STATUT
STARGARDZKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
Z SIEDZIBĄ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
Art. 1
Stargardzka Izba Gospodarcza w Stargardzie Szczecińskim zwana dalej „Izbą” działa na
podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych /Dz. U. Nr 35, poz. 195
z 1989 r. z późniejszymi zmianami/, oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a takŜe
zgodnie z niniejszym Statutem.

Art. 2
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną do reprezentowania interesów
gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej,
handlowej, budowlanej lub usługowej wobec organów państwowych, organów samorządu
terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji, jak równieŜ podejmowania działań
w zakresie szeroko rozumianego rynku pracy.

Art. 3
Siedzibą Izby jest miasto Stargard Szczeciński, Izba działa na terenie województwa
zachodniopomorskiego.

Art. 4
Podstawowym zadaniem Izby jest:
1. Popieranie aktywności społeczno – gospodarczej, społeczności lokalnej.
2. Wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych zmierzających do rozwoju
podmiotów gospodarczych,
3. Udzielanie pomocy poprzez organizowanie doradztwa prawno – ekonomicznego.
4. Promowanie miasta i zrzeszonych podmiotów.
5. Podejmowanie róŜnorodnych działań promocyjnych i pomocowych w zakresie rynku
pracy.

Art. 5
1. Izba moŜe zawierać porozumienia i moŜe być członkiem krajowych oraz zagranicznych
organizacji o podobnych zadaniach statutowych.
2. Izba jest organizacją samodzielną i samorządną.

ROZDZIAŁ II
Sposoby i formy realizacji zadań Izby.
Art. 6
Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1) tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania Ŝycia gospodarczego, wspieranie
inicjatyw gospodarczych członków oraz działanie na rzecz rozwoju międzyregionalnych
i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
2) popieranie we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo –
naukowymi kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą
o przygotowaniu do sprostania konkurencji, delegowanie swoich przedstawicieli do
udziału i uczestnictwa w pracach instytucji doradczo – opiniodawczych zajmujących się
problematyką działalności Izby lub jej członków,
3) tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami
na drodze postępowania polubownego i pojednawczego, a takŜe ochrony dobrego imienia
swych członków, upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących
najwyŜszą efektywność działalności gospodarczej,
4) reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów państwowych,
organów samorządu terytorialnego oraz instytucji i organizacji,
5) przyczynianie się do rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
6) wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego i mienia Skarbu
Państwa,
7) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
w szczególności upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie
gospodarczym, wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności
gospodarczej,
8) wyraŜanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki
oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie,
9) ocenę wdraŜania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia
działalności gospodarczej,
10) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych na obszarze działania Izby,
wydawanie na wniosek członków opinii i referencji dotyczących ich działalności,
11) wyraŜanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
12) organizację targów, wystaw oraz imprez promocyjnych, w tym promowanie członków
Izby w kraju i zagranicą,
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13) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego
w zakresie prowadzenia przekształceń własnościowych i restrukturyzacyjnych podmiotów
gospodarczych; działania na rzecz pozyskiwania inwestorów w kraju i zagranicą,
14) organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego,
15) działania promocyjne i pomocowe w zakresie rynku pracy i współdziałanie z innymi
organizacjami i instytucjami w tym zakresie.

ROZDZIAŁ III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
Art. 7
Członkowie Izby dzielą się na :
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych.

Art. 8
Członkiem zwyczajnym mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność
gospodarczą, które poprzez złoŜenie deklaracji i uiszczenie wpisowego zobowiązują się
do działania na rzecz Izby i przestrzegania postanowień jej statutu.

Art. 9
1. Obowiązkiem członków Izby jest:
a) postępowanie zgodnie ze statutem, regulaminami i uchwałami organów Izby,
b) czynny udział w realizacji zadań statutowych Izby,
c) postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach
członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
d) ochrona dobrego imienia Izby,
e) pozyskiwanie godnych kandydatów na członków Izby.
2. Obowiązkiem członka zwyczajnego jest uiszczenie wpisowego oraz regularne płacenie
składek członkowskich.

Art. 10
1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze, a ponadto mają prawo:
a)
b)
c)
d)

wyraŜania swoich opinii i propozycji dotyczących statutowej działalności Izby,
korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Izby,
grupowania się w komisjach branŜowych,
uzyskiwania pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami
krajowymi i zagranicznymi,
e) korzystania z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych
pomiędzy członkami Izby.
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2. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych, z wyłączeniem praw
wyborczych.

ROZDZIAŁ IV
Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie
Art. 11
Przyjęcie na członka zwyczajnego następuje na wniosek zainteresowanego po złoŜeniu
deklaracji, w drodze uchwały Rady Izby, na najbliŜszym posiedzeniu od daty złoŜenia
wniosku. W przypadku uchwały odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania
do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania odmowy.

Art. 12
1. Członkiem honorowym moŜe być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Izby
lub w inny szczególny sposób zasłuŜyła się Izbie.
2. Godność członka honorowego nadaje Rada Izby.

