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STATUT 
 

Statut Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego 
z siedzibą w Łodzi 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1. 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO”                
i w dalszej części Statutu zwane jest „Izbą”. Nazwa w języku angielskim brzmi: 
„Polish Chamber of Shoe and Leather Industry”. 
 

§2. 
 

Izba działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo                     
o stowarzyszeniach (Dz.U.2017, poz. 210, z późn. zm.).  
 
 

§3. 
Nazwa Izby jest prawnie zastrzeżona. 
 

§4. 
 

Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zaś 
siedziba władz mieści się w Łodzi. 
 

§5. 
 

Izba opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych 
spraw może zatrudniać pracowników. 
 

§6. 
 

Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Polska Izba Przemysłu 
Skórzanego” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Izby. 
 

§7. 
 

Członkowie Izby otrzymują certyfikat potwierdzający przynależność do Izby. 
 

§8. 
 

Izba może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym 
celu działania. 
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Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§9. 

 
Celem Izby jest: 

1. Działalność na rzecz stabilnego rozwoju i podnoszenia zdolności 
konkurowania polskiego przemysłu skórzanego, 

2. Promocja polskiego obuwia i wyrobów skórzanych na rynku krajowym i na 
rynkach zagranicznych, 

3. Wspieranie i popularyzacja szkolnictwa zawodowego w sektorze obuwniczo- 
skórzanym, 

4. Integracja branży na poziomie zawodowym i społecznym, 
5. Promocja nauki i techniki, nowoczesnych metod zarządzania i technologii 

informatycznych oraz cyfryzacji w przemyśle skórzanym. 
 

§10. 
 

Izba realizuje nieodpłatną działalność statutową poprzez: 
1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec władz państwowych           

i innych organizacji krajowych i zagranicznych,  
2. Inicjowanie i rekomendowanie rozwiązań systemowych korzystnych dla 

rozwoju i funkcjonowania przemysłu skórzanego, 
3. Działania na rzecz tworzenia prawa przyjaznego dla przedsiębiorców, 
4. Tworzenie warunków do wyjazdów (grupowych, indywidualnych) na 

zagraniczne targi branżowe, 
5. Organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, promocyjnym lub 

sportowym, służących integracji branży, 
6. Podejmowanie działalności informacyjnej wobec swoich członków w kontekście 

szans i zagrożeń rozwoju przemysłu skórzanego w Polsce i na świecie, 
7. Organizowanie w kraju i za granicą imprez o charakterze misji, seminariów, 

konferencji, mających na celu wspieranie rozwoju sektora skórzano-
obuwniczego, 

8. Prowadzenie działalności orzeczniczej w ramach Sądownictwa Polubownego, 
9. Wspieranie procesu edukacji i doskonalenia zawodowego w sektorze 

skórzano-obuwniczym, w tym przyznawanie stypendiów dla najzdolniejszych 
uczniów, organizowanie praktyk, wymian i wizyt studyjnych, 

10. Przekazywanie dotacji i darowizn podmiotom realizującym cele zbieżne             
z celami statutowymi, 

11. Ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak według 
ustanowionych przez Izbę kryteriów za działalność zbieżną z celami                   
i wartościami promowanymi przez Izbę. 

 
 

§11. 
 

Izba prowadzi działalność gospodarczą w następujących obszarach: 
1. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z 
2. prowadzenie działalności w zakresie badania rynku i opinii publicznej 73.20.Z 
3. prowadzenie działalności związanej z tłumaczeniami 74.30 
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4. prowadzenie działalności związanej z przetwarzaniem danych; zarządzanie 
stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z 

5. prowadzenie działalności związanej z bazami danych 72.40.Z  
6. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych 72.19.Z 
7. prowadzenie działalności szkoleniowej w ramach pozostałych pozaszkolnych 

form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych 85.59.B  
8. prowadzenie działalności związanej z wydawaniem czasopism i pozostałych 

periodyków 58.14.Z  
9. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 

70.22.Z  
10. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, 

gdzie indziej niesklasyfikowana – działalność Klubu Rzeczoznawców 82.99.Z 
 

§12. 
 

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

 
Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
 

§13. 
 

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne. 
 

 
§14. 

 
Członkowie Izby dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych 
2) członków wspierających 
3) członków honorowych 

§15. 
 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, pragnąca wnieść 
swój wkład w urzeczywistnienie celów Izby działająca na rzecz polskiego 
przemysłu skórzanego.  

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna 
zainteresowana działalnością Izby, związana z polskim przemysłem 
skórzanym i gotowa do współpracy z Izbą, która zadeklarowała na jej rzecz 
pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w izbie poprzez 
swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła 
się na rzecz rozwoju przemysłu skórzanego lub wsparcia działań Izby. 

