STATUT
Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, zwana w treści niniejszego Statutu także Izbą lub SIPH,
jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej
przedsiębiorców. Siedzibą Izby jest miasto Kielce.
§ 2.
Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach
gospodarczych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 84, poz. 710, z późn. zm.) oraz niniejszego
Statutu.
§ 3.
Izba prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
województwa świętokrzyskiego, a także poza granicami kraju.
§ 4.
SIPH może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.
§ 5.
Izba używa pieczęci z napisem: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach.

II. Cele Izby i sposoby ich realizacji
§ 6.
1. Celem Izby jest:
1) reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby;
2) propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju
ekonomicznego regionu i kraju;
3) działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu świętokrzyskiego;
4) udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,
organizacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich
działalności zarobkowej;
5) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej
w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej, innych inicjatyw
gospodarczych oraz zaspokajania potrzeb społeczeństwa;
6) inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą;
7) stanie na straży przestrzegania przez członków Izby zasad etyki w biznesie;
8) prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, sportowo-turystycznej i
towarzyskiej służącej integracji członków Izby;
9) prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia;
10) działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
z regionu świętokrzyskiego;
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11) udział w zarządzaniu środkami budżetowymi i unijnymi w ramach umów zawieranych z
organami samorządu terytorialnego i organizacjami rządowymi oraz Wojewodą, a także
poszczególnymi resortami;
12) działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników i dobra publicznego;
13) ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Staropolskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i
administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
2. Izba realizuje swoje cele statutowe we wszystkich dopuszczalnych przez prawo formach działania,
a w szczególności poprzez:
1) wystąpienia popierające uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów
samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz do organizacji krajowych
i zagranicznych;
2) współpracę z samorządem terytorialnym i administracją państwową w realizacji
przedsięwzięć/projektów o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby;
3) świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym,
4) opiniowanie aktów prawnych, uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie
przedstawicieli do organów doradczych samorządu terytorialnego i administracji państwowej;
5) opracowywanie opinii, ekspertyz i zapytań zmierzających do ujednolicenia wykładni
i interpretacji przepisów prawnych;
6) udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych,
organizacyjnych i prawnych, związanych z prowadzeniem przez nich działalności
gospodarczej;
7) inspirowanie i rozwijanie wzajemnej współpracy członków Izby;
8) rozpoznawanie sporów gospodarczych w drodze postępowania polubownego/arbitrażowego;
9) prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, badawczej i wydawniczej;
10) pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i
finansowej;
11) udział w programach krajowych i międzynarodowych zapewniających transfer wiedzy;
12) opracowywanie opinii i ekspertyz z zakresu działalności prowadzonej przez podmioty
gospodarcze;
13) organizowanie i prowadzenie dla członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego,
technicznego, organizacyjnego oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie
14) ustanowienie ekspertów Izby i prowadzenie ich list dla dziedzin pozostających w związku z
działalnością członków Izby;
15) prowadzenie działalności pożyczkowej, wpieranie kapitałowe lub finansowe przedsiębiorstw,
prowadzenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego;
16) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo-handlowymi oraz
towarzystwami o podobnym zakresie działalności;
17) działanie na rzecz polubownego rozwiązywania sporów gospodarczych;
18) działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników i dobra publicznego;
19) ochronę i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Staropolskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i
administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.
§ 7.
SIPH współpracuje z innymi izbami oraz organizacjami gospodarczymi w kraju i za granicą.
§ 8.
Dla pozyskania środków na realizację zadań statutowych SIPH może prowadzić działalność
gospodarczą w zakresie:
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANIA
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63.12.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych
Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność
Działalność portali internetowych

63.99.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

62.09.Z
63.11.Z

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
64.99.Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
69.10.Z

Działalność prawnicza

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
70.21.Z
70.22.Z

Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

73.11.Z
73.12.B

Działalność agencji reklamowych
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych
(Internet)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

73.12.D
73.20.Z
74.90.Z

Badanie rynku i opinii publicznej
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ
WSPIERAJĄCA

78.10.Z

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim
Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

78.30.Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

77.40.Z

ADMINISTRACJA PUBLICZNA ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
84.13.Z

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

EDUKACJA
85.59.A
85.59.B

Nauka języków obcych
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację
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POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
91.01.B

Działalność archiwów

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
94.11.Z
94.20.Z

Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
Działalność związków zawodowych
III. Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki
§ 9.

