IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA
W TORUNIU

STATUT

MARZEC 2018

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, zwana dalej "Izbą" jest niezależną organizacją samorządu
gospodarczego, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców, mającą osobowość prawną,
o numerze KRS 0000074925 działającą na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. „O izbach
gospodarczych”, Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawy o organizacjach
pracodawców z dnia 23 maja 1991 r., i niniejszego statutu.

§2
Siedzibą Izby jest miasto Toruń.
§3
1. Obszarem działania Izby jest terytorium RP.
2. Izba może na swoim obszarze działania tworzyć strukturę terenową oraz branżową w formie
terenowych Oddziałów Izby oraz sekcji branżowych i komisji.
3. Izba może tworzyć zagraniczne jednostki organizacyjne w formie Przedstawicielstw Izby. Utworzenie
Przedstawicielstwa Izby za granicą następuje zgodnie z porządkiem prawnym miejsca ustanowienia
przedstawicielstwa. Tryb powoływania przedstawicielstwa, sposób organizacji przedstawicielstwa, oraz
zasady jego finansowania, każdorazowo określi uchwała Zarządu Izby. W sprawach nie uregulowanych
stosuje się odpowiednio przepisy o Oddziałach Izby.
§4
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.
§5
Izba używa w odniesieniu do poszczególnych jednostek organizacyjnych następujących nazw:
1. 1.1. IZBA
- Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
2. 1.2. Oddziały terenowe
- Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
a. Oddział w ...........................
b. adres...................................
3. Izba używa własnego logo w postaci znaku graficznego.
4. Izba używa następujących pieczęci:
- Pieczęć okrągła z logo Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu pośrodku i napisem:
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w TORUNIU.
-Pieczęć z logo Izby Przemysłowo-Handlowej i napisem:
IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA w TORUNIU i adresem Izby.
-Pieczęć z napisem IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA i adresem Izby.
Dział II
ZADANIA IZBY I SPOSÓB ICH REALIZACJI
§6
Izba samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
wewnętrzne dotyczące jej działalności.

uchwala akty

§7
Celami statutowymi Izby są w szczególności:
1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych swoich członków;
2) współtworzenie założeń i warunków rozwoju gospodarki, oraz występowanie w imieniu
reprezentowanych podmiotów wobec organów administracji publicznej i samorządu
gospodarczego;
3) współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego;
4) wspieranie przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej;
5) współuczestniczenie w wypracowywaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących gospodarki;
6) upowszechnianie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania oraz
promowania postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego;
7) ugruntowanie kanonów etyki zawodowej wśród kadry menedżerskiej reprezentującej zrzeszone
w Izbie podmioty gospodarcze;
8) wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej oraz
współudział w ich opracowywaniu;
9) prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z
partnerami w kraju i za granicą;
10) prowadzenie baz danych o podmiotach gospodarczych;
11) udzielanie podmiotom gospodarczym pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów dotyczących
prowadzonej przez nie działalności;
12) wydawanie na podstawie odrębnych przepisów - dokumentów certyfikacyjnych oraz świadectw
o pochodzeniu towarów;
13) prowadzenie działalności oświatowej;
14) prowadzenie działalności wydawniczej;
15) propagowanie polubownego trybu rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków
gospodarczych oraz organizowanie i stwarzanie warunków do polubownego rozstrzygania tych
sporów;
16) udział w tworzonych poza organizacjami samorządu gospodarczego organach doradczych lub
opiniodawczych, zajmujących się problematyką gospodarczą i społeczną;
17) współpraca w zwalczaniu bezrobocia, wspieranie aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu;
18) ochrona interesów członków Izby przed monopolem i dumpingiem.
19) działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie, pracowników oraz dobra
publicznego,
20) ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Izbie wobec związków
zawodowych, pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu
terytorialnego,
21) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w zakresie
objętych zadaniami związków pracodawców.

