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Statut IGCP - tekst jednolity z naniesionymi zmianami przyjętymi uchwałą Nr 9/2011
Walnego Zgromadzenia w dniu 19 maja 2011r.

Tekst jednolity uchwalony po zmianach dokonanych przez: - Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne
w dniu 28 kwietnia 1998r. - zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy postanowieniem
z dnia 9 czerwca 1998r. Sygn. akt XVI Ns.rej.IG-14/98; Walne Zgromadzenie dnia 30 czerwca 1998r. zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy postanowieniem z dnia 9lipca 1998r. Sygn. akt XVI
Ns.Rej.IG-23/98; - Walne Zgromadzenie 28 czerwca 1999r. - zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy Sygn. akt XVI Ns.Rej.IG-33/99; - Walne Zgromadzenie 16 czerwca 2000r. - zarejestrowane przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy Sygn. akt XVI Ns. Rej. IG-25/2000; Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2002r. –
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2002r. przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy KRS Sygn. sprawy: WA.XX NS-REJ.KRS/13044/2/114 oraz z dnia 26
września 2002r. Sygn. sprawy: WA.XX NS-REJ.KRS/14893/2/197; Walne Zgromadzenie 16 maja 2006r. –
zarejestrowane w KRS postanowieniem z dnia 18.07.2006r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS Sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/19131/06/129; - Walne Zgromadzenie 12 maja 2008r. –
zarejestrowane KRS postanowieniem z dnia 29 lipca 2008r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS Sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/017178/08/084; – Walne Zgromadzenie 19 maja 2011 r. –
zarejestrowane w KRS postanowieniem z dnia 28 lipca 2011r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII
Wydział Gospodarczy KRS Sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/024945/11/500;
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Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE
STATUT

