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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski w dalszej części Statutu zwana 

"Izbą" - jest organizacją samorządu gospodarczego i działalność swoją rozwija na podstawie 

ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych Dz.U.Nr 35 poz. 195 oraz na 

podstawie niniejszego statutu. 

§ 2. 

Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski zwana dalej "Izbą" - działa na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Południowej 

Wielkopolski. Siedzibą Izby i jej władz jest miasto Ostrów Wielkopolski. 

 

§ 3. 

Izba może być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o podobnym profilu 

działania. 

§ 4. 

Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Izba Przemysłowo-Handlowa, w środku 

Południowej Wielkopolski oraz pieczęci płaskiej o treści "Izba Przemysłowo-Handlowa 

Południowej Wielkopolski" wraz z adresem Izby. 

Izba może posiadać odznakę członkowską ustanowioną na podstawie odrębnych przepisów. 

 

ROZDZIAŁ II 

Cel i zakres działania Izby 

§ 5. 

Podstawowym celem działania Izby jest reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych 

zrzeszonych w niej członków w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej 

i usługowej. 

§ 6. 

Zakres prowadzonej działalności: 

1. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.  

           (PKD-80.42.Z) 
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2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 

           (PKD-74.14.A) 

3. Działalność związana z organizacją targów i wystaw. 

           (PKD-74.84.A) 

4. Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.  

           (PKD-74.84.B) 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie Izby oraz ich prawa i obowiązki 

§ 7. 

1. Członkiem Izby może być w szczególności każdy podmiot gospodarczy posiadający 

osobowość prawną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera 

działalność Statutową Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski. 

3. Członek wspierający ma prawo: 

a) brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym,  

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Izby Przemysłowo – Handlowej 

Południowej Wielkopolski. 

4. Do statutowych obowiązków Członków Wspierających należy: 

a). aktywne popieranie działalności statutowej Izby, 

b). wspieranie materialne Izby. 

5. Członkiem Honorowym Izby może zostać każda osoba fizyczna mająca szczególne 

zasługi dla rozwoju Izby. 

6. Członek Honorowy ma prawo: 

a). zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Izby, 

b).  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w charakterze obserwatora, 

c). otrzymywania informacji dotyczących działalności Izby. 

7. Do statutowych obowiązków Członków Honorowych należy. 

a).   propagowanie celów i programu Izby, 

b).   dbanie o dobre imię Izby. 

§ 8. 

1. Członków Izby przyjmuje Prezydium na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez 

podmiot gospodarczy zwykłą większością głosów. Od decyzji odmownej wydanej 

przez Prezydium zainteresowany może się odwołać do Walnego Zgromadzenia w 

terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. 

2. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą zawiadomienia o przyjęciu. 

 

 § 9. 

Członkom Izby przysługują następujące prawa: 
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1. korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, 

2. korzystanie z pomocy organizacyjno-prawnej oraz doradztwa w sprawach 

ekonomiczno-finansowych, 

3. podejmowanie działań służących realizacji ustalonych celów i zadań statutowych Izby 

i uczestnictwa w tych działaniach,  

4. wgląd do dokumentów organizacyjnych Izby oraz ustaleń z przeprowadzonych przez 

uprawnione podmioty czynności kontrolnych i nadzorczych, 

5. powoływanie się na członkostwo Izby w swojej działalności gospodarczej - w 

szczególności w korespondencji, drukach reklamowych, 

6. każdy członek Izby ma prawo do jednego głosu, 

7. członek Izby może upoważnić pisemnie innego członka Izby lub pełnomocnika z poza 

Izby do głosowania w jego imieniu. 

Stosowne pełnomocnictwo należy przedstawić Przewodniczącemu Walnego   

Zgromadzenia najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 10. 

Członkowie Izby zobowiązani są do: 

1. przestrzegania postanowień obowiązującego statutu i regulaminów oraz uchwał 

podejmowanych przez organy Izby, 

2. aktywnego uczestnictwa w realizacji ustalonych celów i zadań statutowych Izby, 

3. przestrzegania zasad etyki obowiązującej podmioty gospodarcze, 

4. terminowego opłacania składek członkowskich wg zasad i wysokości ustalonej przez 

Walne Zgromadzenie Członków, 

5. udzielania Izbie informacji o zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach 

niezbędnych do realizacji jej celów ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków 

Izby. 

  

§ 11. 

Przynależność do Izby ustaje z chwilą: 

1. dobrowolnego wystąpienia członka Izby, 

2. skreślenia z listy członków przez Prezydium na skutek zalegania z opłatą składek 

członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

3. wykluczenia na podstawie uchwał Prezydium Izby za działalność na szkodę Izby, 

nieprzestrzegania postanowień Statutu Walnego Zgromadzenia Członków, 

regulaminów i uchwał organów Izby,  

4. śmierci osoby fizycznej, rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej.. 

 

Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, które 

rozpatrywane jest na najbliższym zebraniu. 
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Decyzja o skreśleniu przez Walne Zgromadzenie Członków jest ostateczna. 

 

 § 12. 

