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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
§1

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą podmioty prowadzące na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą (członków).
§2

Izba w językach obcych używa nazwy:
- w języku angielskim: Polish Chamber of Building Industry and Commerce,
- w języku niemieckim: Polnische Industrie - und Handelskammer des Bauwesens.
§3

Izba może używać skrótu PIPHB.
Art. 2

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia
30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi
zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.
Art. 3

Siedzibą Izby jest m.st. Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. Izba może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zgodnie z prawem państwa goszczącego.
Art. 4

Izba używa pieczęci z napisem: Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa.

II. CELE IZBY
Art. 5

Do celów Izby należy w szczególności:
1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby wobec
		 organów administracji publicznej oraz uczestników obrotu gospodarczego,
2) pomoc dla członków Izby w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych,
		 organizacyjnych i prawnych, związanych z ich uczestnictwem w działalności
		gospodarczej,
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3) reprezentowanie członków Izby i uczestniczenie w pracach instytucji i organi		zacji o zasięgu ogólnokrajowym, reprezentujących interesy budownictwa
		i przemysłu materiałów i wyrobów dla budownictwa, a także w pracach
		 instytucji doradczo-opiniodawczych związanych z tą działalnością,
4) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze
		postępowania polubownego i pojednawczego w związku z działalnością
		 gospodarczą członków Izby,
5) inicjowanie działalności służącej rozwojowi doskonalenia zawodowego
		oraz społeczno-kulturalnej wśród członków Izby w celu stworzenia
		warunków dla powstania trwałych więzów łączących pracodawców
		 i pracowników,
6) zapewnienie uczestnictwa Izby w działalności legislacyjnej dotyczącej
		 budownictwa oraz przemysłu materiałów i wyrobów dla budownictwa,
7) promowanie wśród członków Izby nowych rozwiązań proekologicznych
		 i energooszczędnych oraz współpraca w tym zakresie z organizacjami zajmu		 jącymi się ochroną środowiska naturalnego i zrównoważonym rozwojem,
8) współuczestniczenie w działaniach organizacji samorządowych oraz innych
		organizacji pozarządowych reprezentujących interesy budownictwa oraz
		 przemysłu materiałów i wyrobów dla budownictwa,
9) inspirowanie i organizowanie współpracy międzynarodowej podmiotów
		działających w budownictwie oraz przemyśle materiałów i wyrobów dla
		budownictwa,
10) rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, kształcenia
		kadry technicznej, wspieranie nauki zawodu w przedsiębiorstwach oraz
		 doskonalenie zawodowe pracowników, walka z bezrobociem,
11) wspieranie działalności placówek oświatowych kształcących kadry dla
		 potrzeb budownictwa (szkoły budowlane) oraz współudział w ich kształceniu.
Art. 6

Izba realizuje cele ustalone w Statucie i uchwałach Organów Izby przez:
1) nawiązywanie współpracy z pokrewnymi organizacjami oraz podmio		tami krajowymi i zagranicznymi i ich członkami dla wymiany doświad		czeń, wzajemnego uczestniczenia w konferencjach, zjazdach oraz innych
		 imprezach wystawienniczych i handlowych,
2) promowanie członków Izby na krajowych i międzynarodowych targach
		budownictwa,
3) prowadzenie dla członków Izby działalności informacyjno-edukacyjnej
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		oraz doradztwa prawnego z zakresu budownictwa oraz przemysłu mate		 riałów i wyrobów dla budownictwa,
4) organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, pokazów technicznych, odczy		tów, dyskusji, narad, konferencji naukowo - technicznych, sympozjów
		i seminariów na tematy będące przedmiotem działalności Izby oraz orga		nizowanie dla członków Izby wyjazdów krajowych i zagranicznych
		w szczególności dotyczących problematyki ekonomicznej, prawa, organi		zacji, jak warunki wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i technolo		gicznych,
5) inicjowanie i organizowanie konkursów na tematy będące przedmiotem
		 działalności Izby o tematyce budowlanej, technicznej i organizacyjnej,
6) prowadzenie postępowania mediacyjnego i polubownego oraz dora		 dztwa prawnego dla potrzeb członków Izby,
7) tworzenie, w razie potrzeby terenowych, branżowych i środowiskowych
		 struktur Izby,
8) prowadzenie działalności gospodarczej,
9) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych oraz organów
		 administracji publicznej,
10) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności
		gospodarczej,
11) ustanawianie ekspertów Izby m. in. w dziedzinach: towaroznawstwa, prawa,
		zwyczajów handlowych, ubezpieczeń, wydawania zezwoleń, certyfikatów,
		 kontroli i ochrony rynku dla celów obrotu zarówno krajowego jak i w handlu
		zagranicznym, a także wskazywanie podmiotom gospodarczym krajowym
		 i zagranicznym ekspertów w poszczególnych dziedzinach.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 7
§1

