STATUT
IZBY

PRZEMYSŁOWO – HANDLOWEJ

W

LUBLINIE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Izba Przemysłowo - Handlowa w Lublinie, zwana dalej „Izbą" jest organizacją samorządu
gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§2
Izba działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989r. o Izbach gospodarczych, zwanej
dalej „Ustawą" oraz w oparciu o postanowienia niniejszego statutu.

§3
Siedzibą Izby jest miasto Lublin.

§4
Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za granicą, ze szczególnym
uwzględnieniem województwa lubelskiego, na terenie którego znajduje się siedziba Izby. Na terenie
swojej działalności Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa, filie i oddziały zgodnie z
obowiązującym prawem.

ROZDZIAŁ II

ZADANIA IZBY I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§5
Podstawowymi zadaniami Izby są:
1)

reprezentowanie i ochrona interesów Członków w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych,
organizacji krajowych i zagranicznych.

2)

współtworzenie założeń i warunków rozwoju gospodarki regionu,

3)

współtworzenie warunków dla integracji gospodarki i środowiska menedżerskiego
regionu,

4)

wspieranie przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej,

5)

współuczestniczenie w wypracowaniu rozwiązań ogólnosystemowych dotyczących
gospodarki,

6)

upowszechnienie zasad racjonalnego gospodarowania, nowoczesnego zarządzania
oraz promowania postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego,

7)

ugruntowywanie kanonów etyki zawodowej wśród kadry menedżerskiej
reprezentującej zrzeszone podmioty gospodarcze.

8)

prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu
kontaktów z partnerami w kraju i za granicą; prowadzenie baz danych o podmiotach
gospodarczych,
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9)

udzielanie podmiotom gospodarczym pomocy prawnej i doradczej w rozwiązywaniu
problemów dotyczących prowadzonej przez nie działalności.

10)

wydawanie na podstawie odrębnych przepisów – dokumentów certyfikacyjnych oraz
świadectw o pochodzeniu towarów,

11)

działalność oświatowa oraz prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,

12)

działalność kulturalna,

13)

ochrona środowiska,

14)

działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym,

15)

działania na rzecz osób bezrobotnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.

§6
Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1)

występowanie pod adresem właściwych organów z propozycjami i wnioskami we
wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem gospodarki i prowadzeniem
działalności gospodarczej,

2)

wyrażanie opinii o projektach rozwiązań prawno – gospodarczych oraz
uczestniczenie, na zaproszenie właściwych organów, w ich opracowywaniu,

3)

współtworzenie i współrealizowanie założeń lokalnej polityki gospodarczej,

4)

delegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach tych ciał opiniodawczo doradczych, których działalność dotyczy spraw gospodarczych,

5)

współdziałanie - w sprawach gospodarczych - z terenowymi organami
władzy i administracji państwowej w województwie i regionie,

6)

współdzi ała ni e - w tyc hże spra wac h - z innymi podmiotami kreującymi
lokalną politykę gospodarczą,

7)

współorganizowanie banków informacji, giełd i innych przedsięwzięć służących
rozwojowi przedsiębiorczości i inicjatywności gospodarczej,

8)

informowanie swoich członków o problemach rozwoju społeczno - gospodarczego
województwa i regionu,

9)

zapewnienie swoim członkom aktualnej informacji oraz doradztwa ekonomicznego,
prawnego i organizacyjnego,

10)

współorganizowanie przepływu i wykorzystywanie informacji naukowo technicznej,

11)

inicjowanie i współorganizowanie szkoleń kadry menedżerskiej,

12)

aktywne popieranie działań na rzecz zharmonizowania systemu kształcenia z
potrzebami gospodarki województwa i regionu,

13)

aktywne popieranie rozwoju współpracy gospodarczej z zagranicą,

14)

stworzenie warunków dla rozstrzygania spraw spornych wynikających między
członkami Izby w związku z ich działalnością gospodarczą,

15)

świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego, w szczególności
poprzez sporządzenie opinii, analiz rynku i sprawozdań,

16)

organizowanie konferencji prasowych, seminariów informacyjnych, sympozjów,
konferencji, dyskusji, wystaw i innych imprez promocyjnych oraz udział w nich, o ile
jest to zgodne z celem statutowym Izby,

17)

organizowanie i wspieranie,
doskonalenia zawodowego,

18)

współuczestnictwo w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne
organizacje i instytucje,

a

także

uczestniczenie

w

szkoleniach

i

kursach
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19)

organizowanie specjalistycznych szkoleń i doradztwa gospodarczego, a w szczególności
dla rozpoczynających działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem osób
bezrobotnych,

