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STATUT 

IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W RZESZOWIE 

UCHWALONY W DNIU 27 czerwca 2017 R. 

 
ROZDZIAŁ I 

 
                                                 Postanowienia ogólne 

 
art.1 

1.Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, zwana dalej Izbą, jest organizacją 
samorządu gospodarczego oraz organizacją pracodawców zrzeszającą podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą na terenie regionu południowo-wschodniej 
Polski.  
2.Izba może używać skrótu: IPH w Rzeszowie. 
3.Izba może używać znaku graficznego, tzw. logo. 
4.Izba może używać nazwy w językach obcych. 
5.Siedzibą Izby jest miasto Rzeszów. 

 
art.2 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 
1989 roku o izbach gospodarczych / Dz. U. nr 35, poz. 195, ze zm. /, Ustawy 
 z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców / Dz. U. nr 55, poz. 235, 
 ze zm. / oraz niniejszego Statutu. 
 

art.3 
Izba prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej 
granicami. Na terenie swojej działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa, 
ekspozytury i oddziały. 
 

art.4 
1.Izba ma prawo posiadania  i używania sztandaru organizacyjnego. 
2.Izba ma prawo nadawania  i używania odznak organizacyjnych: 
   2.1.  złotej  - za zasługi określone w art. 7, 
   2.2.  srebrnej – przysługującej każdemu członkowi Izby, 
   2.3.  brązowej - którą mają prawo używać pracownicy  Izby. 
3.Izba posiada insygnia, którym jest łańcuch z logo Izby, który mają prawo używać  
   Prezes Izby i członkowie Zarządu.  
4.Izba używa pieczęci prostokątnej : Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie 
   z adresem. 
 
                                                                 art.5 
Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń. 
 
                                                                 art.6 
1.Izba może powołać Sąd Arbitrażowy do rozstrzygania sporów pomiędzy   
   podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą.  
2.Zasady funkcjonowania Sądu określa regulamin zatwierdzony na wniosek Prezesa  
   Izby przez Radę Izby. 
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                                                                      art.7 
 
W uznaniu zasług dla rozwoju Izby oraz samorządu gospodarczego osoby fizyczne 
i osoby prawne mogą zostać wyróżnione Złotą Odznaką Izby. 
Odznakę wręcza w sposób uroczysty Prezes Izby na wniosek Kapituły, którą tworzą:  
Prezes Izby, Przewodniczący Rady Izby oraz Zarząd. 
 
                                                           ROZDZIAŁ II   
 
                                                     Cele i zadania Izby 

 
  art. 8 

Izba jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców. 
Do zadań Izby należy w szczególności : 
1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych zrzeszonych w niej  
      podmiotów wobec organów władzy administracji państwowej, organów 
      samorządu terytorialnego oraz innych organizacji i instytucji, 
2) promocja inicjatyw gospodarczych w formie doradztwa organizacyjnego 
     i ekonomicznego, 
3) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z prowadzeniem 
     działalności gospodarczej, 
4) pomoc w podnoszeniu wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizatorskiej,  
     technicznej oraz marketingowej, 
5) działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, 
     wspieranie nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników, 
6) prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej, 
7) organizowanie misji gospodarczych, wystaw, targów, giełd, pokazów itp., 
8) promocja działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej członków Izby w kraju 
     i za granicą, 
9) promocja i wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie właściwych 
     wzorców postępowania podczas prowadzenia działalności gospodarczej, 
10)  opracowywanie opinii i ekspertyz wymagających wiarygodności zawodowej 
      z zakresu działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze, 
11) organizowanie doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych,  
12) wsparcie członków izby w sporach gospodarczych z innymi podmiotami  
      gospodarczymi poprzez doradztwo lub udział w postępowaniu polubownym 
      bądź mediacyjnym, 
13) rozpoznawanie sporów między członkami Izby wynikłych z ich działalności 
      gospodarczej, w drodze postępowania polubownego, pojednawczego  
      i mediacyjnego, 
14) uczestniczenie w postępowaniu sądowym w związku z działalnością 
      gospodarczą członków Izby na odrębnie określonych zasadach, 
15) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w realizacji działań 
      statutowych Izby,  
16) współpraca instytucjonalna z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli, 
17) współpraca z uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi oraz ośrodkami 
      zajmującymi się  szkolnictwem zawodowym, 
18) podejmowanie innych działań z inicjatywy członków lub organów Izby, 
19) wykonywanie innych zadań, w tym powierzonych Izbie za jej zgodą przez organy 
      administracji państwowej oraz  samorządowej, 
20) ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców, którzy są członkami Izby  
      przed władzami publicznymi, organizacjami pracodawców, w tym w kontaktach  
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      ze związkami zawodowymi.   
 
