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STATUT    
DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ we WROCŁAWIU    

( tekst jednolity wg stanu na dzień 15 września 2020 r. )  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu 
gospodarczego rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości oraz federacją pracodawców.  

 
 § 2 

 
1. Izba nosi nazwę: DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA WE WROCŁAWIU.    
2.   Izba w kontaktach zagranicznych może używać nazwy: 
     1)  w języku angielskim   -  LOWER-SILESIAN CHAMBER OF CRAFTS in WROCLAW 
     2 ) w języku niemieckim   -  NIEDERSCHLESICHE HANDWERKSKAMMER in WROCLAW 
     3) w języku francuskim   -   CHAMBRE DE MÉTIERS DE BASSE-SILÉSIE À WROCLAW 
 

§ 3 
1.  Siedzibą Izby jest miasto Wrocław. 
2.  Obszarem działania Izby jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
3. Izba ma prawo reprezentować interesy środowiska rzemieślniczego także poza granicami 
     Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4 
 

1. Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie: 
 

a) Ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U.2016.1285), 
b) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.2015.2029), 
c) Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2018.646), 
d) Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz.U.2015.1240),  
e)  niniejszego Statutu 

2. Izba jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego. 
 

§ 5 
1. Podstawowymi celami Izby są: 

a) ochrona praw i pomoc w reprezentowaniu interesów członków wobec organów władzy                  
i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków 
zawodowych, urzędów i instytucji, 

b) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, instruktażowo-
doradczej, szkoleniowej i gospodarczej, 

c) przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i mistrzowskich, 
d) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza 

przepisów Ustawy o rzemiośle, przez wszystkie osoby prawne, instytucje i osoby fizyczne, 
których to może dotyczyć, 

e) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia 
wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, 

f) propagowanie rzemieślniczej oświaty zawodowej poprzez wydawnictwa, informatory, 
plakaty, pokazy, konkursy i turnieje, filmy i media. 

g) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła, 
h)  reintegracja społeczna, zawodowa  edukacyjna osób bezrobotnych oraz zagrożonych  

 wykluczeniem społecznym 
i) kultywowanie tradycji rzemieślniczych   
j) modernizacja zabytkowego obiektu będącego miejscem prowadzenia działalności statutowej 

Izby 
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2. Dodatkowo celami Izby są: 
a) działalność na rzecz upowszechnienia i ochrony wolności i praw człowieka, swobód 

obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, 
b) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 
c) działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji 

zawodowej, 
d) podejmowanie działań na rzecz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych  

w środowisku pracy,   
e) upowszechnienie i ochrona praw konsumentów,  
f) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
g) wszelkie inicjatywy i wspieranie działań edukacyjnych wynikających z przepisów w zakresie 

ochrony środowiska dla mśp,  
h) ochrona środowiska i ochrona powietrza, 
i) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy,  
j) ochrona i promocja zdrowia, 
k) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie                   

i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce,  
l) integracja środowiska rzemieślniczego poprzez organizowanie spotkań branżowych, imprez 

okolicznościowych, świąt patronalnych, itp  
 

3. Izba realizuje cele określone w ust. 1 i 2 poprzez: 
 

a) udzielanie członkom pomocy instruktażowej i doradczej, 
b) działalność szkoleniową, informacyjną oraz doradczą – w tym realizacja projektów w ramach 

programów unijnych - na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju 
regionalnego, rozwoju nowych technik i technologii, 

c) inicjowanie i organizowanie we własnym zakresie oraz udzielanie pomocy zrzeszonym 
organizacjom przy urządzaniu wystaw, targów, giełd, wzorcowni, konkursów, itp., 

d) propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu, 
e) przedstawianie kandydatur na przedstawicieli Związku Rzemiosła Polskiego w wojewódzkich   

radach dialogu społecznego; wskazywanie przedstawicieli do wojewódzkiej  rady 
zatrudnienia, oraz powiatowych rad rynku pracy, 

f) udzielanie pomocy i instruktażu członkom w zakresie szkolenia uczniów w zakładach 
rzemieślniczych oraz utrzymywanie współpracy z organami administracji państwowej                     
i samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia w szkołach zawodowych i ośrodkach 
szkolenia zawodowego, 

