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Chrzanów, dnia  06 czerwiec  2013  rok  

 



1. ZAKRES  I  ZASIĘG  DZIAŁANIA 

§   1    

1. Chrzanowska  Izba  Gospodarcza  zwana  dalej  Izbą  jest  społeczną, apolityczną 

     organizacją,  samorządu  zawodowego  osób -  przedsiębiorców  prowadzących  

    działalnośc  gospodarczą.  

2. Chrzanowska  Izba  Gospodarcza  jest  zrzeszeniem osób -  przedsiębiorców  prywatnych 

działających  w  zakresie  handlu,  produkcji  i  usług.  

3. Izba  kształtuje  i  upowszechnia  zasady  etyki  w  działalności  gospodarczej,  

a  w  szczególności  opracowuje  i  doskonali  normy  rzetelnego  postępowania  w  obrocie  

gospodarczym.   

4. Izba  działa  na  podstawie  przepisów  Ustawy  z  30  maja  1989 r  o  samorządzie  

zawodowym  niektórych  przedsiębiorców / Dz.U.  Nr  35, poz. 194  z  póżniejszymi   

zmianami /  oraz  niniejszego  statutu.  

 §   2   

1. Siedzibą  Izby  jest  Miasto  Chrzanów  w  powiecie  Chrzanowskim. 

2. Izba  działa  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej.  

3. Czas  trwania  Izby  jest  nieograniczony.   

§   3   

1. Izbę  tworzą  członkowie  prowadzący  działalność  gospodarczą.  

2. Członkiem  Izby  może  być  osoba współpracująca  w przypadku  przedsiębiorstw  

rodzinnych.  

3. W  obrębie  Izby  mogą  być  tworzone  sekcje. Zadania , cele  i  struktura  sekcji  zostaną  

uregulowane  przez  Walne  Zgromadzenie  członków.    

II.  ZADANIA  IZBY  GOSPODARCZEJ 

§   4   

1. Do  naczelnych  celów  Izby  należy  w  szczególności  : 

a/ Reprezentowanie  interesów  członków  wobec  władz  i  instytucji  państwowych,  

    samorządowych  i  społecznych.  



b/ Współtworzenie  i  współrealizacja   regionalnej   polityki   gospodarczej,  a   w   tym  

    organizacja i prowadzenie przedsięwzieć  koncepcyjnych  oraz  wykonawczych  na  rzecz   

    rozwoju  gospodarczego  regionu.  

c/ utrwalenie  więzi  środowiskowej, tradycji  i  obyczajów  handlowych  oraz  postaw  

    zgodnych  z  zasadami  etyki  i  godności  kupieckiej,  a  także  prowadzenie  przez   

    członków  pracy  społeczno – wychowawczej, oświatowej ,  kulturalnej  i  sportowej.  

d/ Organizowanie  kooperacji  wśród  członków  Izby  w  handlu, produkcji  i  usługach.   

e/ Podejmowanie  inicjatyw  sprzyjających  rozwojowi  prywatnej działalności gospodarczej  

   oraz  poprawianiu  warunków  tej  działalności.   

f/ Organizacja  profesjonalnych  szkoleń  i  doradztwa  gospodarczego.   

g/ Współdziałanie  z  organami  samorządu  terytorialnego  oraz  organizacjami społecznymi  

    celem  umożliwienia  członkom  Izby  pracy  we  władzach  samorządów  terytorialnego.    

h/ Zrzeszania  przedsiębiorców  w  powołanych  strukturach  regionu, celem  tworzenia    

   sieci  współpracy pomiędzy  lokalnymi  grupami  podejmującymi  działania  o  podobnym  

    charakterze  oraz  właściwymi  jednostkami  samorządu.  

i/ Inspirowanie  powołanych  do  tego  organów  w  kierunku  podejmowania  inicjatyw   

    ustawodawczych  w  zakresie  działalności  handlowej, produkcyjnej  i  usługowej.   