W przypadku zalegania przez członka Izby z opłatą składek członkowskich za okres co 

najmniej 6 miesięcy, Prezydium Izby może w szczególnych wypadkach odstąpić od 

stosowania zapisu w § 11  pkt. 2  i zawiesić członka w jego prawach i obowiązkach na okres 

nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Kadencja i tryb rozpatrywania uchwał 

 

§ 13. 

1. Kadencja organów Izby, tj. Prezydium i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Wybór 

Prezydium i Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu 

tajnym większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do 

głosowania 

2. Głosowanie może być jawne, jeśli tak postanowią wyborcy zwykłą większością 

głosów. 

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

§ 14. 

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, 

przy obecności co najmniej 1/2 liczby uprawnionych do głosowania, w sprawach 

dotyczących: 

- wyboru organów Izby, 

- zmian w Statucie, 

- rozwiązania Izby 

- oraz spraw majątkowych Izby.   

2. Inne uchwały organów Izby podejmowane są zwykłą większością głosów. 

3. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy członków. 

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 
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ROZDZIAŁ V 

Organy Izby 

 

§ 15. 

Organami Izby są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jako organ stanowiący. 

2. Prezydium Izby jako organ stanowiący i zarządzający. 

3. Biuro Izby jako organ wykonawczy. 

4. Komisja Rewizyjna jako organ kontrolny. 

 

§ 16. 

1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie Członków zwołane przez 

Prezydium. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Prezesa w razie potrzeby, 

przynajmniej jednak raz w roku. 

4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w formie pisemnej, przynajmniej na 14 

dni przed obradami przy jednoczesnym dostarczeniu członkom porządku obrad. 

Porządek obrad ustalany jest wspólnie przez Prezesa i konsultowany z Prezydium i 

uwzględnia wszystkie otrzymane do czasu zwołania obrad wnioski i zapytania. 

5. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby i podjętych uchwał należy sporządzić 

protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego prowadzącego obrady, 

Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 17. 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy w szczególności:  

1. uchwalenie podstawowych kierunków działalności Izby, 

2. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium i Komisji 

Rewizyjnej, 

3. udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

4. wybór Prezesa, Członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 

5. uchwalenie ordynacji wyborczej, 

6. uchwalenie regulaminów Prezydium i Komisji Rewizyjnej, 

7. podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Izby, 

8. ustalanie, na wniosek Prezydium, wysokości składek członkowskich na następny rok 

obrachunkowy i zasad finansowania działalności Izby, 

9. ostateczne rozstrzyganie wszelkich odwołań, 

10. nadawanie honorowego członkostwa, 
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11. nadawanie tytułu honorowego Prezesa, 

12. powołanie Sądu Arbitrażowego. 

 

§ 18. 

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby może być zwołane:  

1. z inicjatywy Prezydium, 

2. na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Izby, 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby jest zwoływane przez Prezydium 

w terminie 1-go miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje oraz podejmuje 

uchwały przede wszystkim w sprawach, dla których zostało zwołane. 

 

§ 19.  

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy 

obecności co najmniej 50% Członków w pierwszym terminie. W przypadku braku 

wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w 

drugim terminie w tym samym dniu w zawiadomieniu po trzydziestominutowej 

przerwie, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą 

ważne bez względu na ilość obecnych członków. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad podanym do wiadomości członków Izby. Zasada ta nie dotyczy 

uchwały o odwołaniu Członka Prezydium w związku z nie udzieleniem mu 

absolutorium. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne 

sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia, a także 

zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich Członków Izby. 

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o jawnym lub tajnym sposobie 

przeprowadzania wyborów do władz Izby. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują: Przewodniczący oraz Sekretarz Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 20.  

       1.  Prezydium Izby składa się z: 

- Prezesa, 

- Wiceprezesów (jeden lub więcej), 

- pozostałych Członków (trzech lub więcej).  

           Wyboru członków Prezydium dokonuje Walne Zgromadzenie. 

2. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w       

miesiącu. 
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§ 21.  

Do kompetencji Prezydium należy:  

1. reprezentowanie Izby na zewnątrz, 

2. uchwalenie wytycznych dotyczących funkcjonowania Izby, 

3. wybór Wiceprezesów na wniosek Prezesa spośród swoich Członków, udzielanie 

stosownych pełnomocnictw członkom Prezydium innym pełnomocnikom w 

szczególności w zakresie reprezentacji Izby, składania oświadczeń woli i zaciągania 

zobowiązań, 

4. sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia, 

5. powoływanie Pełnomocnika Prezydium, 

6. zarządzanie majątkiem Izby, 

7. ustalanie regulaminu opłat i wydatków Izby, 

8. uchwalanie regulaminu Prezydium przy uwzględnieniu postanowień niniejszego 

statutu, 

9. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie, 

10. powoływanie zespołów mediacyjnych i ustalanie regulaminów działania tych 

zespołów mediacyjnych, 

11. ustalanie podziału zadań dla Członków Prezydium, 

12. podejmowanie uchwał we wszystkich innych niezastrzeżonych w statucie do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

13. tworzenie i likwidacja oddziałów Izby, 

14. pracami oddziałów kierują wiceprezesi powołani przez Prezydium Izby spośród 

członków Izby, 

15. stanowiska wiceprezesów, którzy kierują pracami oddziałów Izby podlegają       

zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. 