g) nadzór nad przebiegiem kształcenia zawodowego pracowników młodocianych w zakładach 
rzemieślniczych (u pracodawców) i otaczanie ich opieką, 

h) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz podnoszenie kwalifikacji 
zawodowych rzemieślników w różnych formach szkolenia, 

i) współpracę z zagranicą, w szczególności przez zawieranie porozumień o współpracy                 
w zakresie: szkolenia uczniów, pracowników, rzemieślników, pracodawców oraz w zakresie 
działalności gospodarczej i kulturalnej, 

j) organizowanie szkoleń i kursów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 
młodocianych i pełnoletnich oraz pracodawców, 

k) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie ochrony środowiska i 
ochrony powietrza 

l) współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w celu zapewnienia ochrony 
ubezpieczeniowej środowisku rzemieślniczemu, 

m) udzielanie informacji dotyczących pozyskiwania terenów i lokali przez członków Izby, 
n) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa podatkowego, 
o) wykonywanie innych zadań wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa                    

a dotyczących rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości, 
p) prowadzenie działalności wydawniczej poprzez wydawanie gazet, czasopism i wydawnictw 

periodycznych. 
q) kultywowanie tradycji rzemieślniczych, prowadzenie działalności kulturalnej w zakresie 

propagowania wiedzy o tradycjach rzemieślniczych, zawiązywania współpracy z instytucjami 
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kulturalnym i realizowania wspólnych przedsięwzięć kulturalnych na terenie kraju i z 
zagranicy,  
 

4. Cele i zadania statutowe Izba może realizować poprzez: 
a) działalność gospodarczą,  
b) prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz 

powoływanie własnych, wyodrębnionych zakładów, 
c) współpracę z zagranicą, 
d) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania 

 
Izba może także tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi 
i zagranicznymi, jednostki organizacyjne przewidziane przepisami prawa oraz przystępować  
do organizacji gospodarczych i innych.  

 
5. Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

 
1)  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 
2)  58.11.Z Wydawanie książek 
3)  58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 
4)  58.13.Z Wydawanie gazet 
5)  58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 
6)  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza 
7)  58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 
8)  58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 
9)  59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
10)  60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych 
11)  60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 
12)  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem 
13)  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) 

              i podobna działalność 
14)  63.12.Z Działalność portali internetowych 
15)  69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 
16)  02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 
17)  70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 
18)  70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  

              i zarządzania 
19)  74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

              niesklasyfikowana 
20)  85.60.Z Działalność wspomagająca edukację 
21)  71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności 
22)  71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne 
23)  73.11.Z Działalność agencji reklamowych 
24)  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 
25)  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 
26)  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach 

               elektronicznych (Internet) 
27)  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

               mediach 
28)  78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem  

              pracowników 
29)  78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej 
30)  78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 
31)  85.42.A Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych 

 
32) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe 
33)  94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana 
34)  94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 
35)  94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych 
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36)  79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej  
              niesklasyfikowana 

37)  85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
38)  93.12.Z Działalność klubów sportowych 
39)  93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
40)  93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
41)  66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 
42)  66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 
43)  66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 
44)  74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami 
45)  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów  
46)  47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 
47)  47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami  

               i targowiskami 
      48) 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane” 
      49) 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
      50) 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 
      51) 91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji  
                           turystycznych 

 
§ 6 

 
1. Izba sprawuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników 

młodocianych, zatrudnianych przez rzemieślników mających siedzibę w granicach 
terytorialnego zasięgu Izby; niektóre z tych zadań Izba może powierzyć zrzeszonemu cechowi, 
właściwemu  
ze względu na siedzibę rzemieślnika zatrudniającego tych pracowników. 
 

2. Izba uprawniona jest do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami 
oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.  

 
3. Izba jest uprawniona do potwierdzenia wyników egzaminów sprawdzających zaświadczeniami   

o posiadaniu wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu 
rodzajowi rzemiosła.  