Członkowie Izby dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych.
§2

Członkami zwyczajnymi Izby mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie budownictwa, usług budowlanych, produkcji,
obrotu materiałami bądź wyrobami budowlanymi, jak również podmio–– 5 ––

ty prowadzące działalność wydawniczą, promocyjną, marketingową produkcji budowlanej, doradczą, prawną lub szkoleniową dla branży budowlanej,
szkoły budowlane oraz inne podmioty bezpośrednio lub pośrednio biorące udział
w procesie budowlanym.
§3

Członkostwo honorowe może zostać przyznane osobom fizycznym, które
w szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Izby.
§4

Członkostwo honorowe nadaje z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub
Zarządu Izby, Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały podjętej większością
dwóch trzecich głosów członków obecnych. W szczególnych przypadkach Walne
Zgromadzenie uprawnione jest do uchylenia członkostwa honorowego.
§5

Członkowie honorowi Izby mają wszelkie prawa członków zwyczajnych Izby.
§6

Członek honorowy nie ma obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Art. 8

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Rady Izby po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, określającej
rodzaj działalności i wpłaceniu wpisowego wraz z pierwszą składką członkowską. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały
w tym zakresie.
Art. 9

Członkom Izby przysługuje prawo:
1) głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków, wg następujących zasad:
		 a) każdy członek Izby, ma prawo do jednego głosu,
		
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wykonują
			 swoje prawa i obowiązki osobiście, osoby prawne oraz spółki nie posiada			 jące osobowości prawnej wykonują prawo głosu poprzez swych przed			 stawicieli, zgodnie z zasadami reprezentacji,
		c) członek Izby może upoważnić innego członka uprawnionego do głoso			 wania, pracownika własnego przedsiębiorstwa lub osobę trzecią do
			 oddania głosu w jego imieniu. Umocowanie do działania w imieniu
			 członka winno być wykazane pisemnym pełnomocnictwem przedłożo			 nym Zarządowi Izby najpóźniej przed otwarciem Walnego Zgromadzenia,
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		 d) członek Izby biorący udział w Walnym Zgromadzeniu może reprezentować
			 na podstawie pełnomocnictwa tylko jednego nieobecnego fizycznie na
			 Walnym Zgromadzeniu członka Izby,
2) czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby,
3) uczestnictwa w pracach oddziałów, sekcji branżowych, klubów członkow		 skich i komisji problemowych oraz innych jednostkach działających w Izbie,
4) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby,
5) korzystania z pomocy i doświadczeń Izby na zasadach określonych statutem
		 i regulaminami wydanymi na jego podstawie,
6) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działal		 ności członków, a w szczególności z doradztwa prawnego, organizacyjnego
		 i ekonomiczno finansowego.
Art. 10

Do podstawowych obowiązków członka Izby należą:
1) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał Organów Izby,
2) wpłacenie wpisowego w chwili przystąpienia do Izby oraz terminowe
		 opłacanie składek członkowskich,
3) przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
4) działaniem i postawą dbanie o dobre imię Izby,
5) zawiadamianie o każdej zmianie osób upoważnionych do reprezentacji
		 członka Izby, zmianie siedziby (adresu, pod którym prowadzona jest działal		ność gospodarcza), likwidacji podmiotu gospodarczego, zmianie profilu
		 prowadzonej działalności gospodarczej.
Art. 11
§1

Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:
1) śmierci osoby fizycznej lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodar		czej, likwidacji osoby prawnej lub zmiany profilu działalności gospodarczej
		 w taki sposób, że prowadzona przez dany podmiot podstawowa działalność
		 nie mieści się w zakresie opisanym w art. 7 § 2 Statutu,
2) wystąpienia,
3) wykluczenia.
§2

Wystąpienie z Izby jest możliwe wskutek pisemnego oświadczenia o wystąpieniu
z Izby na koniec kwartału, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia członkostwa. Rada Izby może odstąpić od zachowania terminu trzymiesięcznego.
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§3

Rada Izby może z ważnych powodów wykluczyć członka Izby na podstawie
uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów. Za ważny powód uznaje
się w szczególności:
1) nieopłacenie składek członkowskich przez okres 2 kwartałów, po uprzed		 nim dwukrotnym i pisemnym wezwaniu członka Izby do zapłaty,
2) zawinione naruszenie postanowień Statutu,
3) zachowanie niegodne członka Izby poprzez prowadzenie działalności
		 sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,
4) rażące wykroczenie przeciwko interesom i celom Izby.
§4

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu, Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu
Izby informuje członka Izby o przyczynach wykluczenia i prawie do zajęcia stanowiska wobec Rady Izby w sprawie przedstawionych mu przyczyn wykluczenia.
Na pisemny wniosek członka Izby umotywowany szczególnymi względami Rada
Izby może odstąpić od podjęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia członka Izby,
określając warunki dalszej współpracy.
§5

Od decyzji Rady Izby o wykluczeniu przysługuje w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania uchwały odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które może przywrócić członkostwo.
§6

Obowiązek uiszczania składki członkowskiej ustaje z chwilą upływu okresu wypowiedzenia lub z dniem wydania uchwały o wykluczeniu członka Izby, a w przypadku wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia od dnia podjęcia w tym
zakresie uchwały.

IV. ORGANY IZBY
Art. 12
§1

Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Izby,
3) Zarząd Izby,
4) Komisja Rewizyjna,
5) Sąd Koleżeński.
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§2

W skład Organów Izby, poza Zarządem Izby, mogą wchodzić wyłącznie osoby
fizyczne:
1) będące osobami upoważnionymi do reprezentacji członków osób prawnych
		lub członków spółek nie mających osobowości prawnej lub wchodzące
		 w skład organu nadzorczego członków,
2) prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą określoną
		 niniejszym statutem,
3) będące członkami honorowymi Izby.

V. WALNE ZGROMADZENIE
Art. 13
§1

Walne Zgromadzenie jest najwyższym Organem Izby.
§2

Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Izby.
§3

Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Art. 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby raz do roku,
najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od końca roku kalendarzowego.
Art. 15

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalenie Statutu Izby oraz jego zmian,
2) podejmowanie uchwał w sprawach kierunków rozwoju Izby oraz ocena
		 ich realizacji,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby, Zarządu
		 Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4) udzielanie absolutorium Radzie i Zarządowi Izby,
5) wybór i odwołanie Rady Izby i jej członków oraz Prezesa Izby,
6) wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7) rozpatrywanie odwołań od decyzji innych Organów Izby, w przypadkach
		 wskazanych w Statucie,
8) uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich, wpiso		 wego oraz innych świadczeń na rzecz Izby,
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9) uchwalanie regulaminu wyborczego,
10) coroczne rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby,
11) nadawanie członkostwa honorowego,
12) podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach zastrzeżonych niniej		 szym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
Art. 16
§1

Zarząd Izby zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy,
na wniosek Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, organu nadzorującego lub co najmniej
1/5 liczby członków Izby. Zarząd powinien podjąć uchwałę w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
§2

W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywa się ono najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały w tej sprawie.
§3

Rada Izby zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie
miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie, w trybie określonym w art. 17.
§4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wykonuje w razie potrzeby ustawowe i statutowe zadania należące do kompetencji Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Art. 17
§1

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Izby poprzez wysłanie zaproszeń w formie
listu poleconego lub przesyłek nadanych pocztą kurierską z podaniem miejsca,
terminu i szczegółowego porządku obrad, wysłanych co najmniej dwa tygodnie
przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki
nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Izby pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na
który zawiadomienie powinno być wysłane.
§2

Walne Zgromadzenie otwierane przez Prezesa Izby wybiera Przewodniczącego.
–– 10 ––

§3

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę
obecnych członków, chyba że statut stanowi inaczej.
§4

Głosowanie jest jawne o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej lub
Statut inaczej nie przewiduje.
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.
§5

Walne Zgromadzenie może uchwalić przy uwzględnieniu postanowień
niniejszego Statutu Regulamin, w którym zostaną zawarte inne postanowienia dotyczące jego funkcjonowania, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym
statucie.