                                                               art. 9 
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych w celu 
wygospodarowania środków na działalność statutową, zaś uzyskany dochód nie 
może być przeznaczony do podziału między jej członków. 
 

art. 10 
Izba w podejmowanych działaniach jest samodzielna w ramach obowiązującego 
porządku prawnego.   
       
                                                        ROZDZIAŁ III 
 
                                      Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
art. 11 

1.Członkostwo w Izbie może mieć charakter zwyczajny, stowarzyszony i honorowy. 
2.Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność 
   gospodarczą na terenie działania Izby, bez względu na formę własności.  
3.Członkiem stowarzyszonym Izby może być osoba prawna, która utożsamia się ze 
   Statutem i działalnością Izby, a nie spełnia wszystkich warunków określonych 
   niniejszym Statutem dla członków zwyczajnych. 
4.Decyzję w sprawie przyjęcia do Izby członka zwyczajnego podejmuje Zarząd na 
   wniosek zainteresowanego. Odwołanie od odmownej decyzji Zarządu należy 
   składać do Rady Izby w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
   Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady i jej decyzja  
   jest ostateczna.  
5.Przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych następuje na podstawie uchwały 
   Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji zainteresowanej osoby prawnej,  
   po zapoznaniu się z pisemną opinią Prezesa Izby. Odwołanie od odmownej  
   decyzji Zarządu należy składać do Rady Izby w terminie 14 dni od jej doręczenia. 
   Odwołanie będzie rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Rady i jej decyzja  
   jest ostateczna.  
6.Członkowie zwyczajni i stowarzyszeni wykonują swoje prawa i obowiązki 
   osobiście lub przez przedstawicieli. Honorowi Prezesi i Honorowi Członkowie 
   wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
 
                                                              art.12 
1. Walne Zgromadzenie może – na wniosek Prezesa Izby – nadać tytuł  
     Honorowego Prezesa Izby oraz Honorowego Członka Izby osobom szczególnie 
     zasłużonym. 
     Tytuł Honorowego Prezesa Izby może otrzymać osoba, która przez pięć kadencji   
     była członkiem organów statutowych Izby, zaś tytuł Honorowego Członka Izby 
     może uzyskać osoba, która co najmniej przez trzy kadencje była członkiem 
     organów statutowych Izby. 
2.  Z wnioskiem o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Izby Prezesowi Izby  
     występuje Rada Izby. 
3.  Osoby którym nadano tytuł Honorowego Prezesa Izby lub Honorowego Członka 
     Izby mogą być desygnowane na wniosek Prezesa Izby przez Zarząd Izby do  
     różnych gremiów regionalnych, krajowych i międzynarodowych jako reprezentanci  
     Izby. 
4. Tytuł Honorowego Prezesa lub Honorowego Członka  może zostać odebrany 
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     uchwałą Walnego Zgromadzenia Izby na wniosek Prezesa Izby za szczególnie  
     rażące naruszenie zasad etyki i współżycia społecznego. 
     

