STATUT
IZBY GOSPODARCZEJ METALI
NIEŻELAZNYCH i RECYKLINGU
(Tekst jednolity)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą, nosi nazwę: Izba Gospodarcza Metali
Nieżelaznych i Recyklingu, w skrócie IGMNiR.
2. Izba w kontaktach zagranicznych może używać nazwy w tłumaczeniu na język angielski,
niemiecki lub rosyjski, to jest:
o w języku angielskim: Economic Chamber of Non-Ferrous Metals and Recycling
o w języku niemieckim: NE-Metall und Recycling Wirtschaftskammer
o w języku rosyjskim: Хoзaйcтbeннaя Пaлaтa Цветных Металлов и Рециклингу
§2
1.

Izba jest dobrowolną i mającą osobowość prawną organizacją samorządu
gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków.

2.

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (tekst
jednolity Dz.U. z 2009 r. nr 84 poz. 710) oraz postanowień niniejszego Statutu.
Izba zrzesza przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w przemyśle
metali nieżelaznych i stali stopowych, podmioty gospodarcze prowadzące działalność w
zakresie recyklingu tych metali, przedsiębiorców z usług i przemysłów kooperujących.
Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich Członków, a jej
działalność nie może naruszać samodzielności Członków ani też ingerować w ich sprawy
wewnętrzne.

3.

4.

§3
1.
2.

Siedzibą Izby jest miasto Katowice.
Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Izba może prowadzić
działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.
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3.
4.

Izba może być członkiem i założycielem w krajowych i międzynarodowych
organizacjach o podobnych celach, na zasadach określonych przepisami prawa.
Izba może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami i
organizacjami o podobnych celach.
§4

Przy Izbie może zostać utworzony na podstawie uchwały Rady Izby Sąd Polubowny, jako
forma arbitrażu.
§5
Izba używa następujących pieczęci:
1) pieczęci okrągłej z umieszczonym w środku znakiem firmowym Izby, określonym
przez Walne Zgromadzenie Członków Izby i napisem w otoku: Izba Gospodarcza
Metali Nieżelaznych i Recyklingu.
2) pieczęci z napisem Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu i z danymi
identyfikacyjnymi Izby.

Rozdział II
CELE I ZADANIA IZBY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§6
Do celów i zadań Izby należy:
1) reprezentowanie i ochrona interesów członków w zakresie ich działalności
gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych,
organizacji krajowych i zagranicznych,
2) kształtowanie racjonalnego i stabilnego rozwoju przemysłu metali nieżelaznych i jego
recyklingu w Polsce i w Unii Europejskiej,
3) prowadzenie lobbingu na rzecz Członków Izby poprzez prezentację branżowych racji i
argumentów, na forum publicznym, władzom publicznym oraz innym instytucjom
wykonującym zadania publiczne w sprawach:
a) wyrażania opinii dotyczących istniejących oraz projektowanych rozwiązań
prawnych w zakresie związanym z branżą metali nieżelaznych i ich recyklingu
dotyczących szeroko pojętych interesów gospodarczych Członków Izby oraz
uczestniczenie, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących
przepisach prawa, w opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
b) opracowywanie i wyrażanie opinii w zakresie ochrony prawnej oraz podnoszenia
jakości zasobów ludzkich, produktów i usług oferowanych przez Członków Izby,
4) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki kupieckiej w działalności gospodarczej,
w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w
obrocie gospodarczym,
5) promowanie polskiego rynku metali nieżelaznych i ich recyklingu na forum
krajowym i zagranicznym,
6) prowadzenie działalności marketingowo-promocyjnej na rzecz Członków Izby,
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7) konsultacje Członkowskie Izby w istotnych i ogólnych problemach prawnych,
podatkowych, celnych oraz innych wynikających z regulacji prawnych w zakresie
branży metali nieżelaznych i ich recyklingu,
8) wymiana informacji gospodarczych pomiędzy Członkami Izby a polskimi i
zagranicznymi organizacjami gospodarczymi,
9) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami i organizacjami o
podobnych celach, w szczególności organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i
seminariów,
10) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania mediacyjnego i
polubownego,
11) wspomaganie firm we wzajemnym poszukiwaniu partnerów w biznesie w Polsce oraz
za granicą,
12) nawiązywanie międzynarodowych kontaktów handlowych,
13) pomoc i współdziałanie Izby z jej Członkami w przezwyciężaniu złożonych
problemów społeczno-gospodarczych,
14) tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw
gospodarczych Członków,
15) badanie i analizowanie rynku metali nieżelaznych i rynku recyklingu,
16) popieranie innowacji i nowych technologii wzmacniających konkurencyjność na
rynku,
17) promowanie i upowszechnianie naukowych, organizacyjnych i technicznych
rozwiązań, służących rozwojowi gospodarczemu,
18) poszanowanie ochrony środowiska,
19) propagowanie idei i tradycji polskiej metalurgii i recyklingu metali,
20) propagowanie idei mediacji i polubownego rozwiązywania
sporów pomiędzy
Członkami oraz innymi przedsiębiorcami,
21) wykonywanie innych zadań powierzonych Izbie na podstawie ustawy o izbach
gospodarczych oraz określonych przez jej organy statutowe.

