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S T A T U T  

IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCÓW 

W GORZOWIE WLKP. 

I. NAZWA, SIEDZIBA I ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 1 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców zwana dalej „Izbą” jest społeczno – 

zawodową i gospodarczą organizacją samorządu rzemiosła oraz organizacją 

pracodawców. 

§ 1 a 

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako 

reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 

2001 roku o Trójstronnej komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych 

i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U Nr 100, poz. 1080) oraz 

ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu 

(Dz. U z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42 poz. 475 i Nr 100 poz. 1080). 

§ 2 

1. Izba nosi nazwę: Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie 

Wielkopolskim. 

2. Siedzibą Izby jest miasto Gorzów Wlkp. 

3. Terenem działania Izby jest obszar całego kraju. 

4. Izba może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały 

i przedstawicielstwa zgodnie z obowiązującym prawem. 

§ 3 

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U Nr 17 poz.92) oraz niniejszego 

statutu. 

2. Izba jest na zasadzie dobrowolności członkiem Związku Rzemiosła 

Polskiego.  

3. Izba pełni funkcje federacji, związków pracodawców - cechów 

rzemieślniczych, zachowując uprawnienia w stosunku do zakładów 

rzemieślniczych i ich związków wynikające z przepisów ustawy z dnia 

23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U Nr 55 z 1991 

poz.235 ze zm.). 

4. Izba może się zrzeszać w innych organizacjach społeczno – zawodowych 

i gospodarczych oraz stowarzyszeniach. 

5. „Izba jako organizacja pozarządowa prowadzi działalność pożytku 
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publicznego w sferze zadań publicznych o których mowa w art.4 ust. 1 – 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

(Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873) w zakresie: 

1/ promocji zatrudniania i aktywizacji zawodowej osób pozostających 

bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

2/ działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości; 

3/ edukacji, oświaty i wychowania”. 

§ 4 

1. Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie zrzeszonych członków 

wobec urzędów państwowych, administracji rządowej i samorządowej oraz 

innych instytucji, udzielanie im pomocy instruktażowo-doradczej, 

przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych oraz działanie na rzecz 

konsolidacji środowisk rzemieślniczych oraz małej i średniej 

przedsiębiorczości. 

2. Do zadań Izby należy w szczególności: 

1) reprezentowanie interesów rzemiosła oraz małej i średniej 

przedsiębiorczości wobec regionalnych i terenowych organów władzy 

i administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych 

i gospodarczych oraz organizacji związków zawodowych 

i stowarzyszeń, 

2) udzielanie pomocy zrzeszonym członkom w realizacji ich zadań 

statutowych przede wszystkim w formie działalności instruktażowo - 

doradczej, 

3) prowadzenie doradztwa podatkowego dla rzemiosła oraz małej 

i średniej przedsiębiorczości, a także dla zrzeszonych organizacji, 

4) organizowanie regionalnych i terenowych giełd, targów oraz innych 

imprez handlowych i promocyjnych, 

5) udział w imprezach handlowych i promocyjnych organizowanych 

przez inne organizacje i podmioty gospodarcze w kraju i za granicą, 

6) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i innych 

oraz organizowanie kursów, seminariów szkoleniowych 

i doskonalących, 

7) sprawowanie nadzoru organizacyjnego nad praktycznym szkoleniem 

i wychowaniem uczniów w zakładach rzemieślniczych oraz 

utrzymywanie współpracy z władzami oświatowymi i szkolnymi 

w zakresie realizacji obowiązku kształcenia teoretycznego przez 

uczniów, 

8) organizowanie kursów i różnych form szkoleń z zakresu bhp oraz 

współdziałanie z państwową inspekcją pracy w sprawach bhp oraz 

wynikających z Kodeksu Pracy, 

9) współdziałanie z właściwymi organami finansowo-podatkowymi oraz 

instytucjami kredytowymi w sprawach podatkowych  i kredytowych, 
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10) współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami 

