
Statut  

Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 § 1  

Izba gospodarcza nosi nazwę Izba Przemysłowo - Handlowa Ziemi Radomskiej w Radomiu i w 

dalszej części statutu zwana jest "Izbą". 

 § 2  

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego. 

 § 3  

Izba działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

mazowieckiego, w nim regionu radomskiego. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych 

organizacji i stowarzyszeń.  

 § 4  

Siedzibą władz Izby jest miasto Radom. 

 § 5  

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku /Dz. U. nr 35 

poz. 195/. 

 § 6  

Izba może ustanawiać medale odznaki i tytuły honorowe przyznawane za wybitne zasługi w realizacji 

rozwoju Izby i regionu radomskiego. Takie medale odznaki i tytuły honorowe przyznawane są przez 

Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Izby.  

 

II. CELE IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI.  

 § 7  

Celem Izby jest: 

1.      Reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby. 



2.      Propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności. 

3.      Udzielanie pomocy informacyjnej, organizacyjnej, doradczej, prawnej i finansowej członkom 

Izby. 

4.      Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i 

technologicznej oraz do współpracy handlowej i finansowej. 

5.      Współpraca z organami administracji państwowej i samorządami terytorialnymi. 

6.      Współpraca z Krajową Izbą Gospodarczą oraz towarzystwami i klubami o podobnym zakresie 

działania w kraju i zagranicą. 

7.      Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej, rekreacyjnej, 

kulturalnej i charytatywnej. 

8.      Dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich przez członków 

Izby w działalności gospodarczej. 

9. Wspieranie przedsiębiorców w uzyskiwaniu przez nich pomocy publicznej w  rozumieniu ustawy o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców i art. 87 ust. 1  Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską.  

 § 8  

Izba jest instytucją non profitową. Osiągane przez nią wpływy ze składek i innych źródeł służą 

wyłącznie pokryciu kosztów działalności Izby i realizację celów statutowych.  

Izba realizuje swoje cele statutowe poprzez: 

Wystąpienia popierające uzasadnione inicjatywy i działania członków Izby do organów samorządu 

terytorialnego i administracji państwowej oraz do organizacji krajowych i zagranicznych. 

Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swoich przedstawicieli do organów 

doradczych samorządu terytorialnego i administracji państwowej. 

Organizację giełd, targów, wystaw. pokazów i spotkań w kraju i za granicą wraz z organizacją 

wyjazdów promocyjnych. 

Zbieranie i udostępnianie informacji o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych oraz 

technologiach i produktach na zasadzie Banku Informacji. 

Konsulting w zakresie przepisów prawa: cywilnego, gospodarczego, celnego oraz doradztwo w 

prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Powołanie zespołów ekspertów do rozwiązywania zagadnień zleconych przez członków Izby. 

Zbieranie i udostępnianie informacji o kredytowaniu i finansowaniu działalności gospodarczej 

/zagraniczne linie kredytowe, gwarancje, poręczenia itp./. 



Prowadzenie działalności wydawniczej i reklamowej niezbędnej dla realizacji zadań Izby. 

Organizowanie szkoleń dla członków Izby. 

Organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w celu konsolidacji i integracji członków Izby. 

Ogłaszanie zbioru zasad i zwyczajów kupieckich oraz stosowanie środków statutowych w celu ich 

przestrzegania. 

Prowadzenie działalności gospodarczej, o ile jest to niezbędne do realizacji zadań  statutowych.  Zysk 

z działalności gospodarczej izby, jako instytucji non profit, zostanie wykorzystany wyłącznie na 

realizację celów statutowych.  

 

III. CZŁONKOWIE IZBY  

NABYCIE I UTRATA CZŁONKOSTWA.  

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW.  

 § 9 

Członkowie Izby dzielą się na: 

-        członków zwyczajnych 

-        członków stowarzyszonych 

-        członków honorowych 

 § 10  

Członkiem zwyczajnym Izby może zostać podmiot prowadzący działalność gospodarczą, mający 

osobowość prawną lub niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej, to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostki organizacyjne niebędące 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółki jawne, komandytowe, 

partnerskie, komandytowo-akcyjne) oraz przedsiębiorca będący wspólnikiem spółki cywilnej.  