J/ Popularyzacja  działalności  gospodarczej  członków  Izby.   

k/ Tworzenie  warunków  do  rozstrzygania  sporów  w  drodze  postępowania polubownego  

    i  pojednawczego.   

l/ Popularyzacja   działalności   socjalnej,  samorządowej  oraz   kas    zapomogowo  –  

    pożyczkowych   w  oparciu  o  utworzone  fundusze.   

m/ Udzielanie  pomocy  członkom  w  prowadzeniu  działalności  gospodarczej, a  zwłaszcza  

    w  sprawach  organizacyjnych,  rachunkowości, podatkowych,  prawnych.    

n/ Poszukiwanie  możliwości  wsparcia  finansowego  szczególnie  na   pierwszym  etapie  

    rozwoju  małych  i  średnich  firmy  oraz  mikroprzedsiębiorstw.   

o/ Współpraca  i  utrzymywanie  kontaktów  z  organizacjami  kupieckimi  w  kraju.    



2.Izba  może  prowadzić  działalność  gospodarczą.  

3.Izba  może  wykonywać  inne  zadania  w  sferze  gospodarki  i  jej  infrastruktury  zlecone  

   przez  podmioty  władzy  publicznej  lub  z  własnej  inicjatywy.    

§   5   

Izba  realizuje  swoje  zadania  statutowe  poprzez  :  

1.  Promocje  inicjatyw  gospodarczych.  

2.  Organizowanie  wystaw ,  targów,  pokazów,  konferencji   itp.  

3.  Tworzenie  banku  informacji  gospodarczej  i  bazy  danych.  

4.  Opracowywanie  informacji  gospodarczej  w  regionie.  

5.  Przygotowanie  i  wydawanie  materiałów  informacyjnych, reklamowych,       

     dokumentacyjnych,szkoleniowych i innych  dla potrzeb działalności  członków  Izby. 

6.  Pozyskiwanie  dla  członków  Izby  ofert  handlowych, usługowych  i produkcyjnych.  

7.  Wydawanie  katalogu  o  możliwościach  i  ofertach  gospodarczych.  

8.  Współpracę  w  realizacji  zadań  statutowych  z  podobnymi  organizacjami  krajowymi  

     i  zagranicznymi.  

9. Wdrażanie  i  prowadzenie  postępowania  mediacyjnego  i  honorowego  w  sporach 

gospodarczych, których  stronami  są  członkowie  Izby.   

10. Współuczestniczenie  w  realizacji  inicjatyw  gospodarczych  podejmowanych  

przez  inne  

organizacje  i  instytucje.  

11. Prowadzenie  własnej  działalności  gospodarczej, przeznaczając  uzyskane  z  

niej dochody  

na  realizację  zadań  statutowych.     

III. ORGANY  IZBY  ORAZ  ZAKRES  I  TRYB  DZIAŁANIA  

TYCH   ORGANÓW. 

§   6   

1. Izba  posiada  władze  : 



- uchwałodawcze,  

- wykonawcze   

- rewizyjne  

- sądownicze   

     -Władzą  uchwałodawczą  jest  Walne  Zgromadzenie.  

     -Władzą  wykonawczą  jest  Zarząd  Izby.  

     - Władzą  rewizyjną  jest  Komisja  Rewizyjna.  

     -Władzą  sądowniczą  jest  Sąd  Koleżeński.   

2. Wybory  do   wszystkich  władz  Izby  dokonywane   są   w   głosowaniu   spośród 

nieograniczonej  liczby  kandydatów.   

3. Do  władz  Izby  wchodzą  kandydaci, którzy  otrzymali  największą  kolejno  ilość głosów.  

Jeżeli  w  pierwszej  turze  wyborów  nie  zostały  obsadzone  wszystkie  mandaty zarządza  

się  drugą  turę  wyborów.  

4. Przy  obliczaniu  wymaganej  większości  głosów  w  wyborach  władz  Izby  uwzględnia  

się  tylko  głosy  " za "  i  "  przeciw ".  

5. Tryb  zwoływania  posiedzeń  władz  Izby  oraz  sposób  i  warunki  podejmowania  uchwał 

określa  Statut  oraz  Regulamin  odpowiednich  władz.  

6. Regulamin  Walnego  Zgromadzenia,  Komisji  Rewizyjnej  oraz  Sądu  Koleżeńskiego  

zatwierdza  Walne  Zgromadzenie.  

7. Członkowie  Izby  nie  mogą  pełnić  jednocześnie  funkcji  we  władzach  wykonawczych,  

rewizyjnych  i  sądowniczych.  