 
4. Komisje egzaminacyjne powołuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 

§ 7 
 
Izba ustala dla siebie i zakładów własnych zasady gospodarki finansowej oraz zasady 
wynagradzania pracowników. 

 
II.CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 8 

1. Członkami Izby mogą być:  
a) cechy rzemieślnicze, 
b) spółdzielnie rzemieślnicze, 
c) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli 

ich cele są zbieżne z celami statutowymi Izby i służą wspieraniu rozwoju gospodarczego 
rzemiosła, 

d) osoby fizyczne będące mikroprzedsiębiorcami, małymi i średnimi przedsiębiorcami 
w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

 
e) inne osoby fizyczne, które nie spełniają warunków określonych w Ustawie o rzemiośle, 

jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęte na czas określony. 
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2. Członkowie Izby wymienieni w pkt. 1. c - e zorganizowani są w sekcjach:  
 
a) produkcyjnej,  
b) usługowej 
c) innej.   

 
3. Postanowienia niniejszego rozdziału, dotyczące członkostwa osób fizycznych, stosuje się 

odpowiednio do wspólników spółek cywilnych, jeżeli prowadzą one działalność gospodarczą 

na zasadach określonych w Ustawie o rzemiośle. 
 

4. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w Ustawie 
o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, 
obowiązana jest uzyskać członkostwo Izby, o ile nie jest członkiem właściwego cechu 
rzemieślniczego, a działalność prowadzi w granicach terytorialnego zasięgu Izby. 
 

§ 9 
 

Członkowie Izby mają prawo do: 
 
1. doradztwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w ramach statutowej działalności Izby, 

2. uczestniczenia za pośrednictwem Delegatów w Zjazdach Delegatów i wyborach do organów 

Izby,  

3. zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących działalności Izby i zrzeszonych w niej 

organizacji,  

4. uzyskiwania informacji o bieżącej działalności Izby, 

5. udziału w obradach statutowych organów Izby podczas rozpatrywania zgłoszonych przez nich 

wniosków oraz wniesionych odwołań od uchwał podjętych przez statutowe organy Izby, a także 

udzielania wyjaśnień w tym zakresie. 

 
§ 10 

1. Członkowie Izby mają obowiązek: 
 

a) stosowania się do postanowień Statutu Izby i uchwał organów Izby, 
b) uiszczania terminowo składek na wykonanie zadań Izby, 
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej. 
 

2. Członkowie Izby, którzy zalegają z zapłatą składek przez okres dłuższy niż ostatnie 6 miesięcy 
mogą zostać zawieszeni w prawach członka do czasu ich uregulowania. 

 
§ 11 

 
Przyjęcia w poczet członków Izby dokonuje Zarząd Izby, na podstawie pisemnej deklaracji, 
na najbliższym posiedzeniu Zarządu Izby. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia, zawiadamia się 

zainteresowanego pisemnie w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały. Od uchwały Zarządu Izby 
odmawiającej przyjęcia służy odwołanie do Zjazdu Delegatów. 
 

 

 

 

§ 12 
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek: 
 
1)  wystąpienia, 
2)  wykreślenia, 
3)  wykluczenia. 
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§ 13 
Wystąpienie członka Izby następuje z upływem trzech miesięcy od dnia doręczenia pisemnego 
wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło wypowiedzenie. 

 
§ 14 

 
Wykreślenie członka Izby następuje w przypadku, jeżeli zmieni on swój status prawny lub 
zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej. 
 

§ 15 
 

1. Wykluczenie członka Izby następuje w przypadku, jeżeli nie wywiązuje się z obowiązków 
członkowskich określonych w Statucie Izby lub narusza zasady etyki zawodowej i działa na 
szkodę środowiska rzemieślniczego. 
 

2. Wykluczenie z Izby członka następuje w szczególności w przypadku: 
1) nieprzestrzegania postanowień Statutu Izby i innych dokumentów organizacyjno-prawnych 

oraz uchwał organów Izby, 

2) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności 

gospodarczej, 

3) nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż ostatnie 6 miesięcy 

4) stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych  

z przygotowaniem zawodowym pracowników. 