art. 13 
Członek zwyczajny Izby ma prawo do : 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, 
2) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Izby z głosem stanowiącym, 
3) uczestniczenia we wszystkich pracach i działalności klubów, komisji i innych 
     formach działalności Izby, 
4) zgłaszania wniosków, postulatów oraz propozycji dotyczących działalności Izby, 
5) korzystania z doradztwa prawnego, ekonomicznego, organizacyjnego 
     i technicznego na zasadach określonych przez Zarząd Izby, 
6) korzystania ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminami, 
7) korzystania z działalności mediacyjnej /polubownej i pojednawczej/ 
     zorganizowanej przez Izbę, 
8) korzystania z wszelkich ulg i udogodnień ustanowionych przez organy Izby. 

 
art. 14  

Członek zwyczajny Izby jest zobowiązany do : 
1) przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Izby  
     oraz innych organów wybieralnych Izby, 
2) dbania swym działaniem i postawą o dobre imię Izby, 
3) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby, 
4) przestrzegania zasad rzetelności i etyki przedsiębiorcy, 
5) terminowego opłacania składek członkowskich. 
 

art. 15 
1.Ustanie członkostwa zwyczajnego w Izbie następuje wskutek: 
   1.1. wystąpienia członka z Izby zgłoszonego na piśmie do Zarządu, 
   1.2. wykreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez  
          okres co najmniej 3 miesięcy lub zaprzestania działalności, 

1.3.  wykluczenia z Izby przez Zarząd. 
2.Wykluczenie z Izby członka zwyczajnego może nastąpić na pisemny wniosek  
   Prezesa Izby na podstawie decyzji Zarządu w przypadku rażącego naruszenia 
   postanowień Statutu przez członka Izby. Od decyzji Zarządu w sprawie  
   wykluczenia przysługuje odwołanie na zasadach określonych w art.11.ust.4. 
   Członkowi wykluczonemu nie przysługują prawa członka zwyczajnego Izby inne 
   niż prawo do rozpatrzenia jego odwołania. 
3.Członkostwo stowarzyszone w Izbie ustaje w przypadku wystąpienia  
   lub wykluczenia. Wykluczenie następuje w trybie określonym w art.15.ust. 2. 
   Od decyzji Zarządu w sprawie  wykluczenia przysługuje odwołanie na zasadach 
   określonych w art.11.ust.4. 
 

art. 16 
Obowiązki członka zwyczajnego lub stowarzyszonego Izby pełni osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, osoba uprawniona do reprezentacji osoby 
prawnej lub inna osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania 
danej osoby prawnej lub fizycznej. 
 

art. 17 
Każdy członek zwyczajny Izby posiada jeden głos. 
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                                                         ROZDZIAŁ IV 
 
                                                          Organy Izby 

 
art. 18 

1. Organami Izby są: 
     1.1.Walne Zgromadzenie Izby 
     1.2.Rada Izby 
     1.3.Prezes Izby 
     1.4.Komisja Rewizyjna  
     1.5.Zarząd 
2. Kadencja  Rady Izby, Komisji Rewizyjnej  trwa 4  lata i jest wspólną dla członków  
      tych organów. 
3.  Kadencja Prezesa Izby trwa cztery lata. 
4.  Kadencja Zarządu trwa 4 lata, jest wspólną dla jego członków i rozpoczyna się 
      w połowie kadencji organów określonych w punkcie 1.2. i 1.4. 
5.   Mandaty członków Organów Izby wygasają z dniem zatwierdzenia sprawozdania 
      finansowego Izby przez Walne Zgromadzenie Izby za ostatni pełny rok 
      sprawowania funkcji przez członków tych Organów. 
6.   Rada Izby i Komisja Rewizyjna składają się z członków w liczbie określonej przez 
      Walne Zgromadzenie Izby. 
7.  W razie zmniejszenia się składu członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej  
      w trakcie kadencji, uzupełnienie następuje drogą kooptacji z listy kandydatów na 
      członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej w kolejności największej liczby głosów 
      otrzymanych na Walnym Zgromadzeniu Izby. 
 8. W przypadku utraty praw do reprezentacji przedsiębiorcy, którego przedstawiciel   
      jest w składzie Rady Izby lub Komisji Rewizyjnej ustaje jego członkostwo w  tych 
     Organach Izby. 
     O fakcie utraty praw do reprezentacji członek Izby jest zobowiązany powiadomić 
      odpowiedni Organ Izby na piśmie.  
9. Mandaty Prezesa Izby, członków Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Zarządu 