§7
Izba realizuje zadania statutowe poprzez:
1) Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami
gospodarczymi i społecznymi w realizacji przedsięwzięć ważnych dla życia
gospodarczego kraju,
2) Organizowanie spotkań z władzami publicznymi oraz innymi instytucjami
wykonującymi zadania publiczne w kraju oraz w Unii Europejskiej w celu
przybliżenia kluczowych zagadnień i problemów w branży metali nieżelaznych i ich
recyklingu,
3) Delegowanie przedstawicieli do organów doradczych administracji państwowej i
władz samorządowych oraz innych pokrewnych instytucji opiniodawczych,
4) Opracowywanie analiz, syntez i raportów związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą,
5) Inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności naukowej i naukowo – technicznej
i innowacyjnej,
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6) Wykonywanie ekspertyz, konsultingu i badań reklamowych; utrzymanie i rozwijanie
kontaktów z samorządami gospodarczymi o podobnych celach działania w kraju i za
granicą,
7) Współpracę z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami i organizacjami o
podobnych celach, w szczególności organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń i
seminariów dotyczących tematyki związanej z szeroko rozumianym rynkiem metali,
8) Organizowanie spotkań i wyjazdów dla swoich Członków, w szczególności w celu
nawiązywania kontaktów z podmiotami zrzeszonymi w krajowych i w zagranicznych
organizacjach o podobnym charakterze działania,
9) Współudział w opracowywaniu planów i programów rewitalizacyjnych,
modernizacyjnych i restrukturyzacyjnych dla przemysłu metali nieżelaznych oraz ich
recyklingu,
10) Współuczestnictwo w realizacji i w wdrażaniu programów publicznych,
11) Inicjowanie i realizację projektów krajowych, międzynarodowych i unijnych,
12) Organizowanie pomocy na rzecz członków Izby w zakresie rozwiązywania
problemów technologicznych, środowiskowych, ekonomicznych, prawnych
związanych z prowadzeniem przez przedsiębiorców działalności gospodarczej,
13) Inicjowanie i podejmowanie działań służących ochronie środowiska,
14) Podejmowanie działań wspierających powołanie przy Izbie - Sądu Polubownego, jako
formy arbitrażu obejmującego zakresem swoich rozstrzygnięć spory, w szczególności
z rynku metali i recyklingu,
15) Badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości zbytu wyrobów i produktów
oraz ułatwianie członkom Izby nawiązywania kontaktów gospodarczych z
kontrahentami zagranicznymi,
16) Prowadzenie szeroko rozumianej promocji polskiego rynku metali nieżelaznych i ich
recyklingu na forum krajowym i zagranicznym,
17) Badanie rynku, promocję rynkową i działalność marketingową oraz świadczenie
pomocy w tym zakresie,
18) Prowadzenie działalności edukacyjnej, w tym szkoleniowej, wydawniczej i prasowej,
19) Wspieranie kształcenia kadr inżynierskich i popieranie rozwoju kształcenia
zawodowego, w szczególności dla branży metali nieżelaznych i recyklingu,
20) Organizowanie zespołów konsultacyjno-doradczych oraz zatrudnianie pracowników i
ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
21) Organizowanie i prowadzenie banku informacji gospodarczej zgodnie z potrzebami
Członków Izby i jej Partnerów,
22) Prowadzenie poradnictwa prawnego i finansowo-podatkowego,
23) Wydawanie Członkom na ich wniosek, opinii niezbędnych dla uruchomienia i
rozwijania działalności gospodarczej,
24) Wykonywanie czynności dotyczących legalizacji dokumentów, wydawanie
certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do ustawodawstwa polskiego oraz
konwencji i zwyczajów w handlu międzynarodowym,
25) Prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą mającej na celu
wspomaganie realizacji celów i zadań statutowych Izby.
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Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§8
1.Członkowie Izby dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) honorowych.
2. Założyciele Izby, którzy podpisali Statut, stają się Członkami Izby z chwilą jego
zarejestrowania. Przystępujący do Izby po jej zarejestrowaniu stają się Członkami Izby z
chwilą przyjęcia ich w poczet członków Izby.
3. Członkiem zwyczajnym Izby może być każdy przedsiębiorca polski i zagraniczny, o
którym mowa w § 9.
4. Za wybitne zasługi na rzecz Izby, Walne Zgromadzenie, a w szczególnych przypadkach
Rada Izby na wniosek Prezesa Izby, może nadać Honorowe Członkostwo Izby osobom
szczególnie zasłużonym dla Izby.
5. Członkom Honorowym nie przysługuje prawo głosu. Członkowie honorowi są
zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
6. Nie można być jednocześnie członkiem zwyczajnym i honorowym.
§9
Członkami Izby mogą być podmioty, które:
1) prowadzą działalność gospodarczą w Polsce w zakresie metali nieżelaznych, ich
recyklingu, stopów i stali stopowych,
2) działają na rynku minimum jeden rok lub są prawnymi następcami innego podmiotu
lub nowopowstałym oddziałem firmy istniejącej ponad jeden rok.
§ 10
1.
2.