 
§ 16 

 
1. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby. Przed podjęciem uchwały 

Zarząd Izby powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, a w szczególności wezwać 

członka do wykonania obowiązków członkowskich. Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu 
przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów. 
 

2. Członkowi wykluczonemu z Izby na podstawie §15 ust.2.pkt. 2 i 4 przysługuje dodatkowo 
pisemne odwołanie do Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego. 
 

3. Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu 
członkowi zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz  
pouczeniem o zasadach i trybie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w 
ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały w przedmiocie wykreślenia lub wykluczenia.  

 
III. ORGANY IZBY 

 
§ 17 

1. Organami Izby są:  
1)Zjazd Delegatów, zwany dalej Zjazdem, 
2)Zarząd Izby, zwany dalej Zarządem, 
3)Komisja Rewizyjna, 
4)Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy. 

 
2.Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego wybierani  

i odwoływani są uchwałą podjętą przez Zjazd.  
 

3. Wybory do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, a także  
do Komisji Stałych, o których mowa w Rozdziale VII, dokonywane są spośród Delegatów,                        
z uwzględnieniem parytetów regionalnych, w głosowaniu tajnym lub jawnym, jeżeli Zjazd tak 
postanowi. 
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4. Za obowiązujące przy wyborze członków przyjmuje się następujące parytety: 
 
a) do Zarządu: z regionu jeleniogórskiego 2 osoby; z regionu legnickiego 2 osoby; z regionu 

wrocławskiego 3 osoby; z regionu wałbrzyskiego 2 osoby, 
 

b) do Komisji Rewizyjnej: z regionu jeleniogórskiego 1 osoba; z regionu legnickiego 1 osoba; 
z regionu wrocławskiego 2 osoby; z regionu wałbrzyskiego 1 osoba, 
 

c) do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego: z regionu jeleniogórskiego 1 osoba; z regionu 
legnickiego 1 osoba; z regionu wrocławskiego 2 osoby; z regionu wałbrzyskiego 1 osoba, 

 
5.Warunkiem wyboru i odwołania członka każdego organu wymienionego w Statucie Izby jest 
   uzyskanie ponad 50% oddanych ważnie głosów. 

 
6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Izby uchwały, 

uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. 
 

7.W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów z danego regionu istnieje możliwość  
   pominięcia parytetów.  
 
8.Delegat będący jednocześnie członkiem organu statutowego Izby: Zarządu Izby, Komisji  
   Rewizyjnej, Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego zachowuje status Delegata organizacji 
   w której został wybrany, do końca trwania kadencji tego organu. 

 
§ 18 

1. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego nie mogą brać 

udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.  
 
2.  Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego winny czynu          

lub zaniedbania przez które Izba poniosła szkodę odpowiada za nią osobiście. 
 

§ 19 
Za czas poświęcony na działalność w organach Izby członkowie tych organów mogą otrzymywać 

ekwiwalenty pieniężne i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zjazd w formie 
regulaminu. 

IV. ZJAZD DELEGATÓW 
 

§ 20 
1. Zjazd Delegatów jest najwyższym organem Izby. 

2. Delegatami na Zjazd są członkowie organizacji i sekcji zrzeszonych w Izbie, prowadzący 

działalność gospodarczą, wybrani przez te organizacje i sekcje, posiadający co najmniej           

5 letni staż w działalności gospodarczej, 3 - letni staż członkowski i nienaganną opinię                    

w jednostce, która go deleguje. Delegaci z organizacji i sekcji, które powstały w okresie 

krótszym niż 3 lata nie mają prawa wyborczego. 

3. Mandat delegata wygasa wskutek: śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji 

lub sekcji bądź odwołania przez organizację lub sekcję, która go wybierała. W takim 

przypadku organizacja lub sekcja, której wygaśniecie mandatu dotyczy, wybiera nowego 

Delegata. 

4. Delegat ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście. 

5. Organizacje zrzeszone w Izbie dokonują wyborów swoich Delegatów na Zjazd w liczbie 

proporcjonalnej do ilości swoich członków: 1 delegata na 25 członków na okres 4 - letniej 

kadencji. 

