Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków Elbląskiej Izby Gospodarczej – Oddziału
Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Elblągu z dnia 21.05.2013 r.

REGULAMIN ELBLĄSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ - ODDZIAŁU
REGIONALNEJ IZBY GOSPODARCZEJ POMORZA W ELBLĄGU

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1.

2.

3.

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę organizacyjną i
sposób działania terenowej jednostki organizacyjnej, tj. Oddziału Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza w Elblągu, zwanego dalej Oddziałem, utworzonego uchwałą
Rady Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej
Izbą, z dnia 4 września 2012 r.
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego,
zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność
gospodarczą na obszarze działania Izby, w tym przedsiębiorców będących
pracodawcami.
Oddział realizuje zadania w zakresie określonym w §4 statutu Izby z tym
zastrzeżeniem, że reprezentuje interesy gospodarcze członków Oddziału,
w szczególności wobec organów władzy publicznej, na obszarze swojego działania.
§2

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Oddział działa pod nazwą „Elbląska Izba Gospodarcza – Oddział Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza w Elblągu” i jest jednostką organizacyjną Izby posiadającą
osobowość prawną.
Siedzibą Oddziału jest miasto Elbląg.
Obszar działania Oddziału obejmuje terytorium miasta Elbląg oraz Powiatu
Elbląskiego.
Oddział działa na podstawie Statutu Izby, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach
gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195 ze zm.), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o
organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 poz. 235 ze zm.).
Zmiana postanowień z rozdziału III-V lub VIa Statutu Izby, które – z mocy § 35 ust. 2
Statutu Izby – mają odpowiednie zastosowanie do Oddziału i w związku z tym zostały
włączone do niniejszego Regulaminu, skutkuje automatyczną zmianą odpowiednich
postanowień Regulaminu.
Oddział realizuje swoje zadania w formach określonych w § 5 statutu Izby.
Oddział może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, związków i
stowarzyszeń.
§3
1. Regulamin Oddziału i jego zmiany uchwala Walne Zgromadzenie Członków
Oddziału.
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2. Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Walne Zgromadzenie Oddziału
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę
obecnych, w drugim terminie.
§4
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Organami Oddziału są:
1.1. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału,
1.2. Rada Oddziału,
1.3. Zarząd Oddziału.
Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza kadencja
trwa dwa lata.
Z ważnych powodów wniosek o skrócenie kadencji organów, o których mowa w ust.
1, może zgłosić:
a) co najmniej 1/10 liczby wszystkich członków zwykłych Oddziału,
b) organ statutowy, którego ma dotyczyć skrócenie kadencji,
c) Rada Oddziału,
d) Zarząd Oddziału,
Członkami organów Oddziału mogą być osoby fizyczne, będące członkami Oddziału,
oraz osoby fizyczne będące przedstawicielami członków Oddziału nie będących
osobami fizycznymi.
Członek Oddziału może mieć tylko jednego przedstawiciela we wszystkich organach
Oddziału.
Nie wolno łączyć funkcji w organach Oddziału, chyba że Regulamin lub statut Izby
stanowi inaczej. W przypadku wyboru członka jednego organu do innego organu
Oddziału jego dotychczasowy mandat wygasa z chwilą objęcia nowej funkcji.
Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach organów
Oddziału i komisji rewizyjnej.
Członkowie organów Oddziału oraz komisji rewizyjnej działają społecznie i z tytułu
pełnionych funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.
§ 5.
1. Jeżeli Statutu Izby lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, uchwały organów
Oddziału zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
2. Wyboru i odwołania członków organów Oddziału oraz komisji rewizyjnej dokonuje
się w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Uchwały organów Oddziału wywołują skutki prawne z chwilą ich podjęcia, chyba że
Statut Izby, niniejszy Regulamin lub sama uchwała przewiduje inny termin wejścia w
życie.
4. Uchwały organów Oddziału są sporządzane na piśmie, opatrzone datą i kolejnym
numerem.
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Rozdział II
Prawa i obowiązki członka Izby
§6
1.
2.

3.