Art. 13
1. Członkostwo w Izbie ustaje poprzez:
a) wystąpienie,
b) wykreślenie,
c) wykluczenie.
2. Członek Izby moŜe wystąpić z niej z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
3. Wykreślenie z rejestru członków Izby następuje z datą udokumentowanego zaprzestania
przez dotychczasowego członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej bądź
likwidacji podmiotu gospodarczego. Nie dotyczy likwidacji celem prywatyzacji.
Wykreślenie członka Izby następuje równieŜ na skutek niepłacenia składek przez okres
6 miesięcy.
4. Wykluczenie z Izby następuje w przypadku nie wypełniania przez członka obowiązków
członkowskich, o których mowa w Art. 9. ust.1.
5. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Rada Izby zwykłą większością
głosów. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi
zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienia
dokonuje się w formie pisemnej, listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek
nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną
doręczenia. W terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały o wykreśleniu lub
wykluczeniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Izby.
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6. Podjęcie uchwały o wystąpieniu lub wykreśleniu bądź wykluczeniu z Izby nie zwalnia
członka z obowiązku uiszczenia naleŜnych składek.
7. Godności członka honorowego pozbawia Rada Izby w przypadku sprzeniewierzenia się
idei Izby lub raŜącego naruszenia postanowień statutu. Pkt. 5 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ V
Organy Izby
Art. 14
1. Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie Izby,
b) Rada Izby,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 trwa 4 lata i kończy się z chwilą
wyboru organów na następną kadencję.
3. Członek moŜe być wybrany tylko do jednego z organów wybieralnych Izby.
4. Wybór organów Izby odbywa się w głosowaniu tajnym, z nieograniczonej liczby
kandydatów, spośród członków Izby.
5. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów następuje z chwilą wyboru, a przejęcie
spraw od dotychczasowych organów następuje w ciągu 1 miesiąca.
6. Ilość członków w organach wybieralnych danej kadencji określa uchwała Walnego
Zgromadzenia.

Art. 15
W przypadku zmniejszenia się przed upływem kadencji, co najmniej o 1/3, składu organów
Izby, określonych w Art. 14. ust. 1 pkt. 2 i 3, przeprowadza się wybory uzupełniające.

Art. 16
O ile postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich organów
Izby zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej
połowy składu organu. Wyłączenie jawności głosowania moŜe nastąpić w kaŜdej sprawie na
wniosek co najmniej ½ uczestników głosowania.

Art. 17
1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyŜszym organem Izby, uprawnionym do
podejmowania uchwał we wszystkich sprawach działalności Izby.
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2. Członkowie Izby mogą być reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez swoich
pełnomocników.

Art. 18
Walne Zgromadzenie moŜe być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Art. 19
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby jako Zgromadzenie
sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata, a jako Zgromadzenie sprawozdawcze co roku
– do końca I kwartału roku kalendarzowego.
2. W roku, w którym zwołuje się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze nie
zwołuje się Walnego Zgromadzenia sprawozdawczego.
3. Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Art. 20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Izby moŜe odbyć się w kaŜdym czasie,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zgromadzenie zwołuje Rada Izby
z inicjatywy własnej, na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej albo pisemny wniosek co najmniej
1/5 liczby członków Izby w ciągu 1 miesiąca od daty złoŜenia wniosku.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe
obradować i podejmować uchwały po wyraŜeniu na to zgody przez 2/3 zebranych
członków – uczestników Walnego Zgromadzenia.

Art. 21
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Rada Izby zawiadamia
członków Izby listem poleconym, przez posłańca za potwierdzeniem odbioru, lub pocztą
elektroniczną, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
W zawiadomieniu naleŜy takŜe wskazać drugi termin Walnego Zgromadzenia, w którym
będzie ono mogło obradować niezaleŜnie od ilości obecnych członków.
2. Walne Zgromadzenie członków Izby władne jest do podejmowania uchwał w pierwszym
terminie – przy obecności co najmniej połowy członków Izby, w drugim terminie – bez
względu na liczbę obecnych.
3. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

Art. 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby naleŜy w szczególności:
1) ustalanie głównych kierunków działania Izby, uchwalanie programu działania Izby
oraz planu finansowego,
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Izby i Komisji Rewizyjnej,
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3) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Izby i Komisji
Rewizyjnej,
4) wybór i odwoływanie członków organów określonych w Art. 14. ust. 1 pkt. 2 i 3
statutu,
5) uchwalanie regulaminów pracy: Walnego Zgromadzenia i jego komisji, Rady Izby
i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian statutu Izby,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby,
8) podejmowanie uchwał o likwidacji Izby, przeznaczenie jej majątku w razie likwidacji
oraz wyznaczenie likwidatora Izby,
9) oznaczenie wysokości sumy zobowiązań, jakie moŜe zaciągnąć Izba,
10) podejmowanie uchwał w sprawie wpisowego i rocznej składki członkowskiej oraz
sposobu ich wpłaty,
11) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia nadwyŜki bilansowej lub
sposobu pokrycia strat,
12) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości,
13) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do innych organizacji, tworzenia
podmiotów gospodarczych, nabywania lub zbywania akcji lub udziałów w spółkach
prawa handlowego,
14) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Izby pełniących funkcje
w organach Izby,
15) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego
Zgromadzenia.

