STATUT

SUDECKIEJ IZBY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ
W ŚWIDNICY

TEKST JEDNOLITY na dzień 28 maja 2020 roku

Sudecka Izba Przemysłowo -Handlowa w Świdnicy
Rozdział I
§ 1.
Izba Gospodarcza nosi nazwę Sudeckiej Izby Przemysłowo -Handlowej w Świdnicy, w dalszej
części Statutu zwana Izbą.
Terenem działania
Świdnica.

Izby

jest obszar

§ 2.
województwa

dolnośląskiego,

jej siedzibą jest miasto

§ 3.
Izba działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych, Ustawy o stowarzyszeniach oraz
Ustawy z dnia 24 kwie tnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także
Statutu i posiada osobowość prawną.
§ 4.
Izba może powoływać oddziały i być członkiem krajowych międzynarodowych organizacji o
podobnych celach oraz tworzyć przedstawicielstwa za g ranicą.
§ 5.
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych
w niej członków oraz wspomaga ich rozwój gospodarczy.
§ 6.
Izba gospodarcza używa pieczątki z napisem:
Sudecka Izba Przemysłowo -Handlowa w Świdnicy.
§ 7.
Izba może posiadać odznakę członkowską oraz emblematy.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8.
Celem Izby jest:
1. Ochrona i reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec administracji
państwowej i samorządu terytorialnego oraz wspoma ganie ich rozwoju gospodarczego
i przedsiębiorczości.
2. Ochrona interesów podmiotów gospodarczych przed monopolami i dumpingiem.
3. Kształtowanie zasad dobrego obyczaju w obrocie gospodarczym.
4. Działanie na rzecz wdrażania w gospodarce narodowej przekształceń wł asnościowych
i mechanizmów rynkowych.
5. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu w tym ws półpraca w obszarze turystyki
i rozwiązań ekologicznych przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności obszaru działania.
6. Prowadzenie działalności związanej z z atrudnieniem.
7. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie pozaszkolnych form edukacji.
8. Działania na rzecz młodzieży w zakresie edukacji, aktywizacji zawodowej, promowania
postaw przedsiębiorczych i obywatelskich, wspomagania aktywności społecznej i z awodowej,
poprawy dostępu i pełnego udziału młodych ludzi w społeczeństwie, rozwijania wzajemnej
solidarności między młodzieżą a pozostałymi członkami społeczeństwa, mobilizacji młodych
ludzi w Europie do podejmowania różnych aktualnych wyzwań, w szczególn ości dotyczących
edukacji, zatrudnienia, przedsiębiorczości.
9. Działanie na rzecz pogłębiania integracji europejskiej oraz rozwiązywanie konfliktów
i współpracy między społeczeństwami.
10. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
11. Promocja i wdrażanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz zasad etyki
w stosunkach gospodarczych .
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12. Wykonywanie innych zadań, w tym również zadań zleconych
samorządową i państwową.
13. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja,
adaptacja w szczególności na cele kulturalne, naukowe, oświatowe i
budowlanych, w tym wpisanych do rejestru zabytków i zespołowych
otoczeniem oraz przygotowywanie kompleksowej dokumentacji.

