Regulamin Oddziału WIPH w Gnieźnie.

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne.

1
Oddział WIPH w Gnieźnie zwany dalej "Oddziałem", nosi nazwę: Gnieźnieński Oddział WIPH.

2
Terenem działania Oddziału jest województwo Wielkopolskie, a siedzibą miasto Gniezno.

3
Oddział działa zgodnie niniejszym Regulaminem uchwalonym na podstawie Statutu WIPH.

4
Oddział używa pieczęci (poza adresowymi) okrągłej z napisem: „Wielkopolska Izba
Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu Oddział Gnieźnieński”. Wzór i wielkość pieczęci ustala
Prezydium Izby.

5
Oddział może tworzyć Przedstawicielstwa Terenowe i określać zasady ich działania.

6
Oddział może być członkiem międzynarodowych, krajowych i lokalnych organizacji
wspierających rozwój gospodarczy regionu.

ROZDZIAŁ 2
Organizacja Oddziału, zadania Oddziału, sposoby ich realizacji.
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1. Odział grupuje wszystkich członków WIPH mających siedzibę na terenie powiatu
gnieźnieńskiego oraz innych członków WIPH którzy zadeklarują taką wolę.
2. W pracach Oddziału, z głosem doradczym, mogą brać udział jednostki wykazujące
zainteresowanie członkostwem w Izbie.
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1. Podstawowym zadaniem Oddziału jest realizacja funkcji samorządu gospodarczego i
reprezentowanie interesów członków Izby z obszaru działania Oddziału.
2. Do zakresu działania Oddziału należy w szczególności:
a) reprezentowanie Izby wobec władz państwowych i samorządowych,
b) reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,
c) dążenie do doskonalenia i rozwoju przedsiębiorczości na terenie działania
Oddziału,
d) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności
gospodarczej,
e) dążenie do wzrostu ilości członków WIPH,
f) realizacja innych zadań wynikających ze statutowej działalności WIPH,
g) inspirowanie i rozwijanie współpracy gospodarczej członków Izby z zagranicą,
h) stanie na straży przestrzegania dobrych obyczajów kupieckich w stosunkach
między członkami Izby,
i) prowadzenie działalności kulturalnej, oświatowo-wychowawczej, szkoleniowej,
sportowo-turystycznej i towarzyskiej służącej integracji środowisk gospodarczych,
j) działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z
regionu Wielkopolski.
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Oddział realizuje swoje zadania poprzez:
1. Wystąpienia do organów państwowych i samorządowych wszystkich szczebli oraz do
organizacji krajowych i zagranicznych, popierające prawnie i gospodarczo uzasadnione
inicjatywy i działania członków Izby.
2. Uczestnictwo w konsultacjach społecznych i delegowanie swych przedstawicieli do
gremiów doradczych przy organach państwowych i samorządowych.
3. Opracowanie opinii, ekspertyz i pytań zmierzających do ujednolicenia wykładni przepisów
prawnych.
4. Współpracę z terenowymi organami państwowymi i samorządowymi w realizacji
przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Izby.
5. Organizowanie i prowadzenie dla członków Izby doradztwa prawnego, ekonomicznego,
technicznego, organizacyjnego oraz prowadzenie działalności informacyjnej w tym
zakresie.
6. Ustanowienie ekspertów Izby i prowadzenie ich list dla dziedzin pozostających w związku z
działalnością członków Izby.
7. Prowadzenie we własnym zakresie bądź na zlecenie działalności badawczej, szkoleniowej i
popularyzatorskiej.
8. Rekomendowanie członkom Izby przedsięwzięć zmierzających do unifikacji oraz
komputeryzacji systemów: kontroli jakości, dokumentacji, oznakowania towarów,
ewidencji obrotów i innych.
9. Urządzanie i prowadzenie giełd oraz targów, wystaw, pokazów krajowych i zagranicznych
jak również organizowanie udziału członków w tego typu działaniach.
10. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z izbami przemysłowo-handlowymi oraz
towarzystwami o podobnym zakresie działania.
11. Zjednywanie rynków zagranicznych dla eksportu wyrobów i usług członków Izby oraz
pozyskiwanie partnerów zagranicznych do kooperacji produkcyjnej, technologicznej i
finansowej.
12. Organizację rozstrzygania sporów między podmiotami gospodarczymi w drodze
sądownictwa arbitrażowego i mediacji.
13. Ogłaszanie zbioru zasad i zwyczajów kupieckich oraz stosowanie środków statutowych w
celu ich przestrzegania.
14. Prowadzenie odpowiedniej działalności wydawniczej.

