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I. Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

 

Izba Rzemieślnicza zwana dalej „Izbą” jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz 

organizacją pracodawców. 

 

§2 

 

Izba nosi nazwę: „Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku”. 

Terenem działania jest obszar całego kraju i U.E.  

Izba ma siedzibę w Słupsku 

 

§ 3 

 

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o 

rzemiośle (Dz. U. Nr 17 poz. 92 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach 

pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz.235 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. 

2. Izba jest na zasadzie dobrowolności członkiem Związku Rzemiosła Polskiego. 

3. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach społeczno- zawodowych i gospodarczych oraz 

zrzeszeniach. 

 

§ 4 

 

1. Podstawowym zadaniem Izby jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz 

rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, 

udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów 

kwalifikacyjnych, a także promocja działalności gospodarczej i społeczno zawodowej rzemiosła. 

 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 Izba realizuje w szczególności poprzez: 

a) reprezentowanie interesów rzemiosła,  mikro, małej  i średniej przedsiębiorczości oraz 

zrzeszonych w Izbie członków wobec regionalnych i terenowych organów władzy i 

administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i 
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gospodarczych, związków zawodowych i organizacji pracowników, a także organizacji 

społecznych i gospodarczych w kraju i za granicą, 

b) prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-zawodowej i gospodarczej w sposób 

zapewniający integralność i rozwój rzemiosła oraz mikro, małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

c)  pomoc zrzeszonym w Izbie organizacjom i ich członkom w zakresie realizacji zadań 

statutowych, 

d) inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz doradztwo i pomoc zrzeszonym 

organizacjom przy urządzaniu wystaw, giełd, targów, pokazów i konkursów, 

e) opracowanie analiz i oceny organizacyjnej i gospodarczej oraz sporządzanie sprawozdań 

statystycznych z działalności rzemiosła, 

f) udzielanie pomocy zrzeszonym członkom poprzez prowadzenie wyspecjalizowanego 

doradztwa organizacyjnego, ekonomiczno- finansowego oraz doradztwa podatkowego, 

g) realizowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania w celu zapewnienia 

wykwalifikowanych kadr dla rzemiosła i gospodarki narodowej poprzez współpracę z 

władzami szkolnymi w zakresie teoretycznego kształcenia uczniów oraz nadzór nad 

przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle uczniów i pracowników 

młodocianych, 

h) powoływanie komisji egzaminacyjnych i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych na 

tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie oraz egzaminów sprawdzających, organizowanie 

kursów, seminariów szkoleniowych i doskonalących, 

i) organizowanie kursów i różnych form szkoleń z zakresu nowych technologii, jakości 

wytwarzania, prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz współdziałania z 

Państwową Inspekcją Pracy, 

j) wspieranie działalności marketingowej na rzecz rzemiosła, wprowadzanie innowacji w tej 

dziedzinie, zwłaszcza komputeryzacji, prowadzenia doradztwa w dziedzinie 

podejmowania działalności eksportowej przez rzemieślników, 

k) współdziałanie z właściwymi organami finansowo-podatkowymi oraz instytucjami 

kredytowymi w sprawach podatkowych i kredytowych, 

l) nawiązanie i prowadzenie współpracy z zagranicą, 

m) podejmowanie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy w zakresie organizowania 

przekwalifikowania i szkolenia osób bezrobotnych ze środków funduszu pracy oraz 

środków pomocowych UE,  
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n) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego w sprawach lokali usługowo-

wytwórczych, ich prywatyzacji, a także lokalizacji inwestycji rzemieślniczych oraz mikro,  

małej i średniej przedsiębiorczości,  

o) powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach 

dotyczących rzemiosła, 

p) propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu oraz doradztwo 

w sprawach działalności sądów cechowych, 

q) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków oraz współdziałanie w ich załatwianiu 

poprzez organizacje rzemieślnicze, 

r) inicjowanie i rozwijanie postępu technicznego w zakładach rzemieślniczych oraz 

oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów, 

s) określanie zasad gospodarki finansowej Izby,  

t) zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji w organach przedstawicielskich i samorządu 

terytorialnego oraz w innych organizacjach społeczno-zawodowych i gospodarczych, 

u) wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb, uchwał organów 

samorządowych Izby, Związku Rzemiosła Polskiego i przepisów prawa, 

v) podejmowanie działań mających na celu przygotowanie rzemieślników i innych mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców i zrzeszonych organizacji do funkcjonowania w 

warunkach globalizacji obrotu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitego 

Rynku Europejskiego. 