przez

administ rację

zachowania, a także
rekreacyjne obiektów
obiektów wraz z ich

§ 9.
Izba realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności w zakresie :
1. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, naukowymi oraz
podmiotami gospodarczymi.
2. Świadczenie członkom pomocy:
a) organizacyjno – prawnej i doradczej
b) w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
3. Gromadzenie funduszy na wsparcie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych
(tworzenie fundacji, fund uszy i stypendiów).
4. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
5. Prowadzenie zarobkowej działalności gospodarcze j.
6. Inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa oraz prezentowanie opinii w zakresie
polityki gospodarczej.
7. Ułatwianie rozwoju życia gospodarczego, a w szczególności tworzenie, utrzymywanie lub
popieranie odpowiednich instytucji i urządzeń.
8. Delegowanie przedstawicieli do organów doradczy ch administracji państwowej, samorządu
terytorialnego i innych instytucji, a w szczególności wyznaczanie osób powołanych do
wydawania opinii i stwierdzenia stanu faktycznego.
9. Wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejącyc h
zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu
handlowego i firm.
10. Występowanie w interesie prawnym lub gospodarczym swoich członków celem wszczęcia
przypisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej, samo rządu
terytorialnego, sądów i innych organów celem ochrony interesów członków przed
działalnością monopolistyczną, dumpingiem, decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w
działalność gospodarczą.
11. Utworzenie z zachowaniem istniejących przepisów, sądu polu bownego do rozstrzygania
sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych.
12. Wspieranie promocji wyrobów, pomoc w opracowaniu pr ojektów, nawiązaniu kontaktów
i ułatwień kredytowych szczególnie w obrocie zagranicznym poprzez współpracę z izbami
handlowo-przemysłowymi w innych krajach, obsługę inwestorów zagranicznych oraz
gromadzenie informacji gospodarczej.
13. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
14. Działalności charytatywnej.
15. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
1 6 . P r o m o c j i z a t r u d n i e n i a i a k t y w i z a c j i z a w o d o w e j o s ó b p o z o s t a j ą c y c h b e z p r a c y i z a g r o ż o n y ch
zwolnieniem z pracy.
17. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
18. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
19. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
20. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
21. Działalności wspomagając ej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
22. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
23. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
24. Turystyki i krajoznawstwa.
25. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
26. Promocji i organizacji wolontariatu.
27. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Rozdział III
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Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 10.
1. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot gospoda rczy, który wnosi wkład w
urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmie ich realizacji.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna (krajowa lub
zagraniczna) zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zadeklaruje poparcie
finansowe lub inne świadczenie na rzecz Izby.
4 . O s o b y p r a w n e w y k o n u j ą s w o j e p r a w a i o b o w i ą z k i p r z e z p e ł n o m o c n i k ó w . P e ł n o m o c n i k m o że
reprezentować tylko jednego członka Izby.
5 . P r z y j ę c i e w p o c z e t c z ł o n k ó w n a s t ę p u j e u c h w a ł ą R a d y I z b y p o z ł o ż e n i u p r z e z k a n d y d a ta
pisemnej deklaracji przystąpienia do SIPH, a w przypadku członka zwyczajnego również po
wpłaceniu wpisowego.
6. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swoją działalnością
położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.
7. Godność członka honorowego nadaje i cofa Walne Zgromadzenie członków na wniosek Rady
Izby.
8. Izba nie ma uprawnień władczych, a jej działalność nie może naruszać samodzielności
członków, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.
9. Członka Izby w organach statuto wych SIPH może reprezentować osoba, która zgodnie z
wymogami prawa, może reprezentować firmę na zewnątrz i składać w imieniu firmy
oświadczenia woli. W przypadku, kiedy będzie to inny przedstawiciel firmy, powinien
posiadać pełnomocnictwo wydane przez właś ciwe organy firmy do reprezentowania jej w
organach statutowych SIPH. Jeżeli w trakcie kadencji pełnomocnik przestanie reprezentować
członka Izby, niezależnie od powodów ma zgłosić swoją rezygnację we władzach SIPH.
§ 11.
1.Członkowie Izby mają prawo:
a) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
b) korzystania ze świadczeń Izby, z wyjątkiem środków materialnych,
c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,
d) uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich
dotyczące.
2.Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 12.
1.Członkowie Izby zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz Uchwał i regulaminów jej Organów,
b) udziału w pracach Izby,
c) wniesienia wpisowego i regularnych składek członkowskich, a jej członkowie wspierający
- zadeklarowanych świadczeń,
d) udziału w realizacji celów statutowych Izby.
2.Punkt c) w ustępie 1 nie dotyczy członków honorowych.
§ 13.
1.Członkostwo ustaje w skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Izby za uprzednim trzymiesięcznym
wypowiedzeniem,
b) skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Rady Izby w wyniku
m.in. zaprzestania działalności gospodarczej, śmierci,
c) wykluczenie orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,
d) postanowienia ustępu 1 nie dotyczą członków honorowych.
e) skreślenia z listy członków na podstawie decyzji Rady w związku z niepłaceniem składek w
pełnej wysokości za okres 1 roku wraz z upływem ostatniego dnia roku, za który nie
została zapłacona składka c złonkowska.
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2.Od decyzji Rady Izby o skreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
3.Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach, jeśli przesłanki do jego wykluczenia
wymagają postępowania wyjaśniającego. Zawieszenie członka następuje Uchwałą Rady Izby lub
Orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
Rozdział IV
Organy Izby.
§ 14.
1.Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Rada Izby i jej Prezydium,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński.
2.Kadencja Organów Izby trwa 4 lata. Funkcję członka Organu Izby można sprawować
wielokrotnie.
3.Ustępujący Prezydent Izby, ma zagwarantowane miejsce w składzie nowo wybranej Rady Izby
na okres jej kadencji. Przyjęcie w poczet członk ów nowo wybranej Rady Izby nastę puje na
pisemny wniosek ustępującego Prezydenta Izby.
4.W przypadku ustąpienia członka Organu Izby w czasie kadencji, organowi temu przysługuje
prawo kooptacji, liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 członkó w Organu
pochodzącego z wyboru.
5. Uchwały organów Izby zapadają w głosowaniu tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 1/2 osób
biorących udział w posiedzeniu.
Rozdział V
Walne Zgromadzenie Członków.
§ 15.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organ em Izby rozstrzygającym o wszystkich
sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§ 16.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo -wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co
4 lata, w pierwszym kwartale danego roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę Izby co rok, w
pierwszym kwartale danego roku, za wyjątkiem roku, w którym zwołane jest Walne
Zgromadzenie sprawozdawczo -wyborcze.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązan a jest zawiadomić wszystkich
członków na cztery tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.
§ 17.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków powinno odbywać się nie później niż w ciągu 4
tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad spr awami, dla których
zostało zwołane.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest z inicjatywy Rady Izby, na wniosek Komisji
Rewizyjnej lub 1/2 członków Izby.
Do
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 18.
kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
zatwierdzanie porządku obrad,
uchwalanie wieloletnich programów działalności Izby,
wybór Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby o skreśleniu członka,
ustalenie wpisowego i wysokości składek członkowskich,
uchwalanie regulaminu pracy Rady Izby,
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7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
oraz podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez te organy,
8) udzielanie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej ,
9) uchwalanie zmian Statutu,
10)podejmowanie innych uchwał nie przekazywanych do kompetentnych pozostałych organów
Izby,
11)podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby,
12)podejmowanie uchwał w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości Izby.
§ 19.
1.Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w
sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej połowy członków w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem
postanowień § 14. oraz § 39.
Rozdział VI
Rada Izby.
§ 20.
Rada Izby jest najwyższym organem Izby w czasie między Walnymi Zgromadzeniami.
§ 21.
Rada Izby składa się z Prezydenta Izby wybrane go przez Walne Zgromadzenie oraz
maksymalnie 11 członków Rady Izby wybranych przez Walne Zgromadzenie. Wybory odbywają
się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od
każdorazowej uchwały Walnego
Zgromadzenia.
2.Członkowie Rady Izby wybierają ze swego grona Prezydium Rady Izby.
3.Wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby następuje w razie ustania członkostwa lub rezygnacji z
pełnienia funkcji.
1.