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE, dalej zwana Izbą, jest dobrowolną organizacją
samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych
w niej podmiotów.
2. Izba zrzesza podmioty gospodarcze, których działalność związana jest w szczególności
z ciepłownictwem.
3. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr
35 poz. 195 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą oraz na podstawie niniejszego
Statutu.
§ 2
Izba posiada osobowość prawną nabytą z datą wpisu do rejestru Izb Gospodarczych, obecnie
Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzony przez Sąd Rejonowy właściwy
dla siedziby Izby.
§3
1. Izba działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Siedzibą Izby, w tym także jej organów jest Warszawa. Na terenie swojego działania może
tworzyć Regionalne Oddziały.
§4
Izba może zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej oraz być członkiem innych krajowych
i międzynarodowych organizacji.
§5
1. Izba używa pieczęci okrągłej z orłem w polu centralnym i napisem w otoku Izba
Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE oraz prostokątnej zawierającej nazwę i adres Izby.
2. Oddziały Regionalne używają pieczęci prostokątnych, zawierających ich nazwę i adres.
3. Pieczęcie, stemple i listowniki Izby mogą zawierać logo Izby po jego zaakceptowaniu przez
Zarząd Izby.
§6
Izba jest powołana na czas nieoznaczony.
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ROZDZIAŁ II
Podstawowe cele i zadania oraz sposoby ich realizacji
§7
1. Izba tworzy Regionalne Oddziały zrzeszające członków Izby.
2. Regionalny Oddział stanowi podstawową jednostkę organizacyjną Izby realizującą jej
statutowe zadania.
3. Tworzenie i likwidacja Regionalnych Oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych
należy do kompetencji Rady Izby.
4. Uchwała Rady Izby określa zasady organizacji Oddziału, zakres działania, strukturę
organizacyjną, zasady budżetowania.
§8
Celami Izby są:
1) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów w zakresie
ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych, społecznych,
instytucji naukowych i gospodarczych, zagranicznych organów i instytucji;
2) propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej, ustalanie programów
rozwoju ciepłownictwa;
3) integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z ciepłownictwem.
§ 9
Izba realizuje zadania statutowe przez:
1) inicjowanie i współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju ciepłownictwa oraz jego
modernizacji i rekonstrukcji;
2) kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi ciepłownictwa, inicjowanie prac
naukowo-badawczych, promowanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych,
ekonomicznych i organizacyjnych;
3) realizowanie innych przedsięwzięć ustalonych przez organy Izby, między innymi:
prowadzenie szkolenia zawodowego, banku informacji, racjonalnego użytkowania energii;
4) utworzenie warunków dla wzajemnego przekazywania doświadczeń i kreowania
niezawisłych, profesjonalnych ocen i opinii dotyczących funkcjonowania i rozwoju
ciepłownictwa;
5) współpracę z organami administracji państwowej oraz organami samorządu
terytorialnego;
6) inspirowanie i opracowywanie, a także dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz
nowelizacji obowiązujących przepisów, regulujących struktury i zasady finansowania
jednostek ciepłownictwa;
7) opracowywanie projektów unowocześniania i rozwoju ciepłownictwa oraz projektów
zasad polityki energetycznej, a w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną;
8) inicjowanie i koordynowanie współpracy jednostek ciepłowniczych z dostawcami paliw
i energii na rynek krajowy;
9) inspirowanie i rozwijanie współpracy z właściwymi jednostkami naukowo-badawczymi
w kraju i za granicą oraz organizowanie przepływu informacji naukowo-technicznej dla
członków Izby;
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10) prowadzenie poradnictwa w zakresie techniki, ekonomii i zagadnień organizacyjnoprawnych, a także opracowywanie ekspertyz i analiz;
11) współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
12) współpraca z odbiorcami ciepła, a przede wszystkim z gospodarką mieszkaniową;
13) współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
14) wydawanie fachowych wydawnictw periodycznych oraz publikacji jednorazowych,
popularyzujących krajowe i zagraniczne osiągnięcia naukowo-techniczne z dziedziny
ciepłownictwa;
15) organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych o tematyce
ciepłowniczej;
16) szkolenie zawodowe dla pracowników jednostek ciepłownictwa, w tym także
przeprowadzanie egzaminów i wydawanie świadectw nabycia określonej wiedzy
i uprawnień;
17) organizowanie konkursów i wystaw z dziedziny ciepłownictwa;
18) organizowanie i uczestnictwo w targach z dziedziny ciepłownictwa;
19) nadawanie członkom odznak honorowych Izby oraz występowanie z wnioskami o nadanie
odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla ciepłownictwa;
20) wykonywanie czynności Izb przemysłowo-handlowych, w tym legalizowanie dokumentów,
wydawanie
certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji
międzynarodowych lub międzynarodowych zwyczajów handlowych;
21) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami Izby,
w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na
odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością
gospodarczą członków Izby;
22) prowadzenie na ogólnie obowiązujących zasadach działalności gospodarczej w kraju i za
granicą, służącej do realizacji zadań Izby.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1.

Członkiem Izby może być przedsiębiorca, państwowa lub komunalna jednostka
organizacyjna, prowadzący działalność w szczególności w zakresie związanym
bezpośrednio lub pośrednio z ciepłownictwem.

2.

Wprowadza się następujące zasady ustalania wysokości składki członkowskiej:
a) dla członków – przedsiębiorstw ciepłowniczych na podstawie wysokości przychodów
netto z tytułu prowadzonej działalności ciepłowniczej,
b) dla członków – nie będących przedsiębiorstwem ciepłowniczym na podstawie
wysokości przychodów netto w części dotyczącej sprzedaży produktów i usług dla
ciepłownictwa.

3.

