
              

Statut

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości

w Krakowie

tekst  na dzień 10 lipca 2015 r. 



Rozdział I

Nazwa, siedziba i zakres działania.

§ 1

Małopolska  Izba  Rzemiosła  i  Przedsiębiorczości  w  Krakowie  ,   zwana  dalej  Izbą  jest
organizacją  samorządu  gospodarczego  rzemiosła  zrzeszającą  na  zasadzie  dobrowolności
cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest
wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. 

§ 2

1. Obszarem działalności Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą również poza granicami kraju.

§ 3

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca
1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r.  Nr 112 poz. 979 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
Działalność gospodarczą Izba prowadzi na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie  działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) i
innych obowiązujących przepisów.

        2. Izba może być członkiem ogólnokrajowych organizacji rzemiosła oraz małej i średniej   
        przedsiębiorczości. Uchwałę w sprawie przynależności podejmuje Zjazd Izby.

§ 4

1. Do  zadań  Izby  należy  prowadzenie  działalności  samorządowej  i  społecznej  oraz  udzielanie
pomocy w tym zakresie członkom Izby, a w szczególności:

1) reprezentowanie  zrzeszonych  podmiotów  wobec  administracji  rządowej,  samorządu
terytorialnego i instytucji życia publicznego,

2) pomoc  członkom  w  rozwiązywaniu  problemów  organizacyjnych  związanych  z
prowadzoną przez nich działalnością, 

3) Izba zapewnia swoim członkom możliwość korzystania z porad radcy prawnego i doradcy
podatkowego,

4) wszechstronna  współpraca  z  mediami  elektronicznymi  oraz  prasą  w  sprawach
znajdujących się w zakresie działania Izby i zrzeszonych w niej członków,

5) przeprowadzanie  egzaminów  czeladniczych,  mistrzowskich  i  innych,  wydawanie
świadectw i dyplomów oraz innych zaświadczeń,

6) wspieranie działań na rzecz reprezentacji interesów gospodarczych rzemiosła oraz małych
i średnich przedsiębiorców w regionie i na szczeblu ogólnokrajowym,

7) uczestniczenie w realizacji zadań systemu oświaty i wychowania w celu kształcenia kadr,
8) zakładanie,  prowadzenie  i  popieranie  we  współpracy  z  władzami  oświatowymi  szkół

zawodowych i dokształcających,
9) realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi

przepisami i udzielanie porad w tym zakresie,
10) koordynacja  działalności  cechów  w  zakresie  szkolenia  uczniów  w  zakładach

rzemieślniczych,  propagowanie  nauki  zawodu oraz  współpraca  z  organami  administracji
rządowej i samorządowej w powyższym zakresie,

11) inicjowanie  i  rozwijanie  postępu  technicznego,  wzornictwa  i  wynalazczości,  a
w szczególności  propagowanie  nowych  rozwiązań  technicznych  i  technologicznych,
podejmowanie  działań  na  rzecz  wdrażania  w  zakładach  rzemieślniczych  norm
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jakościowych,
12) współdziałanie  z  właściwymi  organami  państwowymi  w  zakresie  realizacji  polityki

podatkowej,
13) rozpatrywanie  spraw  związanych  z  organizacją  sieci  cechów  i  spółdzielni  oraz

prowadzenie ewidencji zrzeszonych w Izbie podmiotów,
14) rozpatrywanie skarg na działalność członków zrzeszonych w Izbie,
15) prowadzenie współpracy zagranicznej,  w tym w szczególności  podejmowanie działań  na

rzecz  pozyskiwania  środków  Unii  Europejskiej  oraz  uczestnictwa  w  programach
szkoleniowych Unii Europejskiej,

16) organizowanie szkoleń instruktażowych oraz kursów szkoleniowych,
17) prowadzenie informacji o zakładach rzemieślniczych oraz ich działalności,
18) wnioskowanie  o  przyznanie  oraz  przyznawanie  odznaczeń  dla  zrzeszonych  cechów,

spółdzielni  i  innych  podmiotów  oraz  zrzeszonych  w  nich  rzemieślników  oraz  ich
pracowników,

19) badanie  i  ocena  sytuacji  rzemiosła,  sporządzanie  sprawozdań  statystycznych  oraz
współpraca w tym zakresie z terenowymi organami administracji rządowej i samorządów,

20)  prowadzenie działalności promocyjnej, integracyjnej na rzecz wszystkich członków oraz
pomoc w nawiązaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą, 

21) powoływanie rzeczoznawców oraz ich rekomendowanie osobom prawnym i fizycznym.

2. Ponadto Izba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

1) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami  własnymi lub dzierżawionymi,
2) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych  i pracodawców,
3) 85.20.Z Szkoły podstawowe,  
4) 85.31.B Licea ogólnokształcące,
5) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
6) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe,
7) 85.32.A Technika,
8) 85.31.C Licea profilowane, 
9) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane 

3. Dla realizacji zadań gospodarczych Izba może powołać i prowadzić wyodrębnione zakłady
własne oraz wchodzić w spółki.

4. Izba  jest  uprawniona  do  potwierdzania  egzaminów  kwalifikacyjnych  świadectwami  i
dyplomami oraz opatrywania ich pieczęcią i godłem państwa.