8. Kadencja  wszystkich  wybieralnych  władz  Izby  trwa  3  lata.     

IV.  WALNE  ZGROMADZENIE. 

§    7    

1. Walne  Zgromadzenie  jest  najwyższym  organem  władzy  Izby. 

2. Każdy  uczestnik  Zgromadzenia  ma  jeden  głos  i  bierze  udział  w  Walnym Zgromadzeniu  

osobiście.  



3. W  Walnym  Zgromadzeniu  mają  prawo  uczestniczyć  z  głosem  doradczym  zaproszeni  

goście.   

4. Walne  Zgromadzenie  tworzą  wszyscy  członkowie  Izby.    

§    8   

Przewodniczącego  Zgromadzenia  wybiera  się  w  głosowaniu  jawnym  większością głosów.  

§     9   

1. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  Sprawozdawcze  zwołuje  Zarząd   raz  w  roku. 

2. Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie   Sprawozdawczo -  Wyborcze  zwołuje  Zarząd  raz   

na  trzy  lata.  

3. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd,  w  szczególności  na  żądanie  :  

-  1  /  5  członków  Izby   

-  lub  Komisji  Rewizyjnej    

4. Żądanie  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zgromadzenia  powinno  być  złożone  na  

piśmie  z  podaniem  celu  jego  zwołania.  

5. Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  w  wypadkach  określonych  w  ust.  3  powinno   

być  zwołane  w  takim  terminie, aby  mogło się  odbyć  w  ciągu  6  tygodni  od  dnia  

wniesienia  żądania.  

6. Głosowanie  nad  uchwałami  w  sprawach  objętych  porządkiem  obrad  odbywa  się  

jawnie, chyba, że  większość  członków   zdecyduje  inaczej.  

7. Do  podjęcia  uchwały  w  sprawach  likwidacji  Izby  potrzebna  jest  większośc  2  /  3  

głosów  w  Walnym  Zgromadzeniu.   

8. Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  zapadają  zwykłą  większością  głosów  z  wyjątkiem  

określonych  w  ust. 7 .   

9. Zarząd  Izby  zobowiązany  jest  w  terminie  14  dni  przed  datą  Walnego  Zgromadzenia  

zawiadomić  wszystkich  jego  uczestników  o  miejscu  i  porządku  obrad.  

§   10   

Do  kompetencji  Walnego  Zgromadzenia  należy  :  



1. Powoływanie  Komisji  Zgromadzenia. 

2. Uchwalanie  porządku  obrad.  

3. Zatwierdzenie  sprawozdań  Zarządu  Izby, Komisji  Rewizyjnej  i  Sądu Koleżeńskiego  

oraz udzielanie  tym  władzom  absolutorium.  

4. Zatwierdzanie  rocznego  bilansu  i  planów  wpływów  i  wydatków.  

5. Uchwalanie  Regulaminów  obrad  Walnego  Zgromadzenia, Komisji  Rewizyjnej  oraz   

Sądu  Koleżeńskiego.  

6. Uchwalanie  i  zmiana  Statutu  Izby.  

7. Wybór / odwołanie / członków  Zarządu, Komisji  Rewizyjnej, Sądu  Koleżeńskiego.  

8. Zarządzanie  majątkiem  Izby  oraz  inicjowanie,  uruchamianie   i   nadzór  nad prowadzoną   

przez  Izbę  działalnośćią  gospodarczą.  

9. Uchwalanie  preliminarza  wpływów  i  wydatków.  

10. Ustalanie  wysokości  składek  członkowskich  oraz  opłat  wpisowych.  

11. Rozpatrywanie  skarg  na  działalność  członków  Zarządu.   

V.  ZARZĄD  IZBY   

§    11   

1.Zarząd  Izby  składa  się  z  5 -  7  osób,  w  tym  z  Prezesa  oraz  z  dwóch  Zastępców,   

   Sekretarza  i  Skarbnika. 

2.Członków  Zarządu  wybiera  Walne  Zgromadzenie  Sprawozdawczo -  Wyborcze.   

                                                                 §   12   

1.Walne  Zgromadzenie  może  odwołać  każdego  z  członków  Zarządu  większościa  2 / 3  

głosów.   

                                                                 §   13  

1.Zarząd  kieruje  działalnością  Izby  oraz  reprezentuje  Izbę  na  zewnątrz.  

2.Do  zaciągania  zobowiazań  majątkowych   oraz  reprezentowania  Izby  na  zewnątrz  

   uprawnieni  są  łącznie  Prezes  Zarządu  i   przynajmniej  jeden  z  jego  zastępców  lub  

   Sekretarz.  



