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STATUT  
POLSKO-CZESKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Polsko-Czeska Izba Gospodarcza, zwana w dalszej części Izbą, jest organizacją samorządu 

gospodarczego, zrzeszającą na zasadach dobrowolności czeskich i polskich członków 
zainteresowanych rozwojem współpracy gospodarczej.  

2. Izba działa na podstawie niniejszego Statutu, ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach 
gospodarczych (Dz. U. z roku 2009, nr 84, poz. 710) wraz z późniejszymi zmianami oraz innych 
obowiązujących przepisów.  

 
§ 2 

1. Siedziba Izby mieści się w Świdnicy. 
2. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i innych krajów. 
3. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa i oddziały.  
4. Izba jest powołana na czas nieokreślony. 

 
§ 3 

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru izb gospodarczych. 
 

§ 4 
1. Nazwa Izby brzmi: 

a) w języku polskim: „Polsko-Czeska Izba Gospodarcza", 
b) w języku czeskim: „Polsko-Česká Hospodářská Komora“. 

2. Izba używa pieczęci z nazwą Izby w języku polskim i może używać pieczęci w języku czeskim.  
3. Izba może posiadać odznakę członkowską oraz emblematy. 

 
 

§ 5 
Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których działalność jest 
zgodna z celami Izby. 
 

Rozdział II 
Zadania Izby i sposoby ich realizacji 

 
§ 6 

Celem Izby jest działanie na rzecz promocji handlu zagranicznego i wspomaganie rozwoju polsko-
czeskich stosunków gospodarczych, w tym w szczególności: 

1. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy 
podmiotami działającymi na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej, 

2. ochrona i reprezentowanie interesów Członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w 
szczególności wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji 
krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, 

3. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm 
rzetelnego postępowania,  

4. zbieranie i udostępnianie informacji wspierających działalność gospodarczą Członków Izby, 
szczególnie informacji o charakterze rynkowym, ekonomicznym, finansowym służących do 
promowania współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, 

5. świadczenie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjno-
handlowego Członków Izby, 

6. organizowanie misji gospodarczych i inwestycyjnych, wizyt studyjnych, targów, wystaw, targów 
kooperacyjnych i innych wydarzeń o charakterze promocyjnym, 
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7. stwarzanie mechanizmów i narzędzi umożliwiających wymianę informacji, technologii, 
towarów i doświadczeń między Członkami Izby i podmiotami zainteresowanymi, 

8. pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność statutową Izby, 
9. prowadzenie własnej zarobkowej działalności gospodarczej, z której cały dochód przeznaczony 

jest na działalność statutową lub do sfery zadań publicznych. 
10. opiniowanie i inicjowanie aktów prawnych, w tym w szczególności ukierunkowanych na rozwój 

działalności gospodarczej oraz gospodarczych kontaktów międzynarodowych, 
11. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów gospodarczych w drodze 

postępowania polubownego i pojednawczego, 
12. promowanie osiągnięć naukowych, organizacyjnych, technicznych i innowacyjnych, 
13. prowadzenie działalności szkoleniowej, 
14. prowadzenie działalności wydawniczej, 
15. prowadzenie działalności związanej z zatrudnieniem. 

 
§ 7 

Cele Izby realizowane są w szczególności poprzez: 
1. współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i 

gospodarczymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw prawnych dla prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez Członków Izby, 

2. inspirowanie tworzenia i nowelizacji regulacji prawnych dotyczących sfery gospodarczej oraz 
reprezentowanie opinii Członków Izby w tym zakresie, 

3. organizowanie szkoleń i doradztwa marketingowego, ekonomicznego oraz organizacyjnego w 
zakresie inicjowania, prowadzenia i promowania działalności gospodarczej członków Izby, 

4. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami przemysłowo-
handlowymi i innymi organizacjami samorządowymi zrzeszającymi przedsiębiorców, 

5. inspirowanie i przyczynianie się do rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy krajowymi i 
zagranicznymi przedsiębiorcami, w szczególności pochodzącymi z Republiki Czeskiej, 

6. wydawanie Członkom, na ich wniosek, opinii niezbędnych do prowadzenia i rozwijania 
działalności gospodarczej, 

7. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowanie mediacji oraz uczestniczenie na 
odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych w związku z działalnością 
gospodarczą Członków Izby, 

8. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dla realizacji zadań 
statutowych, 

9. powoływanie komisji, komitetów, sekcji, klubów członkowskich i innych zespołów kolegialnych, 
10. reprezentowanie swoich członków w zakresie współpracy międzynarodowej. 