§8
Cele statutowe Izby realizowane są w szczególności poprzez:
1) występowanie pod adresem właściwych organów z propozycjami i wnioskami we wszystkich
sprawach związanych z funkcjonowaniem gospodarki i prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) wyrażenie opinii o projektach rozwiązań prawno-gospodarczych oraz uczestniczenie,
na zaproszenie właściwych organów w ich opracowywaniu;
3) współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej;
4) delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach tych ciał opinio doradczych, których
działalność dotyczy spraw gospodarczych;
5) współdziałanie w sprawach gospodarczych z właściwymi organami administracji publicznej;

6) współdziałanie w sprawach gospodarczych z innymi podmiotami kreującymi lokalną politykę
gospodarczą;
7) współorganizowanie banków informacji, giełd i innych przedsięwzięć służących rozwojowi
przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej;
8) informowanie swoich członków o problemach rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju;
9) zapewnianie swoim członkom aktualnej informacji oraz niezbędnego doradztwa ekonomicznego,
prawnego i organizacyjnego;
10) organizację i uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, szkoleniach w zakresie objętym celami
i zadaniami samorządu gospodarczego;
11) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi
podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą;
12) wykonywanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;
13) inspirowanie w tworzeniu nowelizacji przepisów prawa;
14) pomoc dla członków Izby w zakresie najszerszego umożliwienia i reprezentacji ich osiągnięć poprzez
targi, wystawy (itd.) w kraju i zagranicą;
15) uczestniczenie w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz
innych porozumieniach.
§9
1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, w granicach celów statutowych
Izby:
1) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z);
2) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
3) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
4) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
5) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
6) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
7) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
8) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
9) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
10) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
11) wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).
2. Dochód z działalności, o której mowa w pkt. 1 służyć będzie realizacji celów statutowych Izby i nie
może być przeznaczony do podziału między członków Izby.
§ 10
Izba podejmować może niektóre zadania innych instytucji samorządowych, administracyjnych, społecznych
polegające np. na legalizowaniu dokumentów, wydawaniu certyfikatów, świadectw, zaświadczeń, opinii itp.
Dział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
1. Członkowie Izby dzielą się na:
1.
2.
3.

zwyczajnych,
wspierających,
honorowych;

2. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy przedsiębiorca i pracodawca;
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna (krajowa lub zagraniczna)
zainteresowana merytoryczną działalność Izby, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub inne
świadczenie na rzecz Izby;
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi
dla realizacji celów statutowych Izby oraz jej rozwoju;
5. Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi reprezentowani są przez swoich przedstawicieli;
6. W pracach Izby mogą uczestniczyć organizacje stowarzyszone, które uznają statutowe cele Izby i pragną
wspierać jej działania.
§ 12
1. Nabycie członkostwa Izby następuje na mocy uchwały Zarządu Izby, podjętej w oparciu o złożoną
deklarację członkowską;
2. Tryb nabycia członkostwa, określony w pkt 1 nie dotyczy członków – założycieli;
3. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby winien złożyć
deklarację członkowską, zobowiązać się na podstawie złożonej deklaracji wysokości składek
członkowskich do płacenia składek członkowskich oraz wnieść wpisowe; W przypadku nie przesłania
deklaracji składek członkowskich za rok bieżący przyjmuje się ostatnio przesłaną deklarację;
4. Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich uchwala Zarząd Izby;
5. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi
statutowe, chyba że uzna, iż podmiot ten nie daje rękojmi przestrzegania statutu Izby albo w swojej
dotychczasowej działalności rażąco naruszał zasady etyki i normy rzetelnego postępowania w obrocie
gospodarczym;
6. Członkostwo Izby ustaje w razie:
1) dobrowolnej rezygnacji członka Izby, w formie pisemnej,
2) zaprzestania przez członka Izby działalności gospodarczej,
3) podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby na wniosek Zarządu Izby lub Sądu
Koleżeńskiego Izby uchwały o wykluczeniu z członkostwa w Izby.
§ 13
1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie ze składu członków może nastąpić jeśli członek:
1) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki przyjętej w obrocie gospodarczym;
2) zalega z opłaceniem składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy;
3) rażąco narusza inne obowiązki członka Izby.
2. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, na wniosek Prezydium Zarządu
Izby, po stworzeniu mu możliwości złożenia wyjaśnień w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku
o wykluczenie przez Prezydium Zarządu Izby;
3. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składane jest
Zarządowi Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia wykluczonemu członkowi uchwały Zarządu Izby.
Zarząd Izby zobowiązana jest włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
następującego po otrzymaniu odwołania.
4. Za datę wykluczenia, w przypadku nie uwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie, uważa się
datę uchwały.
§ 14
1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście;
2. Członka Izby będącego osobą prawną, reprezentuje jej przedstawiciel, upoważniony na mocy
odrębnych przepisów lub statutu tej osoby prawne i wskazany w deklaracji członkowskiej;
3. Członka będącego jednostką organizacyjną, nie mającą osobowości prawnej, reprezentuje
przedstawiciel wskazany w deklaracji członkowskiej;