§ 22.
1.Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2.Posiedzenie Rady Izby zwołuje Prezydent lub jed en z Wiceprezydentów.
3.Uchwały Rady zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków w
pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. W razie równej ilości
głosów przeważa głos Prezydenta, a w razie jego n ieobecności głos Wiceprezydenta
prowadzącego obrady.
4.Na posiedzenie Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona.
5.Rada Izby ma obowiązek zawiadomić o swoim posiedzeniu członka Izby, którego sprawa ma być
rozpatrywana na tym posiedzeniu.
§ 23.
kompetencji Rady Izby należą:
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
interpretacja postanowień niniejszego statutu,
skreślenie członka Izby,
ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych,
rozpatrywanie
sprawozdań
Prezydium
Izby
z wykonania planów finansowych oraz
zatwierdzanie bilansów,
6) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
7) podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszeniu działalności i rozwiązaniu od działów Izby
oraz nadzorowanie ich działalności,
8) uchwalanie funduszów celowych i ich regulaminów,
9) podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych Izby ,
10) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
11) zwoływanie i uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
12) podejmowanie Uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych
do kompetencji innych organów Izby,
Do
1)
2)
3)
4)
5)
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13) powołanie organów doradczych i opiniodawczych.
Rozdział VII
Prezydium Rady.
§ 24.
1.Prezydium Rady Izby składa się z 3 -9 osób wybieranych przez Radę spośród jej członków.
2.Uchwały Prezydium Izby zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego
członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w dr ugim terminie.
§ 24a.
Członkowie Prezydium Rady Izby mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży służbowych, jeżeli
podróż służbowa związana była ze sprawami dotyczącymi Izby. Zwrot kosztów podróży następuje
na pisemny wniosek Członka Prezydium Rady Izby, po p rzedstawieniu kosztów podróży służbowej
i raportu z przebiegu podróży służbowej wraz z pisemnym potwierdzeniem jej odbycia.
§ 24b.
Członek Prezydium Rady Izby może pełnić funkcję Dyrektora Izby. Umowę o pracę z Dyrektorem
Izby zawiera Prezydent Izby na cz as określony, nie krótszy, niż określony w przepisach ustawy
kodeks pracy.
§ 25.
kompetencji Prezydium Rady należy:
wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady,
opracowywanie preliminarzy finansowych i przedstawianie ich Radzie Izby do zatwi erdzenia,
zarządzanie majątkiem Izby,
reprezentowanie Izby na zewnątrz,
powoływanie i rozwiązywanie komisji doradczych i zespołów analiz oraz nadzorowanie ich
działalności,
6) wyznaczanie rzeczoznawców,
7) składanie sprawozdań z działalności Radzie Izby,
8) ustalanie zasad działalności finansowej Izby,
9) kierowanie bieżącą działalnością Izby na podstawie programu działania i uchwał organów
Izby,
10)przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji
Rady Izby,
11)zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania pracowników Izby.
Do
1)
2)
3)
4)
5)