wygasają w wyniku: 
    9.1. nie uzyskania absolutorium na Walnym Zgromadzeniu, 
    9.2. pisemnej rezygnacji skierowanej do odpowiedniego organu, 
    9.3. w sytuacji określonej w art.18 pkt 8, 
    9.4. śmierci.  
 
                                                       ROZDZIAŁ V 
 
                                            Walne Zgromadzenie Izby 

 
art. 19 

1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższym organem Izby. 
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd w uzgodnieniu z Radą  
    Izby jeden raz w roku, nie później niż do końca czerwca. 
3. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Izby, zawierające miejsce, termin 
    i porządek obrad, dokonywane jest przez Zarząd co najmniej na 14 dni  
    przed terminem w prasie codziennej o zasięgu regionalnym, drogą elektroniczną 
    za potwierdzeniem  lub listem poleconym. 
4. W Walnym Zgromadzeniu Izby biorą udział członkowie zwyczajni lub ich 
    przedstawiciele. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 
 



 6 

5. W Walnym Zgromadzeniu Izby mogą brać udział również zaproszeni goście, 
    Honorowi Prezesi i Honorowi Członkowie Izby, przedstawiciele członków 
    Stowarzyszonych. Osoby te mogą zabierać głos w dyskusji na Walnym 
    Zgromadzeniu Izby oraz wyrażać opinie, natomiast nie przysługuje im prawo 
    do głosowania. 
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów bez 
    względu na ilość obecnych członków Izby, z wyjątkiem art. 22. i art. 30. 
7. Walne Zgromadzenie Izby głosuje jawnie z wyjątkiem wyborów do organów  
   statutowych. 
 
                                                                art.20 
 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd na żądanie Prezesa 
    Izby, Rady Izby lub co najmniej 20% liczby członków zwyczajnych Izby w terminie 
    nie przekraczającym 30 dni od daty takiego żądania. Występujący o jego  
    zwołanie zobowiązani są określić porządek jego obrad. 
    Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Izby, zawierające 
    miejsce, termin  i porządek obrad dokonuje Zarząd co najmniej na 14 dni przed  
    terminem w prasie, drogą elektroniczną za potwierdzeniem lub listem poleconym. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby obraduje jedynie nad sprawami 
    objętymi porządkiem obrad określonym zgodnie z ust.1. 
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów 
     bez względu na ilość obecnych członków Izby, z wyjątkiem art. 22. i art. 30.  
4.  Walne Zgromadzenie Izby głosuje jawnie z wyjątkiem wyborów. 