6. Każda sekcja zrzeszona w Izbie dokonuje wyboru 1 delegata na okres 4-letniej kadencji. 

7. Organizacje zawiadamiają Izbę o dokonanym wyborze poprzez imienne zgłoszenie 
Delegatów w czasie umożliwiającym Izbie prawidłowe zawiadomienie Delegatów o terminie 
Zjazdu w trybie przewidzianym w par. 24 ust. 1 Statutu. 
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§ 21 

1. W Zjeździe uczestniczą członkowie organów Izby. 
2. W Zjeździe uczestniczyć mogą zaproszeni przez Zarząd przedstawiciele innych organizacji 

rzemieślniczych, organów administracji państwowej i inne zaproszone osoby. 
3. Osoby wymienione w ust.1 i 2 nie będące Delegatami na Zjazd uczestniczą w nim z głosem 

doradczym. 
§ 22 

Do zakresu działania Zjazdu należy w szczególności: 
 

1. uchwalanie Statutu Izby i jego zmian, 
2. wybieranie Prezesa Zarządu jako Prezesa Izby oraz trzech Wiceprezesów Zarządu jako 

Wiceprezesów Izby; Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego 
Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego na okres 4 - letniej wspólnej kadencji oraz 
odwoływanie i wybieranie w trakcie trwania kadencji; jeżeli zostanie wybrany Prezes Izby           
z regionu wrocławskiego, to Wiceprezesi Izby będą z regionów: jeleniogórskiego, 
legnickiego i wałbrzyskiego, 

3. wybieranie pozostałych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej, członków 
Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, członków Komisji Stałych, na okres 4 - letniej 
wspólnej kadencji, oraz odwoływanie i wybieranie w trakcie trwania kadencji. Ta sama 
osoba nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 
Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego. W Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, Rzemieślniczym 
Sądzie Odwoławczym, organizacja (sekcja) może mieć nie więcej niż po jednym 
przedstawicielu, 

4. wybór Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego, 
5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału, przekształcenia lub likwidacji Izby, 
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub nabycia nieruchomości, 
7. uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu, komisji Zjazdu, 
8. uchwalanie regulaminu, o którym mowa w § 19, 
9. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Izby,  
10. uchwalanie regulaminu Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, 
10. uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, 
11. uchwalanie kierunków rozwoju i strategii tworzenia sprzyjających warunków działalności 

członków Izby, 
12. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków 

Zarządu, 
13. uchwalanie rocznego planu działalności, planu finansowego Izby, rozpatrywanie 

sprawozdań z ich wykonania, zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz udzielania 
absolutorium Prezesowi Izby i poszczególnym członkom Zarządu, za dany rok 
obrachunkowy. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem ze składu 
Zarządu, 

14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Izby i własnych zakładów,  
15. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
16. przyznawanie członkom Zarządu zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Izbę 

tytułu: „Honorowy Członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu”. 
nadawanym tytule może zostać użyta nazwa sprawowanej funkcji w Zarządzie np. 
„Honorowy Prezes Izby”, „Honorowy Wiceprezes Izby ”. 

 

 § 23 
1. Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po 

upływie roku kalendarzowego, będącego jednocześnie rokiem obrachunkowym. Ponadto Zjazd 
może być zwołany przez Zarząd w każdym czasie z ważnych powodów (Nadzwyczajny Zjazd 
Delegatów). 
 

2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd na żądanie: 
               1) Komisji Rewizyjnej  

                         2) ponad 25% zrzeszonych członków 
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Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad Zjazdu. Zarząd obowiązany 
jest zwołać Nadzwyczajny Zjazd Delegatów w terminie 6 tygodni od daty otrzymania wniosku. 

 
§ 24 

 
1.O czasie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia skutecznie Delegatów co najmniej 
na 14 dni przed planowanym terminem Zjazdu, wyznaczając pierwszy i drugi termin rozpoczęcia  
obrad Zjazdu w odstępach półgodzinnych. Do zawiadomienia o zwołaniu obrad Zjazdu Delegatów 
załącza się: porządek obrad, sprawozdania z działalności Izby, regulamin obrad Zjazdu i Komisji 
Zjazdowych, a także główne kierunki działania. Zarząd informuje również o wyłożeniu do wglądu 
protokołu z poprzedniego Zjazdu, projektów podstawowych uchwał i sprawozdania finansowego. 