4. Członek Izby pełnomocnictwem zgodnym z przepisami prawa obowiązującego dla reprezentacji jego
firmy może zmienić swojego przedstawiciela w Izbie.
§ 15
Członkom Izby przysługuje prawo:
1) korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do organów Izby:
2) prawo do inicjowania wszelkich działań służących realizacji celów statutowych Izby;
3) udział i głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Izby;
4) korzystanie ze wszelkich form pomocy Izby;
5) zgłaszanie postulatów i wniosków do organów Izby lub za ich pośrednictwem do właściwych
władz;
6) eksponowanie faktu członkostwa w Izbie w korespondencji, dokumentach handlowych,
na szyldach i tablicach informacyjnych, wizytówkach służbowych i w inny sposób;
7) uczestniczenia, za pośrednictwem organów Izby, w opiniowaniu aktów prawnych, mających
znaczenie dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
8) kierowanie pytań do wszelkich struktur samorządu gospodarczego;
9) uzyskiwania informacji o działalności Izby;
10) korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Izby;
11) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Izby związanych z grupowaniem się w komisjach
branżowych zgodnie z regulaminem komisji branżowej uchwalonym przez Zarząd Izby.
§ 16
Członkowie Izby obowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Izby;
2) aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Izby;
3) regularnego opłacania składek członkowskich;
4) przestrzegania zasad etyki zawodowej przyjętych w obrocie gospodarczym;
5) uaktualniania danych zawartych w deklaracji członkowskiej;
6) działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby.
Dział IV
ORGANY IZBY
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 17
1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby;
2) Zarząd Izby;
3) Prezydium Zarządu Izby;
4) Komisja Rewizyjna Izby;
5) Sąd Koleżeński Izby.
2. Kadencja organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków Izby, trwa 4 lata.
3. Zasady i tryb wyborów organów Izby określa Regulamin wyborów uchwalany przez Walne
Zgromadzenie.
4. Wszystkie funkcje w organach Izby pełnione są społecznie.
5. Członkostwo w Organach Izby ustaje w razie:
1) rezygnacji z pełnionej funkcji

2)
3)
4)

wykluczenia uchwałą przez Zarząd Izby z powodu uchylania się od sprawowania powierzonej
funkcji
ustania członkostwa w Izbie firmy, której przedstawicielem jest Członek Organu
odwołania przez firmę członkowską swojego przedstawiciela w Izbie, będącego
jednocześnie Członkiem Organów Izby
§ 18

1. Zarząd Izby, Prezydium Zarządu Izby, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński mają prawo dokooptować
do swojego składu nowych członków spośród przedstawicieli Izby w przypadku ustania członkostwa
w Organach Izby jednego z dotychczasowych członków.
2. Liczba nowo powołanych członków władzy wymienionej w § 18 pkt. 1, nie może przekraczać 1/3 ogólnej
liczby członków pochodzących z wyboru.
Rozdział 2
Walne Zgromadzenie
§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej "Walnym Zgromadzeniem", jest najwyższą władzą
Izby.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie i zmiana Statutu Izby;
2) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia;
3) uchwalanie założeń programowych działalności Izby;
4) wybieranie pozostałych organów Izby w głosowaniu tajnym;
5) wybór w głosowaniu tajnym Prezesa Izby spośród Członków Izby;
6) wybór w głosowaniu tajnym Zarząd Izby spośród Członków Izby;
7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności pozostałych organów Izby;
8) udzielanie absolutorium Zarządowi Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej Izby;
9) podejmowanie Uchwał w innych istotnych sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia;
10) rozpatrywanie odwołań;
11) nadawanie tytułu Honorowego Prezesa reprezentantom Członków Izby za szczególne zasługi
dla Izby.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby raz do roku, nie później niż do końca I kwartału,
przy pomocy organizacyjnej biura Izby.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
1) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Izby nie później niż w ciągu 3
miesięcy od daty złożenia wniosku;
2) na mocy uchwały Zarządu podjętej z ważnych względów;
3) przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być tylko tematy,
dla których zostało ono zwołane.
6. Zarząd Izby ma obowiązek zawiadomić jej Członków o terminie Walnego Zgromadzenia wraz
z proponowanym porządkiem obrad nie później niż 21 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
§ 20
Na Walnym Zgromadzeniu każdy członek Izby dysponuje jednym głosem.

