STATUT
POLSKIEJ IZBY OCHRONY

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Polska Izba Ochrony, zwana dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego
działającą na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz
niniejszego Statutu. Izba posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jej siedzibą miasto
Warszawa.
3. Izba ma prawo zakładania regionalnych oddziałów lub regionalnych przedstawicielstw,
jako wewnętrznych ogniw organizacyjnych, działających w oparciu o regulaminy.
4. Izba może nawiązywać współpracę lub być członkiem
międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

krajowych

bądź

5. Izba może powoływać sekcje tematyczne oraz komisje problemowe.
6. Izba używa prawnie chronionego logo w postaci stylizowanej głowy orła w kolorze
niebieskim, odznaki oraz legitymacji członkowskiej ustanawianej przez Zarząd Polskiej
Izby Ochrony, zwany dalej „Zarządem”.
7. Izba używa pieczęci podłużnej ze swoją nazwą i adresem oraz pieczęci okrągłej z
napisem w otoku „Polska Izba Ochrony”, a także wyróżniającego Izbę logo.
8. Izba może ustanowić odznakę według wzoru przyjętego przez Walne Zgromadzenie i
zatwierdzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady przyznawania i noszenia
odznaki ustala Zarząd.
9. Izba może używać nazwy w języku angielskim: Polish Chamber of Security.

ROZDZIAŁ II
ZADANIA IZBY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§2
Do podstawowych zadań Izby należy:
1. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych oraz zawodowych zrzeszonych
Członków w zakresie wykonywanej przez nich działalności, o której mowa w § 4 lit. a - g, w
szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji
społeczno – gospodarczych i zawodowych.
2. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zasad funkcjonowania
gospodarki oraz uczestniczenie w przygotowaniu aktów prawnych w tym zakresie, w
szczególności aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, o której mowa w § 4
lit. a-g.
3. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, opracowywanie i
doskonalenie norm rzetelnego postępowania.
4. Tworzenie atmosfery społecznego zaufania do zrzeszonych członków.
5. Inicjowanie, rozwijanie i propagowanie postaw oraz działań sprzyjających poprawie
bezpieczeństwa obywateli oraz ich mienia.
§3
Izba realizuje swoje zadania poprzez:
1. Współpracę z organami administracji rządowej oraz samorządowej.
2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami samorządu gospodarczego i
zawodowego.
3. Współpracę z instytucjami gospodarczymi, naukowymi i społecznymi.
4. Organizację współpracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby.
5. Zapewnienie Członkom Izby pomocy organizacyjno – prawnej oraz doradztwa
dotyczącego ich działalności.
6. Przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących działalności
członków Izby.
7. Gromadzenie i udostępnianie Członkom Izby informacji z zakresu warunków działalności
w Polsce i zagranicą oraz promowanie ich działalności.
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8. Delegowanie przedstawicieli Izby do zespołów doradczych organów władzy i
administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji.
9. Wdrażanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej
Członków Izby.
10. Prowadzenie działalności gospodarczej dla zapewnienia środków do realizacji
statutowych celów Izby. Działalność gospodarcza prowadzona przez Izbę nie może być
konkurencyjna do działalności gospodarczej prowadzonej przez jej Członków.
11. Nadawanie, na podstawie określonych kryteriów i regulaminu, Rekomendacji dla firm
Członków Izby, potwierdzających ocenę jakości, profesjonalizmu, rzetelności i
przestrzegania zasad etyki w wykonywanej działalności.
12. Prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.
13. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania
polubownego lub pojednawczego.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO
§4
Członkiem Izby może zostać przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub inny
podmiot prowadzący działalność w zakresie:
a) ochrony osób i mienia i zarządzania bezpieczeństwem,
b) projektowania, produkcji i naprawy oraz obrotu towarowego w zakresie technicznych
urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia,
c) doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa,
d) detektywistyki,
e) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i
technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
f) szkolenia i doskonalenia zawodowego w zakresach wymienionych w lit a - e,
g) reklamowym, promocyjnym i wydawniczym w zakresach wymienionych w lit. a – e.
§ 4a
Podmiot współpracujący z Członkiem Izby w zakresie, o którym mowa w § 4 lit. a – g,
akceptujący statutowe cele i zadania Izby, o których mowa w § 2 i § 3, może zostać
Członkiem Współpracującym.
§ 4b
Podmiot zainteresowany statutowymi celami i zadaniami Izby, o których mowa w § 2 i § 3,
oraz wspieraniem ich realizacji może zostać Członkiem Wspierającym.
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§ 4c
Decyzje o przyjęciu Członka Współpracującego lub Członka Wspierającego w poczet
członków Izby oraz ich odwołania rozpatruje się na zasadzie § 5.