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 5.

Członkami  Izby  mogą  być  cechy,  spółdzielnie  rzemieślnicze,  a  także  inne  jednostki
organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. 

§ 6.

Członkowie Izby mają prawo do:
1) korzystania  z  pomocy,  poradnictwa,  instruktażu,  szkoleń  i  innych  usług  zgodnych  ze

statutową działalnością Izby, 
2) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Zjeździe, 
3) uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w działalności Izby i pracy jej organów,
4) zgłaszania wniosków i postulatów w sprawie działalności Izby i jej organów, 
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5) uzyskiwania informacji o działalności Izby i jej organów.

§ 7.

Członkowie Izby mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu Izby oraz uchwał jej organów statutowych,
2) terminowego uiszczania składek członkowskich,
3) czynnego uczestnictwa w życiu Izby. 

§ 8.

1. Składki  członkowskie  uiszczane  przez  członków  Izby  przeznaczane  są  na  realizację  celów
statutowych Izby.

2. Wysokość składki rocznej, o której mowa w ust. 1, jest iloczynem członków danej organizacji i
kwoty składki ustalanej przez Zarząd Izby na jednego członka organizacji, o której mowa w § 5
ust.  1  na  dany rok  kalendarzowy.  W obliczeniu  powyższym uwzględnia  się  ilość  członków
zrzeszonych w danej organizacji według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za
który  występuje  obowiązek  składkowy.  Członkowie  Izby,  o  których  mowa  w  §  5  ust.  1
przedkładają do wiadomości Izby listę zrzeszonych członków według stanu na dzień 31 grudnia
roku poprzedzającego rok, za który występuje obowiązek składkowy.

3. Zarząd Izby ustala składkę członkowską dla członków określonych w § 5 ust. 2 na zasadach
odrębnych.

4. Składka  członkowska  uiszczana  jest  nie  później  niż  na  koniec  każdego  kwartału,  za  który
występuje obowiązek składkowy w wysokości ¼ składki rocznej. 

5. W  szczególnie  trudnej  sytuacji  finansowej  członka  Izby,  Zarząd  Izby  działając  na  jego
udokumentowany wniosek, może go zwolnić z obowiązku składkowego lub odroczyć termin
zapłaty składki. 

§ 9.

1. Przyjęcie  członka Izby następuje  w drodze  uchwały Zarządu Izby podjętej  bezwzględną
większością głosów. Nie przyjęcie uchwały wymaganą większością oznacza odmowę przyjęcia
członka.

2. Uchwała  podejmowana  jest  na  wniosek  kandydata  potwierdzający  spełnianie  przez  niego
warunków § 5 Statutu i po złożeniu przez niego stosownej deklaracji członkowskiej.

3. Deklaracja członkowska zawiera podstawowe informacje o kandydacie, a w szczególności pełną
nazwę, adres siedziby i statut, a w przypadku gdy prawo nie nakłada na kandydata obowiązku
jego posiadania informację o organach mających prawo reprezentowania kandydata na zewnątrz.

4. Zarząd Izby zawiadamia kandydata w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały o jego przyjęciu lub
odmowie przyjęcia w charakterze członka Izby.

5. Uchwała o przyjęciu członka Izby wchodzi w życie w terminie określonym przez Zarząd Izby
jednak nie wcześniej jak z dniem podjęcia uchwały. 

6. Kandydat,  któremu  odmówiono  przyjęcia  może  wnieść  odwołanie  do  najbliższego  Zjazdu
Delegatów Małopolskiej  Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości,  odbywającego się po podjęciu
przez  Zarząd  Izby  uchwały,  o  której  mowa  w  ust.  1.  Postanowienia  §  13  stosuje  się
odpowiednio.

§ 10

Ustanie członkostwa w Izbie następuje na skutek wystąpienia lub wykluczenia.
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§ 11

1. Uchwała  o  wykluczeniu  członka  Izby  jest  podejmowana  przez  Zarząd  Izby  w  sytuacji  gdy
członek  Izby  w  swojej  działalności  w  sposób  rażący  lub  uporczywy  narusza  prawo  lub
postanowienia Statutu lub uchwał organów Izby. 

2. O zamiarze podjęcia uchwały Zarząd Izby powiadamia właściwego członka Izby, umożliwiając
mu  przedstawienie  własnego  stanowiska,  w  terminie  nie  krótszym  niż  30  dni  od  dnia
potwierdzenia otrzymania przez członka Izby wezwania o złożenie wyjaśnień.

3. Uchwała  o  której  mowa  w  ust.  1  podejmowana  jest  bezwzględną  większością  głosów,  po
zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Izby, a gdy dotyczy członka określonego w § 5 ust. 2
także po zasięgnięciu opinii “Zrzeszenia Przedsiębiorców”.

