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STATUT 

IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W KALISZU 

 

I. NAZWA, SIEDZIBA, ZAKRES DZIAŁANIA 

§ 1. 

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu – zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu 
gospodarczego rzemiosła w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle  
(tj. Dz. U. z 2020 poz.2159 t.j.) oraz organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 maja 1991 r, o organizacjach pracodawców (Dz. U. 2019 poz. 1809 t.j.) 

§ 2. 

1. Izba działa pod nazwą: Izba Rzemieślnicza w Kaliszu. 
2. Izba posiada osobowość prawną. 
3. Izbę tworzy się na czas nieokreślony. 
4. Izba jest członkiem Związku Rzemiosła Polskiego. 
5. Izba może być członkiem innych organizacji i stowarzyszeń. 

§ 3. 

1. Siedzibą Izby jest miasto Kalisz. 
2. Terenem działania Izby jest Rzeczypospolita Polska 

§ 4. 

Zadaniem Izby jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz 
rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych instytucji, udzielanie 
swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów 
kwalifikacyjnych. 

Do zadań Izby należy w szczególności: 

1. reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec terenowych organów 
administracji i instytucji, 

2. prowadzenie i rozwijanie działalności społeczno-gospodarczej na rzecz własną              
i zrzeszonych członków, 

3. udzielanie pomocy rzemieślnikom zrzeszonym w organizacjach rzemiosła,  
4. udzielanie członkom Izby pomocy instruktażowej, doradczej, zwłaszcza w zakresie 

prawnym, organizacyjnym, opodatkowania, ekonomicznym i finansowym, 
5. badanie i ocena sytuacji rzemiosł, zwłaszcza stopnia wykorzystania możliwości 

usługowych i produkcyjnych zakładów rzemieślniczych, 



2 
 

6. Izba może udzielić pomocy finansowej na działalność statutową organizacjom 
należącym do Izby, 

7. inicjowanie i organizowanie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym organizacjom przy 
urządzaniu wystaw, giełd, wzorcowni, konkursów itp., 

8. czuwanie nad szkoleniem uczniów w zakładach rzemieślniczych i otaczanie ich 
opieką oraz utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji 
państwowej i samorządowej, w zakresie szkolenia w zasadniczych szkołach 
zawodowych i ośrodkach dokształcania zawodowego, 

9. Przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, jak również podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych rzemieślników, 

10. udzielanie pomocy osobom, które ukończyły naukę zawodu w rzemiośle, celem 
ułatwienia im uruchomienia własnych zakładów, 

11. organizowanie i prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, socjalnej, 
kulturalnej, promocyjnej i oświatowej oraz współdziałanie w tym zakresie  
z organizacjami współpracującymi z Izbą, 

12. inicjowanie i rozwijanie w rzemiośle postępu technicznego, wynalazczości, ruchu 
racjonalizatorskiego oraz na oddziaływanie na poprawę jakości usług i wyrobów 
rzemieślniczych, 

13. ustalanie zasad gospodarki finansowej Izby oraz zasad wynagradzania jej 
pracowników, 

14. powoływanie rzeczoznawców i wyznaczanie ich do wydawania opinii w sprawach 
dotyczących rzemiosła, 

15. zgłaszanie kandydatów w wytypowanych przez zrzeszone organizacje na funkcje 
przedstawicielskie w organach terenowych oraz innych organizacjach społeczno-
zawodowych i gospodarczych,  

16. rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków oraz współdziałanie w ich załatwieniu 
przez organizacje rzemieślnicze, będące członkiem Izby, 

17. inicjowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej na rzecz członków Izby, 
18. tworzenie stałego sądu polubownego dla podmiotów gospodarczych, 
19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz uchwał 

organów Związku Rzemiosła Polskiego. 

Dla realizacji określonych statutowych zadań gospodarczych, szkoleniowych i socjalnych – 
Izba może powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tworząc wspólnie  
z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (krajowymi i zagranicznymi) jednostki 
gospodarcze, przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji 
gospodarczych już istniejących. 

§ 5 

Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami 
czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem 
Państwa.  
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II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 6. 