Członkowie Izby dzielą się na:
1) zwyczajnych;
2) nadzwyczajnych;
3) stowarzyszonych.
§ 10.
Członkiem zwyczajnym Izby może zostać osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność
gospodarczą zgodnie z obowiązującym prawem, mająca swoją siedzibę na obszarze Polski z
zastrzeżeniem art. 2. Ustawy o izbach gospodarczych.
§ 11.
1. Podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków SIPH winien złożyć deklarację
członkostwa.
2. Decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do Izby podejmuje Zarząd w formie uchwały i
zawiadamia pisemnie kandydata o jej treści w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. Decyzja w
sprawie przyjęcia do Izby zostaje podjęta w terminie do 30 dni od dnia otrzymania deklaracji
członkostwa.
3. Od decyzji odmawiającej przyjęcia do SIPH kandydat może odwołać się w terminie 14 dni od jej
otrzymania do Rady Głównej. Odwołanie winno być rozpatrzone podczas najbliższego posiedzenia
Rady Głównej. Uchwała Rady Głównej jest ostateczna. Pisemne zawiadomienie kandydata o decyzji
powinno nastąpić w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.
4. Kandydat staje się członkiem Izby po uzyskaniu pozytywnej decyzji w trybie określonym w
niniejszym paragrafie oraz opłaceniu wpisowego na rachunek bankowy SIPH.
§ 12.
1. Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków na pisemny wniosek zainteresowanego albo
z inicjatywy własnej.
2. Skreślenie decyzją Zarządu może nastąpić w razie stwierdzenia przez Zarząd nieopłacenia składek
przez okres dłuższy niż trzy miesiące, w przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu przez
członka Izby, albo zaprzestania działalności gospodarczej przez członka.
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3. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia przysługuje odwołanie na zasadach określonych w par. 11
ust. 3.
§ 13.
Członek zwyczajny, będący osobą prawną, reprezentowany jest wobec Izby i w jej organach przez
delegata, który powinien być ustanowiony uchwałą organu uprawnionego do wyboru zarządu, bądź
powołania dyrektora w przedsiębiorstwie. Delegat może reprezentować tylko jednego członka
zwyczajnego i realizuje swoje uprawnienia wobec Izby osobiście, bądź przez pełnomocnika.
§ 14.
Członkowie Izby mają prawo do:
1) korzystania z pomocy i świadczeń Izby;
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym
Statutem.
§ 15.
Członkowie Izby są zobowiązani do:
1) przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie
oraz uchwał władz Izby;
2) uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Izby;
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
4) działaniem i postawą dbania o dobre imię Izby;
5) terminowego uiszczania składek członkowskich.
§ 16.
1. Wysokość wpisowego oraz składki członkowskiej, a także zasady opłacania składek ustala Walne
Zgromadzenie Izby.
2. Zarząd Izby w szczególnie uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję w sprawie
częściowego, czasowego lub całkowitego zwolnienia członka od obowiązku płacenia składek oraz
umorzenia zaległych składek. Decyzja ta podlega zatwierdzeniu przez Radę Główną.
§ 17.
Członkiem nadzwyczajnym Izby może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która:
1) posiada akcje lub udziały, jest członkiem zarządu, rady nadzorczej, bądź dyrektorem
przedsiębiorstwa będącego członkiem zwyczajnym Izby;
2) zasłużyła się dla SIPH.
§ 18.
1. Członkowie nadzwyczajni Izby mają wszelkie prawa członków za wyjątkiem czynnego prawa
wyborczego do organów SIPH.
2. Członków nadzwyczajnych nie dotyczą obowiązki określone w par. 15 pkt. 5.
3. Członek nadzwyczajny realizuje swoje uprawnienia wobec Izby osobiście i nie może udzielać
pełnomocnictwa w zakresie praw związanych z członkostwem.
§ 19.
Członkiem stowarzyszonym może zostać osoba spełniająca kryteria przewidziane w par. 10 dla
członka zwyczajnego, jak również osoba prawna lub fizyczna, bądź inna jednostka organizacyjna nie
spełniająca formalnych kryteriów członka zwyczajnego, której działalność służy realizacji celów Izby.
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W odróżnieniu od członka zwyczajnego, członek stowarzyszony nie wnosi składek, nie
przysługuje mu ani czynne, ani bierne prawo wyborcze do organów Izby natomiast przysługuje mu
głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu. Członkostwo stowarzyszone nadaje i wygasza Zarząd Izby,
przy czym liczba członków stowarzyszonych nie może przekraczać 10.