4. Uchwała  o  wykluczeniu  członka  Izby  podejmowana  jest  po  zagwarantowaniu  mu  jego
uprawnienia określonego w ust. 2. Uchwała wraz z uzasadnieniem przesyłana jest niezwłocznie
członkowi Izby, którego dotyczy, nie później jednak jak w ciągu 7 dni.

5. Uchwała  o  wykluczeniu  członka  Izby  wchodzi  w  życie  po  upływie  60  dni  od  dnia  jej
podjęcia, po czym może zostać zamieszczona w organie publikacyjnym Izby.

6. W przypadku  utraty  osobowości  prawnej  przez  członka  Izby  określonego  w §  5  ust.  1,
Zarząd  Izby  postanawia  o  jego  wykluczeniu.  Postanowienia  §  12  stosuje  się  odpowiednio
natomiast postanowień § 11 ust. 2-5 oraz § 13 nie stosuje się. 

§ 12

1. Z chwilą wejścia w życie uchwały, o której mowa w § 11, udział przedstawicieli członka Izby,
którego dotyczy ta uchwała w organach Izby ulega wygaśnięciu. Fakt ten zostaje potwierdzony
stosowną uchwałą właściwego organu Izby, a gdy dotyczy Prezesa Izby – Zarządu Izby.

2. Do czasu wejścia w życie uchwały, o której mowa w § 11, udział przedstawicieli członka Izby,
którego dotyczy ta uchwała, w organach Izby ulega zawieszeniu.

§ 13

1. Do czasu wejścia w życie uchwały, o której mowa w § 11, członek Izby, którego dotyczy ta
uchwała  może  wnieść  odwołanie  do  Zjazdu  Delegatów  Małopolskiej  Izby  Rzemiosła  i
Przedsiębiorczości.

2. Rozpatrzenie  odwołania  następuje  na  najbliższym  Zjeździe,  odbywającym  się  po  przyjęciu
uchwały o której mowa w § 11. W rozpatrywaniu odwołania członka Izby może uczestniczyć
zaproszony jego przedstawiciel celem złożenia wyjaśnień.

3. Rozpatrzenie odwołania obejmuje:
1) przedstawienie odwołania,
2) przedstawienie stanowiska Zarządu Izby wraz z uzasadnieniem,
3) głosowanie w sprawie rozpatrzenia odwołania.

4. Uchwała Zjazdu Delegatów Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w przedmiocie 
      rozpatrzenia odwołania może zostać poprzedzona dyskusją, w tym wysłuchaniem wyjaśnień   
      przedstawiciela członka Izby, który wniósł odwołanie i zostaje przyjęta większością 2/3 głosów.
      Nie przyjęcie uchwały oznacza nieuwzględnienie odwołania.
5. Uchwała o której mowa w ust. 4 jest ostateczna i z chwilą jej podjęcia uchyla uchwałę Zarządu  
      Izby o wykluczeniu członka Izby oraz jej skutki.

§ 14

1. Wystąpienie członka Izby następuje w wyniku złożenia przez niego zawiadomienia w formie
pisemnej.

2. Zawiadomienie składane Zarządowi Izby jest skuteczne z dniem określonym w zawiadomieniu,
jednak nie wcześniej niż z dniem jego otrzymania przez Izbę.
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3. Udział  przedstawiciela  członka  Izby  w  organach  Izby  ustaje  w  terminie  określonym  w  
ust. 2. Postanowienia § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Rozdział III

Organy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

§ 15.

1. Organami Izby są:

a) Zjazd Delegatów Izby, zwany dalej Zjazdem,
b) Prezes Izby,
c) Zarząd Izby,
d) Komisja Rewizyjna Izby.

2. Wybory  organów  Izby  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym  spośród  delegatów  na  Zjazd  i
nieograniczonej liczby kandydatów.

3. Kadencja organów Izby wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. b – d) wynosi 4 lata, licząc od dnia
wyboru organu.

4. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Zjazd  Izby  na  wniosek  Zarządu  Izby,  Komisji
Rewizyjnej  Izby lub  co  najmniej  połowy członków Izby może  skrócić  kadencję  wszystkich
organów Izby uchwałą podjętą większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków.

5. Wyboru członków Zarządu Zjazd dokonuje w ten sposób, że  połowę składu Zarządu Zjazd
wybiera  spośród  kandydatów  wskazanych  przez  Prezesa  Izby,  a  druga  połowę  spośród
kandydatów zgłoszonych przez delegatów, przy czym wybór  kandydatów zgłoszonych przez
delegatów odbywa się po ogłoszeniu wyników wyborów kandydatów wskazanych przez Prezesa
Izby.  W  przypadku  gdy  ilość  członków  Zarządu  którzy  mają  być   wybrani  jest  liczbą
nieparzystą,  połowę  Zarządu,  którą   Zjazd  wybiera  spośród  kandydatów  wskazanych  przez
Prezesa Izby zaokrągla się w górę. 