 
Rozdział III 

Członkowie Izby, prawa i obowiązki 
 

§ 8 
1. Członkostwo w Izbie może mieć charakter zwyczajny, stowarzyszony i honorowy. 
2. Członkiem zwyczajnym Izby mogą zostać: 

a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub wykonujące samodzielnie wolny 
zawód na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. 

b) osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
utworzone zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej, 
prowadzące działalność gospodarczą. 

c) instytucje, stowarzyszenia, fundacje posiadające osobowość prawną, utworzone zgodnie z 
ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Czeskiej. 

3. Członkowie zwyczajni Izby wskazani w ust. 1 pkt b reprezentowani są w Izbie poprzez swoich 
umocowanych przedstawicieli. 

4. Poprzez umocowanego przedstawiciela Członka, o którym mowa w ust. 2 powyżej rozumieć 
należy osobę uprawnioną do reprezentowania Członka zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
i aktami wewnętrznymi regulującymi funkcjonowanie danego Członka (w szczególności osobę 
wchodzącą w skład organu osoby prawnej, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki 
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osobowej) oraz osobę, której udzielone zostało, zgodnie z zasadami reprezentacji Członka, 
pisemne upoważnienie do reprezentowania Członka w Izbie. Członkowie składają pisemne 
upoważnienia do reprezentowania Członka w Izbie, o których mowa w ust. 3 powyżej, na ręce 
Dyrektora Biura Izby. Członkowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania Dyrektora 
Biura Izby o wszelkich zmianach umocowanych przedstawicieli. 

 
§ 9 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Izby jest złożenie pisemnej deklaracji, a po pozytywnej 
decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków, wniesienie opłaty wpisowej.  

2. W przypadku wpisu w drugim półroczu wpisowe pozostaje bez zmian, natomiast składka 
członkowska jest obniżona o 50%. 

 
§ 10 

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu 
zwykłą większością głosów. 

2. O decyzji przyjęcia w poczet członków Izby Zarząd Izby zobowiązany jest pisemnie 
poinformować w terminie dwóch tygodni od daty jej podjęcia, 

3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby przysługuje prawo odwołania w 
ciągu 30 dni od daty jej otrzymania, do Walnego Zgromadzenia Izby. 

4. W przypadku ostatecznej decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków wpisowe i 
uiszczona składka członkowska podlegają zwrotowi. 

 
§ 11 

1. Zarząd Izby może podjąć decyzję o przyznaniu członkostwa honorowego w Izbie w przypadku 
osób, które wniosły szczególny wkład w rozwój polsko-czeskich stosunków gospodarczych. 

2. Zarząd Izby może podjąć decyzję o przyznaniu statusu członka stowarzyszonego. 
3. Członkiem honorowym Izby mogą być wyłącznie osoby fizyczne. 
4. Członkiem stowarzyszonym mogą być jednostki administracji państwowej, samorządowej oraz 

organizacje i stowarzyszenia. 
5. Członkowie honorowi i stowarzyszeni nie wnoszą wpisowego i nie ponoszą składek 

członkowskich. 
6. Członek honorowy i członek stowarzyszony Izby nie posiadają czynnego i biernego prawa 

wyborczego w wyborach do organów Izby, mogą brać udział w pracach organów Izby jedynie 
z głosem doradczym. 

 
§ 12 

Członkowie Izby, z zastrzeżeniem § 11 mają prawo: 
1. uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Izby, zgłaszać wnioski i brać udział w glosowaniu oraz 

uczestniczyć w posiedzeniach innych organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy 

bezpośrednio ich dotyczące, 
2. wybierać i być wybieranymi do organów Izby, 
3. korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez Zarząd, 
4. zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia działalności Izby, 
5. zwracać się do Izby o pomoc w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
6. korzystać z przywilejów i uprawnień ustalonych dla członków Izby w zakresie prowadzonej 

przez Izbę działalności, 
7. uczestniczyć w powoływanych przy Izbie komisjach, komitetach, klubach członkowskich i 

innych zespołach kolegialnych, 
8. do otrzymywania informacji o działalności Izby i jej sprawozdań finansowych. 