 
§16. 
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Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 
podstawie pisemnej deklaracji. 
 

§17. 
 

Godność członka honorowego w drodze uchwały nadaje Walne Zebranie na wniosek 
Zarządu Izby. 

§18. 
 

1. Członek zwyczajny ma prawo do: 
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Izby, 
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Izby oraz dotyczących 

działalności Izby, 
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Izby              

o skreśleniu z listy członków, 
4) uczestniczenia w pracach Izby i jej organach z głosem doradczym,  
5) korzystania z pomocy i rekomendacji Izby oraz innych świadczeń i usług, 
6) otrzymywania wszelkich opracowań i informacji Izby oraz rocznego 

sprawozdania z jej prac. 
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:  

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Izby, 
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Izby                 

w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,  
3) aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Izby. 

 
§19. 

 
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, 

posiada prawa określone w §18. ust 1 pkt. 2-6. 
2. Członek wspierający ma prawo brać udział w pracy statutowej Izby.  
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §18. ust.2 pkt. 1 i 3 oraz 

obowiązek wspierania finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego 
działań Izby. 

 
§20. 

 
Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego,  
z wyłączeniem obowiązku opłacania składek członkowskich.  
 
 

§21. 
 

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek: 
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Izby, zgłoszonej na piśmie 

Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Izby, 
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania            

z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 
przekraczający 24 miesiące,  

4) uchylania się od działalności w Izbie,  
5) działania na szkodę interesów Izby, 
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6) likwidacji podmiotu gospodarczego będącego członkiem wspierającym. 
2. W przypadku określonym w ust.1 pkt. 3 - 5 orzeka Zarząd podając przyczyny 

skreślenia lub wykluczenia. 
3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego 

Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. 
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady 

określone w ust.3. 
 

Rozdział IV 
Organy Stowarzyszenia 

 
§22. 

 
Władzami Izby są: 
1) Walne Zebranie Członków 
2) Zarząd 
3) Komisja Rewizyjna 
 

§23. 
 

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby trwa 4 lata, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu tajnym. Uchwałą Walnego Zebrania podjętą bezwzględną 
większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania  może odbyć się 
głosowanie jawne. 

2. Członkowie wybrani do władz Izby mogą tę samą funkcję pełnić przez kolejne 
kadencje z wyłączeniem Prezesa Zarządu, który nie może pełnić funkcji dłużej 
niż kolejne dwie kadencje. 

3. Uchwały Zarządu Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
uprawnionych członków (kworum). W razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego zebrania. 

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej 
liczby uprawnionych członków. 

 

§24. 
 

1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Izby            
w trakcie kadencji, skład jest uzupełniany poprzez prawo kooptacji, 
jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru.  

2. Dokooptowanie następuje poprzez włączenie do władz Izby osób, które 
zajęły kolejne miejsca, zgodnie z otrzymaną ilością głosów w ostatnim 
głosowaniu i złożoną deklaracją zainteresowanych o chęci pracy we 
władzach Izby. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§25. 
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1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Izby. 
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku. 
4. Zarząd Izby zawiadamia członków Izby listownie lub za pośrednictwem 

komunikacji elektronicznej na odległość, co najmniej 30 dni przed terminem 
Walnego Zebrania. 

5. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu 
obrad. 

6. Walne Zebranie Członków może odbywać się oraz prowadzić głosowania          
w formie telekonferencji z użyciem środków łączności takich, jak: telefon, 
poczta, poczta elektroniczna, itp. 

7. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) członkowie zwyczajni i honorowi – z głosem stanowiącym, 
2) członkowie wspierający – z głosem doradczym. 

8. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, 
wybrany w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych członków. 

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w uzasadnionych 
przypadkach: 

1) Zarząd 
2) Komisja Rewizyjna 

10. Na pisemny wniosek, co najmniej 2/3 członków Izby, Zarząd jest obowiązany 
zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków. 

11. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd 
powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. 

12. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty 
otrzymania pisemnego wniosku. 

13. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków w I terminie, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile 
dalsze postanowienia Statutu lub powszechnie obowiązujących aktów prawa 
nie stanowią inaczej.  