6. Postanowienia ust. 2, 3, 4 i 5 nin. Paragrafu  jak również postanowienia Statutu dotyczące  
    wyboru,  dymisji i odwoływania członków zarządu nie dotyczą Dyrektora Izby, który mocą nin.  
    Statutu jest członkiem zarządu przez cały okres zatrudnienia na tym stanowisku pracy.  

§ 16.

1. Łączenie  członkostwa  w  dwóch  lub  więcej  organach  kolegialnych  Izby,  za  wyjątkiem
Zjazdu jest wykluczone.

2. Członkowie organów Izby nie mogą pełnić funkcji kierowniczych w innych organizacjach
samorządu gospodarczego,  zawodowego lub organizacji pracodawców.

3. Zakaz  określony  w  ust.  1  nie  dotyczy  osób  sprawujących  te  funkcje  w  organizacjach
zrzeszonych  w  Izbie  i  w  ogólnokrajowych  organizacjach  rzemiosła  oraz  małej  i  średniej
przedsiębiorczości.

4. Prezes Izby nie może jednocześnie pełnić funkcji Starszego Cechu lub Prezesa Spółdzielni.
W przypadku wyboru na Prezesa  wybrany kandydat składa  w trakcie  Zjazdu przed delegatami
pisemne  zobowiązanie  o  rezygnacji  z  funkcji  Starszego  Cechu  lub  Prezesa  Spółdzielni.
Rezygnacja winna nastąpić  w terminie 1 tygodnia od daty wyboru, pod rygorem nieważności
wyboru.  Kopię  pisma  zawierającego  rezygnację  z  funkcji,  o  których  mowa  zainteresowany
przesyła na adres Izby niezwłocznie po jego złożeniu we właściwym podmiocie. W przypadku
nie złożenia rezygnacji w terminie, o którym mowa wyżej, dokonany wybór jest nieważny, a
Zarząd  Izby  niezwłocznie  zwołuje   Zjazd   Nadzwyczajny,  którego  przedmiotem  będzie
potwierdzenie nieważności wyboru i przeprowadzenie nowego  wyboru.   Osoba której dotyczy
nieważność  wyboru  jest  zobowiązana  do  zwrotu  Izbie  kosztów  zwołania  i  odbycia  Zjazdu
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Nadzwyczajnego, którego przedmiotem jest nowy wybór.
5. W  przypadku  dobrej  kondycji  finansowej  Izby  członkom  organów  Izby  za  wyjątkiem

Zjazdu będą przyznawane diety. Górną granicę diet dla Prezesa Zarządu, Członków Zarządu i
Komisji Rewizyjnej ustala Zjazd na wniosek Komisji Rewizyjnej. Decyzję o przyznaniu diety
podejmuje Prezes Zarządu, ustalając jej wysokość i czas wypłacania zgodnie z Regulaminem
Diet.  Przez  dobrą  kondycję  finansową Izby rozumie  się  sytuację,  w której  za  poprzedni  rok
obrachunkowy rachunek zysków i strat nie wykazuje straty. Regulamin diet zatwierdza Zjazd.
Postanowienie to nie dotyczy Dyrektora Izby.

Zjazd Delegatów Izby

§ 17

1. Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał
we wszystkich sprawach będących w kompetencji Izby.

2. Delegatami  na  Zjazd  są  członkowie  cechów,  spółdzielni  rzemieślniczych  oraz  innych
jednostek  organizacyjnych  zrzeszonych  w  Izbie,  wybrani  na  zasadach  określonych  w
niniejszym  Statucie  oraz  na  podstawie  odrębnych  przepisów  właściwych  dla  cechów,
spółdzielni i innych jednostek.

3. Ilość mandatów delegatów, o których mowa w ust. 2 jest proporcjonalna do ilości członków
zrzeszonych  w  organizacjach,  o  których  mowa  w  ust.  2  tak,  że  na  każdą  organizację
przypada dwóch delegatów oraz dodatkowo po jednym delegacie na każdych 50 członków
organizacji  zrzeszających  powyżej  50  członków.  Ilość  członków  zrzeszonych  w
organizacjach, o których mowa w ust. 2 ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku
kalendarzowego. 

4. Członkowie  Izby,  którzy  zalegają  z  zapłatą  składek  członkowskich  za  okres  chociażby
jednego kwartału nie  mają czynnego prawa wyborczego (do głosowania podczas Zjazdu
Delegatów). Postanowienie to nie dotyczy członków odnośnie, których Zarząd Izby podjął
decyzję o zwolnieniu z obowiązku składkowego lub odroczył termin zapłaty składki.

§ 18

1. W Zjeździe uczestniczą przedstawiciele organów Izby kończącej się kadencji.
2. W Zjeździe uczestniczyć mogą:

a) przedstawiciele  ogólnokrajowych  organizacji  rzemiosła  oraz  małej  i  średniej
przedsiębiorczości,

b) zaproszeni przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej.
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 uczestniczą w Zjeździe bez prawa do głosowania chyba, że są

równocześnie delegatami na Zjazd.