 
§ 13 

Członkowie Izby zobowiązani są do: 
1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i prawomocnych uchwał organów Izby, 
2. uczestniczenia w realizacji celów statutowych Izby, 
3. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich, 
4. nie działania na niekorzyść Izby, 
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5. terminowego wpłacania składek członkowskich, tj. za każdy rok kalendarzowy w pełnej 
wysokości do końca I kwartału danego roku, z wyłączeniem członków honorowych i 
stowarzyszonych. 

 
§ 14 

Członkostwo w Izbie ustaje na skutek: 
1. wystąpienia z Izby – z upływem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 

doręczono na adres Izby pisemne oświadczenie Członka skierowane do Zarządu o wystąpieniu 
z Izby, 

2. skreślenia z listy Członków Izby - z powodu śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej 
albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub utraty statutowych 
wymogów członkostwa, w szczególności zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,  

3. wykluczenia z Izby - z powodu nieprzestrzegania przez Członka postanowień Statutu lub uchwał 
organów Izby, w szczególności opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej w pełnej wysokości 
przekraczającego trzy miesiące lub w przypadku, gdy dalszego członkostwa nie da się pogodzić 
z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię, 

4. likwidacji Izby. 
 

§ 15 
1. Skreślenie z listy Członków i wykluczenie z Izby następuje w drodze uchwały Zarządu.  
2. Podjęcie uchwały o wykluczeniu Członka następuje po złożeniu przez niego pisemnych 

wyjaśnień lub upływie określonego dla tych wyjaśnień terminu. Termin do złożenia wyjaśnień, 
nie krótszy niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia Członka, określa Zarząd. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia Członka następuje większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej połowy członków Zarządu. 

4. Wykluczonemu Członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Izby w terminie 
30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Walne Zgromadzenie Izby rozpatruje odwołanie 
na najbliższym posiedzeniu. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne 
Zgromadzenie Izby za datę wykluczenia uważa się datę podjęcia przez Zarząd uchwały o 
wykluczeniu. 

5. W przypadku prawomocnej decyzji o wykluczeniu członka Izby -wniosek o ponowne przyjęcie 
może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od czasu podjęcia decyzji. 

6. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia z Izby wpłacona składka członkowska nie podlega 
zwrotowi. 

7. Wystąpienie lub wykluczenie z Izby nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległej składki 
członkowskiej. 

 
Rozdział IV 
Organy Izby 

 
§ 16 

1. Organami Izby są:  
1) Walne Zgromadzenie Izby, 
2) Zarząd Izby, 
3) Komisja Rewizyjna. 

2. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 
biorących udział w głosowaniu, w obecności co najmniej połowy członków danego organu, o ile 
Statut nie stanowi inaczej. 

3. Głosowanie tajne zarządza prowadzący obrady w sprawach osobowych, wykluczenia, a w 
pozostałych sprawach na wniosek co najmniej 1/5 członków uczestniczących w posiedzeniu. 

 
§17 

1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie Izby. 
2. W skład Walnego Zgromadzenia Izby wchodzą wszyscy członkowie Izby. 
3. Każdy członek Izby w czasie obrad Walnego Zgromadzenia Izby posiada jeden głos. 
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4. Osobę prawną na Walnym Zgromadzeniu Izby reprezentuje jej przedstawiciel uprawniony do 
reprezentowania osoby prawnej, zgodnie z zasadami reprezentacji. 

5. Członek Izby może być reprezentowany przez pełnomocnika mającego pełną zdolność do 
czynności prawnych - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 

6. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale najpóźniej w dniu odbycia się Walnego 
Zgromadzenia.  

 
§ 18 

Walne Zgromadzenie Izby: 
1) uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia Izby, 
2) uchwala Statut Izby oraz jego zmiany, 
3) wybiera i odwołuje członków Zarządu Izby, 
4) zatwierdza plan działalności Izby, 
5) zatwierdza sprawozdania z działalności Izby, 
6) zatwierdza budżet Izby, 
7) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Izby za każdy rok kalendarzowy oraz za okres 

kadencji oraz udziela absolutorium Zarządowi, 
8) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby, 
9) ustala wysokość wpisowego i składki członkowskiej na działalność Izby, 
10) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe Izby, 
11) rozpatruje i decyduje o odwołaniach od decyzji i uchwał Zarządu Izby, 
12) uchwala regulamin Komisji Rewizyjnej Izby, 
13) zatwierdza regulamin Zarządu Izby,  
14) wybiera i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej Izby, 
15) decyduje o innych zagadnieniach, których niniejszy statut nie włącza w zakres działania innych 

Organów Izby, 
16) decyduje o rozwiązaniu Izby.  