 

3. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie w/g 

PKD: 

- 22.15 Z- pozostała działalność wydawnicza 

- 55.52 Z- przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) 

- 63.30 A- działalność organizatorów turystyki 

- 63.30 B- działalność pośredników turystyki 

- 64.20 C- transmisja danych i teleinformatyka 

- 72.10 Z- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 

- 72.30 Z- przetwarzanie danych 

- 72.40 Z- działalność związana z bazami danych 

- 72.60 Z- pozostała działalność związana z informatyką 
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- 74.12 Z- usługi księgowe i rachunkowe 

- 74.12 A- doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

- 74.14. B- zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

- 74.40 Z- reklama 

- 74.50 A- działalność związana z pośrednictwem pracy 

- 74.84 A- działalność związana z organizacją targów i wystaw 

-    80.42 B- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy   kształcenia, gdzie indziej 

niesklasyfikowane  

                                          § 5 

 

Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i 

dyplomami mistrzowskimi oraz opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa. 

 

 

II. Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 6 

 

Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być: 

1. Cechy, 

2. Spółdzielnie Rzemieślnicze, 

3. inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego 

rzemiosła, 

4. inne mikro, małe i średnie podmioty gospodarcze. 

 

§7 

 

Członkowie Izby mają prawo do: 

1. korzystania z pomocy, poradnictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach 

statutowej działalności Izby, 

2. udziału przez swoich delegatów w zjazdach Izby i wyborach do organów Izby, 

3. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji, 



 6 

4. udziału przez swoich przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby w czasie 

rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz udzielanie wyjaśnień. 

 

§ 8 

 

Członkowie Izby mają obowiązek: 

1. stosowania się do postanowień Statutu oraz uchwał organów Izby, 

2. realizować terminowo składki ustalone przez Walne Zgromadzenia cechów na rzecz  Izby, 

3. uiszczać terminowo należności za świadczenia wykonywane przez Izbę na rzecz spółdzielni 

rzemieślniczych. 

 

§ 9 

 

1. Przyjęcie na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w 

ciągu I-go miesiąca od jej złożenia. 

2. Zawiadomienie o przyjęciu lub odmowie przekazuje się zainteresowanemu w ciągu 14 dni od 

dnia podjęcia uchwały. 

3. Organizacjom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie według zasad i trybu 

określonego w § 31 Statutu. 

 

§ 10 

 

1. Członkostwo w Izbie może być rozwiązane poprzez: 

a) wystąpienie 

b) wykreślenie 

c) wykluczenie 

 

2. Członek może wystąpić z Izby za uprzednim 6-miesięcznym wypowiedzeniem. 

Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie i skutkuje od pierwszego następnego 

miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie, chyba, że strony ustalą inny termin  

3. Wykreślenie członka z Izby następuje, jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działalności w 

taki sposób, że utraci charakter organizacji wspierającej rozwój gospodarczy. 

4. Wykluczenie członka z Izby następuje, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków 

członkowskich określonych w Statucie Izby. 
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5. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Organizacji wykreślonej lub 

wykluczonej przysługuje prawo odwołania w trybie przewidzianym w Statucie. 

6. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się uchwały o 

wykluczeniu lub wykreśleniu. 

 

 

III. Organy Izby 

 

§11 

 

1. Organami Izby są: 

a) Zjazd Delegatów 

b) Rada Izby 

c) Komisja Rewizyjna 

d) Zarząd 

e) Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy 

 

2. Można być członkiem tylko jednego organu Izby w wymienionych w ust. 1 lit.b do e. 

3. Wybory do organów, o których mowa w ust. 1 lit. b do e  dokonywane są w głosowaniu 

tajnym. Odwołanie członka organu następuje w głosowaniu tajnym. 

4. Wybór lub odwołanie członka każdego organu wymienionego w ust. 1 lit. b do e  następuje 

zwykłą większością głosów. Za wybranego uznaje się osobę, która otrzymała w kolejności 

największą ilość głosów. 

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały, 

uwzględnia się głosy oddane „za” lub „przeciw” uchwale. 

 

§ 12 

 

1. Członkowie Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie 

mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących. 

2. Członkowie organów, o których mowa w ust. 1 ponoszą odpowiedzialność według przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 
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Zjazd Delegatów 

 

§13 

 

1. Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem” jest najwyższym organem Izby uprawnionym do 

podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności rzemiosła i jego 

organizacji na terenie działania Izby. 

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji zrzeszonych w Izbie, wybrani przez Walne 

Zgromadzenie członków tych organizacji- posiadający co najmniej 3-letni staż działalności 

samorządowej. 

Wymóg posiadania stażu nie dotyczy członków organizacji nowopowstałej. 