Członkami Izby, na zasadzie dobrowolności, mogą być: 

1. cechy, 
2. spółdzielnie rzemieślnicze, 
3. rzemieślnicy nienależący do cechów oraz wszystkie osoby i podmioty wynikające  

z ustawy o rzemiośle, 
4. inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego 

rzemiosła,  
5. na czas określony osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą niebędące 

rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników. 

§ 7 

Członkowie Izby mają prawo do: 

1. korzystania z pomocy poradnictwa, instruktażu oraz innych usług i świadczeń w 
granicach statutowej działalności Izby, 

2. udziału przez swych delegatów w wyborach do organów Izby, 
3. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji, 
4. uzyskiwanie informacji o wynikach i działalności Izby. 

§ 8 

Członkowie mają obowiązki: 

1. stosowania się do postanowień statutu oraz uchwał organów Izby, 
2. uiszczania terminowo składek na wykonanie działań Izby. 

§ 9 

1. Przyjęcia na członka Izby dokonuje Zarząd Izby na podstawie złożonej pisemnej 
deklaracji w ciągu miesiąca od jej złożenia. 

2. Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przekazuje pisemnie zainteresowanemu 
 w ciągu 14 dni. 

3. Organizacjom i osobom, o których mowa w § 6  niniejszego statutu nieprzyjętym  
w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym  
w statucie. 

§ 10 

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek: 

 wystąpienia poprzez wypowiedzenie członkostwa, 

 wykreślenia, 

 wykluczenia 
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 w przypadku członków wymienionych w § 6 pkt 5 statutu poprzez upływ czasu, na 
który zostało członkostwo ustalone. 

2. Członek może wystąpić z Izby z końcem miesiąca za uprzednim 6-miesięcznym 
wypowiedzeniem. Wypowiedzenie winno być dokonane na piśmie. 

3. Wykreślenie członka następuje 

 gdy organizacja utraci charakter określony w § 6 pkt 1,2,4 statutu, 

 gdy członek wymieniony w § 6 pkt 3 statutu utraci uprawnienia, które zgodnie  
z przepisami prawa nadają mu status rzemieślnika lub inne uprawnienia 
wynikające z ustawy, 

 w przypadku śmierci członków wymienionych  w § 6 pkt 3,5 statutu. 
4. Wykluczenie członka następuje w  przypadku niewywiązania się przez niego  

z obowiązków członkowskich Wykluczenie członka z Izby może nastąpić jedynie  
z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest 
z postanowieniami statutu Izby lub zasadami współżycia społecznego.  Za ważną 
przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności: 
a) popełnienie przestępstwa w związku z wykonywanym rzemiosłem lub 

stanowiskiem w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich 
pobudek, jeżeli przestępstwo potwierdzone jest prawomocnym orzeczeniem sądu, 

b) umyślne działanie na szkodę Izby, 
c) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich oraz 

naruszenia postanowień niniejszego statut, 
d) naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła, 
e) nieopłacanie składek członkowskich przez okres 6 miesięcy. 

5. Uchwałę o wykluczeniu lub wykreśleniu podejmuje Zarząd Izby. 
6. Wykreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje odwołanie w trybie 

określonym w statucie. 
7. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia 

zainteresowanemu członkowi powiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu  
z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i w trybie odwoływania się. 
Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty wydania decyzji. 
 

III.  ORGANY IZBY RZEMIEŚLNICZEJ 

§ 11. 

1. Organami Izby są:  
1) Zjazd Delegatów  
2) Rada  
3) Zarząd  

2. Nie można jednocześnie być członkiem dwóch organów Izby: Rady i Zarządu. Wolno 
natomiast piastować funkcje w jednym z tych organów oraz uzyskać mandat delegata na 
Zjazd Izby. 
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3. Wybory  do  organów,  o  których  mowa  w  pkt  1  ppkt  1  –  3  dokonywane  są   
w głosowaniu  tajnym,  spośród  nieograniczonej  liczby  kandydatów.  Odwołanie  
członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 
4. Do organów wymienionych w statucie, wybrany zostaje ten delegat, który uzyskał 
największą liczbę głosów. 

§ 12. 

1. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w  głosowaniu w sprawach 
wyłącznie ich dotyczących. 
2. Członek Rady, Zarządu winny czynu lub zaniedbania przez które Izba poniosła szkodę, 
odpowiada za nie osobiście.  
3. Do odpowiedzialności członków organów, o których  mowa w ust 2. mają zastosowanie 
przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach,  
w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono - w stosunku 
do osób wchodzących w skład organów statutowych Izby, a nie zatrudnionych w Izbie -
kwotę  równą  wysokości  sześciokrotnego  najniższego  miesięcznego  wynagrodzenia 
pracowników określonego w obowiązujących przepisach. 
 

IV. ZJAZD DELEGATÓW 
§ 13. 

1. Zjazd jest najwyższym organem uprawnionym do podejmowania uchwał we 
wszystkich prawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby. 
2. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów następuje według niżej określonych zasad: 
a) delegaci reprezentujący członków Izby wymienionych w § 6 pkt 1, 2 statutu 

wybierani  są  według  wewnętrznych  regulacji  obowiązujących  danego  członka 
Izby z zastrzeżeniem postanowień lit. c i d poniżej, 

b) w  przypadku  członków  wymienionych  w  §  6  pkt  4  i  5  statutu,  delegaci 
reprezentujący  tych  członków  wyłaniani  są  łącznie  w  drodze  wspólnego 
głosowania. Ilość mandatów uzależniona jest od ogólnej liczby członków i tak,  
w przypadku: 

c) w odniesieniu do członków Izby wymienionych w § 1, 2 statutu delegatem może być 
wyłącznie osoba będąca członkiem organizacji członkowskiej Izby, 

d) ilość delegatów wybieranych przez poszczególnych  członków Izby uzależniona 
jest od: 

 ilości członków danej organizacji członkowskiej Izby (§ 6 p. 1,2) wynosi jednego 
delegata na każde rozpoczęte 50 osób będących członkami danej organizacji 
członkowskiej Izby, 

 ilości  pozostałych  członków  Izby  niezrzeszonych  w  organizacjach 
członkowskich Izby (§ 6 p. 3) do pięciu osób wszyscy, a powyżej 5, połowa osób 
zrzeszonych w Izbie, 

 pozostali członkowie (§ 6 p. 4,5) jednego delegata wybranego wspólnie. 
3. Delegaci wybierani są na okres 4 lat (kadencja organów). Zachowują oni mandaty do  
czasu wyboru nowych delegatów na kolejny Zjazd Izby. 
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4. Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa: wskutek śmierci, rezygnacji, ustania 
członkostwa w organizacjach lub odwołania przez członka/członków, którzy danego 
delegata wybierali. W takim przypadku członek/członkowie, których wygaśnięcie 
mandatu delegata dotyczy, wybierają nowego delegata do końca kadencji. 
5. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście. 
 

§ 14. 
l. W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby.  
2. W Zjeździe uczestniczyć mogą: 
a)  przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego,  
b) przedstawiciele organów administracji państwowej,  
c) inne zaproszone osoby. 
3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 niebędące delegatami uczestniczą w zjeździe z głosem 
doradczym. 

§ 15 
1. Do właściwości Zjazdu należy: 

1) uchwalanie  kierunków  rozwoju  rzemiosła  i  zrzeszonych  organizacji,  na  
okresy wieloletnie,  

2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Organów Izby i podejmowanie uchwał 
co do wniosków  Rady,  Zarządu  i  członków  Izby  w  tych  sprawach  oraz  na 
wniosek  Rady, zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby. 

3) uchwalanie statutu i jego zmian,  
4) wybieranie i odwoływanie przewodniczącego Rady Izby oraz pozostałych 

członków Rady, 
5) wybór delegatów na Zjazd organizacji, której Izba jest członkiem,  
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady,  
7) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby,  
8) uchwalanie zasad ustalania wysokości składek na wykonanie zadań Izby,  
9) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby, 
10) uchwalanie regulamin obrad Zjazdu, 
11) określanie zasad wynagradzania członków Rady Izby, 
12) udzielanie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków. 