 
2.Uzupełnienia porządku obrad Zjazdu mogą żądać Delegaci, do czasu przyjęcia porządku przez  
   Zjazd. 

§ 25 
 

Obrady Zjazdu otwiera Prezes Izby lub Wiceprezes Izby i przeprowadza spośród Delegatów 
wybory: Przewodniczącego Zjazdu, Zastępcy i Sekretarza Zjazdu, którzy stanowią Prezydium 
Zjazdu. 

 

§ 26 
 

1.Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 50% Delegatów 
   uprawnionych do udziału w Zjeździe. Jeżeli z powodu braku wymaganego quorum Zjazd nie  
   może odbyć się w pierwszym terminie, wówczas odbywa się w drugim terminie i jest zdolny  
   do podejmowania uchwał, bez względu na liczbę obecnych Delegatów.  
2.Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych przyjętym porządkiem  
    obrad. 
3.Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością oddanych głosów, bez 
   względu na liczbę Delegatów biorących udział w głosowaniu. Wybory członków organów Izby  
   przeprowadza się w głosowaniu tajnym. 
4. Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd. 
5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Zjazdu i Sekretarz 

Zjazdu. Dokumentacja ze Zjazdu przechowywana jest w siedzibie Izby.   
  

§ 27 
 

1.Zjazd składa się z Delegatów desygnowanych przez organizacje i sekcje według ustalonego 
   klucza określonego w § 20 pkt. 6. 
2.Na podstawie uchwały Zjazdu, Delegat może być zawieszony w czynnościach, jeżeli 
   nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, w istotny sposób je narusza albo pozbawiony został 
   prawa wybieralności do organów. 
3.W obradach Zjazdu może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor Izby. Ponadto w obradach 
   mogą uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, organów 
   administracji państwowej i samorządu terytorialnego i inne osoby, a w części obrad dotyczących 
   odwołań lub wniosków zrzeszonych organizacji – przedstawiciele tych organizacji. 

 
 

V. ZARZĄD            
 

§ 28 
1.  Zarząd prowadzi sprawy Izby i reprezentuje Izbę. 
2. Zarząd kieruje działalnością Izby i organizuje wykonywanie jej zadań przez podejmowanie 
     wszelkich uchwał, a także czynności nie zastrzeżonych w ustawie o rzemiośle oraz Statucie Izby 
     do właściwości innych organów. 
3. Do kompetencji Zarządu należy uchwalanie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych 
     w Izbie i jej zakładach. 
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4. Zarząd powołuje komisje egzaminacyjne na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra    
     Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu  
     mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje  
     egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U.2017.89). 
 

§ 29 
 

1.Zarząd składa się z 9 osób w tym, Prezesa Izby i 3 Wiceprezesów Izby.  
2.Kadencja Zarządu trwa 4 lata i wygasa nie wcześniej niż z chwilą wyboru następnego Zarządu. 
3.W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu Izby w trakcie trwania kadencji, na  
   najbliższym Zjeździe Delegatów przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające. Do tego czasu 
   Zarząd Izby będzie pracował w pomniejszonym składzie.  
4.Kompetencje, tryb oraz zasady pracy i podział obowiązków szczegółowo określa 
    Regulamin Pracy Zarządu uchwalony przez Zjazd. 
 

§ 30 
1.Zarząd może powołać Komisje Problemowe. 
2.Komisje są organami doradczymi i opiniodawczymi Zarządu.  
3.Zadania komisji oraz tryb i zasady ich pracy określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. 
4.Zarząd desygnuje ze swego składu Przewodniczących Komisji Problemowych. 
 