 
§ 19 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Walne Zgromadzenie Izby zwoływane jest w trybie zwyczajnym przez Zarząd Izby raz na rok, w 

terminie 5 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  
3. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby z własnej inicjatywy lub na 

żądanie co najmniej 1/10 łącznej liczby zwyczajnych członków Izby, na wniosek Komisji 
Rewizyjnej. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinni określić 
sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Zarząd 
powinien zwołać w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Izby Zarząd Izby powiadamia 
wszystkich członków pisemnie za pośrednictwem listu poleconego lub drogą elektroniczną. 
Wysyłka zawiadomienia musi nastąpić co najmniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego 
Zgromadzenia Izby. Zawiadomienie następuję również poprzez wywieszenie ogłoszenia w 
siedzibie Izby, a nadto na stronie internetowej Izby.  

5. Wraz z zaproszeniem na Walne Zgromadzenie Izby zostanie udostępniony program obrad i 
dokumenty, które zgodnie z porządkiem obrad stanowić będą przedmiot obrad.  

6. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby może podejmować uchwały tylko w 
sprawach ujętych w porządku obrad. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad mogą 
być podejmowane tylko w sytuacji, gdy w Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział 
wszyscy zwyczajni członkowie Izby lub ich pełnomocnicy i jednogłośnie wyrażą zgodę na 
zmianę porządku obrad. 

 
§ 20 

1. Walne Zgromadzenie Izby jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 
połowy posiadających prawo głosu członków lub pełnomocników członków będących w 
ewidencji Izby. Przy obliczaniu quorum nie uwzględnia się honorowych i stowarzyszonych 
członków Izby, o których mowa w § 11 statutu. 
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2. Uchwały dotyczące zmian w Statucie, rozwiązania Izby oraz w przedmiocie rozpatrywania 
odwołania członków Izby od decyzji Zarządu Izby zapadają większością 2/3 głosów obecnych 
na Walnym Zgromadzeniu Izby członków lub pełnomocników członków. 

3. Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Izby 
członków lub pełnomocników członków. 

4. W głosowaniach nad uchwałami podejmowanymi przez Organy Izby za głosy ważne uznaje się 
wyłącznie głosy ,,za" lub „przeciw". Głosy nieważne pomijane są w liczeniu. 

5. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym Przewodniczącego obrad i Sekretarza. 
6. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, który podpisuje 

Przewodniczący obrad i Sekretarz. 
7. Szczegółowy tryb obradowania określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 21 

W przypadku, jeśli Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w pierwszym terminie nie będzie 
miało quorum, Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołane w drugim terminie jest władne do 
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosu, z wyłączeniem § 20 pkt. 
2. 
 

§ 22 
1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby kierującym jej bieżącą działalnością. Zarząd realizuje 

uchwały Walnego Zgromadzenia Izby i jest wobec niego odpowiedzialny za swoją działalność. 
2. Zarząd liczy 3-7 członków. 
3. Zarząd Izby wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Izby. 
4. Kadencja Zarządu Izby trwa cztery lata. 
5. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka, jak też w przypadku, jeśli członek 

Zarządu w trakcie kadencji przestanie reprezentować firmę członkowską, bądź firma 
członkowska zostanie wykreślona, wykluczona lub wystąpi z Izby, wygasa prawo danego 
reprezentanta do pracy w Zarządzie Izby, a Zarząd uzupełnia swój skład o osoby, które nie 
weszły w skład Zarządu Izby, a uzyskały kolejno najwięcej głosów podczas wyborów Zarządu 
Izby przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. W przypadku braku osób które uzyskały 
kolejno najwięcej głosów oraz ilość członków Zarządu jest mniejsza niż 3 osoby przeprowadza 
się wybory uzupełniające do składu Zarządu. 