3.

Decyzje w sprawie przyjęcia w poczet członków podejmuje Zarząd Izby, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 5.
Kandydat na Członka Izby powinien złożyć Zarządowi następujące dokumenty w
formie pisemnej lub elektronicznej:
a) deklarację członkowską,
b) zobowiązanie do terminowego uiszczania składek członkowskich, w wysokości
uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
c) wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji podmiotów gospodarczych,
d) podstawowe informacje o swojej działalności, posiadanych autoryzacjach,
certyfikatach i wykształceniu kadry oraz przynależności do innych izb gospodarczych,
e) pozytywną rekomendację dwóch Członków Izby,
f) dane imienne i adresowe osoby upoważnionej do jego reprezentacji.
Zarząd Izby ma obowiązek rozpatrzyć dokumenty przystępującego do Izby w terminie do
4 miesięcy od daty ich złożenia.
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Zarząd Izby podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata na w
poczet członków Izby w formie uchwały, zawiadamiając pisemnie kandydata o decyzji w
ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
Odwołanie od uchwały Zarządu Izby odmawiającej przyjęcia w poczet Członków
zainteresowany kandydat może wnieść do Rady Izby w terminie 14 dni od otrzymania tej
uchwały. Decyzja Rady jest ostateczna.
Kandydat staje się Członkiem Izby po otrzymaniu pozytywnej decyzji.
Szczegółowe zasady przyjęcia Kandydata na Członka Izby określa Regulamin Przyjęć
przyjęty uchwałą Zgromadzenia.

4.

5.

6.
7.

§ 11
Członkom Izby przysługuje:
1)
2)
3)
4)
5)

czynne prawo wyborcze do organów Izby,
prawo wskazywania kandydatów do organów Izby,
prawo do uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,
prawo do korzystania ze wszelkich form pomocy Izby na zasadach określonych
przez Izbę,
prawo do wsparcia ze strony Izby.
§ 12

Członkowie Izby mają następujące obowiązki:
1)
2)
3)
4)
5)

Członkowie powinni postępować zgodnie z zasadami etyki, godności kupieckiej i
zaniechać każdej czynności uchybiającej godności kupieckiej i dobremu imieniu Izby,
Członkowie mają obowiązek wspierać Izbę w osiąganiu wyznaczanych przez nią
celów i zadań,
Członkowie mają obowiązek
przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz
respektowania uchwał władz Izby,
Członkowie mają obowiązek dbać o dobre imię Izby,
Członkowie mają obowiązek terminowo regulować opłaty członkowskie.
§ 13

Członkostwo w Izbie wygasa:
z dniem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej lub
rezygnacji z tej działalności, bądź też z dniem wykreślenia z właściwych rejestrów
przedsiębiorców,
b)
wskutek pisemnego wypowiedzenia dokonanego przez Członka Izby, ze
skutkiem na koniec roku kalendarzowego,
c)
poprzez ogłoszenie upadłości lub oddalenie wniosku o otwarcie postępowania
dotyczącego niewypłacalności z powodu braku masy upadłościowej,
d)
wskutek nie zapłacenia składki rocznej przez okres co najmniej 12 miesięcylicząc od daty wymagalności niezapłaconej części składki,
e)
z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozbawieniu członkostwa, zgodnie z
postanowieniami § 14 Statutu,
2. Ustanie członkostwa stwierdza Prezes Izby.