 
art. 21 

Walne Zgromadzenie Izby: 
1) uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia Izby, 
2) wybiera i odwołuje Prezesa Izby oraz określa wysokość jego wynagrodzenia 
    uchwałą, gdy funkcję sprawuje odpłatnie, 
3) wybiera i odwołuje członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej oraz określa ich 
    liczbę na kadencję, 
4) sprawuje ogólny nadzór nad działalnością statutową organów Izby, 
5) rozpatruje i zatwierdza  sprawozdania Zarządu, Rady Izby i Komisji 
    Rewizyjnej, bilans oraz rachunek zysków i strat  za ubiegły rok, 
6) udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej corocznie absolutorium każdemu  
    z członków Zarządu. Nie udzielenie absolutorium obliguje Radę Izby do odwołania    
    członka Zarządu, 
7) udziela na wniosek Komisji Rewizyjnej  absolutorium Radzie Izby ( indywidualnie    
    lub zbiorowo – stosownie do postanowień Walnego Zgromadzenia Izby ). 
    Nie udzielenie absolutorium członkowi Rady wyklucza go z kandydowania 
    do organów Izby w następnej kadencji. 
8) udziela  absolutorium Komisji Rewizyjnej ( indywidualnie lub zbiorowo stosownie  
    do postanowień Walnego Zgromadzenia Izby). 
    Nie udzielenie absolutorium członkowi Komisji wyklucza go  z kandydowania 
    do organów Izby w następnej kadencji. 
9) udziela absolutorium Prezesowi Izby.  
    Nie udzielenie Prezesowi Izby absolutorium obliguje Walne Zgromadzenie do 
    wyboru nowego Prezesa  Izby. 
10) rozpatruje odwołania od uchwał Rady Izby wydanych w indywidualnych 
      sprawach członków, 
11) uchwala i zmienia Statut, 
12) ustala na wniosek Zarządu wysokość składki członkowskiej, 
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art. 22 
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby dotyczące zmian Statutu zapadają 
   bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 50% 
   członków Izby na Zgromadzeniu.  
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia Izby  dotyczące rozwiązania Izby oraz podziału 
   majątku Izby zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności  
   co najmniej 50% członków Izby na Zgromadzeniu.  
 
                                                        ROZDZIAŁ VI 
 
                                                          Rada Izby 
 

art. 23 
1.Rada Izby składa się z 5-ciu /pięciu/ do 11-tu /jedenastu  członków/, 
   wybranych spośród członków zwyczajnych Izby. 
2.Do kompetencji Rady Izby należy: 
    2.1.wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród 
          członków Rady Izby, 
    2.2.powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Izby członków Zarządu,  
          w tym Wiceprezesa oraz określanie wysokości wynagrodzenia tym członkom  
          Zarządu, którzy będą sprawować swoje funkcje odpłatnie, 
    2.3.rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w indywidualnych sprawach 
          członków, 
    2.4.delegowanie na wniosek Prezesa Izby członków Rady Izby do czasowego 
          wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich    
          funkcji, 
    2.5.powoływanie zespołu arbitrów dla prowadzenia działalności mediacyjnej 
          w formie postępowania pojednawczego między członkami Izby, 
    2.6.wnioskowanie wspólnie z Prezesem Izby propozycji zmian statutowych. 

 
art. 24 

1.Rada Izby na wniosek Prezesa Izby zatwierdza regulamin pracy Zarządu. 
2.Rada Izby po konsultacji z Prezesem Izby zatwierdza corocznie plan 
   rzeczowo-finansowy na dany rok obrachunkowy. 
3.Rada Izby rozpatruje sprawozdania Zarządu  z wykonania planów. 
4.Rada Izby opiniuje zamiar sprzedaży nieruchomości będących własnością Izby. 
5.Rada Izby ma prawo do powołania komisji, zespołów członków dla realizacji   
   określonych celów. 
6.Rada Izby uchwala i  pracuje w oparciu o regulamin pracy.  
7.Członkowie Rady Izby sprawują swój mandat nieodpłatnie. 
8.Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
   minimum 50% jej członków.   
 
                                                       ROZDZIAŁ VII 
 
                                                         Prezes Izby 
 
                                                              art. 25 
1. Prezes Izby: 
   1.1.jest wybierany zwykłą większością głosów przez Walne  Zgromadzenie    

   Izby spośród zgłoszonych kandydatów na tym Zgromadzeniu, 
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    1.2.ma prawo wypowiadać się i zajmować stanowisko w imieniu Izby  
          we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby, 
    1.3.może być desygnowany przez Zarząd Izby do różnych gremiów regionalnych,  
          krajowych i międzynarodowych jako reprezentant Izby, 
    1.4.ma szczególny obowiązek dbania o wizerunek Izby, która posiada sztandar 