VI. RADA IZBY
Art.18
§1

Rada Izby jest najwyższym Organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.
§2

W skład Rady Izby wchodzi od sześciu do dwunastu członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie lub dokooptowanych zgodnie z postanowieniem art. 20
§ 3 Statutu oraz Prezes Izby wybrany w odrębnym głosowaniu, który kieruje
pracami Rady Izby.
§3

Członkowie Rady wybierają ze swojego składu:
1) dwóch do czterech Wiceprezesów Izby, którzy zastępują Prezesa Izby pod
		 jego nieobecność,
2) Sekretarza Rady.
Art. 19
§1

Do kompetencji Rady Izby należy:
1) uchwalanie programu działania Izby oraz preliminarzy finansowych,
2) określanie podstawowych zasad gospodarowania majątkiem Izby oraz
		 uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszów celowych
		 i odpisów na te fundusze,
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3) uchwalanie budżetu Izby,
4) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji oddziałów lub
		sekcji, komisji problemowych, klubów członkowskich, zespołów ekspertów
		 i doradców oraz innych jednostek działających w Izie oraz uchwalanie regula		 minów ich działalności na wniosek Zarządu Izby,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Izby oraz wykonywania
		planów finansowych oraz składanie wniosków Walnemu Zgromadzeniu
		 w sprawie udzielania absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
6) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu Izby,
7) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych,
8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Izby oraz Dyrektora
		Wykonawczego – Członka Zarządu Izby, zawieranie z Członkami Zarządu
		 umów o pracę i innych umów, które w imieniu Rady podpisuje Prezes Izby,
9) uchwalenie regulaminu organizacyjnego Rady,
10) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia lub obciążenia
		nieruchomości,
11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Rady,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompe		tencji Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeń		skiego.
Art. 20
§1

Kadencja Rady Izby trwa cztery lata.
§2

Mandat Członka Rady Izby wygasa:
1) z upływem jego kadencji,
2) z chwilą rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Izby,
3) ustania członkostwa w Izbie reprezentowanego przez niego podmiotu
		 będącego członkiem Izby,
4) z dniem zaprzestania pełnienia przez Członka Rady Izby funkcji w reprezento		 wanym przez niego podmiocie,
5) wskutek śmierci, z dniem zajścia tych okoliczności.
§3

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Izby przed upływem kadencji,
Rada Izby może powołać brakującego Członka Rady Izby, którego kadencja trwa
do końca kadencji członka ustępującego.
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§4

W razie spadku liczby Członków Rady Izby poniżej sześciu, Zarząd Izby zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które wybiera nową Radę Izby. Powołana
Rada Izby rozpoczyna nową, czteroletnią kadencję.
Art. 21
§1

Posiedzenia Rady Izby odbywają się co najmniej raz na kwartał.
§2

Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes Izby z własnej inicjatywy, na wniosek
Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Rady Izby.
§3

Posiedzenie Rady Izby powinno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od
dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
§4

Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy Prezes Izby a w razie jego nieobecności
Wiceprezes Izby.
§5

Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady Izby. Dopuszczalne jest głosowanie pisemne w drodze obiegowej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Izby wyrażą na to zgodę.
§6

Prezes Izby może zapraszać do udziału w posiedzeniach Rady osoby spoza jej grona, jeżeli uzna to za celowe z uwagi na przedmiot obrad. Zaproszone osoby nie
posiadają prawa głosu.