§5
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd po spełnieniu wymogów
określonych w „Regulaminie przyjmowania członków”, będącym załącznikiem nr 1 do
niniejszego Statutu.
2. Wnioskodawcy, którego wniosek o przyjęcie został przez Zarząd odrzucony, przysługuje prawo
odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu.
3. Wobec organów Izby, Członków Izby reprezentują członkowie zarządów zgodnie z zasadą
reprezentacji wskazani w ankiecie akcesyjnej, wspólnicy spółek cywilnych, jawnych lub
prokurenci, a w przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych te osoby ujęte w ankiecie
Członka Izby.
§6
1. Walne Zgromadzenie może nadać honorowe tytuły:
a) Prezesa Honorowego Polskiej Izby Ochrony – osobom, które przez co najmniej
trzy kadencje piastowały funkcję Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ochrony i
wyróżniły się szczególnym wkładem i zaangażowaniem w rozwój Izby,
b) Członka Honorowego Polskiej Izby Ochrony – osobom fizycznym, przedsiębiorcom
lub innym podmiotom, które położyły szczególne zasługi na rzecz zadań
ustawowych i statutowych Izby.
2. Walne Zgromadzenie może pozbawić tytułu honorowego w przypadku, gdy wyróżniona
osoba, przedsiębiorca lub podmiot sprzeniewierzą wartościom leżącym u podstaw
powołania Polskiej Izby Ochrony.
ROZDZIAŁ IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA IZBY
§7
1. Do podstawowych praw Członka Izby należy:
a) czynne i bierne prawo wyborcze,
b) prawo do korzystania ze wszystkich, podejmowanych na rzecz Członków, świadczeń i
działań Izby,
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c) otrzymywanie, po spełnieniu wymogów określonych w „Regulaminie Rekomendacji”
uchwalonym przez Zarząd, Rekomendacji, o której mowa w § 3 pkt 11.
d) wysuwanie wniosków i postulatów wobec organów Izby,
e) korzystanie z pomocy Izby w zakresie prowadzonej przez siebie działalności,
f) prawo do używania logo Izby, z napisem świadczącym o przynależności do Izby,
g) prawo odwołania się od decyzji wszystkich wybieralnych organów Izby do Walnego
Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organu.
1a. Członek Współpracujący i Członek Wspierający mają prawa określone w pkt 1 lit. b-g oraz
w § 8, przy czym wymienioną wym. w lit. c rekomendację w ich przypadku, zastępuje się
dokumentem o charakterze indywidualnym, oddającym charakter członkostwa lub wkład w
realizację statutowych celów i zadań Izby.
2. Do podstawowych obowiązków Członka Izby należy:
a) przestrzeganie Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
b) uczestniczenie w pracach Izby oraz udział w Walnych Zgromadzeniach,
c) terminowe regulowanie składek członkowskich
wynikających z przynależności do Izby,

oraz

ustalonych

zobowiązań

d) prowadzenie działalności gospodarczej w sposób zgodny z obowiązującym stanem
prawnym oraz z zasadami etyki i sztuki zawodowej.
2a. Członek Współpracujący opłaca składki członkowskie w wysokości 10 zł miesięcznie. W
przypadku gdy jest on przedsiębiorcą większym od Członka Izby, składka tego Członka Izby
wzrasta do odpowiedniego poziomu, zgodnego z systemem płatności składek członkowskich.
2b. Członek Wspierający może wnosić do Izby kwoty pieniężne zadeklarowane, jako
zobowiązanie wynikające z przynależności do Izby, o którym mowa w § 14 pkt 4.
3.
Członek Honorowy Polskiej Izby Ochrony ma prawo nosić odznakę Izby, uczestniczyć z
głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu, konferencjach i spotkaniach oraz być
zapraszanym na imprezy okolicznościowe organizowane przez Izbę.
4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 lit. c nie dotyczy Członka Honorowego Polskiej Izby
Ochrony.
§8
1. Członkowie Izby mogą uczestniczyć w pracach powołanych przez Zarząd sekcji
tematycznych oraz komisji problemowych.
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2. Tryb powołania i zakres działania sekcji oraz komisji ustala Zarząd.
3. Członek Izby może jednocześnie uczestniczyć w pracach kilku sekcji i komisji.