14. Na posiedzenia Walnego Zebrania mogą być zapraszani goście. 

 
 

§26. 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy: 
1) uchwalenie statutu i jego zmian, 
2) zatwierdzanie regulaminów władz Izby, 
3) wybór i odwołanie członków władz Izby, 
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Izby, zatwierdzanie 

bilansu Izby oraz uchwalanie preliminarza dochodów i wydatków, 
5) uchwalenie programu działalności Izby, 
6) ustalanie wysokości składek członkowskich, 
7) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
9) nadawanie członkostwa honorowego, 
10) podejmowanie uchwał o członkostwie oraz określanie warunków 

przynależności do innych organizacji polskich i zagranicznych, 
11) powołanie i odwołanie Prezesa, 
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12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Izby i przeznaczeniu jej majątku. 
 

Zarząd 
 

§27. 
 

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Izby, zgodnie z uchwałami Walnego 
Zebrania Członków, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność 
przed Walnym Zebraniem Członków. 

2. Zarząd Izby sprawuje swoje funkcje społecznie.  
3. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybieranych oddzielnie przez Walne 

Zebranie, w tym: 
1) Prezesa, 
2) Dwóch wiceprezesów. 

4. Prezes Zarządu wybierany jest przez Walne Zebranie spośród członków 
Zarządu wybranych przez Walne Zebranie. 

5. Funkcję Prezesa Zarządu jedna osoba może sprawować przez okres dwóch 
kadencji. Ponownie ta sama osoba może kandydować na funkcję Prezesa po 
okresie 1 kadencji przerwy.  

6. Funkcje wiceprezesów powierza członkom Zarządu Prezes Zarządu pisemnie, 
po uprzednim  uzgodnieniu z członkami Zarządu. 

7. Izbę na zewnątrz reprezentuje Prezes samodzielnie lub dwóch wiceprezesów 
łącznie. Taki sam sposób reprezentacji jest wymagany przy składaniu              
w imieniu Izby oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań i zwolnienia 
z zobowiązań w zakresie majątkowym. 

8. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż jeden raz w kwartale. 
9. Bieżące prace Izby są prowadzone przez Biuro Izby.  
10. Prezes Zarządu kieruje pracą Biura w ramach określonych przez Zarząd            

i zgodnie ze statutem oraz uchwałami organów statutowych Izby. 
11. Zarząd decyduje o strukturze Biura i wyznacza osoby odpowiedzialne za jego 

prowadzenie. Pracownikiem Biura może być członek Izby, lub osoba nie 
związana z Izbą.  

12. Zarząd może przekazać swoje uprawnienia wynikające z zapisów ust. 11 na 
osoby pełniące funkcje kierownicze w Biurze Izby. 

 
§28. 

 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 
2) ustalanie budżetu Izby, 
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem i funduszami Izby, 
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego      

i ruchomego, 
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
6) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 
7) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
8) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, 
9) kierowanie całością działalności Izby, zgodnie ze statutem i uchwałami 

Walnego Zebrania i regulaminem Zarządu, 
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10)  przygotowywanie projektów programów działania Izby i preliminarzy 
dochodów i wydatków, 

11)  ustalanie zasad gospodarki finansowej,  
12)  reprezentowanie Izby na zewnątrz. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
§29. 

 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Izby powołanym do sprawowania kontroli nad 
działalnością Izby. 
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. 
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który 
kieruje jej pracami. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu            
z głosem doradczym. 

§30. 
 

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrolowanie działalności Izby, 
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych 

kontroli, 
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków           

w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych 
obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu, 

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd 
w terminie ustalonym statutem, 

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków Izby wniosku o udzielenie (lub 
odmowie udzielenia) absolutorium Zarządowi Izby, 

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu członków, 
7) Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru jednostki audytorskiej (biegłego 

rewidenta) w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. 
 

§31. 
 

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Izby. 
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie         
i zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków. 
 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§32. 

 
1.Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 
dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Izby oraz 
ofiarności publicznej. 
2.Izba z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny,      
spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. 



9 
 

 
§33. 

 
Izba może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach. 
 

§34. 
Fundusze Izby to: 
1) fundusz statutowy 
2) fundusz zapasowy 
 

§35. 
 

Oświadczenia woli w imieniu Izby w zakresie zaciągania zobowiązań i zwolnienia        
z zobowiązań w zakresie majątkowym wymagają reprezentacji takiej jak w § 28 ust.7. 
 

Rozdział VI 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby 

 
§36. 

 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków 
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do 
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość 
obecnych. 

§37. 
 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Izby podejmuje Walne Zebranie Członków 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne 
Zebranie podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby           
i powołuje Komisję Likwidacyjną. 

3. W skład Komisji Likwidacyjnej mogą wchodzić upoważnieni członkowie 
Zarządu.  

 
 
Uchwałą nr 3 Walnego Zebrania Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego dnia 
14 czerwca 2018 r. przyjęto jednolity tekst statutu po zmianach. 
 
 
 


