
STATUT RIPH W CZĘSTOCHOWIE – ZMIANY  
 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
§ 9 

1. Członkami Izby mogą być podmioty gospodarcze w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, 

poz. 1807) mający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą poprzez 

wyodrębniony zakład na terenie Rzeczpospolitej Polski. 

2. Członkiem Izby może być również każdy przedsiębiorca polski i zagraniczny, w tym 

osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, a także związki i organizacje przedsiębiorców jako członek zbiorowy. 

Nowe brzmienie:  

 

2. Członkiem Izby może być również każdy przedsiębiorca polski i zagraniczny, w tym osoba 

fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a 

także związki i organizacje przedsiębiorców jako członek zbiorowy oraz stowarzyszenia, 

szkoły, uczelnie, organizacje pożytku publicznego.  

 

3. Podmioty będące członkami Izby wykonują swe prawa i obowiązki przez 

upoważnionych przedstawicieli. 

 
 

§ 10 
1. O przyjęciu nowych Członków Izby decyduje Zarząd na podstawie pisemnych deklaracji. 

2. Ubiegający się o przyjęcie w poczet Członków Izby winien złożyć deklarację członkowską 

z zobowiązaniem się do płacenia składki członkowskiej, dokument stwierdzający jego status 

prawny (w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji 

przedsiębiorców, wypełnić ankietę. 

 
Dodanie pkt. 3 w brzmieniu:  

 

3. Decyzją Zarządu Izby: stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, organizacje pożytku publicznego 

mogą być zwolnione z obowiązku płacenia składki członkowskiej.  

 

4. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady 

Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. 

 

§ 19 

Walne Zgromadzenie Członków Izby zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz do roku, 

nie później niż do 30 czerwca. Zarząd zwołuje również Walne Zgromadzenie Członków Izby 

na wniosek: 

1. Rady Izby, 

2. co najmniej 1/10 liczby członków. 

 
Dodanie pkt. 3 w brzmieniu: 



3. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków Izby 

na drodze informatycznej platformy pod nazwą e-Walne Zgromadzenie Członków 

Izby.  

 

 
§ 26 

Walne Zgromadzenie Członków Izby wybiera Prezydenta Rady Izby i członków Rady Izby 

oraz członków Komisji Rewizyjnej. 

 
Nowe brzmienie: 

§ 26 

Walne Zgromadzenie wybiera Członków Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej, a z pośród 

wybranych Członków Rady Izby nowej kadencji wybiera Prezydenta Rady.  

 

 
 