ROZDZIAŁ 3
Władze Oddziału.
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1. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zgromadzenie Oddziału,
b) Rada Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.
2. Kadencja władz trwa cztery lata.

11
1. Ukonstytuowanie Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału następuje na pierwszych ich
zebraniach.
2. Radzie Oddziału oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału przysługuje prawo dokonywania zmian
w swoich składach. Zmiany te mogą być wynikiem odwołania, rezygnacji członków tych
organów lub ustania członkostwa w WIPH firmy, którą reprezentuje dany członek.
3. Rada oddziału i komisja rewizyjna mogą dokooptować do swoich organów nowych
członków, z tym że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków pochodzących z wyboru.
4. W razie ustąpienia Przewodniczącego Rady Oddziału lub Komisji Rewizyjnej Oddziału w
trakcie trwania kadencji, pracami danego organu, do najbliższego Walnego Zgromadzenia
Oddziału, kieruje Wiceprzewodniczący. W przypadku jeżeli wybrany został więcej niż
jeden Wiceprzewodniczący pełniący obowiązki Przewodniczącego zostaje wskazany w
drodze tajnego głosowania członków danego organu.
5. Ustąpienie większej niż 1/3 liczby członków Rady lub Komisji Rewizyjnej powoduje
konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia Oddziału i dokonania wyborów.
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1. Posiedzenia władz Oddziału mogą się odbywać w dwóch terminach, przy czym posiedzenie
w drugim terminie nie może się rozpocząć wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.
2. Na posiedzeniu odbywającym się w pierwszym terminie uchwały mogą być podjęte, jeżeli
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków danej władzy, uprawnionych do
głosowania.
3. Na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie uchwały mogą być podjęte bez
względu na liczbę osób biorących udział w posiedzeniu.
4. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego danej władzy Oddziału.
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WALNE ZGROMADZENIE
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału.
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Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie zmian regulaminu Oddziału,
b) uchwalanie programów działania Oddziału,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału,
d) wybór władz Oddziału ,
e) udzielenia absolutorium Radzie Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
f) rozpatrywanie spraw wniesionych pod obrady przez członków Oddziału i Komisji
Rewizyjnej,
g) uchwalanie rocznego budżetu Oddziału,
h) powoływanie stałych oraz doraźnych Komisji Problemowych i pełnomocników
Oddziału.
15
Walne Zgromadzenia Oddziału mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
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1. Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Oddziału stosownie do potrzeb nie
rzadziej jednak niż raz na rok, w terminie do 31 grudnia każdego roku.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Rada Oddziału i
zawiadamia członów Oddziału nie później niż 14 dni przed terminem zwołania.
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1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę z własnej inicjatywy lub na
wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na prośbę 1/3 liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rada zwołuje (na wniosek jak w ptk.1) w terminie 14
dni od otrzymania wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje tylko w
sprawach zawartych w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
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1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:
a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Oddziału Izby mający siedzibę na
obszarze działania Oddziału,
b) z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Członkowie nie będący osobami fizycznymi są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu
przez swoich przedstawicieli.
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1. Jeżeli szczególne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, uchwały władz Oddziału
zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności minimum połowy uprawnionych do
głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Oddziału.
2. Głosowania odbywają się w sposób jawny, chyba że inaczej stanowią postanowienia
Regulaminu bądź uchwała władz Oddziału w danej sprawie.
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RADA ODDZIAŁU
Do kompetencji Rady należy:
1. Reprezentowania Oddziału na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Oddziału pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.
3. Zapewnienie realizacji uchwał Walnych Zgromadzeń Oddziału i Prezydium WIPH.
4. Zaciąganie zobowiązań w imieniu Oddziału w ramach uchwalonego budżetu.
5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Oddziału.
6. Wnioskowanie o przyjęcie do Izby nowych członków, mających siedzibę na obszarze
działania Oddziału.
7. Wnioskowanie o skreślenie lub wykluczenie z członkostwa w Izbie podmiotów mających
siedzibę na obszarze działania Oddziału.
8. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby.
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1. Radę Oddziału tworzą 4 – 10 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu przy udziale osób, o których mowa w ust.
1 wybierając ze swojego składu: przewodniczącego, 1 - 2 wiceprzewodniczących,
sekretarza i skarbnika.
3. Przewodniczący Rady jest jednocześnie Prezesem Gnieźnieńskiego Oddziału WIPH i jest na
to stanowisko powoływany przez Prezydenta Izby.
3. Posiedzenia Rady Oddziału są zwoływane stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Termin, miejsce i porządek obrad Rady Oddziału ustala jej przewodniczący z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy liczby członków Rady Oddziału,
zawiadamiając o tym jej członków nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
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KOMISJA REWIZYJNA
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie, co najmniej raz do roku, kontroli całokształtu działania Oddziału.
2. Ocena działalności statutowej i finansowej Oddziału oraz występowanie z odpowiednimi
wnioskami.
3. Żądanie od Rady wyjaśnień w sprawie jej działalności oraz określanie terminu i sposobu
usunięcia dostrzeżonych nieprawidłowości.
4. Występowanie z wnioskami w sprawie absolutorium dla Rady na Walnym Zgromadzeniu.
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2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Rady Oddziału.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w zależności od potrzeb zwołuje Przewodniczący Komisji
nie rzadziej niż raz na kwartał .
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Oddziału.