Uczestnictwo w Izbie nie ogranicza przynależności członka do innych organizacji
i stowarzyszeń.
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§ 11
1. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu po uprzednim
złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Izby. Członkowie
założyciele stają się członkami Izby z mocy prawa.
2. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zainteresowany może
odwołać się do Rady Izby w terminie do 30 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie.
Rada Izby zobowiązana jest rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
§ 12
Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich przedstawicieli
(pełnomocników). Każdy członek może być reprezentowany tylko przez jednego
przedstawiciela.
§ 13
1. Członkowie Izby mają prawo do:
1) udziału w przedsięwzięciach i pracach Izby oraz korzystania z wyników tych prac;
2) korzystania z pomocy Izby w zakresie stanowiącym jej przedmiot działania;
3) uczestniczenia w pracach organów Izby oraz komisji i zespołów merytorycznych
i eksperckich, jeżeli zostali do tych agend wybrani lub powołani;
4) uzyskiwania bieżących informacji z prowadzonego przez Izbę banku danych;
5) uczestniczenia w konferencjach i sympozjach oraz szkoleniu zawodowym;
6) uzyskiwania opinii, ocen z zakresu działania Izby;
7) zgłaszania wniosków i opinii dotyczących działalności Izby;
8) otrzymywania okresowych informacji i sprawozdań z działalności Izby;
9) informowania o przynależności do izby.
2. Członkom Izby przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
§ 14
Członkowie Izby zobowiązani są do:
1) przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów, uchwał i decyzji jej władz;
2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby;
3) uczestniczenia w pracach Izby i jej Regionalnych Oddziałach;
4) przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej;
5) dostarczania materiałów niezbędnych dla opracowań objętych planem zatwierdzonym
przez Radę Izby;
6) wniesienia wpisowego i bieżącego opłacania składek członkowskich.
§ 15
1. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
1) wystąpienia z Izby, poprzedzonego pisemnym wypowiedzeniem członkostwa, okres
wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i upływa z końcem miesiąca kalendarzowego;
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2) skreślenia z listy członków Izby w następstwie likwidacji i zaprzestania działalności przez
członka Izby;
3) wykluczenia z Izby na mocy uchwały Zarządu Izby na skutek nie wykonywania
obowiązków statutowych, nieprzestrzegania regulaminów i uchwał organów Izby,
prowadzenia działalności sprzecznej z celami Izby lub działania na szkodę Izby.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu, zainteresowany w terminie 30 dni od daty otrzymania
uchwały, może wnieść odwołanie do Rady Izby. Odwołanie powinno być rozpatrzone na
najbliższym posiedzeniu.

ROZDZIAŁ IV
Organy Izby
§ 16
1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3) Zarząd.
2. Kadencja wybranych organów Izby trwa cztery lata. Czas trwania kadencji poszczególnych
organów może zmienić uchwałą Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie
§ 17
1.
2.
3.

Walne Zgromadzenie pełnomocnych przedstawicieli członków Izby jest jej najwyższą
władzą, rozstrzygającą o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania.
W razie gdy członek Izby reprezentowany jest przez pełnomocnika, upoważnienie
powinno być udzielone na piśmie i dołączone do protokółu Walnego Zgromadzenia.
Walne zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 18

1. Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Izby raz na rok. Powinno ono odbyć się nie
później niż w drugim kwartale.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć także zaproszeni goście.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, z wyjątkiem przypadków określonych
w Statucie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy przedstawicieli
członków w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym
terminie, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, który może przypaść
najwcześniej w tym samym dniu, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia. Uchwały podjęte większością głosów przez Walne Zgromadzenie
obradujące w drugim terminie, o ile Statut nie stanowi inaczej są ważne bez względu na
liczbę obecnych na nim przedstawicieli członków. W zawiadomieniu należy poinformować
7
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4.
5.

6.
7.

o takim trybie przeprowadzania Walnego Zgromadzenia. Głosowanie jawne może być
zastąpione głosowaniem tajnym na żądanie 1/5 osób biorących udział w posiedzeniu.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje jego Przewodniczący i Sekretarz, wybrani na
tym posiedzeniu.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany
zawiadomić na piśmie członków Izby najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem
Zgromadzenia.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, jeśli
w Zgromadzeniu uczestniczy mniej niż 2/3 członków Izby.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Izby i zarządza wybór
Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 19