Członkowie Oddziału dzielą się na członków zwykłych i honorowych.
Członkom zwykłym Oddziału przysługuje prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Oddziału,
b) głosowania i wyrażania opinii na Walnym Zgromadzeniu,
c) uczestniczenia w działalności Oddziału, w tym w zespołach eksperckich i
komisjach,
d) korzystania z form pomocy Oddziału, określonych w Regulaminie lub statucie
Izby.
Członkowie honorowi mają prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu, bez prawa
udziału w głosowaniu, oraz prawo zgłaszania wniosków do organów Oddziału.
§7

Członkowie zwykli Oddziału mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, statutu Izby oraz uchwał
organów Oddziału i organów statutowych Izby,
b) uczestniczyć w realizacji określonych w Regulaminie zadań Oddziału,
c) przestrzegać zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich,
d) regularnie opłacać składki członkowskie.
§8
Członek Oddziału, będący osobą fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście bądź
przez pełnomocnika, natomiast członek nie będący osobą fizyczną wykonuje prawa i
obowiązki przez swoich przedstawicieli.

Rozdział III
Nabycie i utrata członkostwa
§9
1.

2.

3.
4.

Kandydaci prawomocnie przyjęci w poczet członków Oddziału stają się
automatycznie członkami Izby. Do Oddziału mogą przystępować również
dotychczasowi członkowie Izby, którzy – po przyjęciu od Oddziału – pozostają
członkami Oddziału i Izby.
Członkiem zwykłym Oddziału może zostać przedsiębiorca, prowadzący
działalność gospodarczą na obszarze działania Oddziału lub na tym obszarze
posiadający swoją siedzibę, siedzibę oddziału bądź filię, z wyjątkiem osób fizycznych
prowadzących taką działalność jako uboczne zajęcie zarobkowe.
Członkami zwykłymi Oddziału mogą zostać również organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, mające siedzibę na terytorium Oddziału.
Przedsiębiorca ubiegający się o członkostwo w Oddziale składa Zarządowi Oddziału
deklarację członkowską, dokument potwierdzający status prawny oraz zobowiązuje się
na piśmie do opłacenia wpisowego i składek członkowskich.
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5.

6.

7.

8.

Zarząd Oddziału, w drodze uchwały, przyznaje członkostwo zwykłe. Zarząd Oddziału
nie może odmówić przyjęcia w poczet członków przedsiębiorcy, który spełnia
warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i statucie Izby.
W przypadku odmowy przyznania członkostwa, przedsiębiorca może odwołać się
od uchwały Zarządu Oddziału do Rady Oddziału. Uchwała Rady Oddziału jest
ostateczna.
Za wybitne zasługi dla samorządu gospodarczego, Rada Oddziału, na wniosek
Zarządu Oddziału, w drodze uchwały, może nadać tytuł honorowego członka osobom
fizycznym.
Utrata lub zawieszenie członkostwa w Izbie skutkuje automatyczną – odpowiednio utratą lub zawieszeniem członkostwa w Oddziale. W razie wystąpienia członka z
Oddziału, pozostaje on członkiem Izby, chyba że złoży oświadczenie o jednoczesnym
wystąpieniu z Oddziału i Izby.
§ 10

Utrata członkostwa w Oddziale następuje w przypadku:
a) wystąpienia członka z Oddziału, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, złożonym
na piśmie Zarządowi Oddziału, ze skutkiem na koniec miesiąca, z tym zastrzeżeniem,
że okres wypowiedzenia w odniesieniu do członków honorowych może trwać miesiąc,
b) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka,
c) wykluczenia członka z Oddziału.
§ 11
1.

2.

Wykluczenie z Oddziału może nastąpić, jeżeli członek:
a) rażąco narusza obowiązki określone w Statucie Izby lub w § 7 Regulaminu, z
tym zastrzeżeniem, że w przypadku naruszenia obowiązku opłacania składek
członkowskich, jeżeli opóźnienie w zapłacie wynosi co najmniej jeden rok,
b) uporczywie dezorganizuje funkcjonowanie Oddziału, utrudnia realizację jej zadań
statutowych lub podejmuje działania sprzeczne z interesem ogólnym,
c) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego
Członek wykluczony z Oddziału może ponownie ubiegać się o przyjęcie w poczet
członków Oddziału, nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia podjęcia
ostatecznej uchwały o wykluczeniu.
§ 12

1.