Art. 23
Uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołania przed upływem kadencji członków organów
Izby oraz o likwidacji Izby a takŜe przeznaczenie jej majątku w razie likwidacji Izby Walne
Zgromadzenie podejmuje większością 2/3 głosów.

Art. 24
Rada Izby kieruje działalnością Izby i odpowiada za swoją pracę przed Walnym
Zgromadzeniem Izby.

Art. 25
Rada Izby składa się z 7 do 12 członków wybieranych spośród członków Izby przez Walne
Zgromadzenie.
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Art. 26
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada Izby wybiera ze swojego grona:
a)
b)
c)
d)

Prezesa,
dwóch wiceprezesów,
sekretarza,
skarbnika.

2. Prezes, wiceprezesi, skarbnik oraz sekretarz stanowią Prezydium Rady Izby.

Art. 27
Pracami Rady oraz jej Prezydium kieruje Prezes Izby.

Art. 28
Do kompetencji Rady Izby naleŜy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby,
realizacja celów i zadań statutowych Izby,
podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
sporządzanie rocznych programów działania Izby i planu finansowego,
powołanie organów doradczych i opiniodawczych Izby, sprawowanie nad nimi
nadzoru i uchwalenie regulaminów ich pracy,
6) zwoływanie i proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń Izby,
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Izby wraz
ze sprawozdaniem finansowym,
8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta dla badania ksiąg rachunkowych Izby,
9) zarządzanie majątkiem Izby,
10) wybór i odwoływanie Prezydium Rady Izby,
11) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby,
12) wykonywanie wszystkich innych działań nie zastrzeŜonych dla Walnego
Zgromadzenia,
13) w szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpienie, w czasie określonym przez
Radę, od pobrania składek – na wniosek członka Izby.

Art. 29
1. Prezydium Rady Izby jest organizatorem i koordynatorem prac Rady Izby.
2. Do obowiązków Prezydium naleŜy w szczególności:
a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby,
b) składanie Radzie Izby sprawozdań z działalności,
c) realizacja bieŜących działań Izby,
d) sporządzenie preliminarzy budŜetowych Izby,
e) zatrudnianie pracowników Izby i ustalanie zasad ich wynagrodzenia,
f) utrzymywanie kontaktów z władzami samorządowymi i państwowymi,
g) prowadzenie ewidencji członkowskiej,
h) prowadzenie rachunkowości Izby,
i) inicjowanie o określanie zasad prowadzenia przez Izbę działalności gospodarczej.
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3. Izbę reprezentują dwaj członkowie Prezydium łącznie: Prezes i Wiceprezes, bądź dwóch
Wiceprezesów.

Art. 30
1. Komisja Rewizyjna Izby składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne
Zgromadzenie Izby.
2. Komisja wybiera ze swego składu: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego
i sekretarza.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości
głosów decydujący jest głoś przewodniczącego.

Art. 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności naleŜy:
a) wykonywanie bieŜącego nadzoru i rocznych kontroli nad działalnością Rady Izby i jej
Prezydium,
b) badanie sprawozdań Rady Izby,
c) badanie sprawozdania finansowego oraz rachunku strat i zysków, zarówno co do
zgodności z księgami, jak i ze stanem faktycznym,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i wniosków z zakresu działalności Izby,
e) przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne
Zgromadzenie, Radę Izby, Prezydium Rady lub na wniosek ¼ członków Izby,
f) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności finansowej Izby oraz wykonywania
uchwał Walnego Zgromadzenia przez Radę Izby,
g) wydawanie Radzie Izby zaleceń, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Art. 32
1. Komisja Rewizyjna ma prawo Ŝądania od członków i przedstawicieli organów Izby
składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących konkretnych spraw.
2. Tryb i formy działalności Komisji Rewizyjnej określa regulamin opracowany przez
Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VI
Fundusze Izby
Art. 33
Źródłami finansowania działalności Izby są:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wpisowe,
składki członkowskie,
darowizny,
zapisy,
wpływy z własnej działalności gospodarczej,
dochody z majątku,
inne.
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Art. 34
Izba moŜe prowadzić
Zgromadzenia.

działalność

gospodarczą

na

podstawie

uchwały

Walnego

Art. 35
1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
2. Sprawozdanie roczne wraz ze sprawozdaniem finansowym Rada przedstawia Walnemu
Zgromadzeniu Izby.

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe
Art. 36
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora
i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby.

Art. 37
Na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Walne Zgromadzenie przedstawiciele Izby
składają wniosek o rejestrację.
Niniejszy status został uchwalony przez członków Izby w czasie Zgromadzenia
ZałoŜycielskiego w dniu 10.12.1999r.
Lista członków załoŜycieli zatwierdzających statut, w załączeniu.
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