STATUT
IZBY KSIĘGARSTWA POLSKIEGO
ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE.
Art. 1.
1.Izba Księgarstwa Polskiego – zwana dalej „Izbą” – jest organizacją samorządu
gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze swoich członków w zakresie ich
działalności na polskim rynku książki.
2.Izba działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych
(Dz. U. Nr 35 poz. 195 z p. zm.) i postanowień niniejszego statutu.
Art. 2.
1.Izba posiada osobowość prawną.
2.Izba występuje we własnym imieniu i na swój rachunek.
3.Izba jest samorządna i niezależna w swojej działalności statutowej.
Art. 3.
Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej
Polskiej.
Art. 4.
1.Izba używa pieczęci z napisem „Izba Księgarstwa Polskiego”.
2.Izba może posiadać logo (znak graficzny) oraz odznakę członkowską.
3.Wzory pieczęci, logo i odznaki, o których mowa w ust. 1 i 2 ustala Rada Izby.
ROZDZIAŁ II.
PODSTAWOWE ZADANIA IZBY ORAZ
SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI.
Art. 5
Do podstawowych zadań Izby należy:
a)reprezentowanie oraz ochrona interesów członków Izby wobec organów państwowych,
samorządowych a także innych organizacji krajowych i zagranicznych,
b)kreowanie warunków rozwoju działalności księgarskiej rozumianej jako dystrybucja,
sprzedaż, marketing i reklama książek,
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c)wspieranie rozwoju kultury i oświaty w zakresie działalności określonej w pkt b,
d)dbałość o upowszechnienie książki, jako podstawowego źródła wiedzy, nauki, kultury i
rozwoju społecznego,
e)promocja książek i księgarń w środkach komunikacji społecznej,
f)wypracowanie i promowanie standardów działania podmiotów zrzeszonych w Izbie
Księgarstwa Polskiego,
g)działanie na rzecz kształtowania właściwych stosunków gospodarczych i dobrych
obyczajów kupieckich pomiędzy księgarniami – hurtowniami i wydawcą a także we
współdziałaniu członków Izby,
h)spełnianie funkcji prognostycznych, analitycznych, informacyjnych i doradczoszkoleniowych na potrzeby członków Izby,
i)kreowanie i wspieranie inicjatyw marketingowych, gospodarczych i organizacyjnych
członków Izby, zgodnie z zasadą równości wszystkich członków Izby,
j)podejmowanie innych działań dla dobra rynku książki w Polsce.
Art. 6.
Izba realizuje swoje zdania przez:
a)wyrażanie opinii o projektach dotyczących funkcjonowania kultury i gospodarki narodowej,
w szczególności w sferze książki i czytelnictwa,
b)współuczestniczenie w przygotowaniu i opiniowanie projektów aktów prawnych objętych
pkt a,
c)ocena wdrożeń i funkcjonowania projektów z pkt a i b,
d)delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach organów administracji i
innych gremiach, w sprawach dotyczących działalności gospodarczej w obszarze książki oraz
pozostałej wynikającej ze statutu Izby,
e)opracowywanie (doskonalenie) i wprowadzanie zasad rzetelnej współpracy pomiędzy
księgarniami, hurtowniami i wydawcami, dobrych obyczajów oraz upowszechnienie
polubownego załatwiania sporów,
f)wyznaczanie osób do wykonywania funkcji eksperckich, udzielanie porad prawnoekonomicznych i konsultacji członkom Izby oraz wydawanie opinii o stosowanych w
praktyce rozwiązaniach prawnych i zwyczajach w obszarze rynku książki,
g)stała współpraca ze organizacjami księgarskimi w sprawach statusu zawodu księgarza,
szkolenia i doskonalenia zawodowego księgarzy oraz z innymi pokrewnymi samorządami
gospodarczymi,
h)prowadzenie ewidencji, badań i ekspertyz oraz sporządzanie prognoz i analiz na potrzeby
członków Izby,
i)inicjowanie i upowszechnianie najnowszych metod organizacji i zasad działania księgarstwa
przydatnych w działalności członków Izby,
j)popieranie rozwoju szkolnictwa i doskonalenia księgarskiego,
k)organizowanie bądź ułatwianie kontaktów polskich firm księgarskich z analogicznymi
firmami zagranicznymi, inspirowanie sympozjów, spotkań, stażów, wymiany doświadczeń,
osiągnięć itp.,
l)wykonywanie zadań i funkcji powierzonych Izbie, na jej wniosek lub za jej zgodą, przez
organy administracji państwowej i samorządowej,
m)inne działania uzasadnione zadaniami Izby, o których mowa w art. 5.
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ROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 7.