VII. ZARZĄD IZBY
Art.22
§1

Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby. Do kompetencji Zarządu Izby
należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Izby,
2) wykonywanie planów finansowych uchwalanych przez Radę Izby,
3) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
4) zarządzanie majątkiem Izby,
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5) prowadzenie działalności gospodarczej Izby,
6) przygotowywanie projektu rocznego budżetu Izby oraz zmian w budżecie
		 w trakcie roku, jeżeli będą wymagały tego potrzeby Izby,
7) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oddziałów i sekcji Izby,
8) przygotowywanie projektu regulaminu Zarządu przy uwzględnieniu
		 postanowień niniejszego statutu,
9) przygotowywanie projektów regulaminów działalności oddziałów i sekcji
		Izby,
10) ustalanie planu podziału zadań dla Zarządu na wniosek Dyrektora
		 Wykonawczego – Członka Zarządu,
11) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla innych osób zatrudnionych
		 w Izbie,
12) prowadzenie ewidencji członkowskiej,
13) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad organem prasowym Izby,
14) określanie zasad świadczenia bezpłatnych i odpłatnych usług członkom
		 Izby, wykraczających poza obowiązki statutowe,
15) budowanie i utrzymywanie relacji z organami administracji publicznej oraz
		 placówkami oświatowymi kształcącymi kadry dla potrzeb budownictwa.
§2

Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu dokonuje za Izbę czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy wobec pracowników administracji Izby, jak i przy prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej.
Art. 23
§1

Zarząd Izby składa się z 1 do 3 osób. W skład Zarządu wchodzi Dyrektor
Wykonawczy – Członek Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu Izby, jeżeli
Zarząd jest wieloosobowy.
§2

Pracami Zarządu kieruje Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu Izby.
§3

W skład Zarządu nie mogą wchodzić Członkowie Rady Izby.
Art. 24
§1

Kadencja Zarządu Izby trwa 4 lata.
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Art. 25
§1

Posiedzenia Zarządu Izby odbywają się co najmniej raz na miesiąc i zwoływane są
przez Dyrektora Wykonawczego – Członka Zarządu Izby.
§2

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku zarządu wieloosobowego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Wykonawczego – Członka Zarządu Izby .
§3

W posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć zaproszeni przez Dyrektora
Wykonawczego -Członka Zarządu goście bez prawa głosu.
Art. 26
§1

Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje obowiązki w Zarządzie
społecznie i nieodpłatnie albo za wynagrodzeniem na podstawie umowy
zawartej z Izbą (członkowie etatowi) reprezentowaną w tym zakresie przez Prezesa Izby.
Art. 27
§1

Mandat Członka Zarządu wygasa:
1) z upływem jego kadencji,
2) z chwilą rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu,
3) wskutek śmierci, z dniem zajścia tych okoliczności.
§2

Zasady pracy Zarządu, odpłatność pełnionych funkcji, zadania i obowiązki Dyrektora Wykonawczego – Członka Zarządu, związane z prowadzeniem spraw Izby
określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Izby.

VIII. KOMISJA REWIZYJNA
Art.28
§1

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
§2

W razie konieczności uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w okresie mię–– 15 ––

dzy Walnymi Zgromadzeniami, może ona dokooptować na zwolnione miejsce
nowych członków.
§3

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.
§4

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§5

Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:
1) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
2) ustania członkostwa w Izbie,
3) ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu art. 12 § 2,
4) rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej,
5) trzykrotnej z rzędu nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach.
§6

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady Izby, Zarządu Izby
i Sądu Koleżeńskiego
Art. 29

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Art. 30
§1

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli nad działalnością Izby i jej organów, w zakresie
		 przestrzegania prawa, przepisów statutu i regulaminów wewnętrznych,
2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli działalności Izby, w szcze		 gólności w zakresie gospodarki finansowej,
3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem
		Izby,
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, wniosków i spostrzeżeń
		 z zakresu działalności Izby,
5) przedstawianie Radzie i Zarządowi Izby uwag i wniosków dotyczących
		 działalności Izby,
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności
		 i wyników kontroli oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Rady Izby,
7) wykonywanie innych czynności wskazanych w niniejszym Statucie lub
		 powierzonych przez Walne Zgromadzenie.
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§2

Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii i doradztwa rzeczoznawców
w sprawach wymagających specjalnych kwalifikacji.
Art. 31
§1

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie
rzadziej niż dwa razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego,
a w razie jego nieobecności na wniosek jednego z pozostałych członków
Komisji.
§2

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez
nią regulamin.