pomocy finansowej zewnętrznej w sprawach udzielania pomocy 

finansowej na cele związane z rozwojem małych i średnich 

przedsiębiorstw, 

11) działanie na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz współpraca 

z właściwymi urzędami pracy w zakresie organizowania 

przekwalifikowań i szkoleń osób bezrobotnych ze środków funduszu 

pracy, 

12) współdziałanie z właściwymi organami terenowymi w sprawach 

lokali użytkowo - usługowo - wytwórczych, ich prywatyzacji, a także 

lokalizacji inwestycji rzemieślniczych oraz małej i średniej 

przedsiębiorczości, 

13) współpraca z instytucjami zakładu ubezpieczeń społecznych, kas 

chorych, oraz medycyny pracy, w sprawach ubezpieczeń społecznych, 

zdrowotnych, emerytalno - rentowych rzemiosła i jego organizacji, 

14) organizowanie i prowadzenie działalności oświatowo - 

wychowawczej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, turystycznej 

oraz pomocy społecznej i socjalnej, 

15) współpraca z innymi izbami w kraju i za granicą w zakresie wymiany 

wzajemnych doświadczeń zawodowych i gospodarczych oraz 

realizacji wspólnych zadań statutowych, 

16) powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii 

w sprawach dotyczących problematyki rzemieślniczej oraz małych 

i średnich przedsiębiorstw, 

17) rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 

18) zgłaszanie kandydatów do pełnienia funkcji w organach 

przedstawicielskich i samorządu terytorialnego oraz w innych 

organizacjach społeczno - zawodowych i gospodarczych, 

19) organizowanie środowiskowych kas oszczędnościowo - 

pożyczkowych, 

20) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał organów 

samorządowych Izby i Związku Rzemiosła Polskiego, 

21) inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej 

i promocji, 

22) nawiązywanie kontaktów gospodarczych, 

23) zakładanie i prowadzenie we współpracy z władzami oświatowymi 

szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestniczenie w realizacji zadań 

w dziedzinie oświaty i wychowania na rzecz przygotowania 

wykwalifikowanych kadr, 

24) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z dokształcaniem 

w formach pozaszkolnych, 

25) prowadzenie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego, 

26) prowadzenie działalności edukacyjnej i wspomagającej edukację. 
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§ 5 

1. Dla realizacji określonych zadań gospodarczych oraz zabezpieczenia 

odpowiednich środków na działalność statutową Izby, Zarząd Izby może 

powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady na własnym 

rozrachunku gospodarczym. 

2. Izba może tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, 

krajowymi i zagranicznymi jednostki gospodarcze przewidziane 

przepisami prawa oraz przystępować do organizacji gospodarczych już 

istniejących. 

§ 6 

Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami 

i dyplomami oraz do zaopatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa. 

II. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7 

1. Członkami Izby mogą być: 

1) Cechy, 

2) Spółdzielnie Rzemieślnicze, 

3) inne organizacje samorządu rzemiosła utworzone na podstawie 

przepisów ustawy o rzemiośle. 

4) będący osobami fizycznymi - przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy 

z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej. 

5) inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju 

gospodarczego rzemiosła, nie spełniające warunków określonych 

w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci 

do Izby na czas określony, wynoszący co najmniej 1 rok, nie dłużej 

niż 10 lat. 

2. Członkami komisji branżowych Izby mogą być rzemieślnicy danej branży 

z terenu działalności Izby. 

§ 8 

Członkowie Izby mają prawo: 

1) korzystać z pomocy i urządzeń Izby, 

2) uczestniczenia przez swych przedstawicieli w zjazdach i wyborach 

do organów Izby, 

3) zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby, 



 5 

4) udziału przez przedstawicieli w obradach statutowych organów Izby 

w czasie rozpatrywania wniesionych przez nich odwołań oraz 

udzielania wyjaśnień. 