6. Ze swego grona Zarząd wybiera Prezesa i Wiceprezesów. 
 

§ 23 
1. Wybory do Zarządu Izby dokonywane są w głosowaniu spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. 
2. Kandydatami do Zarządu Izby mogą być wyłącznie osoby reprezentujące członków Izby. 
3. Kandydat na członka Zarządu Izby musi wyrazić zgodę na swoją kandydaturę w formie ustnej, 

jeśli jest obecny przy głosowaniu lub na piśmie, jeśli nie jest obecny przy głosowaniu. 
 

§ 24 
Zarząd Izby: 

1) uchwala roczne plany finansowe Izby i programy działania Izby, 
2) rozpatruje i przedstawia do zatwierdzenia roczne sprawozdania z działalności Izby, 

sprawozdania finansowe oraz uchwala projekt podziału zysku lub sposobu pokrycia strat, 
3) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura oraz Dyrektorów Oddziałów Izby oraz ustala ich 

wynagrodzenie, 
4) przyjmuje sprawozdania Dyrektora Izby z jego działalności, 
5) kieruje bieżącymi sprawami Izby, w tym bieżącą gospodarką finansową, 
6) zwołuje Walne Zgromadzenie Izby, 
7) wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, 
8) przedstawia projekty planu działalności i projekty budżetu, 
9) decyduje o przyjęciu lub wykluczeniu członka Izby, 
10) powołuje z grona członków Izby Sekretarza i Skarbnika Izby oraz określa ich zadania, 
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11) podejmuje decyzje o wniesieniu lub odsprzedaży przez Izbę kapitału do/ze spółek, tworzeniu, 
przekształcaniu, połączeniu lub rozwiązaniu własnych jednostek gospodarczych oraz w sprawie 
podjęcia nowych form działalności, 

12) w imieniu Izby spełnia funkcje właściciela lub współwłaściciela w jednostkach gospodarczych 
będących własnością lub współwłasnością Izby, a w razie potrzeby powołuje i odwołuje 
Pełnomocników w jednostkach gospodarczych będących własnością lub współwłasnością Izby, 

13) podejmuje wszelkie inne decyzje, z wyjątkiem zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia Izby, 
14) podejmuje decyzje w sprawach przystąpienia Izby do innych organizacji gospodarczych i 

społecznych, których działalność jest zgodna z celami Izby, 
15) podejmuje uchwały w sprawie powołania, zawieszenia działalności i rozwiązania Oddziałów 

Izby oraz nadzorowaniu ich działalności, 
16) reprezentuje Izbę na zewnątrz poprzez Prezesa, Wiceprezesa lub upoważnionych członków 

Zarządu Izby, 
17) rozpatruje skargi i wnioski dotyczące działalności Izby, 
18) uchwala fundusze celowe i ich regulaminy, 
19) powołuje organy doradcze i opiniodawcze, 
20) uchwala Regulamin Zarządu. 

 
§ 25 

1. Posiedzenie Zarządu Izby zwołuje Prezes co najmniej, raz na kwartał. Posiedzenie 
Nadzwyczajne Zarządu zwoływane jest na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2 
członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu prowadzi Prezes. W przypadku jego nieobecności 
zastępuje go Wiceprezes. W przypadku nieobecności Prezesa lub Wiceprezesa posiedzenie 
Zarządu prowadzi członek Zarządu wybrany w głosowaniu na Przewodniczącego. 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z niniejszego Statutu uchwały Zarządu zapadają 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku 
równości głosów, decyduje głos Prezesa. 

 
§ 26 

1. Organem kontroli Izby jest Komisja Rewizyjna Izby w składzie 3-5 osób. 
2. Komisja Rewizyjna powoływana jest w przypadku, gdy ilość członków zwyczajnych Izby 

przekroczy 25, na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby.   
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Izby trwa tyle samo, ile trwa kadencja Zarządu Izby. 

 
§ 27 

1. Komisja Rewizyjna ma za zadanie pełnić funkcje kontrolne wobec Zarządu Izby. 
2. Sposób jej pracy precyzuje Regulamin Komisji Rewizyjnej, uchwalany przez Walne 

Zgromadzenie Izby. 
3. Reprezentant Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach 

kontrolowanych przez siebie Organów Izby bez prawa głosu. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby nie mogą równocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Izby. 

