrewnych,
2. produkcji i dystrybucji profesjonalnych maszyn, sprzętu, urządzeń oraz środków
czystości,
3. zarządzania czystością obiektów,
4. usług doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych,
5. prac badawczych i wdrożeniowych,
6. wydawniczym,
7. certyfikacyjnym,
8. świadczenia usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
9. świadczenia usług ochrony obiektów,
Izbę tworzą członkowie: zwyczajni, wspierający oraz honorowi
§8
Członkowie Zwyczajni:
1. Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy spełniający warunki
wskazane w §7 Statutu.
2. Decyzję w sprawie przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po
rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu,
3. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet
członków Izby winien:
a. złożyć deklarację członkowską,
b. przedstawiać dokument stwierdzający status prawny podmiotu,
c. złożyć zobowiązanie do płacenia składek członkowskich,
4. Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu
gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe Izby.
5. Od odmownej decyzji w sprawie przyjęcia członków Izby, przysługuje
zainteresowanemu podmiotowi odwołanie do Rady Programowej Izby.
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§9
Pełnomocnicy
6. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki
osobiście lub przez pełnomocnika.
7. Osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej realizują swoje prawa i wykonują obowiązki w Izbie przez swoje organy
lub pełnomocników:
a. Pełnomocnik może reprezentować nie więcej niż trzech członków izby,
b. Pełnomocnictwo jest udzielone w formie pisemnej,
8. Warunkiem koniecznym sprawowania funkcji w ramach Rady Programowej Izby
oraz Komisji Rewizyjnej Izby dla poszczególnych osób fizycznych, które nie są
bezpośrednio członkami izby, jest konieczność legitymowania się ważnym
pełnomocnictwem lub upoważnieniem udzielonym przez członka izby przez
cały okres sprawowania funkcji,. Osoba pełnomocnika nie może działać na
szkodę Izby oraz jej członków.
§10
Członkowie zwyczajni Izby mają prawo:
1. wybierać i być wybieranymi do władz Izby (bierne i czynne prawo wyborcze),
2. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby z głosem stanowiącym,
3. zgłaszać wszelkie wnioski dotyczące działalności Izby i jej władz,
4. zgłaszać kandydatów do Rady Programowej i Zarządu Izby oraz Komisji
Rewizyjnej,
5. żądać od władz Izby wszelkich informacji dotyczących jej działalności,
6. Korzystać ze wsparcia Izby i jej władz, w szczególności w zakresie:
a. Pozyskiwania partnerów i inwestorów krajowych i zagranicznych,
b. Usług szkoleniowych, doradztwa i usług marketingowych,
7. Organizować się w tematyczne sekcje członkowskie,
8. Korzystać z firmowego logo Izby na zasadach określonych i podanych przez
Zarząd Izby.
§11
Członkowie zwyczajni Izby mają obowiązek:
1. aktywnego uczestnictwa w pracach Izby,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków Izby i wybieralnych organów Izby,
3. terminowego opłacania składek członkowskich,
4. przestrzegania etyki zawodowej i norm rzetelnego postępowania,
5. Działania na rzecz budowania dobrego imienia Izby,
6. Zawiadamiania o każdej zmianie statusu prawnego członka izby oraz osób
uprawnionych do jego reprezentacji,
7. Uaktualniania danych (adres siedziby, numery telefonów, adresy poczty
elektronicznej przedstawicieli firmy w Izbie, danych do rozliczeń finansowych
itp.).
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§12
Członkowie Wspierający:
1. Członkami wspierającymi Izby mogą zostać podmioty, osoby prawne i fizyczne
uznające cele Izby , które chcą wspomagać jej działalność statutową,
deklarujące pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Izby.
2. Szczegóły współpracy pomiędzy Izbą, a członkiem wspierającym reguluje
odrębna umowa zawarta pomiędzy Zarządem Izby a Członkiem Wspierającym.
3. Członkowie wspierający posiadają bierne prawo wyborcze.
§13
Członkowie Wpierający Izby mają prawo:
1. Członek wspierający lub jego przedstawiciel ma prawo z głosem doradczym
brać udział w pracach Izby, zgłaszać do władz Izby wnioski i postulaty
dotyczące podejmowanych przez Izbę zadań.
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego
Zgromadzenia Członków Izby z głosem doradczym oraz biernym prawem
wyborczym.
3. Członek wspierający może zasiadać we władzach i organach Izby.
§14
Członkowie Wpierający Izby mają obowiązek:
1. członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń zawartych w odrębnej umowie,
2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków Izby i wybieralnych organów Izby.