    będący dowodem honoru, godności i zaufania do Izby, 
    1.5.może uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów Izby, 
    1.6.zgłasza propozycje liczebności Zarządu i kandydatów do Zarządu,  
          w tym kandydata na Wiceprezesa oraz propozycję wynagrodzenia, o ile będą 
          sprawować swoje funkcje odpłatnie, 
    1.7.sprawuje ogólny nadzór nad działalnością Zarządu pomiędzy posiedzeniami  
          Rady Izby, 
    1.8.konsultuje coroczny projekt planu merytoryczno - finansowego Izby 
          przygotowywany przez Zarząd, 
    1.9 opiniuje zamiar sprzedaży nieruchomości będących własnością Izby, 
  1.10.reprezentuje Izbę w stosunkach prawnych z członkami Zarządu, 
          którzy będą sprawować swoje funkcje odpłatnie, przyznaje  rodzaj i wysokość  
          wynagrodzenia określonego przez Radę Izby, 
  1.11.powołuje na wniosek Zarządu Dyrektora Zarządzającego Izby i nawiązuje 
          z nim stosunek pracy /umowa o pracę/,  
  1.12.może wspólnie z Przewodniczącym Rady Izby powołać Konwent Seniorów  
          oraz Konwent Młodych Przedsiębiorców i określić zasady ich  działania, 
  1.13.rozpoczyna obrady Walnego Zgromadzenia Izby. 
  1.14.ma prawo używania insygniów Izby. 
  1.15.sprawuje swoją funkcję nieodpłatnie lub odpłatnie. 
2. W razie niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa Izby zastępuje go 
    Wiceprezes. 
                                                              
                                                        ROZDZIAŁ VIII 
 
                                                     Komisja Rewizyjna 
                                                        

art. 26 
1.Komisja Rewizyjna  składa się z trzech do pięciu członków, w tym 
przewodniczącego i sekretarza, wybranych spośród członków zwyczajnych Izby. 
2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby. 
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą: 
   3.1.kontrola realizacji uchwał organów Izby, 
   3.2.przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, 
         a zwłaszcza jej gospodarki finansowej, 
   3.3.badanie dokumentów rachunkowych, w tym bilansu oraz rachunku zysków 
         i strat, 
   3.4.przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu, Prezesowi Izby  i Radzie Izby 
         wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby, 
   3.5.opiniowanie zamiaru sprzedaży nieruchomości będących własnością Izby 
   3.6.składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz  
         z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Izby. 
4.Komisja Rewizyjna uchwala i pracuje w oparciu o regulamin pracy. 
5.Członkowie Komisji Rewizyjnej działają nieodpłatnie. 
6.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy   
   obecności  minimum 50% jej członków. 
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                                         ROZDZIAŁ IX 
  
                                              Zarząd 
 

                                                               art. 27 
1.Zarząd wybierany jest przez Radę Izby na wniosek Prezesa Izby i składa się    
   z minimum jednej osoby, w tym Wiceprezesa, który kieruje pracami Zarządu, 
   Członkowie Zarządu pełnią funkcje odpłatnie lub nieodpłatnie. 
2.Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby. Do zakresu działania Zarządu należą 
   wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia,  
   Rady Izby, Prezesa Izby oraz Komisji Rewizyjnej. 
3.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby  
   uprawnieni są:  
   3.1.Wiceprezes, gdy Zarząd jest jednoosobowy do wysokości 50 /pięćdziesiąt/  
         tysięcy złotych,  
   3.2.powyżej 50 /pięćdziesiąt/ tysięcy złotych wspólnie z Prezesem Izby,  
   3.3.dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Wiceprezes, gdy Zarząd jest   
         wieloosobowy. 
   Zarząd może ustanowić pełnomocników do dokonania poszczególnych czynności  
   organizacyjnych i prawnych. 
4.Zarząd może sprzedać nieruchomości będące własnością Izby po uzyskaniu  
   pozytywnych opinii Rady Izby, Prezesa Izby i Komisji Rewizyjnej. 
5.Zarząd może powołać Biuro Izby do prowadzenia bieżącej działalności Izby, 
   którym kieruje Dyrektor Zarządzający Izby, tworzyć na wniosek Prezesa Izby   
   Ekspozytury Biura Izby w terenie oraz inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie  
   i organizacyjnie, w tym posiadające osobowość prawną.  
   Zarząd określa w porozumieniu z Prezesem Izby zasady działania Biura Izby, jego   
   Ekspozytur oraz jednostek wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjnie, w tym  
   posiadających osobowość prawną. 
6.Dyrektor Zarządzający Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu 
   Kodeksu Pracy wobec pracowników Biura Izby, jego Ekspozytur oraz jednostek  
   wyodrębnionych funkcjonalnie i organizacyjnie, w tym posiadających osobowość  
   prawną. 
 