3. Liczbę delegatów ustala Rada Izby- stosownie do liczby zrzeszonych organizacji oraz 

proporcjonalnie do liczby członków tych organizacji. 

Każda organizacja zrzeszona w Izbie posiada co najmniej jednego delegata. 

4. Delegaci wybierani są na okres kadencji, która trwa 4 lata. 

Zachowują oni mandaty do czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby. 

5. Mandat delegata wygasa w przypadku: 

a) śmierci 

b) rezygnacji 

c) ustania członkostwa w organizacji lub odwołania przez organizację, która go wybrała. 

 W takim przypadku organizacja, której wygaśnięcie mandatu dotyczy - wybiera                  

nowego delegata do końca kadencji. 

6. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście. 

 

§ 14 

 

1. W Zjeździe uczestniczą oprócz Delegatów członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i 

Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego. 

2. W Zjeździe mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Zarząd Izby. 

3. Osoby wymienione w ust. 1-2 nie będące delegatami na Zjazd, uczestniczą z głosem 

doradczym. 
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§15 

1. Do właściwości Zjazdu należy: 

a) uchwalanie kierunków rozwoju rzemiosła i zrzeszonych organizacji na okresy 

wieloletnie, 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności organów Izby, 

c) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby, 

d) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian, 

e) podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym w sprawie akceptacji składu 

osobowego Rady Izby wyłonionej w drodze desygnacji członków oraz w sprawie 

odwołania poszczególnych członków Rady, 

f) wybieranie i odwoływanie Przewodniczącego Rady spośród członków Rady - jako 

Prezesa Izby w głosowaniu tajnym, 

g) wybieranie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i trzech członków, 

h) wybieranie delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego z zastrzeżeniem§19 ust.1pkt i. 

Przewodniczący Rady Izby otrzymuje z urzędu mandat delegata na Kongres 

Rzemiosła Polskiego, 

i) wybieranie i odwoływanie członków Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, 

j) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby 

k) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby 

l) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu. 

 

§16 

 

1. Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Izby co roku. 

2. Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. 

Zjazd Nadzwyczajny zwołany jest także na wniosek: 

a) Rady Izby 

b) ponad 50% zrzeszonych członków. 

Wnioskujący powinien podać sprawy wraz z uzasadnieniem, które mają być przedmiotem 

obrad Zjazdu. 

              Zarząd zobowiązany jest zwołać Zjazd Nadzwyczajny w terminie dwóch miesięcy od 

otrzymania wniosku. 

3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd powinien zawiadomić pisemnie 

zrzeszonych członków, co najmniej 6 tygodni przed terminem Zjazdu. 
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4. Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu może żądać każdy, kto jest uprawniony w myśl ust. 2 do 

zgłoszenia wniosku o zwołanie Zjazdu. 

Wniosek powinien być złożony najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu. 

O uzupełnieniu porządku obrad, Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zrzeszonych członków 

na 14 dni przed terminem Zjazdu. 

W czasie obrad Zjazdu uzupełnienie porządku obrad może nastąpić przez Zjazd zwykłą 

większością głosów uprawnionych do głosowania. 

5. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu, Zarząd zawiadamia Delegatów oraz inne osoby 

uprawnione do udziału w Zjeździe, co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu. 

 

§17 

 

Obrady Zjazdu otwiera Przewodniczący Rady lub jego zastępca i przeprowadza spośród Delegatów 

wybory Przewodniczącego Zjazdu, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy stanowią 

Prezydium Zjazdu. 

 

§ 18 

 

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 

51% Delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe. 

2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad 

podanym do wiadomości członkom i Delegatom w terminie i w sposób określony w § 16 pkt 3,4 

i5. 

3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli Statut lub regulamin 

Zjazdu nie stanowią inaczej. 

4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd. 

5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Zjazdu. 

6. Za szczególne zasługi, Zjazd może byłym członkom organów samorządowych Izby nadać tytuły 

honorowe. 

 

 

 

 

Rada Izby 

§ 19 
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1. Rada w okresie między Zjazdami jest najważniejszym organem Izby i wykonuje funkcję 

uchwałodawczą w sprawach określonych w Statucie.  

a. nadzorowania i kontrolowania działalności Izby dokonuje Komisja Rewizyjna, a zwłaszcza: 