 

§ 22.  

1. Każdy członek Izby może zaproponować kandydata na Członka Prezydium spośród 

wszystkich Członków zwyczajnych i uprawnionych do głosowania. O nazwiskach 

kandydatów Członkowie zostają poinformowani na Walnym Zgromadzeniu. 

2. Kadencja Prezydium Izby trwa 4 lata. 

3. Z posiedzenia Prezydium sporządza się protokół. Protokół podpisuje Prezes. 

 

PREZES  

§ 23.  

1. Kadencja Prezesa trwa 4 lata. 

2. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniu Prezydium. 

3. Podczas nieobecności Prezesa obrady prowadzi jeden z wyznaczonych przez niego 

Wiceprezesów. 
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4. W przypadku powstania trwałej przeszkody w wykonywaniu funkcji Prezesa do czasu 

zwołania Walnego Zgromadzenia - obowiązki Prezesa wykonywane będą przez 

wskazanego przez Prezydium Zastępcę Prezesa. 

 

Komisja Rewizyjna  

§ 24. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby. 

2. Komisja rewizyjna składa się z trzech Członków wybranych w głosowaniu tajnym lub 

jawnym przez Walne Zgromadzenie na czteroletnią kadencję. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Prezydium. 

5. Zasady działania Komisji Rewizyjnej mogą być ustalone odrębnym regulaminem. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący, przy czym dla ważności 

uchwał potrzebna jest obecność przynajmniej dwóch Członków komisji. 

 

§ 25.  

Do zakresu działania Komisji należy:  

1. kontrolowanie całokształtu działalności Izby, ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej,  

2. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz 

występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium. 

 

§ 26.  

Walne Zgromadzenie może powołać w drodze uchwały Komisje oraz Zespoły Robocze.  

 

ROZDZIAŁ VI 

Środki finansowe i majątek 

 

§ 27. 

 1.  Izba jest organizacją non profit.  

 2.  Izba pokrywa koszty ze swej działalności ze: 

- składek członkowskich,  
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- wpływów z opłat za usługi, 

- odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby, 

- nieodpłatnych przysporzeń w szczególności: spadków, darowizn i zapisów, 

- subwencji i dotacji, 

- dochodów z działalności gospodarczej, które służą wyłącznie realizacji celów 

statutowych. 

 

 § 28. 

Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy. 

 

REPREZENTACJA 

§ 29. 

1. Do reprezentacji Izby upoważniony jest Prezes jednoosobowo. Do składania w 

imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych powyżej wysokości 

równowartości w PLN 10.000 euro upoważniony jest Prezes łącznie z jednym 

Wiceprezesem. 

2. Prezes Izby może, w zakresie swych kompetencji, udzielać pełnomocnictw 

Wiceprezesom oraz Dyrektorowi / Kierownikowi Biura, określając jednocześnie 

zakres udzielonego pełnomocnictwa. 

3. Prezydium na podstawie osobnej uchwały może powołać Dyrektora/Kierownika Biura 

Izby. 

4. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych wymagających reprezentacji łącznej, 

wymagają uprzedniej zgody Prezydium Izby wyrażonej na piśmie. 

 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

§ 30. 

Izba odpowiada za swoje zobowiązania tylko do wysokości swojego majątku. 

Odpowiedzialność majątkiem członka Prezydium lub członka Izby za zobowiązania Izby jest 

wyłączona. 

 

 KOMISJA MEDIACYJANA 

§ 31. 

Zespół mediacyjny orzeka w składzie trzyosobowym i jest utworzony przez Prezydium dla 

rozstrzygania sporów związanych z działalnością Izby oraz wynikających z członkostwa w 

Izbie. 
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ROZWIĄZANIE IZBY 

§ 32. 

 Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków, zwołanego wyłącznie w tym celu. Wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać 

podpisany przez co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

Wniosek składa się do Prezydium, które zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 

Członków w ciągu czterech tygodni od otrzymania wniosku. 

 § 33. 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków powinno wyraźnie 

określić szczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu wniosku o rozwiązaniu 

Izby. 

 § 34. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podjęcia uchwały o 

rozwiązaniu Izby przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

Uchwała o rozwiązaniu Izby zapada większością 2/3 głosów członków obecnych. 

§ 35. 

Likwidatorami Izby są członkowie Prezydium. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące 

Prezydium należy stosować odpowiednio do likwidatorów. Walne Zgromadzenie Członków 

może postanowić inaczej oraz może określić szczegółowy tryb likwidacji Izby. 

§ 36. 

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków określi cele na jakie ma być 

przeznaczony majątek Izby. 

 

Niniejszy Statut został zatwierdzony 

Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków nr 6/W/2008 z dnia 18 lutego 2008 r.  

 

 
 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ………………………………… 

 Piotr Balicki 

 

 

Sekretarz Walnego Zgromadzenia ………………………………… 

 Ewa Machnik 

 