1.

a)
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3. Każdy Członek może wypowiedzieć swoje członkostwo. Oświadczenie o
wypowiedzeniu członkostwa Członek składa najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem
roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
4. Ustanie członkostwa nie zwalnia z obowiązku wypełnienia istniejących jeszcze
zobowiązań w stosunku do Izby. Prawa do majątku Izby ustają wraz z ustaniem
członkostwa.
§ 14
Decyzję o pozbawieniu członkostwa w Izbie podejmuje Rada Izby na wniosek Zarządu,
jeżeli Członek:
1) prowadzi działalność sprzeczną
z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami
kupieckimi,
2) nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej roku.
2. Uchwałę o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Rada doręcza członkowi Izby w terminie
14 dni od dnia jej powzięcia. Wykluczony Członek ma prawo odwołać się od uchwały
Rady Izby do Walnego Zgromadzenia w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania tej
uchwały.
3. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu. Decyzja
Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
1.

Rozdział IV
ORGANY IZBY
§ 15
Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3) Zarząd.
§ 16
1.
2.

3.

Liczbę członków Rady Izby określa Walne Zgromadzenie. Liczbę członków
Zarządu określa Rada Izby.
Członków Zarządu i Rady Izby powołuje się i odwołuje w głosowaniu tajnym,
na okres wspólnej kadencji. Walne Zgromadzenie może odwołać członków Rady Izby, a
Rada Izby może odwołać członków Zarządu przed upływem kadencji.
Kadencja Zarządu i Rady Izby trwa trzy lata, licząc od dnia powołania tych
organów. Mandaty członków Zarządu i Rady Izby wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia kończącego kadencję.
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WALNE ZGROMADZENIE
§ 17
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich
sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów i zadań
statutowych.
Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby. Jeżeli Zarząd Izby nie zwoła Walnego
Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie lub w terminie jednego miesiąca od
dnia otrzymania takiego żądania, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby w terminie
dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia
przez Zarząd.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu 6-ciu miesięcy od
zamknięcia roku budżetowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na
żądanie Rady Izby lub na pisemny wniosek złożony przez co najmniej 1/5 członków
Izby. Składający wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien
umieścić w nim propozycję porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno
odbyć się nie później niż w ciągu 60 dni od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie.
O terminie, miejscu i porządku obrad organ zwołujący Walne Zgromadzenie
zobowiązany jest zawiadomić wszystkich Członków Izby na 14 dni przed jego terminem
przez wysłanie im pisemnych zawiadomień listem poleconym lub drogą elektroniczną
gwarantującą skuteczne przekazanie informacji.
Pisemne wnioski w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być
składane organowi zwołującemu Walne Zgromadzenie najpóźniej na 7 dni przed
terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie
zawiadamia wszystkich członków Izby o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 3
dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
§ 18

1.

2.

3.
4.
5.