 - okresowe badania dokumentów finansowych, 

 - dokonywanie oceny wykonania przez Izbę jej zadań statutowych, 

 - kontrolowanie sposobu załatwiania przez Izbę wniosków organizacji rzemieślniczych i 

poszczególnych ich członków; 

b. uchwalanie rocznego planu działalności i planu gospodarki finansowej Izby, 

rozpatrywanie sprawozdań z ich wykonania oraz podejmowanie decyzji w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu, 

c. wybieranie i odwoływanie ze swego grona zastępcy przewodniczącego i sekretarza Rady,  

d. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, 

e. wybieranie i odwoływanie ze swego grona Komisji Rady na okres kadencji Rady, 

f. podejmowanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby, 

g. składanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności, 

h. ustalanie diety dla przewodniczącego Rady i członków Zarządu, 

i. Wybieranie delegata na Kongres Rzemiosła - w przypadku śmierci delegata wyboru 

dokonuje Rada Izby 

 

2. Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu Izby sprawozdań, informacji i wyjaśnień w 

zakresie całokształtu działalności Izby. 

 

§ 20 

 

1. Rada składa się z osób desygnowanych przez organizacje rzemieślnicze, które są członkami 

Izby spośród Delegatów w ilości odpowiadającej liczbie terenowych organizacji zrzeszonych w 

Izbie. 

2. Każda organizacja zrzeszona w Izbie ma jednego przedstawiciela w Radzie Izby. 

3. Przewodniczącego Rady Izby wybiera Zjazd Delegatów spośród członków Rady w głosowaniu 

tajnym- zwykłą większością głosów. 

4. W przypadku przystąpienia na członka Izby- nowej organizacji rzemiosła po terminie Zjazdu, 

kandydata na członka Rady Izby desygnuje organ (Zarząd lub Rada) tej organizacji. 

Desygnowany kandydat wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie 

organizacji desygnującej. 
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5. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady, nowego kandydata na członka Rady Izby 

desygnuje organ organizacji, która utraciła mandat. 

6. Kadencja Rady Izby trwa 4 lata. 

Mandaty członków Rady wygasają wraz z upływem kadencji Rady. 

7. Przewodniczący Rady sprawuje swoją funkcję nie dłużej niż dwie kolejne kadencje. 

8. zastępca przewodniczącego Rady pełni funkcję przewodniczącego Rady do najbliższego 

Zjazdu Delegatów w przypadku, gdy: 

- przewodniczący Rady zmarł, 

-  złożył rezygnację 

- ustało członkostwo tej osoby w organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła 

9. Członek Rady traci mandat również w przypadku: 

- złożenia rezygnacji, 

- utraty praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego, 

- wygaśnięcia lub utraty członkostwa organizacji, którą reprezentuje, 

- utraty członkostwa w Izbie przez organizację której jest przedstawicielem. 

 

§ 21 

 

Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Posiedzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca. 

 

 

§ 22 

1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów. 

2. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej 

połowy liczby członków- w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. 

3. W posiedzeniu Rady mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Izby oraz inne 

zaproszone osoby, a w części obrad dot. odwołań zrzeszonych organizacji- przedstawiciele 

tych jednostek 

 

 

 

 

§ 23 
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1. Rada wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym: 

a) zastępcę Przewodniczącego 

b) Sekretarza 

2. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest: 

a)  ustalanie porządku obrad i terminów posiedzeń Rady Izby, 

b) inicjowanie i koordynowanie działalności Komisji Rady, 

c) kierowanie do Zarządu Izby wniosków przyjętych przez Radę oraz rozpatrywanie 

wniosków zgłoszonych przez Komisje Rady i kierowanie ich do Rady lub Zarządu, 

d) opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu oraz przygotowanie w tych sprawach 

wniosków na posiedzenia Rady, 

e) przedstawianie Radzie projektów wniosków na Zjazd, 

f) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz-organizacyjnym odwołań od decyzji 

zarządu oraz podejmowanie postanowień o utrzymaniu tych decyzji lub ich 

uchyleniu, 

g) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu, 

h) podejmowanie po  zasięgnięciu opinii Zarządu decyzji w sprawie odznaczeń, 

i) załatwianie innych spraw zleconych przez Radę w trybie przewidzianym w § 19. 

3.  Przewodniczący Rady może żądać od Zarządu w każdym czasie sprawozdań, informacji i 

wyjaśnień w sprawach należących do jego kompetencji. 

4. Przewodniczący Rady lub jego zastępca uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach 

Zarządu. 

§ 24 

 

Zjazd wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną w składzie: 

a) przewodniczący Komisji – w głosowaniu tajnym 

b) trzech członków w głosowaniu  jawnym 

1. Komisja Rewizyjna spośród siebie wybiera zastępcę Przewodniczącego. 

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: 

a) badanie sprawozdań finansowych, 

b) przedstawianie Radzie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium członkom Zarządu, 

c) wykonywanie innych czynności kontrolnych na zlecenie Zjazdu i Rady. 