§15
Członkowie honorowi:
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która bezpośrednio lub
pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów Izby.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków Izby na
wniosek Rady Programowej Izby.
3. Członkostwo honorowe można uzyskać w wyniku wyróżnienia nagrodą Izby wg
odrębnie ustalonego regulaminu.
4. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego poza czynnym i
biernym prawem wyborczym.
5. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek
członkowskich.
§16
Członkowie honorowi Izby mają prawa:
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1. Członek honorowy ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Izby,
zgłaszać do władz Izby wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez
Izbę zadań.
2. Członek honorowy ma prawo posługiwania się w swoich publikacjach nazwą i
logo Izby w sposób uzgodniony z Zarządem Izby.
3. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego
Zgromadzenia Członków Izby z głosem doradczym lecz bez praw wyborczych
(biernego i czynnego).
§17
Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach uchwałą Zarządu Izby,
jeśli podstawy jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego.
§18
Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka. Dobrowolne wystąpienie członka następuje
poprzez zgłoszenie na piśmie Zarządowi Izby chęci rezygnacji z członkostwa, z
co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem,
2. Wskutek wykreślenia, z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej, lub rezygnacji podmiotu z tej
działalności.
3. Po wykluczeniu uchwałą Zarządu Izby,
4. Wskutek postawienia członka w stan likwidacji,
5. Śmierci członka będącego osobą fizyczną.
§19
Uchwała o pozbawieniu członkostwa może zostać podjęta przez Zarząd Izby
jedynie w przypadkach:
1. działania członka na szkodę Izby,
2. nieprzestrzegania Statutu Izby lub uchwał jej władz,
3. uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej
sześciu miesięcy,
4. braku reprezentacji członka lub jego pełnomocnika na co najmniej trzech
kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków Izby.
Od uchwały, o której mowa w §19 członek może wnieść odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków Izby, w terminie jednego miesiąca od wysłania
pisma zawierającego tę uchwałę; do dnia rozpatrzenia odwołania prawa i
obowiązki członka odwołującego się ulegają zawieszeniu. Uchwała Walnego
Zgromadzenia Członków Izby jest w tej mierze ostateczna.
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Rozdział IV Składki Członkowskie
§20
1. Obowiązek regulowania składki członkowskiej powstaje od pierwszego dnia
następnego miesiąca kalendarzowego po przyjęciu członka do Izby.
2. Obowiązek regulowania składek ustaje z ostatnim dniem miesiąca
uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy członków.
3. Podmiot przystępujący do Izby opłaca składkę proporcjonalną do pełnej ilości
miesięcy w roku, kiedy był członkiem Izby.
4. Na wniosek członka Izby, uzasadniony jego szczególnie trudną sytuacją
finansową Zarząd Izby może, w drodze uchwały, zmniejszyć wysokość składki
członkowskiej na okres do 12 miesięcy.
5. Dopuszczalne jest zmniejszenie wysokości składki członkowskiej na dalszy
okres. Wymaga to odrębnej uchwały Zarządu Izby.
6. Walne Zgromadzenie Członków Izby może upoważnić Zarząd Izby do ustalania
dodatkowych składek członkowskich przeznaczonych na sfinansowanie
realizacji wybranych zadań statutowych.
7. W przypadku, gdy członkami Izby są spółki z tej samej grupy kapitałowej,
spółka matka zobowiązana jest uiszczać składkę członkowską w pełnej
wysokości, natomiast pozostałe spółki z grupy kwotę równą 1/3 wysokości
składki członkowskiej.