§ 19

1. Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy:

1) uchwalanie na wniosek Zarządu Izby planów finansowych i rzeczowych Izby,
2) przyjmowanie sprawozdania Zarządu Izby z wykonania planów finansowych i rzeczowych

Izby oraz przyjmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Izby łącznej uchwały w sprawie
absolutorium dla Prezesa Izby i Zarządu Izby,

3) przyjmowanie sprawozdania Prezesa Izby z działalności w upływającej kadencji,
4) przyjmowanie  sprawozdań  z  działalności  Zarządu  Izby  oraz  Komisji  Rewizyjnej  oraz

podejmowanie w tej sprawie uchwał, 
5) wybór Prezesa Izby, członków Zarządu  oraz przyjmowanie dymisji członków Zarządu Izby,

a także wniosków Prezesa Izby o odwołanie członków Zarządu Izby,
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6) wybór i odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby oraz na jego wniosek składu
Komisji Rewizyjnej,

7) wybór delegatów na zjazdy i kongresy ogólnokrajowych organizacji rzemiosła oraz małej i
średniej przedsiębiorczości,

8) przyjmowanie  stanowiska  w  węzłowych  sprawach  społecznych  i  gospodarczych  oraz
uchwalanie programów działania Izby,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby,
10)  podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości,
11)  uchwalanie Statutu Izby i jego zmian, 
12)  składanie  do  Prezesa  Izby  i  Zarządu  Izby  wniosków  dotyczących  realizacji  zadań

statutowych Izby,
13)  wyrażanie opinii  w sprawach przedłożonych z własnej inicjatywy przez Prezesa

Izby, Zarząd Izby, Komisję Rewizyjną Izby oraz członków Izby,
14)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  nadawania  tytułów  honorowych,  a  w

szczególności Honorowego Prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
2. Uchwały określone w ust. 1 pkt. 3), 5) i 6) podejmowane są co cztery lata licząc od dnia

wyboru chyba, że Zjazd zwołany został w trybie ust. 3 lub na podstawie § 22.
3. W przypadku nie udzielenia absolutorium Prezes Izby i Zarząd Izby podają się do dymisji.

Celem jej rozpatrzenia dwudziestego ósmego dnia od dnia nie udzielenia absolutorium odbywa
się Zjazd Nadzwyczajny. Do czasu rozpatrzenia dymisji Prezesa Izby i Zarządu Izby wykonują
oni  swoje  obowiązki  w  zakresie  niezbędnym  do  prawidłowego  wykonywania  zadań  Izby.
Postanowień § 20 ust. 4 nie stosuje się.

§ 20

1. Zjazd zwoływany jest corocznie przez Zarząd Izby nie później niż do końca II kwartału każdego
roku  kalendarzowego,  a  odbywa  się  nie  wcześniej  niż  dwa  miesiące  po  jego  zwołaniu  
i nie później niż w dniu upływu III kwartału.

2. W przypadku, gdy Zarząd Izby nie podejmie uchwały o zwołaniu Zjazdu w terminie określonym
w ust. 1, Zjazd zwołuje swoją uchwałą Komisja Rewizyjna.

3. W uchwale o zwołaniu Zjazdu określa się miejsce, I i II termin obrad oraz ich porządek dzienny,
uwzględniając wnioski i postulaty zrzeszonych organizacji.

4. Informacja  o  zwołaniu  Zjazdu,  jego  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  przekazywana  jest
niezwłocznie  członkom  Izby,  jednakże  nie  później  jak  na  30  dni  przed  terminem  Zjazdu.
Członkowie Izby przekazują informację o zwołaniu Zjazdu delegatom. 

§ 21

1. Zjazd podejmuje uchwały w obecności, co najmniej połowy delegatów uprawnionych do udziału
w Zjeździe w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej ilości delegatów dla podjęcia
uchwał w I terminie, Zjazd odbywa się w II terminie, a podjęcie uchwał następuje bez względu
na ilość delegatów obecnych na Zjeździe.

2. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym chyba, że Statut
stanowi inaczej.

§ 22

1. W sytuacjach  szczególnych  Zarząd  Izby  z  inicjatywy  własnej  lub  na  wniosek,  co  najmniej
połowy  członków  Izby  może  zwołać  Zjazd  Nadzwyczajny,  który  odbywa  się  nie  później  
niż w 2 miesiące od dnia jego zwołania.

2.  Porządek Zjazdu Nadzwyczajnego zostaje określony w uchwale Zarządu Izby i  może zostać
uzupełniony uchwałą Zjazdu podjętą bezwzględną większością głosów. Postanowienia § 20 ust.
3 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku określonym w § 19 ust. 3 wyłącznym przedmiotem obrad Zjazdu jest rozpatrzenie
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wniosku o dymisję Prezesa Izby i Zarządu Izby, a w przypadku jej przyjęcia i ich odwołania
 - wybór nowego Prezesa Izby, oraz na jego wniosek Zarządu Izby. 