§ 9 

Członkowie Izby mają obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień statutowych Izby, oraz uchwał organów 

statutowych Związku Rzemiosła Polskiego i Izby, 

2) wnoszenia określonych świadczeń pieniężnych na rzecz Izby, których 

wysokość określa właściwy organ Izby. 

§ 10 

1. Warunkiem przyjęcia na członka Izby jest złożenie deklaracji. Deklaracja 

powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. 

2. Organem upoważnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Izby. 

Uchwała o przyjęciu powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia 

złożenia deklaracji. 

3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz uchwale odmawiającej 

przyjęcie, zainteresowana organizacja powinna być powiadomiona 

w formie pisemnej w terminie dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. 

Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 11 

Członkostwo w Izbie może być rozwiązane poprzez: 

1) wystąpienie 

2) wykreślenie 

3) wykluczenie 

§ 12 

1. Członek Izby może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie 

powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej. 

2. Wystąpienie członka z Izby następuje po upływie 6 miesięcy okresu 

od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do Zarządu Izby dwa razy 

w roku kalendarzowym tj. w terminie do 30 czerwca lub 31 grudnia. 

§ 13 

1. Wykreślenie członka z Izby następuje w przypadku utraty przez niego 

statutowych uprawnień do zrzeszania się w Izbie. 

2. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Izby. 
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3. O wykreśleniu członka Izba zobowiązana jest powiadomić 

zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia 

decyzji przez Zarząd Izby oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem 

o możliwości odwołania się do Zjazdu Przedstawicieli Członków Izby. 

4. Uchwała w sprawie wykreślenia staje się skuteczną z datą doręczenia 

zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. 

5. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób 

i terminie określonym w § 33 statutu. 

§ 14 

1) Za uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków 

członkowskich członek Izby może być wykluczony. 

2) Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby większością 

oddanych ważnych głosów. 

3) Postępowanie w sprawach wykluczenia odbywa się na zasadach 

określonych w § 33 statutu. 

4) Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania do Zjazdu 

Przedstawicieli Członków Izby w sposób i terminie określonym 

w § 33 statutu. 

§ 14 a 

Wykluczenie z Izby członka będącego osobą fizyczną, następuje w wypadku: 

1) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Izby, 

2) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia 

działalności gospodarczej;  

3) nieopłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy; 

4) stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków 

związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników. 

III. ORGANY IZBY 

§ 15 

1. Organami Izby są: 

1) Zjazd Przedstawicieli Członków Izby, 

2) Zarząd Izby, 

3) Komisja Rewizyjna, 

4) Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy. 

2. Nie można być równocześnie członkiem co najmniej dwóch organów Izby 

wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4. 
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3. Wybory do organów, o których mowa w ust. 3 i 4 dokonywane 

są w głosowaniu tajnym. 

4. Warunkiem wyboru członka każdego organu wymienionego w statucie jest 

uzyskanie bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów. 

5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ 

Izby uchwały, uwzględnia się głosy oddane za i przeciw uchwale. 

§ 16 

1. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych Izby ma obowiązek przy 

pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał 

organów statutowych, postępować sumiennie i uczciwie oraz zgodnie 

z interesem reprezentowanego środowiska. 

2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu 

Rzemieślniczego nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach 

wyłącznie ich dotyczących. 

3. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu 

Rzemieślniczego winny czynu lub zaniedbania przez które Izba poniosła 

stratę, odpowiada za nie osobiście. 

IV. ZJAZD PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW IZBY 

§ 17 

1. Zjazd Przedstawicieli Członków Izby 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. Przedstawicielami członków Izby na Zjazd są osoby wybrane przez 

właściwe organy członków Izby. 

3. Liczbę przedstawicieli członków Izby na Zjazd określa Zarząd Izby 

proporcjonalnie do liczby członków w danej organizacji. 