                                                              art. 28 
1.Członkowie Zarządu zobowiązani są wypełniać swoje obowiązki z należytą  
   starannością. 
2.Wszelkie działania  wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają  
   uchwały Zarządu. 
3.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  
   najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów, decyduje  
   głos Wiceprezesa . 
4.Tryb działania Zarządu oraz zasady odpłatności za udział w posiedzeniach     
   Zarządu określa szczegółowo regulamin pracy Zarządu uchwalony przez  
   Radę Izby na wniosek Prezesa Izby. 
5.Członkowie Zarządu mają prawo używać insygniów Izby. 
6.Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby. 
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                                                         ROZDZIAŁ X 
 
                                                  Majątek i budżet Izby 
 

art. 29 
1. Majątek Izby stanowią:  

1) wpisowe, 
2) składki członkowskie, 
3) darowizny, 
4) spadki, 
5) zapisy, 
6) dochody z własnej działalności gospodarczej, 
7) dochody z majątku, 
8) dotacje celowe z budżetu państwa, 
9) inne przychody. 

2. Funduszami i majątkiem Izby zarządza Zarząd. 
 
                                                         ROZDZIAŁ XI 
 
                                        Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby               

 
art. 30 

1.Uchwały  dotyczące zmian statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Izby 
   bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 50% 
   członków Izby na Zgromadzeniu.   
2.Uchwałę dotyczącą rozwiązania Izby i  podziału jej majątku  podejmuje Walne 
   Zgromadzenie Izby większością 2/3 głosów oddanych przy obecności  co najmniej  
   50% członków Izby biorących udział w Zgromadzeniu.  
3.W przypadku rozwiązania Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora Izby, 
   który dokonuje podziału majątku Izby stosownie do uchwały Zgromadzenia 
   podjętej jak w pkcie 2.  
4.W przypadku niemożności podjęcia uchwały, majątek Izby zostanie 
   rozdysponowany pomiędzy członków Izby proporcjonalnie do stażu  
   członkowskiego  z uwzględnieniem wysokości płaconych składek. 
5.W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może ona 
   przekształcić się bez konieczności wszczynania procesu  
   likwidacyjnego. 
 
                                                      ROZDZIAŁ XII 
 
                                            Postanowienia końcowe 
 
                                                            art. 31 
1.Wysokość składki członkowskiej uchwala Walne Zgromadzenie Izby na wniosek  
   Zarządu. 
2.Zarząd Izby może podjąć decyzję w sprawie częściowego lub całkowitego 
   zwolnienia członka z obowiązku płacenia składek oraz umorzenia zaległych 
    składek. 
3.Zarząd ustala wysokość wpisowego dla nowych członków. 
4.Zarząd ustala zasady płacenia składek członkowskich. 
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art. 32 
 

Bilans, rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy oraz wymagane pisemne 
sprawozdanie z działalności Izby winno być sporządzone w określonym przepisami 
prawa terminie i podpisane przez wszystkich członków Zarządu. 
 
 
 

 
Niniejszy statut został uchwalony w dniu 27 czerwca 2017 r. roku przez Walne 
Zgromadzenie Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie /uchwała nr14/2017 r/. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Przewodniczący  
                                                                                Walnego Zgromadzenia  
                       IPH w Rzeszowie 
 
 
        Roman POPEK 