Rozdział VIII
Komisja Rewizyjna.
§ 26.
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 -9 osób.
2.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami Rady Izby ani pozostawać z tymi członkami w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej jedynie zwrot
uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 27.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) dokonywanie bieżących i okresowych co najmniej raz w ro ku kontroli działalności Izby, a w
szczególności gospodarki finansowej Izby,
2)
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących
działalności Izby,
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3)

składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby wraz z wnioskami o
udzielenie absolutorium Radzie Izby,
4) współpraca z komisjami rewizyjnymi oddziałów.
§ 28.
Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców.
Koszty opinii pokrywa Izba.
§ 29.
Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin u chwalony
przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
Rozdział IX
Sąd Koleżeński.
§ 30.
1.Sąd Koleżeński składa się z 3 -9 osób.
2.Sąd Koleżeński wybiera ze swojego składu Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
§ 31.
Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie sporów między członkami Izby powstałymi w związku z ich działalnością w
Izbie, na wniosek jednej ze stron,
2) rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień Statu tu,
regulaminów i uchwał organów Izby.
§ 32.
1.Sąd Koleżeński orzeka w składzie 3 -osobowym.
2.Odwołanie od swoich orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
§ 33.
1.Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1) upomnienie,
2) zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do dwóch lat,
3) wykluczenie z Izby.
2.Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w pełnym
składzie w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.
§ 34.
Organizację i tryb postanowienia Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd
Koleżeński, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
Rozdział X
Oddziały Izby.
§ 35.
Oddziały Izby powołuje Rada Izby.
§ 36.
Organami oddziału mogą być:
1) Walne Zgromadzenie c złonków oddziału,
2) Rada Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna oddziału.
Rozdział XI
Majątek Izby.
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§ 37.
1.Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2.Na fundusze Izby składają się:
1) wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
2) darowizny, dotacje i zapisy,
3) wpływy na fundusze socjalne,
4) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.
3. Izba nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Izby w stosunku do jej
członków, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Izby,
członkowie jej organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo związku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywaniu majątku Izby na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach i nnych niż w stosunku „do osób trzecich”, w
szczególności, jeżeli przekazanie tego następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Izby, członków jej organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadac h innych, niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem celów statutowych Izby,
d) zakupie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Izby, członkowie jej o rganów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 38.
1.Oświadczenie woli w imieniu Izby składa dwóch członków Prezydium Izby lub Pełnomocnicy w
granicach umocowania.
2.Rada Izby może uchwałą upoważnić do składania oświadczeń woli w imieniu Izby
jednoosobowo, w konkretnych sprawach określonych pełnomocników.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe.
§ 39.
Uchwały Izby w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 uprawomocniony ch do głosowania w
pierwszym terminie i większością 2/3 głosów bez względu na obecnych w drugim terminie.
§ 40.
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi
cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.
§ 41.
Statut niniejszy został uchwalony na zebraniu założycielskim w dniu 22.01.1993 i następnie
podpisany przez członków założycieli oraz zawiera późniejsze zmiany.
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