4. Przyjęcie dymisji Prezesa Izby oraz Zarządu Izby następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów. 

5. Prezes Izby i Zarząd Izby wybrani w trybie ust. 3 pełnią swoje funkcje do końca kadencji, na
którą zostali wybrani poprzedni Prezes Izby i Zarząd Izby.

§ 23

1. Obrady Zjazdu otwiera  Prezes  Izby,  a  gdy nie  może  tego  uczynić  Zjazd  otwiera  najstarszy
wiekiem Wiceprezes Zarządu Izby.

2. Po  otwarciu  Zjazdu,  Prezes  Izby  przeprowadza  wybór  Przewodniczącego  Zjazdu  spośród
delegatów Zjazdu.

3. Przewodniczący Zjazdu wybierany jest bezwzględną większością głosów.
4. Po  dokonanym  wyborze  Przewodniczący  Zjazdu  przejmuje  przewodnictwo  obrad  i

przeprowadza wybór nie więcej jak trzech Zastępców Przewodniczącego Zjazdu oraz Sekretarza
i Zastępcy Sekretarza Zjazdu, którzy wspólnie tworzą Prezydium Zjazdu. 

5. Wybór określonych w ust. 4 członków Prezydium Zjazdu następuje w trybie określonym dla
Przewodniczącego Zjazdu.

6. W przypadku, gdy Zjazd zwoływany jest w trybie § 19 ust. 3, § 20 ust. 2 lub § 39 ust. 2 pkt. 2)
czynności określone w ust. 1 i 2 dokonuje odpowiednio Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Izby lub Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby.

7. Zadania  i  kompetencje  Przewodniczącego  Zjazdu  oraz  pozostałych  członków  Prezydium
określa regulamin obrad Zjazdu. 

8. Ze  Zjazdu  sporządza  się  protokół,  który  podpisują  Przewodniczący  Zjazdu  i  Sekretarz
Zjazdu, a gdy ci nie mogą tego uczynić ich zastępcy. 

Prezes Izby

§ 24

Prezes Izby jest najwyższym reprezentantem Izby w jej kontaktach z organami władzy publicznej
oraz organizacjami społecznymi i instytucjami życia publicznego.

§ 25

Prezes Izby wybierany jest  spośród delegatów przez Zjazd,  w głosowaniu tajnym,  bezwzględną
większością głosów.

§ 26

Do zadań Prezesa Izby należy:
1) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Izby,
2) nadzorowanie za pośrednictwem Dyrektora Izby wykonania uchwał Zjazdu i Zarządu Izby,
3) pozostawanie  w stałym kontakcie  i  prowadzenie  konsultacji  z  członkami  Izby,  w tym

poprzez organizowanie w miarę potrzeby posiedzeń Rady Starszych, z inicjatywy własnej
lub na wniosek zrzeszonych członków,

4) na prośbę zrzeszonych organizacji oraz Zrzeszenia Przedsiębiorców Izby uczestniczenie w
rozwiązywaniu węzłowych problemów tych organizacji,

5) prezentowanie organom władzy publicznej, organizacjom społecznym i instytucjom życia
publicznego  stanowiska  Izby  wobec  podstawowych  problemów  społecznych,
ekonomicznych i zawodowych regionu, w szczególności w oparciu o uchwały Zjazdu i
Zarządu Izby,
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6) składanie Zjazdowi sprawozdania z działalności w upływającej kadencji,
7) przedstawianie Zjazdowi i Komisji Rewizyjnej Izby stanowiska Zarządu Izby w sprawach

będących w jego kompetencji,
8) występowanie do Zjazdu z wnioskami w sprawie dymisji własnej i Zarządu Izby oraz w

sprawie odwołania członków Zarządu Izby,

§ 27

Prezes wykonuje swoje uprawnienia w zakresie nadzoru nad wykonaniem uchwał Zjazdu i Zarządu
Izby za pośrednictwem Dyrektora Izby poprzez:

a) wgląd do dokumentów Izby
b) zlecanie Dyrektorowi Izby a poprzez niego innym pracownikom Izby opracowania analiz,

opinii, i zestawień, wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa
c) przedstawianie  wniosków wynikających  z nadzoru Zjazdowi i  Zarządowi Izby,  a także

Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na ich wniosek.

§ 28

Celem poddania konsultacji i zaopiniowaniu projektów i rozstrzygnięć przygotowywanych przez
siebie lub Zarząd Izby, Prezes Izby może zwoływać posiedzenia Rady Starszych, w skład której
wchodzą osoby kierujące organizacjami, o których mowa w § 5.

Zarząd Izby

§ 29

Zarząd  Izby  jest  organem  wykonawczym  Izby,  realizującym  zadania  wynikające  ze  Statutu  i
uchwał Zjazdu i reprezentującym Izbę na zewnątrz.

§ 30

1. W skład Zarządu Izby wchodzą:
a) Prezes Izby jako przewodniczący,
b) 5-7 członków Zarządu Izby, w tym nie więcej jak 2 Zastępców Prezesa Zarządu Izby
i Dyrektor Izby. 