2. W okresie między zjazdami uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt 8 wykonuje Rada.  
 

§ 16. 
1. Zwyczajny Zjazd Izby powinien odbyć się do końca czerwca każdego roku, a jego 
przedmiotem powinno być zatwierdzenie sprawozdań z  działalności organów Izby za rok 
ubiegły,  zatwierdzenie  na  wniosek  Rady  sprawozdania  finansowego  za  rok  ubiegły  
oraz sprawa udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 
ubiegły, 
2. Zjazd Wyborczy Izby odbywa się co cztery lata (okres kadencji władz Izby) według 
odrębnego regulaminu, 
3. Nadzwyczajny Zjazd Izby zwołany może być z ważnych powodów, a przez Zarząd  
w każdym czasie. 
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4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Izby na wniosek: 
a) Rady Izby, 
b) 1/3 zrzeszonych w Izbie organizacji, 
c) Związku Rzemiosła Polskiego. 

Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać sprawy mające być przedmiotem obrad 
Zjazdu. 
5. Zarząd zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Izby w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od 
dnia otrzymania wniosku uprawnionego podmiotu, 
6. O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Izby Zarząd powiadamia, w terminie 21 dni 
przed wyznaczonym terminem obrad: 
a) delegatów na Zjazd, 
b) zrzeszone  w  Izbie  organizacje  (cechy,  spółdzielnie  rzemieślnicze  i  inne jednostki 

organizacyjne). 
7. Delegaci w liczbie nie mniejszej niż 1/5 ogólnej liczby delegatów, Rada Izby albo 
zrzeszone w Izbie organizacje mogą, najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem  
obrad  Zwyczajnego  Zjazdu,  żądać  uzupełnienia  porządku  obrad Zwyczajnego Zjazdu 
o wskazane sprawy. Zarząd zobowiązany uzupełnić porządek obrad o wskazane w ten 
sposób sprawy i powiadomić o uzupełnieniu porządku obrad  delegatów  i  zrzeszone   
w  Izbie  organizacje  najpóźniej  na  7  dni  przed wyznaczonym terminem obrad. 
8. Do  zachowania  terminów  określonych  w  tym  paragrafie  wystarczy  nadanie 
zawiadomienia przesyłką poleconą lub zwykłą ostatniego dnia terminu (decyduje data 
stempla pocztowego na przesyłce). 
 

§ 17. 
Obrady  Zjazdu  otwiera  przewodniczący  Rady  lub  jego  zastępca  i  przeprowadza  
wybór spośród delegatów przewodniczącego Zjazdu, 2 zastępców, sekretarza i członków, 
którzy stanowią prezydium Zjazdu. 

§ 18. 
1. Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy  
co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału w Zjeździe. 
2. Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad, 
podanym do wiadomości członków i delegatów w terminie i w sposób określony w § 16 
statutu. Uzupełnienie  porządku  obrad  może  nastąpić  przez  Zjazd  większością  2/3  
głosów uprawnionych do głosowania (uczestniczących w Zjeździe). 
3. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli 
statut lub regulamin Zjazdu nie stanowi inaczej. 
4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określają regulaminy uchwalone przez Zjazd. 
5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz 
zjazdu. Protokół przechowuje Zarząd Izby. 
 

V. RADA 
§ 19. 

1. Rada w  okresie między zjazdami  jest najwyższym organem  Izby i  wykonuje  
funkcje uchwałodawcze,  w  sprawach  określonych  w  statucie  do  jej  kompetencji  
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oraz  sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Izby. Do zakresu działania Rady 
należy w szczególności:  
1)  nadzorowanie i kontrolowanie działalności Izby, a zwłaszcza: 

a. okresowe badanie dokumentów finansowych,  
b. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Izbę jej zadań 

statutowych,  
c. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Izbę wniosków 

członków Izby oraz wniosków poszczególnych członków należących do 
organizacji zrzeszonych w Izbie.  

2) uchwalanie programów rozwoju rzemiosła, 
3) uchwalanie  rocznego  planu  działalności  i  zatwierdzanie  planu  finansowego  

Izby, rozpatrywanie  sprawozdań  z  ich  wykonania  oraz  złożenie  wniosku   
o  zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zjazdowi Delegatów.  