4. Przedstawiciel ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście. 

5. Przedstawiciele organizacji członkowskich zrzeszonych w Izbie, które 

zalegają z zapłatą składek członkowskich na rzecz Izby przez okres 

dłuższy niż sześć miesięcy nie mają prawa głosowania podczas obrad 

Zjazdu Przedstawicieli, jak również nie mogą być kandydatami 

na członków organów Izby wymienionych w § 15 ust. 1 pkt 2, 3, 4, Statutu 

Izby. 
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§ 18 

1. W Zjeździe uczestniczą również członkowie Zarządu Izby, Komisji 

Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego. 

2. W Zjeździe uczestniczyć mogą: 

1) przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, 

2) przedstawiciele organów władzy administracji państwowej 

i samorządowej, 

3) inne osoby zaproszone przez Zarząd Izby. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 niebędące przedstawicielami uczestniczą 

w Zjeździe z głosem doradczym. 

§ 19 

Do wyłącznej właściwości Zjazdu należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju rzemiosła oraz małej i średniej 

przedsiębiorczości, a także zrzeszonych organizacji, 

2) uchwalanie statutu Izby i jego zmian, 

3) wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu jako 

Prezesa Izby, członków Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu 

Rzemieślniczego, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie akceptacji składu osobowego 

Zarządu Izby, wyłonionego w drodze desygnacji członków oraz 

w sprawie odwołania poszczególnych członków Zarządu Izby, 

Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, 

5) uchwalanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Izby, 

6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań rzeczowo - finansowych Izby 

oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Izby, 

7) określanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w Izbie 

oraz osób sprawujących funkcje społeczne, 

8) określanie zasad gospodarki finansowej Izby, 

9) ustalanie zasad wysokości składek członkowskich w Izbie, 

10) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, 

11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Izby, 

12) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby, 

13) uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu, 

14) podejmowanie uchwał w sprawie nadania Honorowego Prezesa Izby 

na wniosek Zarządu Izby. 

15) tworzenie w kraju i za granicą swoich oddziałów lub 

przedstawicielstw o których mowa w § 2 ust.4 statutu Izby. 
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§ 20 

1. Zjazd zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Izby raz w roku w terminie 

do końca czerwca każdego roku. 

2. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd lub na wniosek 

1/2 zrzeszonych w Izbie organizacji. Wniosek wyrażający zwołanie 

Nadzwyczajnego Zjazdu powinien być złożony na piśmie z podaniem celu 

jego zwołania. Zarząd obowiązany jest zwołać Zjazd w terminie dwóch 

miesięcy od daty złożenia wniosku. 

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

listami poleconymi, przedstawicieli członków Izby na 14 dni przed 

terminem Zjazdu. 

4. Uprawnieni do żądania zwołania Zjazdu mogą również żądać 

zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad, jeżeli wystąpili z tym 

żądaniem najpóźniej na 4 tygodnie przed terminem Zjazdu. 

§ 21 

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub jego zastępca i przeprowadza wybór 

spośród przedstawicieli Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza, którzy stanowią Prezydium Zjazdu. 

§ 22 

1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim 

co najmniej 50 % przedstawicieli członków Izby uprawnionych do udziału 

w Zjeździe. W drugim terminie zwołany Zjazd jest zdolny 

do podejmowania uchwał jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 

25 % przedstawicieli członków Izby uprawnionych do udziału w Zjeździe. 

2. Uchwały w Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych 

porządkiem obrad. 

3. Zjazd większością 2/3 głosów może uzupełnić porządek obrad o sprawy 

szczególnie ważne dla rzemiosła i jego organizacji. 

4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zjazdu określa regulamin uchwalony 

przez Zjazd. 

5. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 

chyba że statut lub regulamin Zjazdu stanowi inaczej. 

6. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący 

i sekretarz Zjazdu. Protokoły ze Zjazdu przechowuje Zarząd Izby. 