 § 11  

Członkiem stowarzyszonym może być osoba spełniająca kryteria przewidziane w  § 10 dla członka 

zwyczajnego , która będzie wnosić składki niższe niż przewidywane dla członków zwyczajnych, jak 

również  osoba prawna lub fizyczna , bądź inna jednostka organizacyjna nie spełniająca formalnych 

kryteriów członka zwyczajnego, której działalność służy realizacji celów Izby. W odróżnieniu od 

członka zwyczajnego, członkowi stowarzyszonemu nie przysługuje:  

a)     czynne i bierne prawo wyborcze do organów Izby,  



b)     prawo do nieodpłatnych świadczeń Izby.  

Członek stowarzyszony może jednak korzystać z usług i świadczeń Izby na preferencyjnych 

warunkach,  

posiada też prawo do bezpłatnej informacji.  

 § 12  

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Izby. Członkostwo 

honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

 § 13  

Członkostwo Izby powstaje z chwilą wpisu i ustaje w momencie skreślenia z listy członków. Wpisów 

oraz skreśleń dokonuje Zarząd. 

Zarząd podejmuje decyzje o wpisie na listę członków po zapoznaniu się z treścią deklaracji, 

przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem i wniesieniu przezeń wpisowego. 

Zarząd odmówi wpisu kandydatowi, który nie daje rękojmi przestrzegania Statutu Izby, albo w 

swojej działalności rażąco narusza zasady etyki kupieckiej. 

Od decyzji odmawiającej wpisu, kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Izby. Decyzja Zgromadzenia jest ostateczna. 

 § 14  

Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy członków na wniosek zainteresowanego albo z 

inicjatywy własnej, gdy zajdzie co najmniej jedna z poniższych okoliczności:  

·        Zarząd stwierdza niepłacenie składek u członka przez okres dłuższy niż 3 miesiące,  

·        nastąpiła likwidacja podmiotu będącego członkiem Izby,  

·        uchwała Walnego Zgromadzenia lub Sądu Koleżeńskiego nakaże skreślenie członka z listy 

członków.  

§ 15  

Zarząd Izby może wystąpić do Sądu Koleżeńskiego z wnioskiem o skreślenie członka z listy, jeżeli 

poweźmie wiarygodną wiadomość, że członek Izby w sposób rażący narusza zasady etyki kupieckiej.  

§ 16  

Członkowie Izby niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani wobec Izby i w jej organach 

przez delegata (pełnomocnika). Delegata ustanawia odpowiedni, uprawniony do reprezentowania 

organ danego podmiotu będącego członkiem Izby.  



 § 17 

Członkowie Izby mają prawo do: 

Korzystania z pomocy i świadczeń Izby 

Uczestnictwa w pracach Izby 

Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby na zasadach określonych niniejszym 

Statutem. 

Publikowania oświadczeń w wydawnictwach Izby. 

Otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Izby, jego organów i agend oraz działalności 

gospodarczej i finansowej. 

 § 18  

Członkowie Izby są zobowiązani:  

1.      Przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, regulaminów wydanych na jego podstawie oraz 

uchwał władz Izby.  

2.      Wnieść wpisowe oraz regularnie opłacać składki, których wysokość dla członków zwyczajnych 

Izby i odrębnie dla członków stowarzyszonych corocznie określa Walne Zgromadzenie Izby.  

Udzielać Izbie informacji w zakresie swojej działalności gospodarczej w granicach niezbędnych 

realizacji jej celów, które ustali Walne Zgromadzenie Izby.  

 § 19  

Członkowie Izby mają wyłączne prawo do powoływania się na członkostwo Izby w swojej 

działalności handlowej, korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach. 

 § 20  

Członkowie honorowi Izby mają wszelkie prawa członków z wyjątkiem biernego prawa wyborczego 

do Organów Izby.  

Członków honorowych nie dotyczą obowiązki określone w § 18 pkt. 2 i 3.  

 

 IV. ORGANY IZBY  

 Organami Izby są: 

A. Walne Zgromadzenie Izby 



B. Zarząd 

C. Komisja Rewizyjna 

D. Sąd Koleżeński. 

Do organów Izby wybierani są członkowie zwyczajni Izby. W organach Izby członków zwyczajnych 

reprezentują przedstawiciele. Zmiana przedstawiciela nie powoduje utraty miejsca w organach Izby. 

 

WALNE ZGROMADZENIE IZBY  

 § 21  

Walne Zgromadzenie Izby jest najwyższą władzą w Izbie, składającą się z wszystkich członków 

zwyczajnych. Członkowie stowarzyszeni i honorowi są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu i 

zabierania głosu, jednakże nie mają prawa głosowania.  