2.

3.

Członek może zostać zawieszony w prawach członkowskich, w przypadku:
a) wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego,
b) zawieszenia działalności gospodarczej.
Członek zawieszony w prawach członkowskich nie może wykonywać uprawnień
określonych w § 6 ust. 2 Regulaminu, a także sprawować funkcji w organach
Oddziału.
Członek zawieszony nie opłaca składek członkowskich.
§ 13
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1.
2.

3.
4.

Zarząd Oddziału podejmuje uchwały o wykluczeniu i zawieszeniu w prawach
członkowskich.
Od uchwały Zarządu Oddziału członkowi przysługuje prawo odwołania się do Rady
Oddziału, w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania uchwały wraz z
uzasadnieniem. W przypadku braku odwołania, uchwała Zarządu Oddziału wywołuje
skutki prawne z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania.
Odwołanie podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Oddziału.
Uchwała Rady Oddziału jest ostateczna i z dniem jej podjęcia wywołuje skutki
prawne.

Rozdział IV
WALNE ZGRMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU
§14
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału, zwane
dalej Walnym Zgromadzeniem.
W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Oddziału.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego, a jego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady
za dany rok obrotowy oraz udzielenie członkom Rady absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków.
Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału. O miejscu, terminie i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Oddziału zawiadamia członków co
najmniej na 21 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia, za pomocą listów
poleconych, bądź faksu lub poczty elektronicznej, jeżeli uprzednio członek wyraził na
to pisemną zgodę w deklaracji członkowskiej lub innym dokumencie.
Wnioski członków w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być
składane Zarządowi Oddziału najpóźniej 14 dni przed terminem odbycia
Walnego Zgromadzenia.
Rada Oddziału ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono
zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie określonym w statucie, oraz ilekroć uzna
to za wskazane, a Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch
tygodni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte
porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w
Regulaminie Oddziału.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można podjąć uchwały, jeżeli nikt z
obecnych nie zgłosił sprzeciwu.
Każdy członek Oddziału dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie wzorcowego regulaminu obrad
zatwierdzonego przez Radę Oddziału.
Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
wybrany spośród członków zwykłą większością głosów.
§15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) Uchwalenie założeń programowych działalności Oddziału.
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b) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji
Rewizyjnej Oddziału za okres sprawozdawczy.
c) Powoływanie i odwoływanie Rady Oddziału.
d) Udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Oddziału.
e) Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego
Zgromadzenia, o ile nie są one sprzeczne z Regulaminem i uchwałami organów
Oddziału,
f) Podejmowanie uchwał w innych sprawach powierzonych Walnemu Zgromadzeniu
w statucie Izby lub w niniejszym Regulaminie.

RADA ODDZIAŁU
§16
Rada Oddziału, zwana dalej Radą, składa się z 5 do 15 członków wybieranych przez
Walne Zgromadzenie Oddziału.
W skład Rady Oddziału wchodzą Przewodniczący i Sekretarz, którzy są wybierani na
pierwszym zebraniu Rady spośród jej członków.
Rada odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.
Posiedzenia Rady są zwoływane zgodnie z przyjętym terminarzem posiedzeń.
Dodatkowe posiedzenia Rady zwołuje Prezes Oddziału z inicjatywy własnej, na
wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału albo na wniosek co najmniej 1/3 członków
Rady.
W zawiadomieniu o posiedzeniu powinien być wskazany termin, miejsce posiedzenia i
porządek obrad.
Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący lub Sekretarz Rady, a pod ich
nieobecność inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Oddziału, Walne
Zgromadzenie uzupełnia skład Rady. Kadencja tak wybranego członka Rady trwa do
czasu upływu kadencji Rady.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

§17
1.