Dyrektor Izby jest członkiem zarządu przez cały okres zatrudnienia na tym stanowisku pracy.
W skład Zarządu może wchodzić tylko jeden członek organizacji zrzeszonej w Izbie. 
2. Zarząd  Izby  działając  na  wniosek  Prezesa  Izby  wybiera  w  głosowaniu  Zastępców  Prezesa

Zarządu  Izby,  wskazując  Pierwszego  Zastępcę.  Zastępcy  Prezesa  wraz  z  Prezesem  tworzą
Prezydium Zarządu. 

3. W posiedzeniach  Zarządu  Izby z  głosem doradczym uczestniczyć  może  Główny Księgowy
Izby.

4. Zarząd Izby może zaprosić  do udziału w swoim posiedzeniu inne osoby,  o ile ich obecność
będzie niezbędna dla podjęcia decyzji przez Zarząd Izby.

5. W przypadku, gdy Prezes Izby nie może przewodniczyć pracom Zarządu Izby, w jego   
    zastępstwie działa przez niego upoważniony Zastępca Prezesa Zarządu Izby. W przypadku braku 
    takiego upoważnienia, w zastępstwie Prezesa Izby działa Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu 
   Izby. 

§ 31

1. Zarząd i Prezydium Zarządu działa na podstawie Regulaminu Pracy Zarządu uchwalonego na
pierwszym po wyborze posiedzeniu Zarządu.
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2. Do zadań Zarządu Izby należy:
1) przygotowanie  projektów  rocznych  planów  finansowych  i  rzeczowych  oraz  ich

przedkładanie Zjazdowi,
2) wykonywanie uchwalonych przez Zjazd rocznych planów finansowych i rzeczowych,
3) składanie sprawozdań z wykonania rocznych planów finansowych i rzeczowych, a także

wykonania  uchwał Zjazdu określających zadania Zarządu Izby,  a także sprawozdań z
działalności między Zjazdami,

4) prowadzenie gospodarki finansowej i gospodarowanie mieniem Izby,
5) prowadzenie konsultacji z członkami Izby w zasadniczych dla Izby sprawach,
6) przyjmowanie  i  wykluczanie  członka  Izby  oraz  przyjmowanie  zawiadomienia  o  jego

wystąpieniu z Izby, 
7) określanie zadań Dyrektora Izby,
8) uchwalanie na wniosek Dyrektora Izby zasad wynagradzania pracowników Izby,
9) udzielanie odpowiedzi na wystąpienia członków Izby,
10) powoływanie  i  odwoływanie  komisji  egzaminacyjnych  i  ich  członków oraz  ustalanie

szczegółowych zasad działania komisji, w tym zasad odpłatności za egzaminy,
11) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zatrudnienia  i  zwolnienia  Dyrektora  Izby  po

uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną Izby.
3. Do  reprezentowania  Izby  i  zaciągania  zobowiązań  upoważnieni  są:  Prezes  Izby  działający

łącznie z Zastępcą Prezesa Zarządu  i Dyrektorem Izby lub dwóch Zastępców Prezesa Zarządu
Izby działających łącznie z Dyrektorem Izby.

§ 32

Celem przygotowania stanowiska Izby w węzłowych problemach środowiska, Zarząd Izby może
powoływać komisje problemowe. Organizację i zakres działania komisji określa uchwała Zarządu
Izby.

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu Izby zwoływane są w miarę potrzeb przez Prezesa Izby, który określa ich
porządek dzienny. Postanowienia § 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

2. Na wniosek Prezesa Izby lub członków Zarządu Izby,  Zarząd Izby w drodze postanowienia
może zmienić porządek dzienny posiedzenia.

3. Zarząd Izby obraduje w formie posiedzeń,  w obecności,  co najmniej  połowy ogólnej liczby
członków, w tym Prezesa Izby lub upoważnionego Zastępcy Prezesa Zarządu Izby. 

4. Z posiedzeń Zarządu Izby sporządzany jest protokół, który przedkładany jest przez Prezesa Izby
do zatwierdzenia Zarządowi Izby. Zmiany w protokole Zarządu Izby przyjmowane są w formie
uchwały. Przyjęty przez Zarząd Izby protokół podpisywany jest przez Prezesa Izby oraz osobę,
która protokół sporządziła.

§ 34

1. Członkowie Izby, wykonując swoje prawa mogą kierować do Zarządu Izby wnioski w formie
pisemnej we wszelkich sprawach dotyczących swoich organizacji i Izby.

2. Zarząd Izby lub z jego upoważnienia Dyrektor Izby udziela w formie pisemnej odpowiedzi na
wnioski w terminie do 30 dni od ich wpłynięcia.

§ 35

1. Zarząd Izby wykonuje swoje zadania za pośrednictwem Dyrektora Izby oraz pracowników Izby.
Dyrektor Izby wykonuje funkcje Pracodawcy w rozumieniu art.31 Kodeksu Pracy.