ROZDZIAŁ V

UTRATA CZŁONKOSTWA
§9
1. Utrata członkostwa w Izbie następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia z Izby z dniem wskazanym przez Członka Izby w pisemnym
oświadczeniu o wystąpieniu z Izby, skierowanym do Zarządu z trzy miesięcznym
wyprzedzeniem w stosunku do daty zamierzonego wystąpienia,
b) utraty wymaganych prawem uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej,
c) zaprzestania prowadzenia działalności w zakresie przedmiotowego działania Izby,
d) wykluczenia z Izby.
2. Wykluczenie z Izby następuje uchwałą Zarządu z powodu:
a) nieprzestrzegania obowiązującego stanu prawnego,
b) działania na szkodę Izby lub jej Członków,
c) niewywiązywania się ze statutowych obowiązków,
d) zalegania z opłacaniem składek członkowskich oraz ustalonych zobowiązań wynikających
z przynależności do Izby przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Szczególne przypadki braku możliwości terminowego opłacania składek oraz ustalonych
zobowiązań wynikających z przynależności do Izby Zarząd może rozpatrywać
indywidualnie.
4. Ponowne przyjęcie w poczet Członków Izby może nastąpić po ustaniu przyczyny
wykluczenia, jednak nie wcześniej niż po upływie pół roku od daty wykluczenia.
5. Decyzję o ponownym przyjęciu w poczet Członków Izby podejmuje Zarząd, po
szczegółowym rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego.
6. Po utracie członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Izby.
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7. Zarząd wydaje decyzję o zawieszeniu w prawach Członka Izby lub zakończeniu tego
okresu, w przypadku przedstawieniu stosownego wniosku oraz dokumentów
potwierdzających zawieszenie lub wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
przez Członka Izby.
8. W sprawach utraty członkostwa w Izbie lub wykluczenia Członka Współpracującego i
Członka Wspierającego, postanowienia pkt 1-7 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI
ORGANY IZBY, TRYB WYBORU I ODWOŁANIA, KADENCJA, ZAKRES DZIAŁANIA
§ 10
1. Organami Izby są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Komisja Arbitrów.
2. Walne Zgromadzenie może powołać inne organy Izby oraz określić dla nich cele i zakres
działania.
§ 11
1. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie.
2. Każdy Członek Izby może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez więcej niż
jednego umocowanego przedstawiciela, jednakże każdemu Członkowi Izby przysługuje
tylko jeden mandat, odpowiadający numerowi ewidencyjnemu Członka Izby.
2a) Każdemu Członkowi Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu,
spośród osób, o których mowa w § 5 pkt 3, tylko jednego kandydata do trzech
wybieralnych organów Izby (Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Arbitrów).
3. Mandat Członka Izby może być przekazany na podstawie pisemnego upoważnienia
umocowanemu przedstawicielowi. Jeden przedstawiciel nie może dysponować więcej niż
trzema mandatami włączając własny.
4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają osoby, o których mowa w § 5 pkt 3,
natomiast prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) - osoby wyżej wymienione oraz
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inne osoby posiadające pełnomocnictwo szczegółowe Członka Izby, które dokonały
akredytacji i dysponują mandatem lub mandatami.
5. Członkiem wybieralnych organów Izby może być osoba, która nie była skazana
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, posiadająca bierne prawo wyborcze,
o której mowa w pkt 4, obecna na Walnym Zgromadzeniu, a ponadto niebędąca
członkiem wybieralnego organu innej organizacji gospodarczej czy społecznej, której
przedmiotem jest jedna z działalności wymienionych w § 4 lit. a – g.
6. Wybór z naruszeniem warunków, o których mowa w ust. 5 jest nieważny, a przyjęcie
funkcji, o której mowa w ust. 5 po wyborze powoduje równoczesną z przyjęciem takiej
funkcji utratę członkostwa w organach Izby.
§ 12
1. Walne Zgromadzenie może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2.
Walne Zgromadzenie zwołane w trybie zwyczajnym, zwane dalej „Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem”, odbywa się co najmniej raz na dwa lata.
3.
Na żądanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/4 Członków Izby, zwołuje
się walne zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym, zwane dalej „Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniem”.
4.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub w szczególnych przypadkach
Komisja Rewizyjna, z inicjatywy własnej bądź na żądanie co najmniej 1/4 Członków Izby.
5.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje się zawiadomieniami
wysłanymi listami poleconymi lub w inny sposób gwarantujący dotarcie do adresata,
najpóźniej na 14 dni przed terminem obrad z podaniem proponowanego porządku obrad.
6.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonuje się w dowolnej formie
gwarantującej zawiadomienie przynajmniej 2/3 Członków Izby.
§ 13
1. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia w I terminie konieczny jest udział powyżej
połowy reprezentowanych Członków Izby.
2. Brak quorum w I terminie stanowi podstawę do niezwłocznego zwołania Walnego
Zgromadzenia w II terminie, którego uchwały posiadają moc obowiązującą bez względu
na liczbę jego uczestników.
3. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący prezydium, wybrany w głosowaniu
jawnym przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