 
§ 28 

Zarząd Izby w celu rozwiązania pewnych zagadnień może powołać komisje i wyznaczyć im zakres 
uprawnień. Komisje będą powołane z szeregów członków Izby na podstawie uchwały Zarządu Izby. W 
skład członków komisji mogą zostać powołane osoby spoza grona członków Izby. Uprawnienia komisji 
będą ustalone przez regulamin organizacyjny. Uchwały komisji zostaną przedstawione w określonym 
terminie Zarządowi Izby. 
 

§ 29 
1. Obsługa administracyjna w zakresie wykonywania przez Izbę zadań statutowych należy do Biura 
Izby. 
2. Pracami Biura kieruje Dyrektor. Dyrektor nie może pełnić funkcji członka Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej. 
3. Dyrektor podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu. 
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§ 30 
Oświadczenie woli w imieniu Izby składa dwóch członków Zarządu Izby w taki sposób, że zawsze podpis 
składa prezes lub wiceprezes oraz inny członek Zarządu Izby.  

 
Rozdział V 

Oddziały i Przedstawicielstwa 
 

§ 31 
1. Zarząd Izby powołuje i likwiduje Oddziały lub Przedstawicielstwa Izby. 
2. Zarząd Izby uchwala statut Oddziału, określa jego zakres działania oraz powołuje Dyrektora 

Oddziału i ustala jego wynagrodzenie. 
3. Oddział może być utworzony z inicjatywy co najmniej 15 Członków zwyczajnych Izby 

prowadzących działalność gospodarczą na danym terenie lub z inicjatywy Zarządu Izby. 
4. Oddział Izby reprezentuje interesy członków Izby, zrzeszonych na terenie jego działania oraz 

współpracuje z lokalnymi przedsiębiorcami, jednostkami administracji państwowej i 
samorządowej. 

5. Przedstawicielstwo Izby może być utworzone przy innej izbie gospodarczej, organie 
administracji państwowej i samorządowej w Rzeczypospolitej Polskiej lub Republice Czeskiej 
lub w każdym innym miejscu, gdzie interes Izby uzasadnia taką decyzję. 

 
Rozdział VI 

Majątek Izby 
 

§ 32 
1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze, prawa majątkowe i wpływy z 

dochodów Izby. 
2. Dochodami Izby są: 

1) wpłaty wpisowe, 
2) składki członkowskie, 
3) subwencje i dotacje, darowizny, spadki i zapisy, 
4) dochody z własnej działalności gospodarczej, 
5) dochody z majątku izby, 
6) zysk podmiotów gospodarczych, których Izba jest właścicielem lub współwłaścicielem. 

 
§ 33 

1. Izba może tworzyć fundusze: 
a) fundusz statutowy, 
b) inne fundusze celowe tworzone w oparciu o przepisy dotyczące gospodarki finansowej i 

uchwały organów Izby. 
 

§ 34 
Składki członkowskie i wpłaty wpisowe wykorzystywane są na bieżącą statutową działalność Izby i nie 
podlegają zwrotowi. Wysokość składki może być uzależniona od formy prawnej oraz rozmiaru 
działalności Członka Izby. 
 

§ 35 
Izba uprawniona jest do prowadzenia działalności gospodarczej. Dochody z działalności gospodarczej, 
dochody z majątku Izby oraz dochody z zysku podmiotów gospodarczych, których Izba jest właścicielem 
lub współwłaścicielem są przeznaczane na cele statutowe. 
 

§ 36 
Decyzje o sposobie pokrycia strat lub o sposobie wykorzystania zysku podejmuje właściwy Organ Izby 
na wniosek Zarządu Izby, po zamknięciu roku obrotowego. 
 

Rozdział VII 
Rozwiązanie Izby 
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§ 37 

1. Rozwiązanie Izby następuje poprzez wykonanie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia 
Izby lub w innych przypadkach określonych prawem lub niniejszym Statutem. 

2. Rozwiązanie Izby następuje po przeprowadzeniu likwidacji, po wyznaczeniu likwidatorów 
wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby. 

3. Przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji Izby określi uchwała Walnego Zgromadzenia 
Izby. 

 
Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 38 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie właściwe przepisy ustawy z 
dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych wraz z późniejszymi zmianami (t.j. Dz.U.2009.84.710 z 
dnia 2009.06.04) i inne obowiązujące przepisy. 

 