Do zadań Rady Oddziału należy:
a) zatwierdzanie projektów budżetu i rocznych planów działania Oddziału
opracowanych przez Zarząd Oddziału,
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu Oddziału oraz udzielanie absolutorium
członkom Zarządu Oddziału z wykonywania przez nich obowiązków,
c) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;
d) udzielanie Zarządowi Oddziału zgody na nabycie i zbycie nieruchomości,
użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
e) udzielanie Zarządowi Oddziału zgody na zaciąganie zobowiązań oraz
rozporządzanie prawami, przekraczającymi zakres kompetencji określonych przez
Walne Zgromadzenie,
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach odmowy nadania
członkostwa, wykluczenia i zawieszenia członkowstwa w Oddziale,
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g) podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia Oddziału do istniejących lub
tworzonych z udziałem Oddziału spółek, spółdzielni, fundacji i innych organizacji,
w tym zrzeszających przedsiębiorców lub organizacje przedsiębiorców,
h) nadawanie odznaczeń i tytuł honorowego członka Oddziału,
i) podejmowanie uchwał w sprawach zrzeszania się Oddziału w krajowych
reprezentacjach samorządu gospodarczego i organizacjach międzynarodowych
oraz innych organizacjach, do których przynależność leży w interesie Oddziału za
zgodą Rady Izby.
j) określanie maksymalnej wysokości zobowiązań, jakie w imieniu i na rzecz
Oddziału może zaciągać Zarząd bez uprzedniej zgody Rady.
k) powoływanie i rozwiązywanie stałych oraz doraźnych komisji, komitetów, rad,
sekcji i innych zespołów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności,
zatwierdzanie ich regulaminów oraz wybór i odwoływanie członków.
l) Podejmowanie uchwał w innych sprawach powierzonych Radzie Oddziału.
§ 18
Głosowanie na posiedzeniach Rady Oddziału jest jawne, jeżeli nikt z członków Rady nie
zażąda innej formy głosowania. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku o sposobie
głosowania decyduje Rada zwykłą większością głosów. Członkowie Rady mają prawo swoje
odrębne zdanie sformułować na piśmie, które należy dołączyć do protokołu z posiedzenia
Rady.
ZARZĄD
§ 19
1. Zarząd Oddziału jest powoływany i odwoływany przez Radę Oddziału. W skład
Zarządu Oddziału wchodzą Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Oddziału, Rada
Oddziału dokonuje wyboru nowego członka Zarządu na wakujące miejsce. Nowo
wybrany członek Zarządu Oddziału pełni swoją funkcję do końca bieżącej kadencji
organu.
3. Cały skład Zarządu Oddziału bądź jego poszczególni członkowie mogą zostać
odwołanie przez Radę Oddziału przed upływem okresu kadencji w wypadku
stwierdzenia działań niezgodnych z prawem albo rażącego niewywiązywanie się z
obowiązków.
4. Prezes Zarządu Oddziału, bądź w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu Oddziału,
przewodniczy posiedzeniom i pracom Zarządu Oddziału.
5. Zarząd Oddziału działa w oparciu o uchwalony przez siebie, a zatwierdzony przez
Radę Oddziału, regulamin. Zarząd Oddziału w drodze uchwały, dokonuje podziału
zadań i kompetencji pomiędzy poszczególnych swoich członków.
§ 20
1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje Prezes, a w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu.
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3. Uchwały Zarządu Oddziału mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali
prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
§ 21
Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) prowadzenie spraw Oddziału i jego reprezentacja na zewnątrz,
2) zarządzanie majątkiem Oddziału,
3) opracowywanie projektów budżetu, okresowych planów i kierunków działania Oddziału,
prowadzenie bieżącego nadzoru nad realizacją programów i planów działania Oddziału,
4) Opracowanie planów i nadzorowanie realizacji budżetu Oddziału oraz budżetów
poszczególnych przedsięwzięć.
5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
po uzyskaniu zgody Rady Oddziału,
6) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Oddziału,
7) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa, wykluczenia i zawieszenia członkostwa
w Oddziale,
8) zawieszanie lub umarzanie składek członkowskich,
9) Składanie sprawozdań ze swojej działalności Radzie Oddziału,
10)
Inspirowanie działalności Izby na rzecz członków Oddziału,
11)
Prowadzenie bieżących kontaktów i nadzorowanie działalności komisji i zespołów
problemowych powołanych w Oddziale,
12)
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
innych organów statutowych Oddziału.
§ 22
Do składania oświadczeń w imieniu Oddziału wymagane jest współdziałanie dwóch
członków Zarządu Oddziału. Oświadczenia składane Izbie oraz doręczenia pism Izbie mogą
być dokonywane wobec jednego członka Zarządu Oddziału.