8

§ 14
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, bez względu na tryb jego zwołania, należy
podejmowanie decyzji w sprawach:
1. Uchwalania kierunków i programów działania Izby.
2. Powoływania i odwoływania członków organów Izby.
3. Uchwalania Statutu oraz dokonywania w nim zmian.
4. Ustalania wysokości składek
przynależności do Izby.

członkowskich

oraz

zobowiązań

wynikających

z

5. Uchwalania regulaminów prac organów Izby stanowiących załączniki do Statutu.
6. Rozpatrywania sprawozdań z pracy organów Izby oraz udzielania absolutorium Zarządowi
na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrywania odwołań od decyzji Zarządu oraz pozostałych organów Izby.
8. Rozwiązania Izby.
9. Podziału funduszy w przypadku rozwiązania Izby.
10. Podejmowania decyzji w przedmiocie dysponowania zgromadzonymi środkami
finansowymi z uwzględnieniem poszczególnych zadań Izby.
11. Innych, wynikających z realizacji celów statutowych.
§ 14a
1. W sprawach wymienionych w § 14 pkt 3a, 5, 10 i 11, Zarząd może przeprowadzić
głosowanie uchwał, mających moc uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia, o których mowa
w § 17 pkt 2 lit. b, z wykorzystaniem technicznych i elektronicznych środków łączności i
wcześniejszym zapoznaniu Członków Izby z przedmiotem projektu uchwały lub decyzji wraz z
uzasadnieniem.
2. W sprawach, o których mowa w § 14 pkt 5, w przypadku zmiany Regulaminu Komisji
Rewizyjnej, konieczny jest jej wniosek, złożony Zarządowi Izby na zasadzie § 23 lit. b.
3. Do ważności uchwały lub decyzji, konieczna jest większość pozytywnych głosów
przewyższająca liczbę połowy wszystkich Członków Izby według stanu przynależności
(większość bezwzględna), na dzień terminu zakończenia głosowania.
4. Udział w głosowaniu w formie, o której w pkt 1, jest obowiązkiem Członka Izby,
wskazanym w § 7 pkt 2 lit. b Statutu Polskiej Izby Ochrony.