4) wybieranie i odwoływanie prezesa Zarządu, zastępców prezesa i pozostałych 
członków Zarządu, 

5) dokonywanie  czynności  prawnych  w  stosunkach  z  członkami  Zarządu  oraz 
reprezentowanie Izby przy tych czynnościach; do reprezentowania Izby w tych 
sprawach upoważnieni są: przewodniczący Rady i jego zastępca lub sekretarz,  

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, 
7) wybieranie i odwoływanie prezydium Rady (poza Przewodniczącym Rady)  

i komisji Rady,  
8) przeprowadzanie postępowania dyscyplinarnego wobec członków organów 

statutowych Izby,  
9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym odwołań od uchwał 

Zarządu oraz podejmowanie decyzji o utrzymaniu tych uchwał w mocy lub ich 
uchyleniu,  rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,   

10) rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów cechowych 
11) podejmowanie decyzji w sprawach odznaczeń,  
12) podejmowanie uchwał stwierdzających wygaśnięcie mandatu członka Rady Izby,  
13) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swojej działalności,  
14) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu Izby,  
15) podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia lub przystąpienia do innych 

organizacji niż samorządowe,  
16) wybór 5-osobowej Komisji Dyscyplinarnej i uchwalanie regulaminu działania 

Komisji Dyscyplinarnej.  
a) uprawnienia Komisji Dyscyplinarnej zostają określone w regulaminie, 
b) od decyzji Komisji Dyscyplinarnej służy odwołanie do Rady Izby, 
c) od orzeczenia lub postanowienia Rady nie przysługują środki odwoławcze. 

17)  podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zatrudnieniem Dyrektora Izby. 
2. Czynności nadzorcze i kontrolne Rada Izby wykonuje: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Delegatów na zjeździe, 
c) na wniosek Zarządu 
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Rada może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie niższej instancji lub 
postanowienie sądu cechowego.  W  postępowaniu  Rady  Izby  Rzemieślniczej  stosuje  
się  zasady  etyki zawodowej i  tryb  odpowiedzialności  dyscyplinarnej,  określonej  przez  
II  Kongres Rzemiosła Polskiego. 

3. Uprawnienia wymienione w ustępie 1 pkt. 5, 10,11, 12, 14, 15, 17 mogą być przekazane 
Prezydium. 

4. Rada może w każdym czasie żądać od zarządu sprawozdań, informacji i wyjaśnień  
w zakresie całokształtu działalności zarządu. 

§ 20. 

1. Członków  Rady  wybiera  Zjazd. O  ile  Zjazd Delegatów nie  postanowi inaczej, 
każda organizacja  zrzeszona  w  Izbie  ma  swojego  przedstawiciela  w  Radzie  Izby.  
Członkowie wymienieni w § 6 pkt 4, 5 statutu mają łącznie jednego przedstawiciela  
w Radzie Izby. 

Przedstawicielem w Radzie może być jedynie delegat wybrany na Zjazd.  
2. Zjazd wybiera oddzielnie przewodniczącego rady, natomiast członków rady razem na 

jednej liście. 
3. Przewodniczący rady jest wybierany przez zjazd  spośród delegatów na okres kadencji 

czteroletniej. Po wyborze przewodniczący rady staje się niezależnym od swojej 
organizacji z której był delegatem, a organizacja ta ma prawo w to miejsce wystawić 
inną osobę na delegata. Przewodniczącego rady może odwołać tylko zjazd delegatów. 

4. W przypadku utraty mandatu przez przewodniczącego Rady, jego następcę - na okres 
do najbliższego Zjazdu wybiera Rada, spośród swoich członków. 

5. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady - wyboru nowego członka, do końca 
kadencji, dokonują ci członkowie/członek Izby, których członek Rady był 
przedstawicielem. 