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa
członków Izby, a wszyscy członkowie Izby zostali zawiadomieni o jego terminie i
porządku obrad zgodnie z postanowieniami Statutu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w
tym samym dniu, w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu, a jego uchwały są
ważne bez względu na liczbę obecnych- z zastrzeżeniem odmiennych postanowień
Statutu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który winien być podpisany
przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta (Sekretarza).
Protokoły Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd.
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§ 19
1.
2.
3.
4.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przedstawiciel organu zwołującego to
Zgromadzenie. Otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zgromadzenie jest prowadzone według Regulaminu Obrad Zgromadzenia uchwalonego
przez Zgromadzenie.
Z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, Zgromadzenie może podejmować
uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Odwołania członków Zarządu i Rady Izby, w przypadkach nieudzielania im
absolutorium, a także związany z tym wybór nowych członków tych organów, w
przypadku ich odwołania, może nastąpić bez wcześniejszej zmiany porządku obrad.
§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Izby.
2) Uchwalanie regulaminu wyboru organów Izby oraz regulaminu obrad Walnego
Zgromadzenia.
3) Zatwierdzanie regulaminu Rady Izby.
4) Wybór i odwołanie członków Rady Izby.
5) Wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Izby, w tym uchwalanie
rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji.
6) Zatwierdzanie rocznego budżetu Izby oraz określenie najwyższej sumy zobowiązań, jakie
Izba może zaciągnąć.
7) Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Izby oraz bilansów
rachunkowych.
8) Udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby.
9) Podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się lub przystępowania do innych
organizacji.
10) Wyrażanie zgody na zbycie przez Izbę nieruchomości.
11) Ustalanie wysokości składek członkowskich.
12) Podejmowanie decyzji, czy członkom organów Izby przysługuje wynagrodzenie z tytułu
funkcji pełnionej w organach Izby oraz ustalanie zasad wynagradzania i wysokości
wynagrodzenia członków Rady.
13) Rozpatrywanie odwołań członków Izby od decyzji o wykluczeniu.
14) Uchwalanie stanowisk Izby w sprawach ważnych dla działalności gospodarczej
Członków Izby.
§ 21
1.

2.

Każdy członek Izby posiada na Walnym Zgromadzeniu liczbę głosów uzależnioną od
wysokości opłacanej w danym roku składki członkowskiej, obliczonej zgodnie z
postanowieniami zawartymi w ust. 2, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.
Liczbę głosów przysługującą członkowi Izby na Walnym Zgromadzeniu oblicza się w
oparciu o Wartość przychodów ze sprzedaży produktów, materiałów i usług – wynik
jednostkowy za poprzedni rok obrotowy - stanowiących podstawę do ustalenia składki
członkowskiej, i tak:

- dla wartości przychodów do 19mln Pln rocznie – przysługuje jeden głos,
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- dla wartości przychodów 20 - 39mln Pln rocznie – przysługują dwa głosy,
- dla wartości przychodów 40 - 79mln Pln rocznie – przysługują trzy głosy,
- dla wartości przychodów 80 - 99 mln Pln rocznie – przysługuje cztery głosy,
- dla wartości przychodów 100 - 119mln Pln rocznie – przysługuje pięć głosów,
- dla wartości przychodów 120 - 299mln Pln rocznie – przysługuje sześć głosów,
- dla wartości przychodów 300 - 499mln Pln rocznie – przysługuje siedem głosów,
- dla wartości przychodów 500 - 999mln Pln rocznie – przysługuje dziewięć głosów,
- dla wartości przychodów 1000 - 2499mln Pln rocznie – przysługuje jedenaście głosów,
- dla wartości przychodów 2500 - 3999mln Pln rocznie – przysługuje czternaście głosów,
- dla wartości przychodów powyżej 4.000mln Pln rocznie – przysługuje dwadzieścia głosów,
3.
4.

5.

AGH, Politechnika Śląska, PAN i SITMN posiadają na Walnym Zgromadzeniu jeden
głos.
Członkowi Izby będącemu przedsiębiorcą zagranicznym i płacącemu składkę
członkowską w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie dla członków Izby
będących przedsiębiorcami zagranicznymi przysługują dwa głosy.
Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia, prowadzenia i bieżącej aktualizacji listy
członków Izby, zawierającej liczbę głosów przysługujących każdemu z członków Izby na
Walnym Zgromadzeniu.
RADA IZBY
§ 22

1.
2.
3.

Rada Izby liczy od 9 do 15 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę
członków Rady określa Walne Zgromadzenie.
Rada Izby wybiera ze swego składu Przewodniczącego oraz do trzech
Wiceprzewodniczących.
Członek Rady Izby może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Izby z głosem
doradczym.
§ 23

Do kompetencji Rady Izby należy:
1.
2.
3.

Ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby.
Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Izby.
Przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i uwag dotyczących
działalności Izby.
4.
Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby
wraz z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Izby.
5.
Wyrażanie zgody na:
a.
nabycie nieruchomości,
b.
podjęcie działalności gospodarczej.
6.
Wnioskowanie w sprawie zmiany budżetu Izby.
7.
Podejmowanie uchwał o wykluczeniu ze składu członków Izby.
8.
Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Izby.
9.
Wybór i odwołanie członków Zarządu Izby.
10.
Ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu
Izby.
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11.
12.