Rozdział V Władze Izby
§21
Władzami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby
2. Rada Programowa Izby
3. Zarząd Izby
4. Komisja Rewizyjna Izby
Nie dopuszcza się łączenia funkcji w Radzie Programowej Izby, Zarządzie Izby
lub Komisji Rewizyjnej Izby.

Rozdział VI Walne Zgromadzenie Członków Izby
§22
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższą władzą Izby i składa się ze
wszystkich Członków Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
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Każdy Członek Zwyczajny Izby ma na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby
jeden głos, niezależnie od liczby reprezentujących go osób.
Każdy członek Izby będący osobą fizyczną może brać udział w obradach
Walnego Zgromadzenia Członków Izby osobiście lub być reprezentowany przez
pełnomocnika.
Każdy członek Izby będący osobą prawną lub jednostką nieposiadającą
osobowości prawnej jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu Członków
Izby przez pełnomocnika zgodnie z postanowieniem §9.
W Walnym Zgromadzeniu Członków Izby uczestniczy Dyrektor Biura Izby z
głosem doradczym
Zarząd Izby może zaprosić także inne osoby, w szczególności doradców i
ekspertów – osobom takim przysługuje głos doradczy.
§23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy:
1. Uchwalanie zmian Statutu,
2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Izby,
3. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Izby,
4. Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
5. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby,
6. Uchwalenie regulaminu działania Rady Programowej Izby, Komisji Rewizyjnej
oraz obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby,
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników Izby,
8. Uchwalanie absolutorium dla Zarządu Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej Izby,
9. Uchwalenie absolutorium Radzie Programowej Izby, po przedstawieniu
sprawozdania z działalności Rady Programowej Izby,
10. Ustalenie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz innych świadczeń
na rzecz izby i terminów ich płatności,
11. Uchwalanie zaproponowanych przez Zarząd lub uzgodnionych przez Walne
Zgromadzenie długofalowych celów strategicznych i wyznaczanie kierunków
działania Izby,
12. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Izby,
14. Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości,
15. Podejmowanie uchwał w sprawach przewidzianych przepisami prawa lub
wniesionych przez Zarząd, Radę Programową Izby lub grupę członków liczącą
co najmniej 1/4 ogólnej liczby członków Izby.
§24
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Izby
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Zarząd corocznie, w
terminie do końca czerwca, celem podsumowania działalności w roku
poprzednim i podjęcia stosownych uchwał.
2. Rada Programowa Izby zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Izby jeśli nie zostało ono zwołane zgodnie z wymogiem §24 ust. 1
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§25
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków Izby
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Rady Programowej Izby,
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d. na wniosek poparty przez co najmniej 1/4 członków Izby.
2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia o Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Członków Izby w terminie 14 dni od wpłynięcia stosowanego
wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby poświęcone jest wyłącznie
sprawom, dla których zostało zwołane.
4. Rada Programowa Izby zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Izby w przypadku, gdy Zarząd Izby pozostaje bezczynny mimo wniosku, o
których mowa w §25 ust. 1
§26
Procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków Izby
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje uprawniony organ, zawiadamiając
o tym członków na piśmie, na co najmniej 28 dni przez terminem Walnego
Zgromadzenia Członków Izby. W zawiadomieniu podaje się czas, miejsce i
porządek obrad posiedzenia. Zawiadomienia przekazuje się członkom
przesyłkami poleconymi lub w drodze bezpośredniego doręczenia za
pokwitowaniem lub pocztą elektroniczną – na adres/y podan/y/e w deklaracji
członkowskiej. Ponadto ww. zawiadomienie powinno zostać zamieszczone na
stronie internetowej Izby.
2. Zawiadomienie otrzymują członkowie Izby, którzy w okresie roku
sprawozdawczego przed Walnym Zgromadzeniem Członków Izby opłacili
składki członkowskie.
3. O zmianach lub uzupełnieniach dokonanych w trybie określonym w §27
zawiadamia się członków Izby co najmniej 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia Członków Izby.
4. Zwołując Walne Zgromadzenie Członków Izby uprawniony organ wyznacza
jednocześnie pierwszy i drugi termin jego odbycia, przy czym drugi termin może
być wyznaczony najwcześniej pół godziny po pierwszym terminie i nie później
niż dwa miesiące od pierwszego terminu.
§27
Wnioski wnoszone na Walne Zgromadzenie Członków Izby
1. Wnioski Członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad
Walnego Zgromadzenia Członków Izby, winny być złożone w terminie
najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
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2. Wniosek o zmianę Statutu oraz odwołanie członka Rady Programowej lub
Zarządu Izby należy przedłożyć na piśmie z podaniem treści wniosku i jej
uzasadnienia.
3. Do wystąpienia z wnioskiem o zmianę Statutu albo odwołanie członka Rady
Programowej lub Zarządu Izby upoważnieni są:
a. Zarząd Izby,
b. Rada Programowa Izby,
c. Komisja Rewizyjna Izby,
d. grupa członków zwyczajnych licząca co najmniej 1/3 ogólnej liczby
członków Izby.
§28
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, prawidłowo zwołane - zgodnie z
postanowieniem §26 Statutu - uznaje się za ważne przy obecności co najmniej
połowy członków Izby w pierwszym terminie, zaś bez względu na liczbę
członków biorących w nim udział - w drugim terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby - o ile Statut nie stanowi
inaczej - zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
3. Uchwały o zmianie Statutu, o likwidacji Izby oraz w sprawie odwołania członka
Rady Programowej Izby lub Zarządu Izby zapadają:
a. W pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia Członków Izby większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, przy obecności co najmniej 1/2
liczby członków uprawnionych do głosowania
b. W drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków Izby bezwzględną ilością głosów, bez względu na liczbę członków biorących
udział w drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
4. Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Programowej Izby i
członkom Zarządu Izby zapadają bezwzględną większością głosów.
5. W przypadku niepodjęcia - odrzucenia w głosowaniu - uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium członkom Rady Programowej Izby lub członkom
Zarządu Izby, porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby zostaje z
mocy niniejszego postanowienia uzupełniony o punkt obejmujący powołanie
nowego składu organu odwołanego w wyniku braku absolutorium.