9

5. Zapoznanie Członków Izby przez Zarząd z projektem uchwały lub decyzji następuje co
najmniej na 2 tygodnie przed zarządzeniem 7 - dniowego terminu do głosowania, który to
termin może nastąpić bezpośrednio po okresie zapoznania się lub zostać wskazany później.
6. Komisja Rewizyjna, w zakresie pełnienia nadzoru nad zgodnością działań Zarządu ze
Statutem Izby i uchwałami Walnego Zgromadzenia, o czym mowa w § 23, zatwierdza
prawidłowość i ważność głosowania i treści uchwały lub decyzji.
§ 15
1. Decyzje Walnego Zgromadzenia podejmowane są w formie uchwał i zapadają zwykłą
większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków w poszczególnych wybieralnych organach Izby.
3. Zmiany w Statucie Izby mogą zapaść w trybie pierwszego terminu lub z powodu braku
quorum w drugim terminie uchwałą podjętą w głosowaniu jawnym z udziałem co
najmniej 1/3 Członków Izby.
4. Do ważności uchwały dotyczącej rozwiązania Izby wymagane jest 2/3 głosów wszystkich
Członków Izby.
5. Kadencja wybieralnych organów Izby trwa 4 lata i może ulec zmianie w trybie uchwały
podjętej przez Walne Zgromadzenie.
6. Wybór członków organów Izby następuje w głosowaniu tajnym.
§ 16
1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków organu wybieralnego, najbliższe Walne
Zgromadzenie może dokonać wyborów uzupełniających.
2. Kadencja członków organów Izby wybranych w wyborach uzupełniających upływa z
dniem zakończenia kadencji organów Izby.

§ 17
1.

Zarząd jest organem wykonawczym Izby wybieranym przez Walne Zgromadzenie i
kierującym jej pracami między posiedzeniami Walnego Zgromadzenia.

2.

Zarząd prowadzi wszystkie, nie zastrzeżone przez Walne Zgromadzenie oraz nie
należące do kompetencji innych organów sprawy Izby, w tym w szczególności:

a) reprezentowanie Izby na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
b) wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia,
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c) prowadzenie bieżącej działalności merytorycznej i finansowej,
d) rozporządzanie majątkiem i funduszami Izby,
e) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,
f) przyjmowanie i wykluczanie członków,
g) powoływanie według potrzeb sekcji tematycznych i komisji problemowych oraz
uchwalanie zasad i regulaminów ich działalności,
h) powoływanie rzeczoznawców i ekspertów z zakresu rodzajów działalności, o której mowa
w § 4 lit. a–e , według określonych procedur,
i) ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Izby w ściśle określonych sprawach
oraz udzielanie im pełnomocnictw szczególnych.
3.

Zarząd, spośród swoich członków, w drodze głosowania, wybiera prezesa, przy czym
wybór prezesa odbywa się w głosowaniu tajnym. Postanowienia § 27 ust. 2 i 3 stosuje się
odpowiednio.

3a.Wybór wiceprezesów odbywa się na posiedzeniu zarządu w terminie nie dłuższym niż 7
dni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia w trybie określonym przez prezesa zarządu.
Postanowienia § 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

4. Członek Zarządu nie może być członkiem innego wybieralnego organu Izby, ani
pracownikiem Biura Zarządu.
§ 18
Do reprezentowania Izby i zaciągania w jej imieniu zobowiązań wymagane jest
współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezesa Zarządu lub
jednego z Wiceprezesów Zarządu.

§ 19
1. Zarząd oraz inne organy Izby mogą powołać Prezydium tego organu.
2. Prezydium wykonuje uprawnienia organu Izby w zakresie udzielonych przez dany organ
upoważnień.
3. W przypadku Regulaminu pracy Prezydium Zarządu, uchwala go Zarząd większością
głosów w głosowaniu jawnym przy obecności na posiedzeniu co najmniej 2/3 Członków
Zarządu.
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4. Upoważnienia udzielone Prezydium przez dany organ wygasają z końcem kadencji organu.
§ 20
1. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu okresowe sprawozdanie ze swojej
działalności, zaś na koniec kadencji z całokształtu działalności w tej kadencji.
2. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności, zaś na
koniec kadencji z całokształtu działalności w tej kadencji.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie Zarządu w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów, udzielając lub odmawiając udzielenia absolutorium.
§ 21
1. Zarząd powołuje Biuro Zarządu do obsługi Izby.
2. Zarząd zatrudnia i zwalnia pracowników Biura Zarządu oraz ustala wysokość ich
wynagrodzeń.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 członków.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania
wybierając spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
Postanowienia § 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innego wybieralnego organu Izby, ani
pracownikiem Biura Zarządu Izby.
§ 23
Komisja Rewizyjna pełni nadzór nad zgodnością działań Zarządu ze statutem Izby i uchwałami
Walnego Zgromadzenia oraz zatwierdza corocznie bilans.
W tym celu Komisja Rewizyjna może:
a)
żądać od Zarządu i pracowników Biura Zarządu wszelkich dokumentów, sprawozdań i
wyjaśnień, przeglądać księgi, dokumenty i sprawdzać bezpośrednio stan majątku,
b)