2. Zarząd  Izby może  upoważnić  Dyrektora  Izby do bieżącego  wykonywania  zadań  w zakresie
niezbędnym dla prawidłowego działania Izby.
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Komisja Rewizyjna Izby

§ 36

Komisja  Rewizyjna  Izby  jest  organem  kontrolnym,  uprawnionym  do  kontroli  całokształtu
działalności finansowej i majątkowej Izby.

§ 37

W skład Komisji  Rewizyjnej  Izby wchodzą Przewodniczący oraz 4 członków, w tym Zastępca
Przewodniczącego  ustanawiany  w  drodze  postanowienia  przez  Przewodniczącego  Komisji
Rewizyjnej Izby.

§ 38

Do zadań Komisji Rewizyjnej Izby należy:
1) okresowe badanie działalności Prezesa Izby i Zarządu Izby oraz jej skutków finansowych i

materialnych,
2) okresowe  badanie  ksiąg  i  dokumentów  finansowych  w  zakresie  ich  zgodności  z

obowiązującym prawem, Statutem Izby oraz uchwałami Zjazdu,
3) badanie  sprawozdań  finansowych  Zarządu  Izby  i  przedkładanie  Zjazdowi  wniosku  w

sprawie absolutorium dla Prezesa Izby i Zarządu Izby,
4) składanie Zjazdowi sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej Izby,
5) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawianych do zaopiniowania przez Zarząd.

§ 39

1. Komisja Rewizyjna Izby wykonuje swoje zadania poprzez:

1) wgląd do wszelkich dokumentów finansowych i administracyjnych Izby, dokonywanie
ich odpisów i kopii,

2) wgląd do protokołów z posiedzeń Zarządu Izby i komisji problemowych,
3) zlecanie Zarządowi Izby opracowania analiz, zestawień i ocen,
4) otrzymywanie  wyjaśnień  od  Prezesa  Izby,  członków Zarządu  Izby,  Dyrektora  Izby i

Głównego Księgowego Izby,
5) wydawanie  opinii  i  zaleceń  Prezesowi  Izby,  Zarządowi  Izby,  Dyrektorowi  Izby oraz

Głównemu Księgowemu Izby.

2. W  przypadku  stwierdzenia  rażących  nieprawidłowości  w  działalności  o  charakterze
finansowym i majątkowym Prezesa Izby i Zarządu Izby, Komisja Rewizyjna Izby może:

1) wydać  postanowienie  o  zawieszeniu  wykonania  uchwały  Zarządu  Izby  lub  decyzji
Prezesa Izby lub 

2) zwołać Nadzwyczajny Zjazd.

3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2) stosuje się odpowiednio § 22 ust. 1 i 2.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna Izby obraduje nie rzadziej, niż co kwartał na posiedzeniach zwoływanych
przez Przewodniczącego z inicjatywy własnej, na wniosek członków Komisji Rewizyjnej lub
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członków Izby. Porządek dzienny posiedzenia określa Przewodniczący uwzględniając wnioski
złożone  przez  wnioskodawców.  Komisja  Rewizyjna  Izby  może  zmienić  porządek  dzienny
posiedzenia na wniosek Przewodniczącego lub członków Komisji.

2. Komisja  Rewizyjna  Izby  obraduje  w  obecności,  co  najmniej  3/5  członków,  w  tym
Przewodniczącego  lub  upoważnionego  przez  niego  Zastępcy  Przewodniczącego.  Uchwały
Komisji  podejmowane  są  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku  równej  ilości  głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji,  a w razie jego nieobecności głos upoważnionego
przez niego Zastępcy Przewodniczącego. 

3. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Izby sporządzany jest protokół, który po jego zatwierdzeniu
przez jej członków podpisywany jest przez Przewodniczącego i osobę która protokół sporządziła

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Zarząd o wynikach przeprowadzonych kontroli
i ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu. 

Rozdział IV

Likwidacja Izby

§ 41

1. O  likwidacji  Izby  oraz  przeznaczeniu  jej  majątku  decyduje  Zjazd  większością  3/4  głosów
delegatów.

2. Likwidatora Izby powołuje Zjazd większością głosów, o której mowa w ust. 1.

Rozdział V

Zmiany statutu.

§ 42

1. Wniosek o zmianę w statucie lub uchwalenie nowego statutu składany jest w formie  pisemnej
przez co najmniej 10 członków Izby, Zarząd Izby lub Komisję Rewizyjną Izby nie później jak
na  5  tygodni  przed  terminem  Zjazdu.  Wniosek  ten  powinien  zawierać  uzasadnienie
proponowanych zmian.

2. Wnioskodawcy zmiany w Statucie lub uchwalenia nowego Statutu, po jego złożeniu przesyłają
go niezwłocznie do wiadomości wszystkich członków Izby.

3. Uchwała Zjazdu w sprawie uchwalenia Statutu lub jego zmiany zapada większością 2/3 głosów.
4. Przedmiotem obrad Zjazdu mogą być jedynie te projekty nowego Statutu lub zmian w Statucie

obowiązującym, które zostały przedłożone w trybie określonym w niniejszym postanowieniu.

Kraków, 10 lipca 2015 r. 
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