3.Do  kompetencji  Zarządu  należą  wszelkie  sprawy  nie  zastrzeżone  w  Statucie  innym  

   organom,  a  w  szczególności  :  

 realizacja  uchwał  Walnego  Zgromadzenia, 

 opracowanie  rocznych  planów  przychodów  i  wydatków,  

 przyjmowanie  zapisów  i  darowizn,   

 organizowanie  cyklicznych  i  okazjonalnych  imprez,  

 kierowanie  pracą  biura  organizacyjnego  Izby.  

Praca  Zarządu  jest  ciągłą  przez  cały  okres  kadencji.   

VI.  KOMISJA  REWIZYJNA 

                                                                      §   14   

1. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3 -  5  członków  wybieranych  przez  Walne  Zgromadzenie 

Sprawozdawczo -  Wyborcze  na  okres  3  lat.  

2. Do  obowiązków  Komisji  Rewizyjnej  należy  :  

a.Kontrolowanie  działalności  Zarządu  Izby, co  najmniej  2  razy  w  roku  w  zakresie  

   realizacji  zadań  statutowych  i  gospodarczo  -  finansowych.  

b.Sprawdzanie  rocznych  bilansów.   

c.Kontrolowanie  wykonania  uchwał.  

d.Kierowanie  do  Sądu  Koleżeńskiego  wniosków  w  sprawach  wszelkich stwierdzonych  

   nieprawidłowości.  

e.Praca  Komisji  odbywa  się  zgodnie  z  regulaminem  zatwierdzonym  przez  Walne  

   Zgromadzenie.    

VII.  SĄD  KOLEŻEŃSKI 

                                                                §   15   

1. Sąd  Koleżeński  składa  się  z   3 – ch   członków  wybieranych  przez  Walne 

Zgromadzenie  Sprawozdawczo – Wyborcze  na  okres   3  lat..  

2. Do  zadań  Sądu  Koleżeńskiego  należy  :   

a.Rozpatrywanie  i  orzekanie  w  indywidualnych  sprawach  naruszenia  statutu  Izby  



   oraz  uchwał  jego  władz.  

b.Dawanie  wykładni  w  sprawach  spornej  interpretacji  zapisów  w  Statucie  Izby  oraz  

   uchwałach    jego   władz.  

3. Sąd  Koleżeński  działa  w  oparciu  o  regulamin  zatwierdzony  przez  Walne   

Zgromadzenie.   

VIII.  PRAWA  I  OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 

                                                                   §   16   

1. Członkiem  Izby  mogą  być  osoby  prowadzące  działalnośc  gospodarczą  w  zakresie  

    wymienionym  w  §  3  ust.  1. 

2.  W  przypadku  przedsiębiorstw  rodzinnych  członkiem  Izby  może  być  osoba  

     współpracująca.   

                                                                  §   17  

1. Warunkiem  przyjęcia  na  członka  jest  złożenie  deklaracji.  

Deklaracja  powinna  być  złożona  pod  rygorem  nieważności  w  formie  pisemnej,  

podpisana  przez  przystępującego  do  Izby.  

Deklaracja  powinna  zawierać  między  innymi  imię  kandydata,  nazwisko,  miejsce 

zamieszkania, rodzaj  prowadzonej  działalności,  nazwę  podmiotu  gospodarczego i jego 

siedzibę.  Osoby  prawne  reprezentuje  upełnomocniony  przedstawiciel. 

2.  O  przyjęciu  w  poczet  członków  Izby  decyduje  Zarząd  Izby.  

3.  Przyjęcie  w  poczet  członków  powinno  być  stwierdzone  na  deklaracji  podpisem   

Przewodniczącego  Zarządu  i  przynajmniej  jednego  jego  zastępców  z  podaniem  daty  

uchwały  o  przyjęciu.  

4.  Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków,  o  której  mowa  w  ust.  3  powinna  

     być  podjęta  w  ciągu  30  dni  od  chwili  złożenia  deklaracji.  

5.  O  treści  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków,  Zarząd  Izby  ma obowiązek  

      zawiadomić  pisemnie  osobę  zainteresowaną  w  terminie  14  dni  od  dnia  podjęcia   

      uchwały.  



      W  zawiadomieniu  o  odmowie  przyjęcia  w  poczet  członków  należy  podać  uzasadnienie  

      odmowy  oraz  pouczenie  o  prawie  i  trybie  wniesienia  odwołania.   