ROZDZIAŁ 4
Fundusze Oddziału.
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1. Fundusze Oddziału składają się:
a) ze składek członków,
b) z dotacji, subwencji i darowizn,
c) z wpływów z działalności gospodarczej po uzyskaniu stosownej zgody Prezydium
WIPH.

2. Zasady gospodarki finansowej Oddziału określa Prezydium WIPH i uchwały Walnego
Zgromadzenia Oddziału.
3. Fundusze Oddziału w pierwszej kolejności przeznaczane winny być na:
a) wspólną promocję i reklamę członków Oddziału,
b) wydawnictwa dostarczające niezbędnych informacji prawno-organizacyjnych i
branżowych dla członków Oddziału,
c) pomoc zwrotną, w przypadkach losowych, dla poszczególnych członków.
d) inne wydatki określone w rocznym budżecie.
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Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Oddziału
wymagane jest zgodne pisemne współdziałanie przewodniczącego oraz skarbnika lub dwóch
upoważnionych przedstawicieli Rady.

ROZDZIAŁ 5
Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Oddziału.
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1. Zmiana Regulaminu może być uchwalona przez Walne Zgromadzenie Oddziału większością
co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do
głosowania.
2. Dla swojej ważności uchwała wymaga zatwierdzenia przez Prezydium WIPH.
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Rozwiązanie Oddziału następuje gdy:
1. Walne Zgromadzenie większością co najmniej 2/3 głosów w obecności przynajmniej 1/2
uprawnionych podejmie stosowną uchwałę zatwierdzoną Prezydium WIPH.
2. Podejmie stosowną uchwałę.
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W przypadku rozwiązania Oddziału likwidatora wyznacza Prezydium WIPH.
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W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie uregulowania
Statutu WIPH.

Regulamin opracowano na podstawie Statutu WIPH i zatwierdzono przez Prezydium WIPH.
Uchwałą nr …………………………Z A T W I E R D Z A M.

Prezydium WIPH