Walne Zgromadzenie Izby podejmuje decyzje in pleno lub w drodze pisemnego głosowania.  

Decyzje podjęte w drodze pisemnego głosowania mają moc równą uchwałom plenarnego 

posiedzenia. Zasady głosowania określi Walne Zgromadzenie Izby na posiedzeniu plenarnym.  

§ 22  

Plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.  

Plenarne posiedzenie zwyczajne odbywa się raz w roku i jest zwoływane przez Prezesa Izby do końca 

czerwca.  

Plenarne posiedzenie nadzwyczajne zostanie zwołane w razie nagłej potrzeby przez Prezesa Izby z 

własnej inicjatywy albo na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków zwyczajnych.  

W przypadku, gdy Prezes nie może zwołać Walnego Zgromadzenia Izby bądź nie chce tego uczynić, 

zostanie ono zwołane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

Pisemne głosowanie Walnego Zgromadzenia zarządzi Prezes Izby w razie potrzeby.  

§ 23  

Uchwały i decyzje Walnego Zgromadzenia Izby zapadają zwykłą większością głosów. 

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. 

Decyzja podjęta w drodze głosowania pisemnego dla uzyskania mocy uchwały musi uwzględniać 

odpowiedzi więcej niż połowy członków zwyczajnych. 



Na posiedzeniu plenarnym, jak i w głosowaniu pisemnym, członkowi zwyczajnemu przysługuje 

jeden głos. 

 § 24  

1.  Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia Izby należy: 

-    uchwalenie i zmiany Statutu Izby 

-    uchwalenie i zmiany preliminarza przychodów i rozchodów 

-    ustalenie wysokości oraz zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego. 

-    zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności statutowej, gospodarczej i finansowej oraz 

udzielanie Zarządowi absolutorium. 

-    wybór Prezesa Izby 

-    udzielanie votum zaufania Prezesowi Izby 

-    wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, 

-    odwoływanie poszczególnych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego 

-    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji, 

-    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 

2.  Wniosek w sprawie określonej w ustępie 1 p.6 może być zgłoszony i głosowany tylko łącznie ze 

wskazaniem następcy. 

3. Decyzje Walnego Zgromadzenia Izby w sprawach wymienionych w ustępie 1 pkt. 1, 4, 5, 6, 7 

mogą być podjęte wyłącznie na posiedzeniu plenarnym. 

 § 25  

Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Izby wybieranych przez Walne Zgromadzenie przysługuje 

jedynie członkom zwyczajnym.  

Głosowanie tajne odbywa się przy wyborze i odwołaniu organów Izby oraz w każdej sprawie na 

żądanie 1/10 obecnych na Walnym Zgromadzeniu.  

 § 26  

Kadencja władz wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby jest czteroletnia. 

Jeżeli przez dwie kolejne kadencje funkcję Prezesa Izby pełni ta sama osoba, nie może ona 

kandydować na Prezesa Izby w wyborach następujących bezpośrednio po upływie tych kadencji. 



 ZARZĄD  

 § 27  

Zarząd jest władzą izby upoważnioną do decydowania we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych w 

niniejszym Statucie dla innych organów. 

 § 28  

Zarząd jest 4 - 9 osobowy. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu. W jego skład 

wchodzi Prezes, dwóch Wice Prezesów, Sekretarz i od 3 -5 członków. 

 § 29 

Prezes Izby kieruje pracami Zarządu i przewodniczy jego posiedzeniem. 

Prezes Izby lub upełnomocniony przez niego członek Zarządu reprezentuje Izbę na zewnątrz. 

Prezesowi przysługuje prawo veta wobec uchwał i decyzji Zarządu, które Prezes uzna za sprzeczne z 

prawem albo ze Statutem. Veto Prezesa ma ten skutek, że uchwała albo decyzja Zarządu zostaje 

oddana pod konsultacje Walnego Zgromadzenia Izby. 

Prezes albo upoważniony Vice-Prezes reprezentuje Zarząd na posiedzeniach Rady Głównej Izby. 

 § 30  

Prezes i członkowie Zarządu nie pozostają w Izbie w stosunku pracy. Przepis ten nie stoi na 

przeszkodzie uchwalenia przez Walne Zgromadzenie gratyfikacji dla Prezesa i członków Zarządu.  