6. Kadencja trwa 4 lata. Mandaty członków Rady wygasają wraz z upływem kadencji 
Rady. 

7. Członek Rady traci mandat również w przypadku: 
1) złożenia rezygnacji,  
2) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,  
3) wygaśnięcia lub utraty członkostwa organizacji,  
4) utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której jest przedstawicielem, 
5) na  podstawie  uchwały  Rady,  podjętej  w  głosowaniu  tajnym,  większością  

głosów, 
8. Przewodniczący  Rady  oraz  pozostali  członkowie  Rady,  mogą  być  zawieszeni  

w  wykonywaniu  swojej  funkcji  do  najbliższego  Zjazdu,  jeżeli  nie  wywiązują  się  
ze swoich obowiązków  lub  zostali  pozbawieni prawa wybieralności  do  organów  
Izby prawomocnym orzeczeniem sądu, względnie zostali skazani prawomocnym 
wyrokiem sądu, za popełnione przestępstwa z niskich pobudek. 

§ 21. 
Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku 
(6 miesięcy). Zwołuje je przewodniczący, a w razie  jego nieobecności zastępca, podając 
równocześnie porządek obrad. 
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§ 22. 
W  posiedzeniach  Rady  mogą  brać  udział,  z  głosem  doradczym,  członkowie  
Zarządu, przedstawiciele ZRP oraz inne zaproszone osoby, a w  części obrad dotyczących 
odwołań zrzeszonych organizacji - przedstawiciele tych organizacji. 

§ 23. 

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. 
2. Do ważności uchwał Rady wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu, co 

najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym przewodniczącego lub jego 
zastępcy. W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia. 

3. Uchwały Rady wchodzą w dniu podjęcia chyba, że Rada określi inny termin. 
 

§ 24. 
4. Rada  wybiera  ze  swego  grona,  w  głosowaniu  tajnym:  dwóch  zastępców 

przewodniczącego Rady, sekretarza Rady oraz przewodniczących komisji. 
5. Rada Izby składa się z 14 członków. 
6. Prezydium jest organem wewnętrznym Rady, którego zadaniem jest organizowanie  

i kierowanie pracą Rady oraz wykonywanie uchwał Rady. 
Do zadań prezydium między innymi należy: 
1) ustalenie porządku obrad i terminów posiedzeń Rady, 
2) inicjowanie i koordynowanie działalności komisji Rady,  
3) kierowanie do Zarządu wniosków przyjętych przez Radę oraz rozpatrywanie 

wniosków zgłoszonych przez komisje Rady i kierowanie ich do Rady lub Zarządu,  
4) opiniowanie odwołań od decyzji Zarządu oraz przygotowanie w tych sprawach 

wniosków na posiedzenie Rady,  
5) przedstawienie Radzie projektów wniosków na Zjazd, 
6) wydawanie opinii w sprawach kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez 

Radę,  
7) załatwianie innych spraw, zleconych przez Radę, w trybie przewidzianym w § 19. 
8) Prezydium  może  zażądać  od  Zarządu,  w  każdym  czasie  -  sprawozdań,  

informacji  i wyjaśnień w sprawach należących do jego kompetencji. 

§ 25. 

1.  Rada  powołuje  komisję  rewizyjną,  której  zadaniem  jest  kontrola  działalności  
Izby, zwłaszcza finansowej.  
2. Rada może powołać na okres swojej kadencji komisje problemowe. 
3. Komisje, o których mowa w ust. l i 2 są organami wewnętrznymi Rady i mają charakter 
doradczy i opiniodawczy, w sprawach należących do właściwości Rady.  
4.  Komisje  dla  wykonania  poszczególnych  zadań,  mogą  powoływać  zespoły  robocze 
oraz korzystać z opinii rzeczoznawców. 
5.  Szczegółowy  zakres,  tryb  i  zasady  działania  Rady,  jej  prezydium  i  komisji  
określają regulaminy uchwalone przez Radę. 
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§ 26. 