§ 21
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie
rozwiązania Izby, które muszą być podjęte większością 2/3 głosów przy obecności 50 % członków Izby.
Głosowania, z wyjątkiem wyboru i odwołania organów Izby, są jawne.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane w pierwszym terminie, wymaga dla ważności podejmowanych
uchwał, obecności co najmniej 1/2 członków Izby.
3. Walne Zgromadzenie może być zwołane w drugim terminie, który nie może być wyznaczony w czasie
krótszym niż 30 minut od pierwszego terminu Walnego Zgromadzenia w tym samym dniu. W drugim
terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych niezależnie od ilości obecnych
członków Izby.
Rozdział 3
Zarząd Izby i Prezydium Zarządu Izby
§ 22
1. Zarząd Izby, zwany dalej „Zarządem”, jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
2. Liczbę Członków Zarządu na daną kadencję uchwala Walne Zgromadzenie, w liczbie do 21 osób, łącznie
z Prezesem.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała jest ważna, jeśli udział w głosowaniu
weźmie więcej niż połowa członków Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
3) ustanawianie delegatów do reprezentowania Izby w strukturach samorządu terytorialnego,
gospodarczego i administracji państwowej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się Izby w krajowej reprezentacji samorządu
gospodarczego i innych organizacjach działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
5) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich;
6) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oddziałów i innych jednostek organizacyjnych;
7) podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia członkostwa w Izbie na podstawie § 13;
8) uchwalanie Regulaminu Obrad Zarządu;
9) tworzenie komisji i powoływanie przewodniczących komisji;
10) wybieranie składu Prezydium Zarządu;
11) wykluczanie Członków Organów Izby z powodu uchylania się od sprawowania powierzonej
im funkcji po stworzeniu im możliwości złożenia wyjaśnień w ciągu miesiąca od daty złożenia
wniosku przez Organy Izby o wykluczenie;
12) wybieranie ze składu Zarządu Skarbnika IPH;
13) ustalanie zasad prowadzenia gospodarki finansowej Izby;
14) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Izby;
15) podejmowanie uchwał i postanowień we wszystkich bieżących sprawach związanych z działalnością
Izby, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Prezydium Zarządu
Izby;
5. W przypadku odejścia Prezesa ze stanowiska w trakcie kadencji, Zarząd ma obowiązek wyboru osoby
pełniącej obowiązki Prezesa spośród własnego grona wybranego na Walnym Zgromadzeniu, do czasu
zakończenia bieżącej kadencji.
§ 23
1. Prezydium Zarządu składa się z maksymalnie 5 osób upoważnionych do reprezentowania Izby
na zewnątrz.

2. Skład Prezydium Zarządu proponowany jest przez Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, a wybierany
przez Zarząd.
3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy:
1) występowanie do Zarządu Izby z wnioskiem o wykluczenie z członkostwa w Izbie na podstawie
§ 13;
2) udzielanie pełnomocnictwa do reprezentacji Izby;
3) zatwierdzanie członków komisji.
4. Zarząd Izby może upoważnić Prezydium Zarządu Izby do podejmowania działań, które na podstawie
§ 22 ust. 4 należą do kompetencji Zarządu Izby.
§ 24
1.
2.
3.

Uchwały podejmowane są na posiedzeniu Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.
Bez zwoływania posiedzenia Zarządu uchwały mogą być podejmowane w trybie pisemnym.
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 nie dotyczy spraw wskazanych w § 22 ust. 4
pkt 7, 11 Statutu.
§ 25

Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w zakresie jej praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są:
1) działający łącznie dwaj członkowie Prezydium Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes;
2) pełnomocnik działający w granicach umocowania określonego przez dwóch członków Prezydium
Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa;
Rozdział 4
Komisja Rewizyjna Izby
§ 26
1. Komisja Rewizyjna Izby, zwana dalej "Komisją Rewizyjną", jest organem kontrolnym Izby we wszystkich
sferach jej statutowej działalności.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Izby, ze szczególnym
uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej;
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby wraz z wnioskiem
o udzielenie absolutorium Zarządowi;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli;
4) wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach do Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwały
lub postanowienia Zarządu;
5) przygotowanie Regulaminu Obrad Komisji Rewizyjnej.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od organów statutowych i administracji Izby informacji
i materiałów w sprawach dotyczących:
1) bieżącej działalności Izby;
2) realizacji budżetu Izby.
Rozdział 5
Sąd Koleżeński Izby
§ 27
1. Sąd Koleżeński Izby składa się z trzech członków.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