§ 31  

W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub, gdy z jakiejkolwiek przyczyny nie jest on w stanie 

sprawować swej funkcji do końca kadencji, Zarząd wybierze spomiędzy osób posiadających bierne 

prawo wyborcze członka tymczasowo pełniącego obowiązki do najbliższego plenarnego posiedzenia 

Walnego Zgromadzenia Izby.  

Zarząd nie może liczyć więcej niż pięciu członków tymczasowych.  

Jeżeli przypadek oznaczony w ust. 1 dotyczy Prezesa nadzwyczajne plenarne posiedzenie Walnego 

Zgromadzenia Izby zwoła niezwłocznie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który jednocześnie 

powierzy obowiązki Prezesa jednemu z Wiceprezesów.  

Jeżeli przypadek oznaczony w ust. 1 wydarzy się po raz trzeci w trakcie tej samej kadencji, Prezes 

zwoła nadzwyczajne plenarne posiedzenie Walnego Zgromadzenia Izby.  

Jeżeli cały Zarząd ustąpi bądź utraci zdolność działania obowiązki Prezesa przejmuje do czasu 

zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

 



 § 32  

Bezpośrednie wykonanie prac w zakresie działalności statutowej Izby należy do Biura Zarządu. 

Biuro Zarządu we wszystkich swoich czynnościach podporządkowane jest Zarządowi. 

 § 33  

Biurem kieruje Dyrektor będący etatowym pracownikiem Izby.  

Dyrektorowi Biura IP-H ZR podlegają wszyscy pracownicy Izby.  

Funkcję pracodawcy, w rozumieniu przepisów prawa pracy, wobec wszystkich pracowników IP-H 

ZR sprawuje Sekretarz Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.  

§ 34  

Dyrektor Biura Zarządu bierze udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

 § 35  

Zarząd może utworzyć lokalne oddziały Izby, jeżeli liczba członków na danym terenie to uzasadnia. 

§ 36  

Zarząd sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością wyodrębnionych jednostek gospodarczych 

Izby i powołuje kierowników tych jednostek.  

 § 37  

Pisma Zarządu podpisuje Prezes Izby lub upoważniona przez niego osoba. 

 KOMISJA REWIZYJNA  

 § 38  

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. 

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu. 

 § 39 

Szczegółowy regulamin i zasady pracy komisji określa komisja przedstawiając go za pośrednictwem 

Prezesa do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Izby. Zarząd może przedstawiać swoje uwagi i 

zastrzeżenia do regulaminu Komisji. 

 



 § 40  

Komisja Rewizyjna: 

przedstawia Zarządowi uwagi i wnioski dotyczące działalności Izby, 

składa Walnemu Zgromadzeniu Izby sprawozdanie ze swojej działalności i wyników kontroli 

finansowej oraz przedkłada wniosek w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium. 

 § 41 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w 

roku. 

Prezes Izby może zażądać przeprowadzenia przez Komisję szczegółowej kontroli tematycznej. 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów nie będących członkami Izby, których koszty pokryje 

Izba w ramach przyznanych Komisji środków. Prezes może wnieść skuteczny sprzeciw co do 

wyznaczenia przez Komisję eksperta spoza Izby. 

 SĄD KOLEŻEŃSKI  

 § 42  

Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych i dwóch członków kooptowanych spośród 

osób mających kwalifikacje prawnicze. Rada Izby może wnieść skuteczny sprzeciw co do kooptacji 

konkretnej osoby. 

 § 43  

Zasady powoływania członków Sądu Koleżeńskiego, sposób kooptacji oraz tryb postępowania przed 

Sądem określi regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Izby.  

 § 44  

Do właściwości Sądu Koleżeńskiego należy: 

rozpatrywanie sporów niemajątkowych między członkami Izby wynikających z członkostwa, 

rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu bądź zbioru zasad i 

obyczajów kupieckich, 

dokonywanie wykładni postanowień regulaminu Resursy kupieckiej 

 § 45  

1. Orzeczeniem Sąd Koleżeński może:  

-    zobowiązać członka do wykonania bądź zaniechania czynności będących przedmiotem sporu,  



-    zobowiązać członka do honorowego zadośćuczynienia poprzez oświadczenie,  

-    udzielić upomnienia,  

-    wykluczyć z Izby,  

-    uniewinnić członka Izby  

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi Izby odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia.  