1. Członkowie Rady składają ślubowanie następującej treści: 
„Ślubuję  uroczyście,  jako  członek  Rady,  rzetelnie  i  sumiennie  spełniać  swoje  
obowiązki radcy,  pracować  dla  dobra  środowiska  rzemieślniczego  i  pogłębiać  jego  
jedność  oraz przyczyniać się do wzrostu i utrwalania jego społecznej i gospodarczej 
użyteczności, zgodnie z celami i potrzebami rzemiosła i gospodarki narodowej”. 
2.  Członkowie  Rady  dążą  do  harmonijnego  zespolenia  interesów  własnej  
organizacji, z interesem środowiska rzemieślniczego oraz interesem ogólnospołecznym. 
W szczególności do obowiązków i praw członka Rady należy:  

1) przestrzeganie zasad etyki zawodowej, obowiązujących w środowisku 
rzemieślniczym i zasad współżycia społecznego oraz przepisów prawa, statutu  
i uchwał organów Izby,  

2) czynny udział w pracach Rady i komisji, do której został wybrany oraz sumienne  
i wnikliwe zapoznanie się ze sprawami będącymi przedmiotem posiedzenia, jak 
również wnoszenie swojej wiedzy i doświadczenia przy ich rozpatrywaniu 

3) realizowanie  uchwał  i  postanowień  organów  Izby,  zwłaszcza  przez  
prezentowanie w środowisku właściwej postawy wobec przyjętych przez nie 
kierunków działania. 

4) utrzymywanie  więzi  ze  środowiskiem,  m.in.  poprzez  udział  z  głosem  
doradczym w posiedzeniach organów statutowych organizacji zrzeszonych  
w Izbie. 

3. zgłaszanie wniosków i interpelacji na posiedzeniach Rady i jej komisji, w sprawach 
zrzeszonych w Izbie organizacji. Członek Rady nie może brać udziału  
w posiedzeniach Rady przy rozpatrywaniu spraw go dotyczycących. 

4. Za  naruszenie  obowiązków  wymienionych  w  ust.  2  -  członek  Rady  ponosi 
odpowiedzialność dyscyplinarną. Za nieprzestrzeganie powyższych zasad, członek 
Rady może być zawieszony i pozbawiony prawa udziału w posiedzeniach Rady. 
 

VI. ZARZĄD 
 

§ 27. 
1. Zarząd kieruje bezpośrednio działalnością Izby.  
2. Izba reprezentowana jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu, a w sprawach 
inicjowanych przez Radę przez Przewodniczącego Rady, lub osoby przez nich 
wyznaczone. 
3. Zarząd organizuje wykonanie zadań Izby, poprzez podejmowanie wszelkich decyzji   
i czynności, nie zastrzeżonych w ustawie i statucie, do wyłącznej właściwości innych 
organów Izby. 
4. Zarząd powołuje i odwołuje komisje egzaminacyjne. Zarząd może powołać – w razie 
potrzeby – komisje opinio-doradcze, w sprawach należących do właściwości Zarządu. 

§ 28. 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa i jednego lub dwóch Zastępców 
Prezesa. 
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2. Zarząd wybierany jest przez Radę w głosowaniu tajnym. Rada wybiera członków 
zarządu oraz określa funkcję, jaką dana osoba pełni w Zarządzie. Rada odwołuje 
poszczególnych członków zarządu w głosowaniu tajnym. 
3. Zarząd działa kolegialnie.   
4. Tryb  pracy  Zarządu  określa  regulamin  uchwalony  przez  Zarząd.  Członkowie  
zarządu powinni posiadać co najmniej 5 - letni staż działalności w organach samorządu 
rzemiosła lub działalności zawodowej. 
5. Pracą zarządu kieruje Prezes Zarządu. 
6. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Izby wykonuje Prezes 
Zarządu. 
 

§ 29. 
 

1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
2. Mandaty  członków  Zarządu  wygasają  z  dniem  dokonania  wyboru  nowych  
członków Zarządu. 

§ 30. 
1.  Posiedzenie  Zarządu  zwołuje  Prezes,  a  w  razie  jego  nieobecności  jego  zastępcy. 
Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby, lecz co najmniej raz w miesiącu. 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu 
wymagana  jest  obecność  co  najmniej  trzech  jego  członków.  W  razie  równości  
głosów, uchwałę odsyła się do ponownego głosowania. 
 

§ 31. 
Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Izby  wymagane  jest  współdziałanie  
dwóch osób w tym prezesa Zarządu lub zastępcy Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Izby. 
 