 
§ 31 

 
1.Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Izby, a w razie jego nieobecności Wiceprezes Izby.  
2.Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.  
3.Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu Zarządu.  
4.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu  wymagana 
   jest   obecność co najmniej 50% statutowej liczby członków, w tym Prezesa 
   Izby lub Wiceprezesa Izby. W razie równości głosów wniosek upada. Szczegółowe tryby  
   podejmowania uchwał określone są Regulaminie Pracy Zarządu. 
5.Uchwały Zarządu wykonywane są przez biuro Izby. 
6.Przez pojęcie „biuro Izby” należy rozumieć zespół wszystkich działów i stanowisk Izby 

 realizujących cele statutowe.  
7.Od uchwał Zarządu służy prawo odwołania do Zjazdu. 

 

§ 32 
 
1.  Zarząd powołuje i odwołuje Dyrektora Izby oraz Głównego  Księgowego. 
2. Zarząd Izby na wniosek Dyrektora Izby powołuje i odwołuje Zastępcę Dyrektora.  
3. Dyrektor kieruje pracą biura Izby i jest osobą wykonującą w imieniu Izby czynności w sprawach 

z zakresu prawa pracy.  
 
3.Zarząd może udzielić jednemu ze swoich członków, Dyrektorowi lub innym osobom 
   pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w sprawach należących do jego kompetencji. Zarząd 
   może również ustanowić pełnomocnika i pełnomocników do prowadzenia zakładu własnego, do 
   dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając 
   jednocześnie zakres ich uprawnień i obowiązków.  
 
4.Oświadczenia woli w imieniu Izby (reprezentowanie) składają dwaj członkowie Zarządu, przy                  
   czym jedną z tych osób musi być Prezes Izby lub Wiceprezes Izby. Do składania oświadczeń  
   woli w imieniu Izby uprawniony jest także wraz z Prezesem Izby lub Wiceprezesem Izby, Dyrektor 
   Izby lub jego zastępca działający na podstawie udzielonych im pełnomocnictw. 
 
5. Osobami upoważnionymi do podejmowania w imieniu Izby wszelkich czynności o charakterze 

reprezentacyjnym (a w szczególności do występowania w imieniu Izby na uroczystościach 
i imprezach okolicznościowych oraz do kontaktów z mediami,) jest Prezes Izby, Wiceprezesi Izby 
lub inna osoba do tego upoważniona.  
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VI. KOMISJA REWIZYJNA 
 
§ 33 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
 
1) kontrola realizacji przez Zarząd uchwał Zjazdu, 
2) kontrola działalności Izby, a w szczególności: 

a. okresowe badania dokumentów finansowych i analizowanie sprawozdań finansowych, 
b. dokonywanie okresowych kontroli wykonywania przez Izbę jej zadań statutowych, 
c. kontrolowanie sposobu załatwiania przez Izbę – wniosków organizacji zrzeszonych            

i ich członków, 
3) składanie ze swej działalności sprawozdań Zjazdowi, 
4) składanie Zjazdowi wniosków w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych (bilansów) Izby             

i wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu. 
 

   § 34 
1.Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez  
   Zjazd spośród Delegatów. 
 
2.Komisja wybiera spośród siebie jednego Zastępcę Przewodniczącego. 
3.W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji,  
   na najbliższym Zjeździe Delegatów przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające. Do tego  
   czasu Komisja Rewizyjna będzie pracowała w pomniejszonym składzie.  
 
4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i wygasa z chwilą wyboru nowych członków. 
 

§ 35 
1.Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.  
   Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
 
2.Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów.  
   Do ważności uchwał  podejmowanych przez Komisję wymagana jest obecność co najmniej 50%  
   statutowej liczby jej członków, w tym, Przewodniczącego lub jego Zastępcy. W razie równości  
   głosów wniosek upada. Szczegółowe tryby podejmowania uchwał określone są Regulaminie  
   Pracy Komisji Rewizyjnej. 
 
3. W celu dokonywania czynności kontrolnych Komisja może powoływać spośród swoich członków  
   zespoły robocze. 
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Zjazd.  

 
§ 36 

1. Komisja Rewizyjna może w każdym czasie żądać od Zarządu wszelkich wyjaśnień i sprawozdań. 
2. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokoły i wraz z wnioskami przedkłada 
    je Zarządowi. Zarząd zobowiązany jest złożyć sprawozdanie Zjazdowi, w jaki sposób wykorzystał  
    wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej. 
 