3. Szczegółowy zakres, tryb i zasady działania Rady i Komisji określają regulaminy uchwalone 

przez Radę. 

§ 25 
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Zarząd Izby 

1. Zarząd kieruje działalnością Izby. 

2. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Izby z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych 

organów. 

3. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne. 

 

§ 26 

 

1. Zarząd składa się z  Prezesa, Zastępcy Prezesa, Sekretarza i dwóch członków. 

2. W skład Zarządu wchodzą rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą. 

3. Wyboru i odwołania Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa i Członków Zarządu dokonuje Rada 

Izby. 

4. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu. 

5. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 

6. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

7. Prezes Zarządu dokonuje za Izbę czynności z zakresu prawa pracy. 

8. Zastępca Prezesa Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu do najbliższego posiedzenia Rady w 

przypadku: 

- śmierci 

- złożenia rezygnacji 

- ustania członkostwa tej osoby w organizacji samorządu gospodarczego 

rzemiosła. 

 

§ 27 

 

1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności jego Zastępca. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż cztery razy w roku.  

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. 

       Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej liczby 

członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub jego Zastępcy. 

 

 

 

                                                           § 28 
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1. Izba jest reprezentowana przez Przewodniczącego Rady jako Prezesa Izby oraz Prezesa 

Zarządu 

2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu. Jedną z 

osób jest Prezes lub Zastępca. 

3. Zarząd może ustanowić pełnomocnictwo do wykonywania czynności określonego rodzaju lub 

czynności szczegółowych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków. 

 

 

 

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy 

 

§ 29 

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy zwany dalej „Sądem” rozpatruje odwołania od orzeczeń i 

postanowień sądu cechowego. 

2. Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki 

odwoławcze. 

3. Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie bądź postanowienie sądu 

cechowego. 

 

§ 30 

 

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy skład się z trzech członków wybranych przez Zjazd spośród 

delegatów. 

2. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i 

sekretarza. 

3. Kadencja Sądu trwa cztery lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków. 

4. Zasady i tryb postępowania przed Sądem określa regulamin uchwalony przez Sąd. 

 

 

 

 

 

 

IV. Postępowania Odwoławcze. 

§ 31 
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1. Od uchwały Zarządu członkom Izby i osobom, których uchwała dotyczy w postępowaniu 

wewnątrz-organizacyjnym - służy odwołanie do Rady, a od uchwały Rady do Zjazdu, 

wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę. 

2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez uchwałę przepisów prawa, 

Statutu i uchwał organów Izby. 

3. Termin odwołania wynosi 4 tygodnie od daty otrzymania uchwały lub jego ogłoszenia. 

       Uchwała powinna zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwołania w 

przewidzianym terminie. 

4. Rada lub Zarząd Izby rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu,  jednak nie później niż 

w ciągu 1 miesiąca od daty ich otrzymania. 

        Odwołanie od uchwały Rady powinno być rozpatrzone przez najbliższy Zjazd Delegatów jeżeli 

wpłynęło co najmniej na cztery tygodnie przed terminem Zjazdu. 

5. W razie wniesienia odwołania- organ, który podjął uchwałę może wstrzymać jej wykonanie 

do czasu rozpatrzenia odwołania. 

6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli 

opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi 

okolicznościami. 

7. Biuro Izby zobowiązane jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego 

wraz z jej uzasadnieniem- w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 

 

V. Gospodarka Finansowa 

 

§32 

 

1. Koszty statutowej działalności Izby pokrywane są z wpłat zrzeszonych członków oraz z innych 

wpływów określonych w przepisach o gospodarce finansowej Izby. 

2. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez 

Radę Izby. 

3. Zasady opracowania planów finansowych, prowadzenia rachunkowości i sporządzania 

sprawozdań finansowych regulują przepisy o gospodarce finansowej osób prawnych. 

4. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Izbie ustala Zarząd Izby w 

porozumieniu z Przewodniczącym Rady. 
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VI. Zmiana Statutu 

 

§ 33 

 

1. Zmiany Statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów podjętej 

większością   2/3 ważnych oddanych głosów. 

 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Uchwałę o podziale, połączeniu lub likwidacji Izby podejmuje Zjazd Delegatów Izby 

większością  3/4 oddanych ważnych głosów. 

2. Decyzję o przeznaczeniu majątku zmienionej Izby, podejmuje Zjazd Delegatów. 

 

  

 

 

                    Sekretarz Zjazdu                                                         Przewodniczący Zjazdu 

             -//- -//- 

 Janusz Waligóra  Tadeusz Cygert 
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