1) rozstrzyganie sporów między członkami Izby wynikłych w stosunkach wewnątrz
organizacyjnych;
2) orzekanie w sprawach naruszeń Statutu lub uchwał i postanowień organów Izby zaistniałych
ze strony członków Izby.
3. Sąd Koleżeński ma prawo stosowania następujących kar:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia w pracach członka Izby na okres jednego roku;
4) wnioskowanie do Zarządu Izby o wykluczenie z Izby danego członka.
4. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który może uczestniczyć z głosem
doradczym w posiedzeniach Zarządu Izby.
Dział V
ADMINISTRACJA IZBY
§ 28
1. Administracja Izby zapewnia organizacyjno-merytoryczną i techniczno-biurową obsługę statutowych
organów Izby oraz realizuje inne zadania wyznaczone przez Zarząd i Prezydium Izby.
2. Administrację stanowi biuro Izby.
3. Na czele administracji Izby stoi Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Izby, który koordynuje
pracę wszystkich jednostek organizacyjnych Izby oraz zatrudnia i zwalnia w Izbie pracowników.
4. W przypadku braku Dyrektora Biura IPH Zarząd Izby może powierzyć pełnienie funkcji Dyrektora Biura
IPH Prezesowi Izby bądź Wiceprezesowi Izby.
Dział VI
ODDZIAŁY IZBY
§29
1. Terenowe Odziały Izby tworzone są na mocy uchwały Zarządu Izby.
2. W skład Oddziału Izby wchodzą członkowie z terenu działania przyszłego Oddziału Izby deklarujący chęć
uczestniczenia w pracach Oddziału.
3. Terenowe Odziały Izby jako jej jednostki organizacyjne nie nabywają osobowości prawnej,
nie prowadzą własnej działalności gospodarczej oraz ewidencji księgowej tej działalności.
4. Terenowe oddziały Izby działają w okręgach zatwierdzonych przez Zarząd Izby.
5. Zarząd Izby określa i zatwierdza regulamin działania terenowego Oddziału Izby.
§30
1. Członkowie Oddziału Izby wyłaniają Zarząd Oddziału liczący 3 do 5 członków, w tym Prezesa
i Wiceprezesa Zarządu Oddziału. Do wyborów i odwoływania Zarządu Oddziału oraz Prezesa
i Wiceprezesa Zarządu Oddziału odpowiednie zastosowanie mają przepisy statutu dotyczące Zarządu
Izby.
2. Pracami Zarządu Oddziału Izby kieruje Prezes Zarządu Oddziału.
3. Działalność Oddziału podlega kontroli Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej Izby.
4. Zarząd Oddziału Izby składa Zarządowi Izby okresowe - roczne pisemne sprawozdania z działalności
Oddziału Izby.
5. Prezes i Wiceprezes Zarządu Oddziału Izby mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu Izby bez prawa
głosu, chyba że powołani zostali w jego skład przez Walne Zgromadzenie.
6. Oddział Izby może wykonywać zadania należące do kompetencji Izby, zgodnie z jej Statutem.
Szczegółowy zakres działalności oddziału określa uchwała Zarządu Izby o powołaniu oddziału.

Dział VII
MAJĄTEK IZBY
§ 31
1. Majątek Izby powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z darowizn, spadków, zapisów;
3) z dochodów z własnej działalności gospodarczej;
4) z dochodów własnego majątku;
2. Walne Zgromadzenie akceptuje również inne formy działalności gospodarczej Izby.
3. Środki finansowe uzyskiwane przez Izbę służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone
do podziału między członków Izby.
§ 32
1. Każdy członek Izby płaci roczną składkę członkowską ustaloną w proporcji do liczby osób zatrudnionych
w danej firmie.
2. Składka jest płatna:
1) Jednorazowo;
2) w II ratach;
3) w IV ratach.
4. Składki winny być opłacane w terminach ustalanych przez Zarząd Izby.
Dział VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY
§ 33
Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej w trybie określonym w § 21 może dokonać zmiany statutu.
§ 34
1. W trybie określonym w § 21 pkt. 1 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Izby.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie podejmuje jednocześnie uchwałę
o przeznaczeniu jej majątku oraz dokonuje wyboru Komisji Likwidacyjnej.
3. Na czele Komisji Likwidacyjnej stać będzie Likwidator wyznaczony przez Zarząd.