Zawieszanie w prawach członków Zarządu Izby.
Delegowanie członka Rady Izby do dokonywania w imieniu Izby czynności
prawnych z członkami Zarządu Izby oraz uprzednie zatwierdzanie wszelkich umów,
jakie mają być zawarte przez Izbę z członkami Zarządu.
§ 24

Rada Izby działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,
określający jej organizację i sposób wykonania czynności.

ZARZĄD IZBY
§ 25
1.
2.

Zarząd Izby kieruje działalnością Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Izby, nie zastrzeżone
przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady
Izby, należą do kompetencji Zarządu.
§ 26

1.
2.
3.

Zarząd Izby składa się z jednej do trzech osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada
Izby.
Rada Izby powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub ze zgłoszonych przez
członków Rady Izby kandydatur - pozostałych członków Zarządu.
Członek Zarządu nie może pozostawać w innym stosunku zatrudnienia bez zgody Rady
Izby.
§ 27

1.

2.

Do składania oświadczeń w imieniu Izby wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu
Izby uprawniony jest jeden członek Zarządu.
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, w przypadku rezygnacji lub śmierci członka
Zarządu, Rada Izby może oddelegować jednego ze swoich członków do czasowego
wykonywania funkcji członka Zarządu, ale na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
§ 28

1.

2.

W zależności od potrzeb Zarząd może powołać doraźnie lub na stałe komisje
problemowe będące organami pomocniczymi przy opracowywaniu i realizacji
określonych zadań.
Tryb i zasady powoływania komisji, o których mowa w ust. 1, określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
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§ 29
Obsługą działalności statutowej organów Izby zajmuje się Biuro Izby.
Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA I MAJĄTEK IZBY
§ 30
1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej
działalności oraz dochodów z majątku Izby.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z
działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału pomiędzy członków Izby. Działalność gospodarczą stanowi w
szczególności:
a/ wydawanie książek PKD 58.11.Z
b/ wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych PKD 58.14.Z
c/ pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z
d/ stosunki międzyludzkie (Public Relations ) i komunikacja PKD 70.21.Z
e/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD
70.22.Z
f/ pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – PKD 72.19.Z
h/ działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z
i/ badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
j/ działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z
k/ pozostała działalność profesjonalna , naukowa i techniczna , gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
l/ działalność organizatorów turystki PKD 79.12.Z
ł/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD 82.11 Z
m/ działalność związana z organizacją targów ,wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
n/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
o/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
p/ działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
r/ pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.19.Z
s/ działalność organizacji profesjonalnych PKD 94.12.Z
t/ działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej niesklasyfikowana PKD
94.99.Z
3. O podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje
Zarząd.
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§ 31
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem
zarejestrowania Izby i kończy się 31 grudnia tego samego roku.
§ 32
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Wysokość składki członkowskiej ustala corocznie Walne Zgromadzenie, z
zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień, składka członkowska jest
dwuczłonowa i składa się z części podstawowej i uzupełniającej. Podstawowa część
składki jest równa dla wszystkich Członków, a część uzupełniająca – uzależniona od
wysokości obrotów.
Wysokość składki dla Członków przystępujących do Izby w trakcie roku, stanowi
proporcję składki podstawowej i uzupełniającej odpowiadającej ilości kwartałów
przynależności do Izby.
Składka płatna jest z góry na dany rok:
a) część podstawowa składki – do ostatniego dnia lutego,
b) część uzupełniająca
- do dnia 30 czerwca.
Rada Izby jest upoważniona do corocznego ustalania wysokości składki
członkowskiej dla AGH, Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Śląskiej oraz SITMN.
Składka członkowska dla członków Izby będących przedsiębiorcami
zagranicznymi jest ustalana corocznie przez Walne Zgromadzenie w stałej kwocie, przy
czym kwota ta może być wyrażona w walucie innej niż polska.
Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY
§ 33

1.

2.
3.

4.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez
Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określić sposób przeprowadzenia
likwidacji.
Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanowi
likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
W razie likwidacji Izby, majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu
wierzycieli przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia, z
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Tekst Jednolity Statutu został uchwalony przez Walne Zgromadzenie
Członków Izby w dniu 27 czerwca 2013 r. w Ustroniu.
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