20)

prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej,

21)

udzielanie podmiotom gospodarczym pomocy doradczej w rozwiązywaniu problemów
dotyczących prowadzonej przez nie działalności,

22)

organizację i uczestniczenie w konferencjach, sympozjach, szkoleniach w zakresie
objętym celami i zadaniami samorządu gospodarczego,

23)

prowadzenie we własnym zakresie bądź na zlecenie,
szkoleniowej i popularyzatorskiej dla potrzeb członków,

24)

podejmowanie każdej innej prawnie dopuszczalnej działalności, służącej realizacji celów
określonych w § 5 Statutu,

25)

tworzenie warunków dla postępowania mediacyjnego i polubownego,

26)

prowadzenie działalności wywiadowczej,

27)

prowadzenie działalności gospodarczej mające na celu realizację celów statutowych w
zakresie zgodnym z Polską Klasyfikacją Działalności;


























działalności

badawczej,

Produkcja artykułów spożywczych i napojów - ( Podsekcja DA 15 );
Włókiennictwo – ( Podsekcja DB 17 );
Produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich – ( Podsekcja DB 18 );
Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze
słomy i materiałów używanych do wyplatania ( Podsekcja DD 20 );
Budownictwo ( Podsekcja F 45 );
Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
i motocykli; sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów samochodowych - ( Podsekcja G 50 );
Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
motocyklami - ( Podsekcja G 51 );
Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli;
naprawa artykułów użytku osobistego i domowego - ( Podsekcja G 52 );
Hotele i Restauracje - ( Podsekcja H 55 );
Działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką - ( Podsekcja I
63 );
Pośrednictwo finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnorentowych – (Podsekcja J 65 );
Ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno- rentowe, bez gwarantowanej prawnie opieki
społecznej – (Podsekcja J 66 );
działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami –
(Podsekcja J 67 );
Obsługa nieruchomości – ( Podsekcja K 70 );
Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku
osobistego i domowego – ( Podsekcja K 71 );
Informatyka – ( Podsekcja K 72 );
Działalność badawczo-rozwojowa – ( Podsekcja K 73 );
Działalność prawnicza, rachunkowo- księgowa; doradztwo; zarządzanie holdingami –
( Podsekcja K 74 );
Edukacja – ( Podsekcja M 80 );
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – ( Podsekcja N 85 );
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi
sanitarne i pokrewne – ( Podsekcja O 90 );
Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – ( Podsekcja O
91 );
Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem – ( Podsekcja O 92 );
Działalność usługowa pozostała – ( Podsekcja O 93 );
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§7
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym
profilu działalności.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE IZBY

§8
1.
Członkiem Izby może być każdy podmiot gospodarczy, z wyjątkiem osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.
2.
Członek Izby wykonuje swoje prawa i obowiązki w Izbie przez osobę upoważnioną do jego
reprezentacji.
3.

Członek Izby ma prawo w każdym czasie zmienić osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

4.

Osoba upoważniona do reprezentacji może reprezentować tylko jednego członka Izby.

§9
1. Nabycie członkostwa Izby następuje na mocy uchwały Zarządu Izby, podjętej w oparciu o
złożoną deklarację członkowską.
2.

Tryb nabycia członkostwa Izby, określony w ust. 1, nie dotyczy członków - założycieli.

3.

Członkostwo ustaje:
1)

z upływem 3 - miesięcznego, pisemnego wypowiedzenia członkostwa w Izbie,

2)

na skutek zaprzestania przez członka Izby działalności gospodarczej,

3)

w wyniku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków Izby - na wniosek Zarządu
Izby - uchwały o wykluczeniu członka Izby,

4)

w wyniku podjęcia uchwały przez Zarząd Izby o wykreśleniu członka Izby z
powodu niepłacenia składek przez dwa okresy składkowe.
§10

Członkom Izby przysługuje:
1)

korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2)

prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby, przewidzianych w
jej statucie,

3)

prawo do inicjowania działań służących realizacji celów statutowych Izby.

§11
Członkowie Izby zobowiązani są do:
1)

przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Izby,

2)

aktywnego udziału w realizacji statutowych celów Izby,

3)

opłacania składek członkowskich,

4)

kierowania się w swojej działalności zasadami etyki i normami rzetelnego
postępowania,

5)

dbania o dobre imię Izby.
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ROZDZIAŁ IV

O R G A N Y I Z BY

§12
1.