§ 22 a 

1. Przedstawiciele na Zjazd Izby zachowują mandat w okresie kadencji 

do czasu wyboru nowych przedstawicieli przez organizacje członkowskie. 
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2. Przed upływem kadencji mandat przedstawiciela na Zjazd wygasa, zaś 

członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Odwoławczego i Zarządu tracą 

członkostwo w tych organach w razie: 

1) śmierci, 

2) złożenia rezygnacji, 

3) utraty praw publicznych, 

4) odwołania bądź cofnięcia desygnacji przez organizację zrzeszoną 

w Izbie, cofnięcie desygnacji nie dotyczy osób wybranych przez 

zjazd, 

5) ustania członkostwa organizacji w Izbie, której przedstawiciel 

na zjazd lub członek organu Izby jest przedstawicielem. 

3. W razie wygaśnięcia mandatu przedstawiciela na Zjazd, organizacje, które 

go wybrały dokonują wyboru uzupełniającego nowego przedstawiciela 

na okres do końca kadencji. W razie ustania członkostwa Prezesa Izby lub 

członka Komisji Rewizyjnej i Sądu Odwoławczego, Zjazd Izby dokonuje 

w jego miejsce wyboru uzupełniającego nowego Prezesa Izby lub członka 

Komisji Rewizyjnej i Sądu Odwoławczego do końca kadencji. 

4. W przypadku nie wypełniania przez osobę desygnowaną przez organizację 

zrzeszoną w Izbie, obowiązków członka Zarządu wynikających 

z regulaminu pracy Zarządu Izby, jak również nie uczestniczenia 

w posiedzeniach Zarządu Izby, Zarząd Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców 

może wystąpić do właściwej organizacji członkowskiej o cofnięcie tej 

osobie desygnacji i desygnowania na jej miejsce nowego przedstawiciela. 

5. W przypadku nie uzyskania absolutorium przez członka Zarządu Izby 

za dany rok sprawozdawczy, mandat tej osoby wygasa i nie może być ona 

desygnowana do Zarządu Izby przez właściwą organizację na najbliższą 

kadencję. W jego miejsce właściwa organizacja desygnuje nową osobę. 

V. ZARZĄD IZBY 

§ 23 

1. Zarząd kieruje działalnością Izby. 

2. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby, poprzez podejmowanie 

wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i statucie 

do wyłącznej właściwości innych organów Izby. 

3. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne. 

4. Zarząd może powołać komisje branżowe i problemowe oraz uchwala dla 

nich regulamin pracy. 
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§ 24 

1. Zarząd Izby składa się z Prezesa Izby oraz osób desygnowanych przez 

członków Izby (cechy i spółdzielnie rzemieślnicze) w ilości 

odpowiadającej liczbie terenowych organizacji zrzeszonych w Izbie. 

2. W skład Zarządu wchodzą rzemieślnicy lub przedsiębiorcy prowadzący 

działalność gospodarczą. 

3. Wyboru i odwołania Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby dokonuje Zjazd 

Przedstawicieli Członków Izby w głosowaniu tajnym. 

4. Wybór Prezesa Izby dokonywany jest spośród kandydatów 

rekomendowanych przez członków Izby. 

§ 25 

1. Zarząd Izby wybiera ze swego grona 2-3 zastępców prezesa zarządu oraz 

sekretarza, którzy łącznie z Prezesem stanowią Prezydium Zarządu. 

2. Prezydium wykonuje czynności należące do zwykłego bieżącego zakresu 

działania Zarządu w okresach między posiedzeniami Zarządu. 

3. Szczegółowy zakres czynności Prezydium określi Zarząd Izby. 

§ 26 

1. Zarząd działa kolegialnie. 

2. Pracą Zarządu koordynuje Prezes Zarządu. 

3. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 

4. Kadencja Prezesa Izby oraz członków Zarządu Izby trwa 4 lata i wygasa 

nie wcześniej niż z chwilą wyboru nowego Prezesa Izby oraz 

zatwierdzenia przez Zjazd desygnowanych członków Zarządu. 

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego nieobecności, jego 

zastępca. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na 2 miesiące. 

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności 

uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy statutowej 

liczby członków Zarządu. W razie równości głosów przeważa głos 

przewodniczącego posiedzenia. 

7. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonania czynności 

określonego rodzaju lub czynności szczegółowych, określając jednocześnie 

zakres ich uprawnień i obowiązków. 

§ 27 

Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają 

Prezes Zarządu Izby oraz Dyrektor Izby lub osoby przez nich upoważnione. 
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§ 28 

Na zewnątrz Izba jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu i Dyrektora Izby 

lub osoby przez nich upoważnione. 

VI. KOMISJA REWIZYJNA 

§ 29 

1. Komisja Rewizyjna składa się od trzech do pięciu członków wybranych 

przez Zjazd Przedstawicieli Członków Izby w głosowaniu tajnym spośród 

kandydatów rekomendowanych przez organizacje członkowskie. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę 

i sekretarza Komisji. 

3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i wygasa z chwilą 

wyboru nowych członków. 

4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie 

regulaminu 

§ 30 

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest wykonywanie funkcji kontrolnych 

w Izbie, a w szczególności: 

1) realizacja uchwał i wniosków Zjazdu, 

2) kontrola ksiąg i dokumentów finansowych Izby 

3) badanie rocznych sprawozdań finansowych Izby, 

4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Prezesowi Izby i członkom 

Zarządu, 

5) wykonywanie innych czynności kontrolnych na zlecenie Zjazdu 

Przedstawicieli.  

2. Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy rzeczoznawców i biegłych. 

3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu i Biura Izby wszelkich 

wyjaśnień i materiałów, które są jej niezbędne do wykonywania 

statutowych zadań. 

4. Komisja Rewizyjna składa Zjazdowi Przedstawicieli sprawozdanie ze swej 

działalności. 
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VII. ODWOŁAWCZY SĄD RZEMIEŚLNICZY 

§ 31 

1. Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy zwany dalej „Sądem” rozpatruje 

odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów Cechowych, które 

w statutach przewidziały możliwość odwołania się do Sądu przy Izbie 

w Gorzowie Wlkp. 

2. Od orzeczenia lub postanowienia Sądu nie przysługują środki 

odwoławcze. 

3. Sąd może zmienić lub utrzymać w mocy orzeczenie lub postanowienie 

Sądu Cechowego. 

§ 32 

1. Sąd składa się od trzech do pięciu członków wybranych przez Zjazd, 

spośród kandydatów rekomendowanych przez członków Izby 

w głosowaniu tajnym. 

2. Członkowie Sądu wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza Sądu. 

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. 

VIII. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

§ 33 

1. Od uchwał Zarządu Izby, członkom Izby i osobom których uchwała 

dotyczy w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym, służy odwołanie 

do Zjazdu Przedstawicieli, wniesione za pośrednictwem Zarządu Izby. 

2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez Zarząd Izby 

przepisów prawa, statutu oraz uchwał organów Izby lub Związku 

Rzemiosła Polskiego. 

3. Termin na złożenie odwołania wynosi cztery tygodnie od daty otrzymania 

uchwały lub ich ogłoszenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez 

najbliższy Zjazd jeżeli wpłynęło co najmniej na 30 dni przed terminem 

Zjazdu. 

4. Zarząd Izby może wstrzymać wykonanie uchwały w przypadku wniesienia 

od niej odwołania do czasu rozpatrzenia odwołania. 
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IX. BIURO IZBY 

§ 34 

1. Biuro Izby tworzy komórki organizacyjne: wydziały i samodzielne 

stanowiska. 

2. Zakres czynności komórek organizacyjnych oraz schemat i regulamin 

organizacyjny Izby uchwala Zarząd na wniosek Dyrektora Izby. 

3. Na czele biura stoi dyrektor Izby. Stosunek pracy z dyrektorem zawiera 

i rozwiązuje prezes Izby po zasięgnięciu opinii i w porozumieniu 

z członkami Zarządu. 