§ 32.  
1. Biuro Izby tworzą komórki organizacyjne: wydziały i samodzielne stanowiska pracy. 
2. Zakres czynności komórek organizacyjnych ustala Zarząd na wniosek Dyrektora. 
3. Na czele biura stoi Dyrektor Izby. Stosunek pracy z Dyrektorem zawiera i rozwiązuje 
Prezes Izby na podstawie uchwały Rady. 
4. Dyrektor Izby pełni funkcję kierownika zakładu pracy, reprezentuje pracodawcę przed 
pracownikami oraz jest uprawniony do zawierania, rozwiązywania stosunków pracy  
i dokonywania innych czynności w sprawach pracowniczych. 
5. Dyrektor Izby wykonuje następujące podstawowe zadania: 

1) kieruje pracą biura Izby, 
2) zapewnia  przygotowanie  materiałów  na  posiedzenia  organów  statutowych  
    i obsługę administracyjną tych organów, 
3) organizuje  obsługę  i  pomoc  zrzeszonych  organizacji  i  bezpośrednio dla 
     rzemieślników, realizowaną przez biuro Izby oraz nadzoruje prawidłowe 
     wykonanie tego zadania, 
4) wykonuje uchwały, postanowienia organów statutowych, 
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6. Szczegółowe zakresy czynności i uprawnienia Dyrektora ustala Rada na wniosek 
     Prezesa Izby. 
7.  Dyrektor Izby podlega służbowo Prezesowi Izby. 
 
 

VII.  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 
 

§ 33. 
l. Od uchwał Zarządu członkom Izby i osobom, których uchwała dotyczy –  
w  postępowaniu wewnątrz instancyjnym - służy odwołanie do Rady, a od uchwał Rady 
do Zjazdu, wniesione za pośrednictwem organu, który podjął uchwałę. Odwołanie w tej 
sprawie przysługuje tylko do jednej instancji.  
2. Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez organ podejmujący 
uchwałę przepisów prawa, Statutu, uchwał organów Izby lub Związku Rzemiosła 
Polskiego. 
3. Termin odwołania od uchwały wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia  
o uchwale lub  od  daty  ich  ogłoszenia  w  Biuletynie  Związku  Rzemiosła  Polskiego.  
Zawiadomienie o uchwale powinno zawierać jej uzasadnienie, jeżeli ustawa tego wymaga 
oraz pouczenie o prawie odwołania od uchwały w przewidzianym w statucie terminie. 
4. Rada rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu  
6 miesięcy od  daty  ich  otrzymania.  Odwołanie  od  uchwały  rady  powinno  być  
rozpatrzone  przez najbliższy Zjazd, jeżeli wpłynęło ono co najmniej na 4 tygodnie przed 
terminem zjazdu. 
5. Organ który podjął uchwałę, może wstrzymać jej wykonanie – w przypadku wniesienia 
odwołania – do czasu rozpatrzenia odwołania. 
6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, 
jeżeli opóźnienie  nie  przekracza  6  miesięcy,  a  odwołujący  usprawiedliwił  je  
wyjątkowymi okolicznościami. 
7. Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego 
wraz jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 
 

VIII. GOSPODARKA FINANSOWA 
 

§ 34. 
1. Gospodarka  finansowa  Izby  prowadzona  jest  na  podstawie  planów  finansowych 
    uchwalanych przez Zarząd Izby i zatwierdzanych przez Radę Izby. 

         W razie potrzeby plany finansowe mogą być zmieniane w trakcie roku. 
 

§ 35. 
Koszty statutowe działalności Izby, pokrywane są z wpłat zrzeszonych członków oraz 
innych wpływów określonych w przepisach o gospodarce finansowej Izby. 
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IX.  ZMIANY STATUTU 
 

§ 36. 
Zmiany statutu mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów podjętej 
większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania (uczestniczących w zjeździe). 
 
 

X.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 37. 
Uchwałę  o  likwidacji  Izby  i  przeznaczeniu  jej  majątku  podejmuje  Zjazd  delegatów 
większością głosów uprawnionych do głosowania (uczestniczących w Zjeździe). 
 

§ 38. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie swoje zastosowanie znajdują 
odpowiednie przepisy ustaw obowiązujących, w tym przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 
 