V. GOSPODARKA FINANSOWA  

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY  

 § 46  

Izba finansuje swoją działalność w oparciu o preliminarz przychodów i rozchodów. 

 § 47  

1.  Na przychody Izby składają się: 

-    wpisowe i składki członkowskie, 

-    opłaty za korzystanie ze świadczeń Izby, 

-    wpłaty członków na wspólne przedsięwzięcia, 

-    wpłaty z tytułu udzielanych pożyczek, gwarancji finansowych oraz dokonanych lokat, 

-    dochody z majątku trwałego Izby, 

-    dochody z wyodrębnionej działalności gospodarczej, 

-    inne dochody 

2.  Na rozchody Izby składają się: 

-    wydatki bieżące na prowadzenie działalności statutowej, 

-    inwestycje i lokaty wolnych środków, 

-    pożyczki celowe udzielane członkom 

-    wydatki na fundusze i udziały we wspólnych przedsięwzięciach, 



-    wydatki socjalne na rzecz członków, 

-    inne rozchody. 

 § 48  

Wszystkie przychody i rozchody muszą być uwidocznione w rocznym sprawozdaniu Zarządu 

przedkładanym Walnemu Zgromadzeniu. Sprawozdanie to Zarząd przesyła wszystkim członkom 

zwyczajnym najpóźniej 14 dni przed terminem zwyczajnego posiedzenia plenarnego Walnego 

Zgromadzenia. Na życzenie członka nadzwyczajnego sprawozdanie zostanie temu członkowi 

udostępnione przez Zarząd w ostatnim miesiącu przed terminem zwyczajnego posiedzenia 

plenarnego. 

 § 49  

Komisja Rewizyjna może zażądać sporządzenia i przedstawienia sprawozdania obejmującego krótszy 

okres oraz w innym terminie niż określono w & 53. W razie gdy Zarząd nie zastosuje się do tego 

żądania w terminie jednego miesiąca od jego złożenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwoła 

nadzwyczajne posiedzenie plenarne Walnego Zgromadzenia Izby. 

 § 50  

Izba tworzy fundusze: 

-    zasobowy 

-    bieżący, 

-    gwarancyjny 

-    fundusze celowe, 

-    inne fundusze wynikające z obowiązujących przepisów. 

 § 51  

Zarząd przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Izby zasady tworzenia i wykorzystania funduszy, o 

których mowa w § 50 oraz stosowne regulaminy do zatwierdzenia, załączając opinię Komisji 

Rewizyjnej, co do funduszy, które Izba będzie tworzyła.  

 § 52  

Decyzje o uszczupleniu funduszu zasobowego może podjąć Zarząd jedynie za zgodą Walnego 

Zgromadzenia Izby. 

 § 53  

Rozporządzanie prawami majątkowymi Izby wymagają dla swej ważności podpisów osoby 

upoważnionej do reprezentowania Izby oraz Sekretarza.  



Zaciągnięcie zobowiązań do wartości 10.000,- zł dla swej ważności wymagają podpisów osoby 

upoważnionej do reprezentowania Izby oraz Sekretarza a powyżej wartości 10.000,- zł, uchwały 

Zarządu Izby.  

Za gospodarkę finansową, majątek i fundusze Izby oraz prawidłową realizację planu finansowego 

odpowiada Zarząd.  

 § 54  

Sprzedaż bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości będącej własnością Izby może nastąpić 

wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia Izby. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 § 55  

Zmiana Statutu i rozwiązania Izby może nastąpić skutkiem uchwały Walnego Zgromadzenia Izby, za 

którą głosowała więcej niż połowa członków zwyczajnych 

Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 21.06.1991r. z późniejszymi zmianami z dnia 01.12.1992r., 

26.04.1993r i 09.11.1994r. w § 1, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 33, 40, 44, 48, 54, 55, 57; 

§ 28, 31 i 33 z dnia 17 .04.1997, 16.04.1999 w § 1, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 44, 46, z dnia 

29.04.2004 r. w § 2, 3, 14, 29, 56, 58 oraz z dnia 31.03.2006 r. w § 3, 6, 7,  8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

18, 20, 21, 22, 24, 25, 30, 31, 33, 36,  38-42, 43, 48, 50, 56, 60 zatwierdzonymi uchwałami Walnych 

Zgromadzeń Izby Przemysłowo- Handlowej Ziemi Radomskiej. 

 

 

 
 

 

 