1. Walne Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Izby z własnej inicjatywy, na wniosek
Rady Izby lub na wniosek 2/5 członków Izby.
2. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia nadzwyczajnego powinno odbyć się w ciągu sześciu
tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało
zwołane.
3. Rada Izby albo 1/5 członków Izby ma prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeśli
Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w §17 ust.1 oraz w ust.2 niniejszego paragrafu.
4. Postanowienia punktów 2 do 7 poprzedzającego paragrafu mają tu odpowiednie
zastosowanie.
§ 20
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) zatwierdzanie porządku obrad;
2) uchwalanie ordynacji wyborczej do Rady Izby;
3) powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Izby;
4) uchwalanie wieloletniego programu działania Izby oraz ocena jego realizacji;
5) ustalanie wytycznych dla organów Izby w sprawach realizacji zadań statutowych Izby;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby;
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Izby i podejmowanie decyzji co do
przeznaczenia dodatniego wyniku finansowego lub pokrycia strat;
8) udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Izby na wniosek Rady Izby;
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji organów Izby złożonych do Walnego Zgromadzenia;
10) uchwalanie Statutu i jego zmian;
11) podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązywania lub likwidacji Izby;
12) uchwalanie zasad i wysokości opłaty wpisowej oraz corocznej składki członkowskiej
i terminów ich wnoszenia;
13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
14) uchwalanie Regulaminu wyboru członków Rady Izby.
2. Wybory członków Rady Izby odbywają się w trybie głosowania tajnego.
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ROZDZIAŁ VI
Rada Izby
§ 21
Rada Izby jest organem wykonującym stały nadzór nad działalnością Izby.
§ 22
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Na członków Rady Izby Walne Zgromadzenie powołuje osoby, które zostały wybrane przez
grupy członków Izby, na Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z opisanymi niżej zasadami.
Członkowie Rady Izby są powoływani na okres wspólnej, czteroletniej kadencji.
Prawo do wyboru członków Rady mają grupy członków, zrzeszonych w każdym
Regionalnym Oddziale, a także grupa członków w nich niezrzeszonych utworzona podczas
obrad Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem, że przystąpi do niej nie mniej niż 13
członków Izby.
Ilość miejsc do obsadzenia w Radzie, przypadających na poszczególne grupy jest
uzależniona od liczby pełnoprawnych członków zrzeszonych w danym Oddziale
Regionalnym na dzień przypadający 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia,
reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, według następującej zasady:
− 1 członek Rady na od 13 do 37 członków Oddziału,
− 2 członków Rady na od 38 do 62 członków Oddziału,
− 3 członków Rady na od 63 do 87 członków Oddziału,
− 4 członków Rady na od 87 do 112 członków Oddziału,
− 5 członków Rady na od 113 do 137 członków Oddziału,
− 6 członków Rady na od 138 do 162 członków Oddziału,
− 7 członków Rady powyżej 163 członków Oddziału.
Grupa członków niezrzeszonych ma prawo wybrać jednego członka Rady. W przypadku,
gdy grupa ta będzie liczyła więcej niż 37 członków, stosuje się odpowiednio zasadę
określoną w ust. 4.
Członkowie Rady wybierają ze swojego grona przewodniczącego oraz
wiceprzewodniczących Rady Izby.
Mandat członka Rady Izby wygasa z chwilą zrzeczenia się pełnienia funkcji członka Rady,
śmierci, utraty biernego prawa wyborczego lub odwołania przez członków zrzeszonych
w Oddziale Regionalnym lub grupę członków niezrzeszonych, przez którą został wybrany.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Izby przed upływem kadencji,
członkowie zrzeszeni w Oddziale Regionalnym, lub grupa członków niezrzeszonych, której
reprezentantem był ten członek Rady Izby, wybierają kolejnego członka Rady. Wybór taki
jest równoznaczny z powołaniem do składu Rady.
Szczegółowe zasady wyboru członków Rady, ich odwoływania oraz uzupełniania składu
Rady, określa Ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie.
§ 23