IX. SĄD KOLEŻEŃSKI
Art. 32
§1

Sąd Koleżeński składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
§2

W razie konieczności uzupełnienia składu Sądu Koleżeńskiego w okresie miedzy
Walnymi Zgromadzeniami, może on dokooptować na zwolnione miejsce nowych
członków.
§3

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego
i jego zastępcę.
§4

Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§5

Wygaśnięcie mandatu członka Sądu Koleżeńskiego następuje w razie:
1) śmierci członka Sądu Koleżeńskiego,
2) ustania członkostwa w Izbie,
3) ustania okoliczności będących podstawą wyboru w rozumieniu
		 art. 12 § 2,
4) rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim,
5) trzykrotnej z rzędu nieobecności na posiedzeniach.
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Art. 33
§1

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby w sprawach członkowskich
		 z wyjątkiem art. 11 § 5,
2) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu
		 lub zasad etyki zawodowej i handlowej,
3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o odwołanie Członka
		 Rady Izby, Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
4) rozstrzyganie sporów między członkami Izby oraz między udziałowcami
		 spółek, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji,
5) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek Rady Izby,
		 Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członków Izby,
6) orzekanie o innych sprawach poddanych do rozstrzygnięcia przez Radę
		 Izby, Zarząd Izby, Komisję Rewizyjną lub członków Izby.
§2

Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego określa uchwalony przezeń regulamin.
Art. 34
§1

Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.

X. REPREZENTACJA IZBY
Art. 35
§1

Izbę reprezentuje na zewnątrz:
1) Prezes Izby,
2) Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu Izby,
3) pełnomocnik, jeżeli zostanie umocowany. Prezes Izby lub Dyrektor
Wykonawczy – Członek Zarządu Izby mogą udzielać jednorazowych lub
stałych pełnomocnictw do występowania w imieniu Izby w sprawach
wynikających z bieżącej działalności, określając każdorazowo zakres pełnomocnictwa i okres na jaki zostało udzielone, z zastrzeżeniem ustępów
poniższych.
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§2

Do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach majątkowych do wysokości równowartości w złotych polskich 10.000 euro upoważnieni są:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego Dyrektor Wykonawczy – Członek
		Zarządu,
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego działający łącznie Dyrektor
		 Wykonawczy – Członek Zarządu Izby wraz z Członkiem Zarządu Izby
§3

Oświadczenia woli przekraczające kwotę zobowiązań majątkowych ustaloną
w § 2 wymagają uprzedniej uchwały Rady Izby.
§4

W kwestiach zwykłego zarządu administracją Izby, w tym m.in. w sprawie kosztów,
których ponoszenie jest niezbędne do codziennego, prawidłowego jego funkcjonowania decyzje podejmuje Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu Izby.

XI. ŚRODKI FINANSOWE I MAJĄTEK
Art. 36
§1

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne
i prawa majątkowe.
§2

Majątek Izby tworzą:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z darowizn, spadków i zapisów,
3) wpływy i składki na fundusze celowe,
4) wpływy za korzystanie z odpłatnych świadczeń Izby,
5) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej i praw majątkowych,
6) dotacje,
7) inne wpływy.
§3

W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe,
przeznaczone na realizację zadań statutowych.
§4

Koszty działalności organów statutowych i Biura ponosi Izba.
§5

Poszczególni członkowie Izby nie mają żadnych praw do majątku Izby.
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XII. ODDZIAŁY I SEKCJE BRANŻOWE IZBY
Art. 37
§1

Rada Izby może powoływać i tworzyć Oddziały Izby. Zarząd Izby bada i ocenia wniosek, a następnie Rada Izby podejmuje uchwałę o utworzeniu lub
odmowie utworzenia Oddziału.
§2

Dyrektor Wykonawczy – Członek Zarządu wskazuje pełnomocnika do spraw
Oddziału. Pełnomocnik jest odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego Zebrania Członków Oddziału i przeprowadzenie wyborów do organów
Oddziału.
§3

Oddział Izby jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Budownictwa nie nabywa osobowości prawnej i nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym imieniu.
Art. 38
§1

Podstawą działalności Oddziału Izby jest niniejszy Statut oraz regulamin
Oddziału uchwalony przez Radę Izby na wniosek Zarządu Izby.
§2