przedstawiać Zarządowi wnioski i zalecenia,

c)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgłaszać Zarządowi wnioski o zawieszenie,
a Walnemu Zgromadzeniu i Komisji Arbitrów o odwołanie Członka Zarządu,
d)
w szczególnie uzasadnionych przypadkach występować do Komisji Arbitrów o
zawieszenie realizacji uchwały Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
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§ 24
1. Każdemu Walnemu Zgromadzeniu Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie za okresu od
ostatniego Walnego Zgromadzenia.
2. Z końcem kadencji Komisja Rewizyjna stawia wniosek o udzielenie lub nie udzielenie
absolutorium Zarządowi.
3. Walne Zgromadzenie przyjmuje lub odrzuca sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
§ 25
1. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Arbitrów w składzie 3-5 członków.
2. Komisja Arbitrów konstytuuje się w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania,
wybierając spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
Postanowienia § 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Członek Komisji Arbitrów nie może być członkiem innego wybieralnego organu Izby, ani
pracownikiem Biura Zarządu Izby.
4. Każdemu Walnemu Zgromadzeniu Komisja Arbitrów składa sprawozdanie za okres od
ostatniego Walnego Zgromadzenia.
§ 26
1. Zadaniem Komisji Arbitrów jest:
a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Izby obowiązującego
prawa, Statutu Izby, Kodeksu Etyki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
b) rozpoznawanie i orzecznictwo, na zasadzie sądu polubownego, w sprawach
poddanych pod rozstrzygnięcie Komisji,
c) prowadzenie spraw poddanych mediacji, koncyliacji i postępowań pojednawczych.
2. W przypadku, gdy przyczyną zaistnienia sporu jest decyzja organu Izby, Komisja Arbitrów
może wystąpić, wraz z oceną jej treści, o jej zmianę lub uchylenie.
§ 27
1. Utrata członkostwa w organach Izby następuje z chwilą:
a) odwołania przez Walne Zgromadzenie,
b) zrzeczenia się funkcji,
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c) ustania członkostwa w Izbie,
d) utraty statusu lub funkcji, o której mowa w § 5 pkt 3 - z dniem takiego zdarzenia,
e) śmierci członka organu Izby.
2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. b - e, organy wybieralne Izby mogą uzupełnić
swe składy powołując za ich zgodą, osoby z list kandydatów do organów, według
kolejności liczby otrzymanych głosów w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia lub
też wnioskować do Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 16 pkt 1 Statutu Izby o dokonanie
wyborów uzupełniających.
3. Kadencja osób, o których mowa w ust. 2, upływa z dniem zakończenia kadencji organów
Izby.
ROZDZIAŁ VII
REGIONALNE ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA IZBY,
RADA REGIONÓW
§ 28
1. Zarząd z inicjatywy własnej lub Członków Polskiej Izby Ochrony danego regionu i we
współdziałaniu z nimi organizuje regionalne oddziały Izby lub regionalne
przedstawicielstwa Izby w zależności od stanu liczebności i stopnia zorganizowania
Członków w danym regionie.
2. Strukturę organizacyjną, siedzibę i jej adres oraz zakres i zasady realizacji zadań
regionalnego oddziału lub przedstawicielstwa reguluje regulamin regionalnego oddziału
lub przedstawicielstwa Polskiej Izby Ochrony, uchwalany przez Zarząd.
3. Celem działalności regionalnego oddziału lub przedstawicielstwa jest:
a) stworzenie regionalnej reprezentacji Izby wobec terenowych organów administracji
rządowej i samorządowej oraz miejscowych organizacji społeczno - gospodarczych i
zawodowych,
b) stworzenie warunków dla regionalnej współpracy między Członkami Izby.
§ 29