 
VII. RZEMIEŚLNICZY SĄD ODWOŁAWCZY 

 
§ 37 

1.Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień sądów 
   cechowych w zakresie spraw wynikających z nadzoru Izby nad procesem kształcenia      
   zawodowego. Od orzeczeń lub postanowień Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego  
   nie przysługują środki odwoławcze. 
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2.Sąd może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie lub postanowienie Sądu  
   Cechowego. 

 
§ 38 

 
1. Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd na okres  

4- letniej kadencji, spośród Delegatów wybranych na Zjazd. 
 

2. Członkowie Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego wybierają ze swego grona dwóch 
Zastępców Przewodniczącego. 

 
3. Właściwości, zasady i tryb postępowania przed Rzemieślniczym Sądem Odwoławczym określa 

regulamin. 
 

4. Mandaty członków Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego wygasają wraz z powołaniem 
nowego składu.  

 
5. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego w trakcie    

trwania kadencji na najbliższym Zjeździe Delegatów przeprowadzone zostaną wybory 
uzupełniające. Do tego czasu Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy będzie pracował  
w pomniejszonym składzie.  

 
6. Ze swej działalności Rzemieślniczy Sąd Odwoławczy składa Zjazdowi roczne sprawozdanie. 

 
VIII. KOMISJE STAŁE 

 
§ 39 

1. Komisje Stałe mogą zostać powołane w celu rozwiązywania zadań problemowych zleconych 

     przez Zarząd, jeżeli w ocenie Zarządu zachodzi potrzeba ich powołania. Wnioski Komisji mają  

     charakter opiniodawczy. 

2. Komisje Stałe składają się każda z 5 członków; 4 członków wybiera Zjazd, a 1 członka 

     desygnuje spośród swego grona Zarząd. Osoba ta pełni funkcję Przewodniczącego Komisji. 

3.  Komisja wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego. 

4.  Kadencja członków Komisji Stałych trwa 4 lata. 

 

§ 40 
 

Zakres działania, zasady i tryb pracy Komisji Stałych określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. 
 

§ 41 
Komisje Stałe składają ze swej działalności sprawozdanie Zjazdowi. 
 
 

IX. GOSPODARKA FINANSOWA 
 
§ 42 

1.Koszty działalności Izby pokrywane są: 
a) ze składek członków  
b) z wpływów z działalności Izby i jej zakładów własnych, 
c) z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych oraz innych osób fizycznych 

i prawnych, 
d) z oprocentowania środków bankowych, 
e) z udziału w zyskach w spółkach i spółdzielniach, do których Izba należy,  
f) z dotacji, 
g) z innych wpływów, w tym z działalności gospodarczej. 
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2. Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w oparciu o plany uchwalane przez  Zjazd. 
3. Zasady opracowania planów finansowych, prowadzenia rachunkowości i opracowywania 

sprawozdań finansowych regulują obowiązujące przepisy prawa. 
4. Cały dochód Izby (zysk netto) osiągnięty przez Izbę przeznaczany jest na cele statutowe Izby. 

 
X. ZMIANA STATUTU IZBY 

 
§ 43 

 
1. Zmiany Statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu, podjętej większością ponad 

2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności minimum 50% Delegatów, biorących udział  
w obradach. 
 

2. Zmiany do Statutu Izby są obowiązujące od momentu ich uchwalenia. 
 
XI. PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE I LIKWIDACJA IZBY 

 
§ 44 

 
Uchwałę o podziale, przekształceniu, likwidacji Izby i przeznaczeniu jej majątku, w razie likwidacji, 
podejmuje Zjazd większością 3/ 4 głosów Delegatów uprawnionych do głosowania, przy obecności 
minimum 50 % Delegatów. 
 
 
Tekst jednolity Statutu Izby  
zatwierdzony  
Uchwałą Zjazdu Delegatów Izby  
nr 13/2020 z dnia 15 września 2020 r. 

/-/ 