Regulamin określa zasady funkcjonowania Oddziału, a w szczególności:
1) nazwę Oddziału,
2) zasięg terytorialny,
3) strukturę i tryb wyborów organów Oddziału,
4) zasady gospodarki finansowej,
5) tryb kontroli nad prawidłowością działania organów Oddziału.
Art. 39
§1

Rada Izby może podjąć uchwałę w przedmiocie likwidacji Oddziału Izby,
w szczególności gdy:
1) finansowy wynik działalności Oddziału jest ujemny,
2) Oddział Izby prowadzi działalność sprzeczną z niniejszym statutem.
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Art. 40
§1

Rada Izby może powoływać i tworzyć sekcje branżowe.
§2

Zarząd bada i ocenia wniosek, a następnie Rada Izby podejmuje uchwałę
o utworzeniu lub odmowie utworzenia sekcji branżowej.
§3

Regulamin i tryb działalności sekcji określa niniejszy Statut oraz regulamin uchwalony przez Radę Izby na wniosek Zarządu Izby.
§4

Sekcje działają na podstawie rocznych planów pracy, które przekazują Zarządowi Izby.

XIII. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI SKŁADEK I ICH WPŁATY
Art. 41
§1

Wysokość wpisowego i składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie
na wniosek Zarządu Izby.
§2

Składka członkowska płatna jest kwartalnie z góry do 31 stycznia za I kw.,
do dnia 30 kwietnia za II kw., do dnia 31 lipca za III kw. i do 31 października za IV kw.
§3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek członka Izby, Rada Izby
może podjąć uchwałę w przedmiocie zmiany wysokości składki w odniesieniu do
konkretnego członka Izby w okresie nieprzekraczającym 1 roku.

XIV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Art. 42
§1

Izba może prowadzić działalność gospodarczą związaną z celami Izby
i w interesie jej członków według zasad ogólnych określonych w odrębnych przepisach.
§2

Dochody z działalności gospodarczej Izby służą realizacji celów statutowych
i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Izby.
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Art. 43
§1

Działalność gospodarcza może być prowadzona w formie:
1) działalności nie wyodrębnionej,
2) prowadzenia lub współudziału w wyodrębnionych podmiotach gospodar		czych.
§2

Działalność gospodarcza obejmuje:
58.11 Z Wydawanie książek
58.13 Z Wydawanie gazet
58.14 Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
69.10 Z Działalność prawnicza
70.21 Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
				 i zarządzania
73.12 A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio
				 i telewizji
73.12 B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach
				 drukowanych
73.12 C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
				 w mediach elektronicznych (Internet)
73.12 D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe
				 w pozostałych mediach
73.20 Z Badanie rynku i opinii publicznej
85.60 Z Działalność wspomagająca edukację
82.30 Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

XV. PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 44
§1

Uchwały w sprawie zmian statutu, likwidacji Izby oraz przeznaczenia
majątku Izby w przypadku jej likwidacji, podejmuje Walne Zgromadzenie Izby
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Izby,
a w drugim terminie większością 2/3 głosów członków obecnych na Walnym
Zgromadzeniu.
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§2

Likwidatorami Izby są członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego statutu
dotyczące Zarządu należy stosować odpowiednio do Likwidatorów. Walne Zgromadzenie Członków może postanowić inaczej oraz może określić szczegółowy
tryb likwidacji Izby.
§3

Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia
likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Izby.

XVI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
Art. 45
§1

Z chwilą uchwalenia niniejszego statutu dotychczasowe postanowienia
regulaminów i innych aktów wydanych na podstawie uprzednio obowiązującego statutu tracą moc.
§2

Dotychczasowi członkowie Organów Izby pełnią swoje funkcje do czasu wyboru
Organów Izby przewidzianych niniejszym Statutem.
§3

W terminie 2 miesięcy od dnia uchwalenia niniejszego statutu Prezes Izby jest
zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie podczas którego wybrane zostaną
Władze Izby przewidziane niniejszym Statutem.
§4

Do końca 2014 roku należy dostosować wszystkie regulaminy i akty wewnętrzne
określone przez niniejszy statut.
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