IV. Organy Izby
§ 20.
Organami SIPH są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Rada Główna;
4) Komisja Rewizyjna.
§ 21.
SIPH może tworzyć oddziały terenowe i nadawać im regulaminy. Przedstawiciele organów
terenowych tworzą Konwent Regionalny Izby. Oddziały terenowe oraz konwent nie są organami Izby.
§ 22.
1. Czynne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje wyłącznie członkom Izby. Bierne prawo
wyborcze przysługuje osobom fizycznym zgłoszonym przez członków Izby.
2. Uczestnictwo w organach Izby ustaje w przypadku ustania członkostwa w Izbie lub rezygnacji z
pełnienia funkcji przez osobę wchodzącą w skład organu Izby, a w wypadku przedstawiciela lub
pełnomocnika – utraty umocowania.
§ 23.
1. Kadencja Rady Głównej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i jest wspólna dla
wszystkich członków danego organu.
2. Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Rada Główna, Zarząd i Komisja Rewizyjna kończą kadencję z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia, a mandat wygasa po wyborze nowych organów.

Walne Zgromadzenie
§ 24.
1. Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie, składającą się ze wszystkich członków.
2. Walne Zgromadzenie Izby podejmuje decyzje „in pleno” lub w drodze pisemnego głosowania.
3. Decyzje podjęte w drodze pisemnego głosowania mają moc równą uchwałom plenarnego
posiedzenia. Zasady głosowania pisemnego określi Walne Zgromadzenie Izby na posiedzeniu
plenarnym.
§ 25.
1. Plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby może być zwyczajne, bądź nadzwyczajne.
2. Plenarne posiedzenie zwyczajne odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym, najpóźniej do końca
czerwca.
3. Plenarne posiedzenie nadzwyczajne zostanie zwołane w razie nagłej potrzeby przez Prezydenta Izby
z własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu, Rady Głównej Izby, Komisji Rewizyjnej lub 1/5
członków zwyczajnych.
4. W przypadku gdy Prezydent nie może, bądź nie zamierza tego uczynić, zostanie ono zwołane przez
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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5. Pisemne głosowanie Walnego Zgromadzenia zarządza Prezydent Izby w razie potrzeby zwracając
się do wszystkich członków zwyczajnych.
6. O zwołaniu Walnego Zgromadzenia powiadamia się wszystkich członków Izby co najmniej na 14
dni przed jego terminem. Zawiadomienie może zostać dostarczone listem poleconym lub pocztą
elektroniczną.
§ 26.
1. Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów.
2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Izby konieczna jest obecność połowy członków
zwyczajnych. Na posiedzeniach plenarnych, zwoływanych w drugim terminie, quorum, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, nie obowiązuje.
3. Decyzja podjęta w drodze głosowania pisemnego, dla uzyskania mocy uchwały, musi uwzględniać
odpowiedzi więcej niż połowy członków zwyczajnych.
4. Na posiedzeniu plenarnym, jak i w głosowaniu pisemnym członkowi zwyczajnemu przysługuje
jeden głos.
§ 27.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Izby należy:
1) uchwalenie i zmiany Statutu Izby;
2) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium,
4) wytyczanie kierunków oraz uchwalanie programów działania Izby;
5) wybór i odwołanie Prezydenta Izby, Zarządu, Rady Głównej i Komisji Rewizyjnej;
6) ustalanie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich;
7) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd
§ 28.
Zarząd jest władzą Izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w
niniejszym Statucie dla innych organów.
§ 29.
1. Zarząd jest pięcioosobowy. W skład Zarządu wchodzi:
· Prezydent;
· Wiceprezydent;
· Skarbnik;
· i dwóch Członków Zarządu.
Zarząd konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos Prezydenta Izby.
§ 30.
1. Prezydent Izby kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniom.
2. Prezydent Izby reprezentuje SIPH na zewnątrz.
3. Prezydentowi przysługuje prawo veta wobec uchwał i decyzji Zarządu, które Prezydent uzna za
sprzeczne z prawem albo ze Statutem. Veto Prezydenta ma ten skutek, że uchwała albo decyzja
Zarządu zostaje zatwierdzona lub uchylona przez Radę Główną.
4. Prezydent albo upoważniony Wiceprezydent reprezentuje Zarząd na posiedzeniu Rady Głównej
Izby.
§ 31.
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Prezydent i członkowie Zarządu w zasadzie nie pozostają z Izbą w stosunku pracy. Przepis ten nie stoi
na przeszkodzie w podjęciu decyzji przez Zarząd o zatrudnieniu w Izbie członka Zarządu, ani
uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Członków Izby gratyfikacji dla Prezydenta i członków
Zarządu.
§ 32.
1. W przypadku ustąpienia Członka Zarządu lub gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on w stanie
sprawować swej funkcji do końca kadencji, Zarząd zawnioskuje do Rady Głównej kandydaturę, którą
zatwierdzi lub odrzuci Rada Główna na posiedzeniu plenarnym.
2. Zarząd nie może liczyć więcej niż trzech członków zatwierdzanych przez Radę Główną.
3. Jeżeli przypadek oznaczony w ustępie 1 dotyczy Prezydenta, nadzwyczajne plenarne posiedzenie
Walnego Zgromadzenia Izby zwoła niezwłocznie Przewodniczący Rady Głównej, który jednocześnie
powierzy obowiązki Prezydenta Wiceprezydentowi.
4. Jeżeli przypadek oznaczony w ustępie 1 wydarzy się po raz czwarty w trakcie tej samej kadencji
Prezydent zwoła nadzwyczajne plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby.
5. Jeżeli cały Zarząd ustąpi, bądź utraci zdolność działania, obowiązki Prezydenta przejmuje
Przewodniczący Rady Głównej Izby.
§ 33.
1. Bezpośrednie wykonywanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Zarządu.
2. Biuro Zarządu we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi.
3. Biurem Zarządu kieruje Dyrektor, który jest pracownikiem etatowym Izby.
4. Dyrektor Biura Zarządu dokonuje za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy. W stosunku do
Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę dokonuje pełnomocnik Zarządu Izby.
Rada Główna
§ 34.
Rada Główna Izby jest władzą Izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych w niniejszym Statucie dla innych organów i pełni funkcję nadzoru nad Zarządem w
okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Izby.
§ 35.
Rada Główna Izby ma od 7 do 9 członków, wybieranych przez członków Izby posiadających czynne
prawo wyborcze, obecnych na Walnym Zgromadzeniu Izby.
Do kompetencji Rady Głównej należy:
1) zatwierdzanie rocznego planu pracy Izby;
2) zatwierdzanie rocznych preliminarzy przychodów i rozchodów;
3) odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej z powodu nieobecności
na 3 kolejnych zebraniach lub w przypadku Zarządu na 50% zebrań w okresach
czteromiesięcznych;
4) powoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w miejsce członków odwołanych
zgodnie z par. 35 ust. 3 w porozumieniu odpowiednio z Prezydentem lub Przewodniczącym
Komisji Rewizyjnej lub zgodnie z par. 32 ust. 1;
5) zatwierdzanie wniosku Zarządu o skreślenie członka z listy członków Izby z powodów
wymienionych w par. 12;
6) przyjęcie lub odrzucenie veta Prezydenta, o którym mowa w par. 30 ust. 3;
7) wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego oraz obejmowanie i zbywanie
udziałów w spółkach;
8) inicjowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i towarzyskich;
9) wybór biegłego rewidenta.
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Komisja Rewizyjna
§ 36.
1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Zastępców
Przewodniczącego Komisji.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu i Rady Głównej Izby.
§ 37.
Komisja Rewizyjna:
1) przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Izby.
2) składa Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdanie z kontroli finansowej oraz przedkłada
wniosek w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
§ 38.
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w
roku.
2. Prezydent Izby i Przewodniczący Rady Głównej mogą zażądać przeprowadzenia przez Komisję
szczegółowej kontroli tematycznej.
3. Komisja może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Izby, której koszty pokryje
Izba w ramach przyznanych Komisji środków. Prezydent może wnieść skuteczny sprzeciw co do
wyznaczenia przez Komisję eksperta spoza Izby.
V. Sąd Arbitrażowy
§ 39.
Sąd Arbitrażowy jest samodzielną i samofinansującą się jednostką organizacyjną Izby, powołaną do
rozstrzygania sporów gospodarczych między podmiotami uznającymi jego właściwość. Sąd finansuje
się z wpisów i opłat za czynności procesowe, przy czym do co najmniej 20% wpisu stanowi statutowy
przychód izby i nie mniej niż 50% wpisu przeznacza się na wynagrodzenie arbitrów w sprawie.
§ 40.
Sąd Arbitrażowy tworzą: Prezes Sądu, dwaj wiceprezesi, sekretarz Sądu oraz arbitrzy. Tworzy się
Kolegium Elektorów Sądu Arbitrażowego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Staropolskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach, adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w
Kielcach oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.