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU
§ 23
1.
2.

3.
4.

W ramach Oddziału działa Komisja Rewizyjna Oddziału. Komisja nie jest organem
Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 2-5 osób wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków Oddziału. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego
składu przewodniczącego i sekretarza.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału może uczestniczyć w posiedzeniach
Rady z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej oddziału nie mogą pełnić funkcji w Radzie lub
Zarządzie Oddziału.
§ 24

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
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a) kontrolowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału
oraz zgłaszanych wniosków,
b) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Oddziału,
c) występowanie do Rady z wnioskami dotyczącymi działalności Oddziału,
d) składanie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
e) uchwalenie regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziału.
§25
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, jednak co najmniej 2 razy
w roku.

ADMINISTROWANIE I FINANSOWANIE ODDZIAŁU
§ 26
1.
2.

Administracja Oddziału zapewnia obsługę organów Oddziału, o których mowa w § 4
ust.1 Regulaminu.
Administrację Oddziału ustanawia Zarząd Oddziału, zatrudniając pracowników
obsługujących Oddział i nadając im zakres obowiązków zgodnie z Regulaminem
Organizacyjnym Izby.
§ 27

1. Majątek Oddziału powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Oddziału.
2. Oddziałowi przypada 80% wpisowego i składek wpływających od członków, którzy
zadeklarowali wolę działania w Oddziale, w pozostałym zakresie składki i wpisowe
przypadają Izbie.
3. Oddział stosuje wpisowe i składki członkowskie w wysokościach określonych przez Walne
Zgromadzenie Izby.
4. Rokiem obrachunkowym Oddziału jest rok obrachunkowy Izby.
§ 28
Budżety przedsięwzięć dodatkowych, nieujętych w planach zatwierdzonych przez Walne
Zgromadzenie Oddziału, a organizowanych przez Oddział, podlegają zatwierdzeniu przez
Zarząd RIGP.
§ 29
1. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą, zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności (2007), w zakresie:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
b) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
c) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność (PKD 63.11.Z),
d) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
(PKD 64),
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e) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
f) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z),
g) reklama (PKD 73.1),
h) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
i) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
j) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
(PKD 78.10.Z),
k) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
l) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.9),
m) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5).
2. Dochód z działalności gospodarczej Oddziału służy realizacji celów statutowych
określonych w Regulaminie i nie może być przeznaczony do podziału między członków
Oddziału.
ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA ODDZIAŁU
§ 30
1. W razie uchwały Rady Izby o rozwiązaniu Oddziału przeprowadzana jest likwidacja
Oddziału.
2. Walne Zgromadzenie Oddziału podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych członków uprawnionych do głosowania w pierwszym
terminie i większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę obecnych, w drugim
terminie, uchwałę o wystąpieniu do Rady Izby z wnioskiem o rozwiązanie i likwidację
Oddziału.
3. Po uregulowaniu zobowiązań Oddziału oraz pokryciu kosztów likwidacji, pozostały
majątek Oddziału przejmuje Izba.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej Oddział podlega rozwiązaniu w razie rozwiązania Izby,
chyba że w terminie 3 miesięcy od uchwały Walnego Zgromadzenia Izby o jej
likwidacji, Walne Zgromadzenie Oddziału podejmie – większością, o której mowa w
ust. 2 – uchwałę o kontynuowaniu działalności jako niezależna izba gospodarcza.
5. W razie przekształcenia Izby w inną organizację lub jej połączenia z inną organizacją,
dalszy byt Oddziału zależy od decyzji właściwych organów Izby.
6. W razie likwidacji Oddziału członkowie Oddziału pozostają członkami Izby.

Elbląg, 21.05.2013 r.
…………………………………….
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Członków – Tomasz Chętnik:

……………………………………..
Sekretarz Walnego Zgromadzenia Członków – Joanna Filip
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