6. Od  uchwały  odmawiającej  przyjęcie  w  poczet  członków  przysługuje  kandydatowi 

prawo odwołania  się  do  Walnego  Zgromadzenia  w  terminie  14  dni  od  dnia  

doręczenia  zawiadomienia, o  którym  mowa  w  ust.  5,  za  pośrednictwem  Zarządu  Izby. 

7. Datą  przyjęcia  w  poczet  członków  jest  data  złożenia  deklaracji.   

                                                                   §   18   

Izba  prowadzi  rejestr  deklaracji  i  uchwał  z  zachowaniem  numeracji  ciągłej.   

                                                                   §   19   

1. Walne  Zgromadzenie  w  drodze  uchwały  na  wniosek  Zarządu  Izby  może  nadać  

godność  Honorowego  Członka  Izby.  

2. Honorowym  Członkiem  Zarządu  może  być  osoba  fizyczna  szczególnie  zasłużona  dla  

Izby.  

3. Walne  Zgromadzenie  może  w  drodze  uchwały  nadać  godność  Honorowego  Prezesa  

Izby.  

4. Walne  Zgromadzenie  może  wieloletniemu  członkowi, który  przeszedł  na  emeryturę  

lub   rentę  przyznać  honorowy  tytuł  Członka  Seniora.   

5. Walne  Zgromadzenie  może  również  przyznać  tytuł  Członka  Wspierającego  osobie  

fizycznej  lub  prawnej.    

                                                                    §   20   

Każdy  członek  Izby  ma  w  szczególności  :  

 czynne   i  bierne   prawo  wyborcze, 

 prawo  uczestniczyć  w  spotkaniach  i  uroczystościach  organizowanych przez  Izbę, 

 prawo  korzystać  z  usług  świadczonych  przez  Izbę, 

 prawo  zgłaszania  wniosków  postulatów  do  odpowiednich  władz  Izby.   

                                                                   §   21   

Obowiązkiem  członka  Izby  jest  :   



 regularne  opłacanie  składek  członkowskich 

 stosowanie  się  do  postanowień  Statutu  i  uchwał  odpowiednich  władz  Izby,  

 uczestniczenie  w  zebraniach  organizacyjnych,  

 popieranie  i  realizacja  zadań  programowych  Izby,  

 dbanie  o  dobrą  opinię  i  zasady  etyki  zawodowej  Członka  Izby.    

                                                                   §   22   

Członkostwo  w  Izbie  ustaje  na  skutek  :  

 wystąpienia  członka, 

 wykluczenia  członka,   

 wykreślenia  członka,  

 oraz  w  wypadku  zgonu  członka.    

                                                                  §   23    

1. Członek  może  wystąpić  z  Izby  w  każdym  czasie  za  wypowiedzeniem  doręczonym 

Zarządowi, które  pod  rygorem  nieważności  winno być  dokonane  na piśmie.  

2. Okres  wypowiedzenia  wynosi  14  dni  i  rozpoczyna  się  z  dniem  jego  doręczenia.   

3. Za  datę  wystąpienia  członka  z  Izby  uważa  się  następny  dzień  po  upływie  wypowiedzenia.    

                                                                     §   24  

1. Członek  może  być  wykluczony  w  przypadku, gdy  z  jego  winy  dalsze  pozostawanie 

w  organizacji  nie  da  się  pogodzić  z postanowieniami  Statutu  lub  zasadami współżycia  

społecznego.  

2. Wykluczenie  może  nastąpić  w  szczególności, gdy  członek  :  

 świadomie  szkodzi  Izbie  lub  działa  wbrew  jego  interesom, 

 poważnie  narusza  zasady  współżycia  społecznego,   

 uporczywie  narusza  postanowienia  Statutu,   regulaminy  i inne  uchwały władz Izby, 

 uchyla  się  od  istotnych  zobowiązań  wobec  Izby,  

 świadomie  wprowadza  Izbę  w  błąd  celem  nabycia  określonych  praw.  

                                                                  §   25   



1.Członek  Izby  nie  wykonujący  obowiązków  statutowych  z  przyczyn  przez  niego   

    niezawinionych  może  być  pozbawiony  członkostwa  przez  wykreślenie  z  rejestru  

    członków  Izby.   

