
STATUT IZBY GOSPODARCZEJ BRANŻY BIUROWEJ I SZKOLNEJ 

§1

IZBA GOSPODARCZA BRANŻY BIUROWO-SZKOLNEJ zwana dalej Izbą działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o 
izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a także zgodnie 

z niniejszym Statutem. 

§2
1. Izba, jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w
niej przedsiębiorców.
2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna

ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową związaną z branżą

biurowo-szkolną.

§3
1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa.
2. Izba posiada osobowość prawną.
3. Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej a także, gdy realizacja jej celów tego wymaga – poza granicami Polski.
4. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
5. Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych organizacji o podobnych

zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem
stowarzyszeń.

6. Czas trwania Izby jest nieograniczony.

§4

Izba realizuje swoje zadania poprzez: 
- reprezentowanie i ochronę interesów swoich członków,

- udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z
prowadzona przez nich działalnością gospodarczą,

- współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla działalności
podmiotów branży biurowo-szkolnej,

- rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji środowiska przedsiębiorców branży biurowo

- szkolnej,
- dbałość o kształtowanie, upowszechnianie i przestrzeganie zasad etyki oraz dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach

między członkami Izby,
- obronę interesów członków Izby przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi kontrahentami,

- wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku wokół branży,
- upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych,

- prowadzenie działalności na rzecz integracji swych członków.

§5

1. Izba realizuje cele przez:

a) prowadzenie działalności integrującej członków Izby poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i
towarzyską,

b) organizowanie konferencji i sympozjów,
c) stymulowanie współpracy w zakresie prawnym, organizacyjnym i finansowym,

d) organizowanie wymiany doświadczeń między członkami Izby,
e) podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych.

2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, a przedmiotem działalności gospodarczej Izby może
być w szczególności:

a) organizowanie wystaw handlowych (targów) lub reklamowych,
b) prowadzenie działalności wydawniczej,

c) organizowanie kursów i szkoleń,
d) usługi doradcze w zakresie marketingu, zarządzania, finansów, towaroznawstwa.

Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 

jej członków.  

§6

Realizując powyższe cele Izba opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia 

swoich spraw.  

§7
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1. Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych i wspierających.

2. Członkostwo zwyczajne Izby nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Izby zwykłą większością głosów w

drodze uchwały.

3. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać:

a) osoba fizyczna podlegająca wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej
b) spółka kapitałowa lub spółka osobowa

c) Izby gospodarcze, stowarzyszenia lub fundacje

4. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać również podmiot zagraniczny.

§8

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Izby, który podejmuje

w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Izby.

3. Funkcje członkowskie w Izbie wykonują w imieniu członków wspierających osoby fizyczne – przedstawiciele, umocowane

do ich reprezentacji tj. zajmujące stanowiska w organach zarządzających członka zwyczajnego lub wspierającego i
wskazane jako takie w odpowiednim rejestrze, lub też inne osoby fizyczne wskazane przez te organy w treści

oświadczenia woli. Wraz z oświadczeniem woli osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o członkostwo w Izbie złoży
aktualny (tj. wydany nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia oświadczenia) wyciąg z rejestru prowadzonego

dla niej przez właściwy organ rejestrowy. Członek Izby obowiązany jest bezzwłocznie powiadomić na piśmie Izbę o
każdym przypadku utraty prawa do jego reprezentowania w Izbie przez osobę dotychczasowego przedstawiciela. Wszelkie

czynności prawne dokonane przez dotychczasowego przedstawiciela przed datą, w której stosowne powiadomienie dotrze

do Izby pozostają w pełni skuteczne.

4. Formę i rodzaj wspierania Izby członkowie wspierający ustalają z Zarządem Izby.

5. Członek wspierający nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego.

§ 9

1. Członkowie Izby zobowiązani są:

a) swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Izby,
b) dbać o jej dobre imię,

c) przestrzegać wewnętrznych zasad Izby,
d) popierać i czynnie realizować cele Izby,

e) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał Izby i Kodeksu Etycznego Członków Izby,
f) regularnie opłacać składki,

g) współpracować z Zarządem,
h) pomagać w organizowaniu przedsięwzięć Izby,

i) informować o istotnych zjawiskach dotyczących branży biurowo - szkolnej.

2. Członek Izby ma prawo brać udział w życiu Izby, a w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem § 8 ust. 5,
b) przedstawiać opinie i składać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Izby,

c) uczestniczyć w spotkaniach i imprezach oraz korzystać z wszelkich możliwości, jakie stwarza swoim członkom Izba.