Rozdział VII

Rada Programowa Izby
§29

Rada Programowa Izby
1. Radę Programową Izby wybiera - z zastrzeżeniem ust. 7 - Walne
Zgromadzenie Członków Izby spośród członków Izby i ich przedstawicieli, w
liczbie od siedmiu do jedenastu osób;
2. Kadencja Rady Programowej Izby trwa cztery lata.
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Uchwały w sprawie powołania i odwoływania Rady Programowej Izby zapadają
w głosowaniu tajnym.
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Programowej Izby absolutorium
zapadają w głosowaniu jawnym.
Nie udzielenie absolutorium członkowi, członkom lub całej Radzie Programowej
skutkuje odwołaniem odpowiednio członków Rady którzy nie otrzymali
absolutorium lub całego składu Rady Programowej Izby, jeśli nie otrzymała ona
absolutorium w całości.
Przewodniczącego i trzech członków Prezydium Rady Programowej Izby
wybierają spośród siebie członkowie Rady.
W razie ustąpienia z funkcji członka Rady Programowej Izby w trakcie trwania
kadencji lub niemożności sprawowania przez niego tej funkcji z innych
przyczyn, Rada ma prawo na czas do końca jego kadencji powołać na jego
miejsce do swojego składu innego członka Izby lub jego przedstawiciela;
decyzja taka zapada zwykłą większością głosów członków Rady i podlega
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Izby.
Obsługę biurową i organizacyjną Rady Programowej Izby zapewnia Zarząd Izby
lub biuro Zarządu.
Walne Zgromadzenie Członków Izby może uchwałą wprowadzić
wynagrodzenie dla członków Rady Programowej Izby za udział w jej pracach.