1. Działalnością regionalnego oddziału kieruje Zarząd Regionu, wybrany w głosowaniu
tajnym przez Walne Zgromadzenie Regionu.
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2. Walne Zgromadzenie Regionu ustala liczbę Członków Zarządu Regionu w zakresie
niezbędnym do prawidłowego działania.
3. Zarząd Regionu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz
sekretarza. Postanowienia § 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. Działalnością regionalnego przedstawicielstwa Izby kieruje Pełnomocnik Regionalny,
powołany przez Zarząd Polskiej Izby Ochrony lub wybrany na zebraniu Członków Izby
danego Regionu.
5. Zakres kompetencji Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz Pełnomocnika Regionalnego
określa regulamin regionalnego oddziału lub przedstawicielstwa.
6. Kadencja Przewodniczącego Zarządu Regionu oraz Pełnomocnika Regionalnego kończy się
nowymi wyborami nie później jednak niż na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Ochrony.
§ 30
1. Zarząd może powołać Radę Regionów, w skład której wchodzą przewodniczący Zarządów
Regionów oraz Pełnomocnicy Regionalni.
2. Rada Regionów jest wewnętrznym ogniwem organizacyjnym Izby.
3. Rada Regionów spełnia rolę konsultacyjno-doradczą dla statutowych organów Izby.
4. Strukturę organizacyjną oraz zasady działalności Rady Regionów określa się w
regulaminie Rady Regionów uchwalanym przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTEK IZBY I JEGO SKŁADNIKI
§ 31
1. Majątek Izby tworzy się z opłaty wpisowej, składek członkowskich, wpłat za zobowiązania
wynikające z przynależności do Izby, darowizn, zapisów oraz zysków z działalności
gospodarczej.
2. Przyjęcie darowizny, zapisu, a także podjęcie działalności gospodarczej w określonym
zakresie wymaga uchwały Zarządu.
3. Wpłata uiszczenie opłaty wpisowej następuje z chwilą złożenia dokumentów
określonych w „Regulaminie Przyjmowania Członków”. W przypadku odmowy przyjęcia
w poczet Członków Izby opłata ta podlega zwrotowi.
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4. Składki członkowskie oraz zobowiązania wynikające z przynależności do Izby, regulowane
są na zasadach wynikających z odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić dodatkowe świadczenia finansowe Członków Izby,
przeznaczone na realizację określonego zadania służącego wszystkim Członkom Izby.
ROZDZIAŁ IX
LIKWIDACJA IZBY, POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Rozwiązanie Izby następuje w wyniku uchwały o rozwiązaniu Izby, podjętej przez Walne
Zgromadzenie.
§ 33
1. W przypadku uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję
Likwidacyjną i określa dla niej cel i zakres działania.
2. Środki uzyskane z likwidacji Izby zwraca się Członkom Izby.
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić inny sposób przeznaczenia środków uzyskanych z
likwidacji Izby.
4. Komisja Likwidacyjna na zakończenie swojej działalności sporządza bilans, który
przekazuje wszystkim Członkom Izby.
5. Uprawnienie określone w pkt 2 nie dotyczy Członka Współpracującego i Członka
Wspierającego.
§ 34
Niniejszy statut zastępuje dotychczasowy i obowiązuje z dniem uchwalenia tj. z dniem 16
czerwca 2009 r., ze zmianami z dnia 15 września 2011 r., z dnia 11 kwietnia 2013 r., z dnia 24
września 2015 r., z dnia 21 września 2017 r., z dnia 15 stycznia 2018 r. oraz z dnia 16
października 2019 r.,
(ostatnia zmiana wynika z uchwały nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 16 października
2019r. Zmianie uległy: § 5 pkt 3, § 9 pkt 2 lit. b, §11 pkt 3 i 5, § 17 pkt 2 lit. h i pkt 3, § 20 pkt
1, § 22 pkt 1 i 2, § 25 pkt 1 i 2 oraz § 27 pkt 2.
W § 17 dodano nowy pkt 3, a w § 25 nowy pkt 4).
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