Ponadto do składu Kolegium Elektorów mogą być powoływani przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawiciele innych organizacji
gospodarczych oraz indywidualnie zaproszone inne osoby o powszechnie uznanym autorytecie. Skład
Kolegium zatwierdza Rada Główna Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na wniosek
Prezydenta Izby.
§ 41.
Sąd Arbitrażowy orzeka w oparciu o regulamin, który na wniosek Prezesa Sądu Arbitrażowego
uchwala Zarząd Izby, a zatwierdza Rada Główna Izby.
§ 42.
Prezesa Sądu Arbitrażowego powołuje i odwołuje Prezydent Staropolskiej Izby PrzemysłowoHandlowej po zasięgnięciu opinii Kolegium Elektorów Sądu Arbitrażowego. Kadencja Prezesa Sądu
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Arbitrażowego upływa wraz z upływem kadencji Prezydenta Staropolskiej Izby PrzemysłowoHandlowej, jednakże Prezes Sądu pełni swe obowiązki aż do czasu mianowania nowego Prezydenta
Izby.
§ 43.
Wiceprezesów Sądu Arbitrażowego powołuje i odwołuje Prezes Sądu po zasięgnięciu opinii
Kolegium Elektorów Sądu Arbitrażowego. Prezes Sądu Arbitrażowego powołuje Sekretarza Sądu,
który może być pracownikiem Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej za zgodą Dyrektora Biura
Izby.
§ 44.
Arbitrami Sądu Arbitrażowego są osoby wpisane na listę arbitrów. Wpisów i skreśleń dokonuje Prezes
Sądu Arbitrażowego na wyłączny wniosek Prezydenta Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
poparty pozytywną opinią Kolegium Elektorów. Wybór arbitrów dokonywany jest w oparciu
o regulamin Sądu Arbitrażowego przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.
§ 45.
Prezes Sądu Arbitrażowego reprezentuje Sąd na zewnątrz oraz z mocy niniejszego Statutu uprawniony
jest do podejmowania zobowiązań finansowych w granicach samofinansowania się Sądu.
VI. Gospodarka finansowa
Majątek i fundusze Izby
§ 46.
Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów. Izba prowadzi
księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
§ 47.
1. Na przychody Izby składają się:
· wpisowe i składki członkowskie;
· opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby;
· wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia;
· wpływy z tytułu udzielania pożyczek i gwarancji finansowych oraz dokonanych lokat;
· dochody z majątku trwałego Izby;
· dochody z wyodrębnionej działalności gospodarczej;
· inne przychody.
2. Na rozchody Izby składają się:
· wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej;
· inwestycje;
· pożyczki celowe udzielane członkom;
· wydatki socjalne na rzecz członków;
· wydatki na fundacje i udziały we wspólnych przedsięwzięciach;
· inne rozchody.
§ 48.
Wszystkie przychody i rozchody muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu Zarządu,
przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie to Zarząd udostępnia wszystkim członkom
zwyczajnym najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem zwyczajnego posiedzenia plenarnego
Walnego Zgromadzenia. Na życzenie członka nadzwyczajnego sprawozdanie zostanie temu
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członkowi udostępnione przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni przed terminem zwyczajnego
posiedzenia plenarnego.
§ 49.
Komisja Rewizyjna może zażądać sporządzenia i przedstawienia sprawozdania obejmującego krótszy
okres oraz w innym terminie niż określono w par. 48. W razie gdy Zarząd nie zastosuje się do tego
żądania w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła
nadzwyczajne posiedzenie plenarne Walnego Zgromadzenia Izby.
§ 50.
Izba tworzy fundusze:
1) statutowy;
2) fundusze celowe;
3) inne fundusze wynikające z obowiązujących przepisów.
§ 51.
Zarząd ustala zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o których mowa w par. 50 oraz stosowne
regulaminy do zatwierdzenia, załączając opinię Rady Głównej co do funduszy, którymi będzie miała
dysponować.
§ 52.
Decyzję o uszczupleniu funduszu statutowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Rady Głównej.
§ 53.
Pisma rozporządzające prawami majątkowymi Izby wymagają dla swej ważności podpisów
Prezydenta Izby i Skarbnika Izby lub osób przez nich upoważnionych.
§ 54.
Sprzedaż bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby może nastąpić
wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby.
VII. Postanowienia końcowe
§ 55.
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby może nastąpić na wniosek Zarządu jedynie skutkiem uchwały
Walnego Zgromadzenia Izby, za którą głosowała więcej niż połowa członków zwyczajnych.
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