§30
Kompetencje Rady Programowej Izby
1. Rada Programowa Izby rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby
kandydatów do Zarządu Izby.
2. Rada Programowa Izby zatwierdza program zgodny z długofalowymi celami
strategicznymi i kierunkami działania ustalonymi przez Walne Zgromadzenie
Członków Izby, oraz plan finansowy przedstawiony przez Zarząd Izby i
sprawuje nadzór nad ich realizacją.
3. Rada Programowa Izby określa zasady zatrudnienia oraz wynagradzania
członków Zarządu Izby oraz zawiera umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, jeżeli członek Zarządu nie wykonuje pracy na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej przysługują mu
zryczałtowane diety oraz zwrot poniesionych kosztów, regulowane Kodeksem
Pracy oraz innymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Rada Programowa Izby zatwierdza regulamin pracy Zarządu Izby.
5. Rada Programowa Izby prowadzi nadzór i kontrolę nad działalnością Izby ze
szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i przestrzegania
Statutu oraz występuje do Zarządu Izby i Walnego Zgromadzenia Członków
Izby z zaleceniami i wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
6. Rada Programowa Izby odpowiada za organizację i sprawuje pieczę nad
Systemem Szkoleniowym Izby.
7. Rada Programowa Izby składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności
na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.
8. Rada Programowa Izby ustanawia i zatwierdza regulaminy nagród branżowych.
9. Realizuje inne czynności wynikające ze statutu.
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Rozdział VIII

Zarząd Izby

Zarząd Izby
1. Zarząd składa się z dwóch do czterech osób; uchwała o powołaniu Zarządu
każdorazowo określa liczbę członków Zarządu na daną kadencję. Członkowie
Zarządu mogą być wybierani także spośród osób które nie są członkami Izby,
ich pełnomocnikami lub przedstawicielami.
2. Kadencja Zarządu wynosi cztery lata.
3. Mandat członka Zarządu Izby wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia
Członków Izby i wyboru Zarządu na kolejna kadencję.
4. Uchwały w sprawie powołania i odwoływania Zarządu zapadają w głosowaniu
tajnym.
5. Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium zapadają w
głosowaniu jawnym.
6. Członków Zarządu, w tym imiennie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu wybiera
Walne Zgromadzenie Członków Izby spośród kandydatów rekomendowanych
przez Radę Programową Izby.
7. Jeżeli nie uda się wybrać Zarządu spośród kandydatur rekomendowanych
przez Radę Programową Izby, prawo zgłaszania dalszych kandydatur do
Zarządu mają wszyscy członkowie Izby.
8. W razie ustąpienia z funkcji Prezesa, Wiceprezesa lub Członka Zarządu w
trakcie trwania kadencji lub niemożności jej sprawowania z innych przyczyn,
Rada Programowa Izby ma prawo - na czas do końca kadencji - powołać na
jego miejsce innego członka Izby lub jego przedstawiciela.
9. W uzasadnionych przypadkach (naruszenie statutu, działania na szkodę Izby)
Rada Programowa Izby może odwołać Prezesa lub Członka Zarządu i w to
miejsce powołać p.o. Prezesa.
10. Wymienione w ust. 8 i ust. 9 decyzje zapadają zwykłą większością głosów w
głosowaniu tajnym i podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe zwyczajne Walne
Zgromadzenie Członków Izby.
11. Zarząd wykonuje swoje obowiązki na posiedzeniach, na zasadach określonych
regulaminem Zarządu.
12. Prezes Zarządu Izby, a pod jego nieobecność jeden z wiceprezesów kieruje
pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