4. Dyrektor Izby pełni funkcję kierownika zakładu pracy, reprezentuje 

pracodawcę przed pracownikami oraz jest uprawniony do zawierania 

i rozwiązywania stosunków pracy i dokonywania innych czynności 

w sprawach pracowniczych. 

5. Dyrektor Izby wykonuje następujące podstawowe zadania: 

1) kieruje pracą biura Izby, 

2) zapewnia przygotowanie materiałów na posiedzenia organów 

statutowych i obsługę administracyjną tych organów, 

3) organizuje obsługę i pomoc dla zrzeszonych organizacji 

i bezpośrednio dla rzemieślników, realizowaną przez biuro Izby oraz 

nadzoruje prawidłowe wykonanie tego zadania, 

4) wykonuje uchwały i postanowienia organów statutowych. 

6. Szczegółowe zakresy czynności i uprawnienia dyrektora Izby ustala 

Zarząd Izby na wniosek Prezesa Izby. 

7. Dyrektor podlega służbowo Prezesowi Izby. 

X. GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 35 

1. Finansowanie działalności statutowej Izby odbywa się na podstawie 

rocznych planów finansowych, uchwalonych przez Zjazd Przedstawicieli 

Członków Izby. 

2. Zasady gospodarki finansowej Izby oraz zasady wynagradzania 

zatrudnionych w Izbie osób ustala Zjazd Przedstawicieli Członków Izby. 

3. Zasady opracowywania planów finansowych, prowadzenia rachunkowości 

i opracowywania sprawozdań finansowych, regulują przepisy o gospodarce 

finansowej osób prawnych. 
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4. Gospodarka finansowa Izby realizowana jest na zasadzie non-profit, 

a wypracowane ewentualne dochody w danym roku budżetowym nie 

są dzielone między Członków lecz są przeznaczone na działalność 

statutową Izby. 

XI. ZMIANA STATUTU 

§ 36 

1. Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu 

Przedstawicieli Członów Izby podjętej większością 2/3 ważnych oddanych 

głosów. 

2. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed wpisaniem 

do rejestru sądowego. 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 37 

Uchwałę o podziale, połączeniu lub likwidacji Izby podejmuje Zjazd 

Przedstawicieli Członków Izby zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch 

kolejno po sobie następujących Zjazdach Izby w odstępie co najmniej dwóch 

tygodni. 

§ 38 

O przeznaczeniu majątku zmienionej Izby decyduje Zjazd Przedstawicieli 

Członków Izby 

§ 39 

Kadencja członków organów Izby ustanowionych w drodze desygnacji lub wyboru 

na Zjeździe w grudniu 1998 r. trwa do Zjazdu Izby zwołanego do końca pierwszego 

półrocza roku 2002. 
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§ 39 a 

Kadencja członków organów Izby ustanowionych w drodze desygnacji lub wyboru 

na Zjeździe w czerwcu 2006 roku, trwa do Zjazdu Zwyczajnego Izby zwołanego 

do końca pierwszego półrocza 2009 r. 





Zgodnie z art.10 a ust.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 - Przepisy wprowadzające 

ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Uzd z 1997 r. 121 poz. 770 ze zmianami) 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. przedstawia Krajowemu 

Rejestrowi Sądowemu jednolity tekst statutu uwzględniający wszystkie zmiany 

powstałe w okresie między wpisaniem podmiotu do dotychczasowego rejestru, 

a zgłoszeniem do KRS. 

Członkowie Zarządu 

1. Napierała Wacław Członek Zarządu 

2. Koleśnik Stanisław  Członek Zarządu  

3. Ryszard Migdał Członek Zarządu  

4. Nawrot Eugeniusz Członek Zarządu  

5. Łysakowska Janina Członek Zarządu  

6. Sempowicz Piotr Członek Zarządu  

7. Mały Jerzy Członek Zarządu  

8. Domaszewicz Paweł, Jan Członek Zarządu  

9. Idzior Włodzimierz Członek Zarządu  

10. Oliwiak Kazimierz Członek Zarządu  

Gorzów Wlkp. 10 czerwca 2017 r. 