1. Rada odbywa posiedzenia stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, w wykonaniu uchwał
organów Izby, względnie na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.
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3. Posiedzeniom Rady przewodniczy z urzędu Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący
lub upoważniony przez niego członek Rady. Głos Przewodniczącego posiedzeniu decyduje
w przypadku równej ilości głosów, podczas prowadzonych głosowań.
4. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków. Członkowie Rady są zawiadamiani o posiedzeniu co najmniej 7 dni przed
jego terminem.
5. Protokół z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczący posiedzenia. Członkowie Rady
mający odrębne zdanie w rozpatrywanych sprawach, mają prawo do złożenia na piśmie
swego uzasadnienia, które powinno być dołączone do protokółu z posiedzenia.
6. Głosowanie na posiedzeniach Rady Izby jest jawne, o ile żaden z jej członków nie zażąda
głosowania tajnego. W przypadku zgłoszenia wniosku o zmianie trybu głosowania Rada
decyduje zwykłą większością głosów. Tajne głosowanie zarządza się również przy
wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków Zarządu jak również w sprawach
osobowych.
§ 24
Do kompetencji Rady Izby należy:
1) sprawowanie stałego nadzoru i kontroli nad działalnością Izby;
2) zatwierdzanie planów rocznych działalności Izby;
3) uchwalanie budżetu Izby;
4) coroczne badanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu oraz
przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu stanowiska w sprawie tych dokumentów;
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli
Izby;
6) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby;
7) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi i Radzie Izby;
8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa w Izbie;
11) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
12) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia Regionalnych Oddziałów Izby;
13) uchwalanie regulaminu działania Rady;
14) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy i członkostwa Izby w krajowych
i zagranicznych organizacjach;
15) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia oraz likwidacji Regionalnych Oddziałów Izby
oraz innych jednostek organizacyjnych, jak też w sprawie ich funkcjonowania.
ROZDZIAŁ VII
Zarząd Izby
§ 25
1. Zarząd składa się z dwóch członków tj. prezesa i wiceprezesa powoływanych na okres
czterech lat przez Radę Izby.
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2. Podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu
określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Izby.
3. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji na podstawie uchwały
podjętej przez 2/3 statutowego składu Rady, co nie uwłacza ich roszczeniom z umowy
o pracę.
§ 26
1. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie.
2. W razie odmowy głosowania za uchwałą przez członka Zarządu jest on zobowiązany złożyć
pisemne uzasadnienie odmowy. Uzasadnienie to stanowi integralną część protokółu.
§ 27
1. Do uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Izby nie
zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Izby.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Izby upoważniony jest każdy
z członków Zarządu jednoosobowo do kwoty wynoszącej 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy
złotych), a powyżej kwoty 100.000,- zł (słownie: sto tysięcy złotych) wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 28
Uchwał Zarządu wymaga:
1) przyjęcie rocznego planu działania oraz planu finansowego Izby;
2) przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności oraz sprawozdania finansowego;
3) ustanowienie oraz odwołanie pełnomocników Izby;
4) przyjęcie w poczet członków Izby, skreślenie z listy członków, wykluczenie z Izby;
5) zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych Izby, w tym organizacyjnego, pracy,
wynagradzania;
6) zwołanie Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek i gospodarka finansowa Izby
§ 29
1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
2. Fundusze są tworzone z następujących źródeł:
1) wpływy z wpisowego od członków Izby;
2) wpływy ze składek członkowskich;
3) przychody z majątku Izby;
4) subwencje, spadki, darowizny i zapisy od innych osób i instytucji;
5) wpływy z własnej działalności Statutowej odpłatnej i gospodarczej;
6) przychody z wyników działalności gospodarczej jednostek wyodrębnionych, działających
na zasadach rozrachunku gospodarczego;
7) inne wpływy.
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§ 30
1.
2.

Izba może tworzyć Fundusze celowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami, na podstawie uchwał Rady.
Środki Funduszów celowych nie wykorzystane w danym roku przechodzą na rok
następny.
§ 31

1.
2.

Koszty działalności Izby pokrywane są z przychodów wymienionych w postanowieniach
§ 29.
Izba prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32

Budżet Izby na dany rok kalendarzowy uchwala Rada Izby na wniosek Zarządu. Budżet
powinien być uchwalony przed końcem roku poprzedzającego.
§ 33
Bieżące zarządzanie majątkowe, w szczególności funduszami Izby, prowadzi Zarząd
przestrzegając postanowień niniejszego Statutu oraz ogólnie obowiązujących przepisów.
ROZDZIAŁ IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby
§ 34
Uchwały w sprawach zmian Statutu oraz likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania
członków w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.
§ 35
1.

2.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o likwidacji Izby, jednocześnie powołuje
likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka
podlega zgłoszeniu do Sądu Rejestrowego.
W przypadku braku środków Izby na pokrycie kosztów likwidacji, koszty te pokrywają
członkowie Izby wg zasad określonych przez Radę Izby.

12