§31
Kompetencje Zarządu Izby
1. Do kompetencji Zarządu Izby należą kompetencje niezastrzeżone dla Walnego
Zgromadzenia Członków Izby i Rady Programowej Izby, a w szczególności:
a. ustalanie struktury i zatwierdzanie regulaminu pracy Biura Izby,
b. zatrudnienia Dyrektora Biura Izby, kierującego bieżącą działalnością
Izby,
c. określenie wynagrodzenia, zakresu obowiązków i kompetencji Dyrektora
Biura Izby,
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d. opracowanie regulaminu pracy dla Dyrektora Izby oraz innych
pracowników Izby,
e. opracowywanie i realizacja programów działania Izby,
f. sporządzanie i realizacja planu finansowego Izby,
g. realizowanie celów statutowych Izby oraz uchwał Walnego
Zgromadzenia Członków Izby i Rady Programowej Izby,
h. reprezentowanie Izby na zewnątrz,
i. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Izby
j. podejmowanie uchwał o pozbawieniu członkostwa zgodnie z zasadami
§18,
k. prowadzenie ewidencji członków Izby,
l. zawieranie umów o pracę z pracownikami Izby, stosownie do przepisów
kodeksu pracy,
m. zawieranie umów cywilno-prawnych,
n. powoływanie komisji i ustalania zasad ich funkcjonowania,
o. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
p. zarządzanie majątkiem Izby
2. Szczegółowy zakres działania Zarząd Izby określa Regulamin zatwierdzony
przez Radę Programową Izby.
3. Oświadczenia woli w imieniu Izby składają dwaj członkowie Zarządu Izby.
4. Zarząd składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności na zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Członków Izby.

Rozdział IX – Komisja Rewizyjna Izby
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.
2. Komisję Rewizyjną w składzie trzech członków wybiera Walne Zgromadzenie
Członków Izby, w głosowaniu tajnym.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego,
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie kontroli działalności Izby ze szczególnym
uwzględnieniem działalności gospodarczej i przestrzegania Statutu nie
rzadziej, niż raz na kwartał,
b. występowanie do Zarządu, Rady Programowej i Walnego Zgromadzenia
Członków Izby z zaleceniami i wnioskami, wynikającymi z
przeprowadzonych kontroli,
c. zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z
działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o
rachunkowości,
d. składanie raz w roku sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Członków
Izby za poprzedni rok obrotowy.
5. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej lub niemożności
jej sprawowania z innych przyczyn - uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
dokonuje Rada Programowej Izby w formie uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.
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6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie Członków Izby.

§32
Majątek i finanse Izby
1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą zgodnie z
obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że dochody uzyskiwane z
prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości przeznaczone na
realizację celów statutowych.
3. Dochody Izby stanowią:
a. wpłaty wpisowego i składek członków zwyczajnych oraz członków
wspierających,
b. subwencje, darowizny, zapisy,
c. dywidendy i odsetki od ulokowanych kapitałów,
d. wpływy z działalności gospodarczej i statutowej.
4. Izba finansuje swoją działalność na podstawie planu finansowego (preliminarza
dochodów i wydatków).
5. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej Izby ustala Zarząd, a
zatwierdza Rada Programowa Izby.
6. Rokiem obrotowym Izby jest rok kalendarzowy.

§33
Rozwiązanie Izby
1. Izba może zostać rozwiązana Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
Walne Zgromadzenie Członków Izby wyznacza wówczas likwidatora oraz
określa uchwałą tryb oraz organizacyjne szczegóły likwidacji, w tym
przeznaczenie majątku Izby.
2. Majątek pozostały po uregulowaniu zobowiązań Izby, w tym wynagrodzenia
likwidatora, przekazywany jest po likwidacji na cel określony uchwałą; w
przypadku braku takiego wskazania, majątek pozostały po likwidacji Izby
przechodzi na własność Krajowej Izby Gospodarczej.

§34
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Statutu stosuje
się wprost obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy powołanej w
§ 1.
2. W przypadku wątpliwości w interpretacji postanowień niniejszego Statutu,
zwłaszcza w zakresie spraw pomiędzy organami Izby i ich członkami stosuje
się posiłkowo przepisy Kodeksu Spółek Handlowych odnoszące się do spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością.
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