§10

Skreślenie z listy członków Izby może nastąpić przez: 

1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd w drodze odpowiedniej uchwały:

a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Izby a także w przypadku ustania po stronie członka kryteriów
członkostwa określonych w treści § 9 ust. 3 – 5,

b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Izby,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej za dwa okresy,

d) popełnienie czynu, który dyskwalifikuje danego członka Izby lub godzi w dobre imię Izby.

§11
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Skreślenie z listy członków Izby może również nastąpić na pisemny wniosek co najmniej 20% członków Izby wniesiony do 

Sądu Rozjemczego. Sąd po rozpatrzeniu wniosku może wnosić o wykluczenie przez Zarząd.  
 

§12 
 

1. Ustanie członkostwa w Zarządzie może nastąpić przez: 
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Prezesa Zarządu 

2) odwołanie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w drodze 

głosowania tajnego, 
2. Prezes Zarządu składa pisemną rezygnację na ręce Zarządu, który wybiera ze swego grona nowego Prezesa, 

sprawującego urząd do końca danej kadencji. 
 

§13 
 

1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na 
co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej kwestii musi być 

podjęta większością 2/3 głosów wszystkich członków Izby. Uchwała taka jest ostateczna.  

2. Od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie odwołania z Zarządu odwołanemu członkowi Zarządu nie 
przysługuje odwołanie.   

 
§14 

 
Władzami Izby są:  

1. Walne Zgromadzenie Członków,  
2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna,  

4. Sąd Rozjemczy.  
 

§15 
 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Izby trwa 3 lata.  
 

§16 
 

Uchwały wszystkich Władz Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.  
 

§17 
 

Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie Członków.  
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji 

Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków co najmniej 14 
dni przed terminem rozpoczęcia obrad.  

2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym 

terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować bez wzglądu na liczbę uczestników.  
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

a) uchwalanie programu działania Izby,  
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
d) uchwalanie zmian statutu,  

e) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby,  
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,  

g) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Rozjemczego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,  

h) rozpatrywanie skarg członków Izby na działalność Zarządu.  
 

§18 
 

1. Zarząd składa się z 5 do 9 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
2. W składzie zarządu powinni znaleźć się przedstawiciele Członków reprezentujących grupy interesów dealerów, 

dystrybutorów i producentów..  
3. Do kompetencji Zarządu należy:  

a) przyjmowanie nowych członków Izby,  
b) reprezentowanie Izby na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
c) kierowanie bieżącą pracą Izby,  

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,  
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e) ustalanie wysokości składek członkowskich, częstotliwości płacenia składek członkowskich, zbieranie składek 
członkowskich oraz kontrola uiszczenia składek członkowskich przez członków Izby.  

4. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone w treści Statutu dla innych organów Izby. 
 

§19 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób członków Izby wybranych przez Walne Zgromadzenie. 
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola bieżącej działalności Izby,  

b) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.  
 

§20 
 

1. Sąd Rozjemczy składa się z 3 do 5 członków Izby wybranych przez Walne Zgromadzenie Izby.  
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Izby poza wnioskami skargami 

wniesionymi na władze Izby.  
3. Sąd ustosunkowuje się do pisemnego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpłynięcia wniosku.  

4. Zadaniem Sądu Rozjemczego jest doprowadzenie do ugody między stronami w oparciu o zasady współżycia społecznego.  

5. Sąd kończy postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.  
6. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu do najbliższego Walnego Zgromadzenia, przy czym odwołanie 

powinno być złożone w terminie 21 dni od dnia doręczenia. 
7. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie większością głosów. 

 
§21 

 
W razie niemożliwości wykonywania powierzonych obowiązków lub zmniejszenia się stanu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 

Sądu Rozjemczego w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują 

pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W drodze kooptacji można uzupełnić nie więcej niż połowę 
składu osobowego danego organu.  

 
§22 

  
1. Majątek Izby stanowią składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy oraz dochody z własnej działalności.  

2. Majątkiem Izby zarządza Zarząd.  
3. Do reprezentowania Izby oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważnionych minimum dwóch członków 

Zarządu łącznie do wysokości majątku Izby.  

 
§23 

 
1. Izba rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach 

prawa.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku 

Izby. 
 

§24 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy o Izbach Gospodarczych.  