2. Wykreślenie  może  nastąpić  w  szczególności,  gdy  członek  : 

- przebywa  w  zakładzie  zamkniętym,  

- zaprzestał  prowadzenia  działalności  gospodarczej,  

- zalega  ze  składkami  ponad  trzy  miesiące.   

                                                                §   26   

1. Wykluczenia  lub  wykreślenia  dokonuje  Zarząd  Izby. 

2. Wykluczonemu  lub  wykreślonemu  członkowi  przysługuje  prawo  odwołania  się  do  

Walnego   Zgromadzenia   w   terminie   14   dni   od   doręczenia   zawiadomienia 

 o  wykluczeniu  lub  wykreśleniu  za  pośrednictwem  Zarządu  Izby  a  także  prawo  

uczestnictwa  w  jego  obradach  przy  rozpatrywaniu  odwołania. Odwołanie  powinno   

być  rozpatrzone  na  najbliższym  Walnym  Zgromadzeniu.   

IX. ŻRÓDŁA  FINANSOWANIA  DZIAŁALNOŚCI  STATUTOWEJ 

                                                                §   27    

1. Działalność  statutowa  Izby  jest  finansowana  ze  środków  pochodzących  z  :  

- wpisowego  członków,  

- składek  członków,  

- zapisów,  darowizn  oraz  innych  dochodów  niestałych,  

- dochodów  z  majątku  własnego  Izby,   

- dochodów  z  prowadzonej  działalności  gospodarczej.  

                                                                 §   28   

1. Wysokość  wpisowego  i  składki  członkowskiej  ustala  Walne  Zgromadzenie.  

2. Wpisowe  uiszcza  się  w  momencie  złożenia  deklaracji  członkowskiej.  

Zarząd  zwraca  wpisowe  w  przypadku  ostatecznego  rozstrzygnięcia  o  odmowie  

przyjęcia  w  poczet  członków.  



3. Składki  wpłaca  się  bez  wezwania  za  każdy  miesiąc  z  dołu  do  dnia  10 /dziesiątego/  

każdego  miesiąca.  

4. Zarząd  Izby  ma  prawo  udzielać  indywidualnych  ulg  w  zakresie  wysokości  składek,  

może  również  w  uzasadnionych  przypadkach  umorzyć  w  całości  lub  w  części  

składki  zaległe.   

X. POSTANOWIENIA  WEWNĄTRZORGANIZACYJNE 

                                                                  §   29   

1. Wnioski  członków  kierowane  do  Zarządu  powinny  być  rozpatrywane  w  ciągu   

miesiąca,  a  jeśli  sprawa  jest  skomplikowana  w  ciągu  dwóch  miesięcy  od  dnia   

złożenia  wniosku. O  sposobie  załatwiania  wniosku  Zarząd  zawiadamia  członka  

na  piśmie.  

2. W  razie  odmownego  załatwienia  wniosku  w  sprawie  wynikającej   ze  stosunku  

członkostwa, Zarząd  jest  obowiązany  podać  uzasadnienie  i  pouczyć  członka o prawie  

do  wniesienia  odwołania  do Walnego  Zgromadzenia  w  terminie  30  dni  od  dnia  doręczenia  

zawiadomienia  oraz  pouczyć  o  skutkach  niezachowania  tego  terminu.  

Jeżeli  we  wskazanym  terminie  członek  nie  złoży  odwołania  uchwała  Zarządu  staje  

się  ostateczna.  

3. UCHWAŁA   WALNEGO  ZGROMADZENIA    jest   w   postępowaniu 

wewnątrzorganizacyjnym  ostateczna.  Odpis  uchwały  wraz  z  jej  uzasadnieniem  

doręcza  się  odwołującemu  się  członkowi  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  podjęcia.  

4. W  przypadku  uchybienia  terminu  do  wniesienia  odwołania  Walne  Zgromadzenie  

może  z  ważnych  powodów  przywrócić  termin  do  wniesienia  odwołania.   

 

XI.  POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

                                                             §   30   

1.  Organem  wykonawczym  jest  biuro  organizacyjne  Izby.   

 



                                                             §   31   

 

1.Izba  odpowiada  za  swoje  zobowiązania  tylko  własnym  majątkiem.   

2.Członkowie  Izby  nie  odpowiadają  wobec  osób  trzecich  za  zobowiązania  Izby.  

 

 

 