Organami Izby są:
1)

Walne Zgromadzenie Członków Izby,

2)

Zarząd Izby,

3)

Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja organów Izby, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia Członków Izby, trwa cztery
lata.
3. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia kończącego kadencję.

§13
1.
Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwanej dalej „Walnym Zgromadzeniem", jest
najwyższą władzą Izby.
2.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)

uchwalenie statutu Izby,

2)

uchwalenie założeń programowych działalności Izby,

3)

wybieranie pozostałych organów Izby,

4)

rozpatrywanie sprawozdań z działalności pozostałych organów Izby i udzielanie im
absolutorium,

5)

uchwalanie wysokości składek członkowskich,

6)

podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach wniesionych pod obrady
Walnego Zgromadzenia,

7)

nadanie tytułu „Honorowy członek Izby Przemysłowo - Handlowej w Lublinie".

3.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

4.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwoływane są - przez Zarząd Izby - raz do roku.

5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest:
1)

na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Izby,

2)

na mocy uchwały Zarządu Izby podjętej z ważnych względów.

6.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych.

7.

Wybory do władz Izby oraz odwoływanie członków władz odbywa się w głosowaniu tajnym.

8.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i Prezes
Zarządu Izby.

§14
1.

Zarząd Izby, zwany dalej „Zarządem", jest organem Izby.

2. Zarząd składa się z 7 - 11 członków.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1)

Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) Reprezentowanie Izby na zewnątrz,
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3) Podejmowanie uchwał i postanowień we wszystkich bieżących sprawach związanych z
działalnością Izby, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zgromadzenia,
4) Zatwierdzanie budżetu biura Izby,
5) Powoływanie i odwoływanie dyrektora biura Izby,
6) Ustalanie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Izby.
4.

Na czele Zarządu stoi Prezes.

5.

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Izby w głosowaniu tajnym.

6. Oświadczenia woli za Izbę, w tym, w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Zarząd Izby może upoważnić inne osoby do składania oświadczeń woli, w tym do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Izby.
8. W zależności od potrzeb Zarząd może powołać doraźne lub stałe komisje problemowe do
opracowania i realizacji określonych w powołaniu zadań.

§15
1.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

2.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

przeprowadzenie - co najmniej raz do roku – kontroli całokształtu działalności
Izby, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej,

2)

występowanie do Zarządu Izby z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli,

3)

wnioskowanie - w uzasadnionych przypadkach - do Walnego Zgromadzenia o
uchylenie uchwały lub postanowienia Zarządu.

3. Komisja Rewizyjna wyłania ze swego grona przewodniczącego, który uczestniczyć może z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§16
Wszystkie funkcje w organach Izby, prowadzone są społecznie.

§17
1. Organizacyjno - merytoryczną i techniczno - biurową obsługę organów Izby
wykonuje Biuro Izby, złożone z pracowników etatowych.
2. Biurem kieruje dyrektor. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora określa regulamin
uchwalony przez Zarząd.
3.

Liczbę pracowników Biura Izby ustala Zarząd Izby. Zarząd powołuje też dyrektora Biura.

4.

Dyrektor Biura jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy.

5.

Dyrektor Biura Izby uczestniczyć może - z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
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ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK IZBY

§18
1.

Majątek Izby powstaje:
1)

ze składek członkowskich,

2)

z darowizn, spadków i zapisów,

3)

z dochodów własnego majątku.

4)

z wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej.

5)

z przyznanych dotacji.

2. Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Składka będzie płacona kwartalnie do końca pierwszego miesiąca kwartału na konto bankowe
Izby po uprzednim wystawieniu noty statutowej.
4. Rozporządzenie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami może następować
tylko i wyłącznie w ramach celu, na które te przysporzenia, subwencje i dotacje zastały przeznaczone.
5. Członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.
6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE IZBY

§19
Zmiany statutu Izby może dokonać Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej
większością 2/3 głosów obecnych członków Izby.

§20
W trybie określonym w §19 Walne Zgromadzenie podjąć może uchwałę o rozwiązaniu
Izby.

§21
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie, podejmuje równocześnie
uchwałę o przeznaczeniu jej majątku oraz dokonuje wyboru komisji likwidacyjnej.
2.

Na czele komisji likwidacyjnej stać będzie dyrektor Biura Izby.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22
Organy Izby uchwalać mogą własne regulaminy pracy.
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§23
Wykreślony.

§24
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochody z tej działalności nie
mogą być przeznaczone do podziału między członków Izby.

§25
Izba ma prawo nadać tytuł „Honorowy członek Izby Przemysłowo - Handlowej w Lublinie".
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