1.Członkiem Izby może być przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie sprzedaży,
dystrybucji, promocji i upowszechniania książek, publikowanych na dowolnych nośnikach
informacji.
2.Członkowie wymienieni w ust. 1 są członkami zwyczajnymi Izby, zwanymi dalej
„członkami Izby”. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym
Izby.
3.Izba może przyjmować członków honorowych spośród osób i firm cieszących się jej
zaufaniem.
Art. 8.
1.Izba ma charakter otwarty, a przyjęcie do niej następuje na podstawie uchwały Rady Izby
2.Podmiot ubiegający się o członkostwo w Izbie składa Radzie Izby pisemną deklarację.
Wzór deklaracji dostępny jest w siedzibie Izby.
3.Nabycie członkostwa w Izbie następuje na podstawie uchwały Rady Izby, podjętej w
terminie trzech miesięcy od dnia złożenia przez podmiot ubiegający się pisemnej deklaracji, z
zastrzeżeniem § 8 ust. 4 poniżej.
4.W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby zainteresowany może odwołać się
do Walnego Zgromadzenia na warunkach art. 15.
5.Skuteczność uchwały Rady Izby o nabyciu członkostwa w Izbie uzależniona jest od
terminowego dokonania przez ubiegającego się wpłaty wpisowego oraz składki
członkowskiej.
6.Członków honorowych przyjmuje się do Izby na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia.
Art. 9.
1.Działalność Izby nie może naruszać samodzielności jej członków ani też wkraczać w ich
sprawy wewnętrzne.
2.Relacje pomiędzy Izbą a jej członkami winny być zgodnie z regułami wzajemnego
szacunku, rzetelności i poszanowania zasad gospodarki rynkowej.
Art. 10.
1.Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działają w
Izbie przez swojego pełnomocnika.
2.Osoby fizyczne – przedsiębiorcy – działają w Izbie osobiście lub przez swojego
pełnomocnika.
3.Biuro Krajowe Izby prowadzi rejestr oraz dokonuje aktualizacji członków Izby.
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Art. 11.
1.Członkowie Izby mają prawo:
a)uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia,
b)wybierać i być wybieranymi do organów Izby,
c)zgłaszać wnioski i wypowiadać się we wszystkich sprawach Izby,
d)korzystać z usług, urządzeń i innych świadczeń Izby według zasad ustalonych na
warunkach art. 40.
e)tworzenia i zrzeszania się w sekcjach branżowych i oddziałach regionalnych;
2.Przynależność do sekcji branżowej lub oddziału regionalnego następuje na podstawie
oświadczenia woli zainteresowanego członka.
3.Członkowie honorowi uczestniczą w działalności Izby, wspierając doradczo jej organy.
Art. 12.
1.W celu realizacji zadań statutowych Członkowie Izby mają prawo tworzyć oddziały
regionalne obejmujące obszar jednego lub kilku województw lub sekcje branżowe Izby.
2.Oddział regionalny, może być utworzony uchwałą Rady Izby, jeżeli co najmniej 15
członków z regionu lub sekcji wystąpi z wnioskiem o jego utworzenie. Członkowie
występujący z inicjatywą utworzenia oddziału regionalnego lub sekcji branżowej opracowują
regulamin działalności oddziału lub sekcji i przedkładają go Radzie Izby do zatwierdzenia.
3.Pojęcie regionu oraz branży w rozumieniu ust. 2 powyżej, definiowane będzie każdorazowo
przez osoby występujące z wnioskiem o utworzenie oddziału regionalnego lub sekcji
branżowej.
4.Na terenie regionu działać może tylko jeden oddział regionalny Izby.
5.Oddziały regionalne realizują w swoich środowiskach idee i cele Izby.
6.Pracami oddziału kieruje jego przewodniczący, wybierany przez członków tworzących
oddział w wyborach bezpośrednich w trybie określonym dla organów Izby.
7.Rada Izby odmówi zatwierdzenia regulaminu w razie jego niezgodności ze statutem Izby
lub z przepisami prawa.
8.Przewodniczący oddziału regionalnego uczestniczy w posiedzeniu Rady Izby jako jej
członek.
9.Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do sekcji branżowych.
Art. 13.
Członkowie Izby zobowiązani są:
a)przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów wewnętrznych Izby,
b)współpracować w realizacji celów statutowych Izby,
c)terminowo płacić składki członkowskie,
d)brać czynny udział osobiście lub za pośrednictwem swych przedstawicieli w pracach Izby,
e)przestrzegać norm etyki zawodowej i zasad uczciwości kupieckiej.
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Art. 14.
1.Członkostwo w Izbie ustaje w przypadku:
a)skreślenia przez Radę Izby z listy członków Izby z powodu zaprzestania przedmiotowej
działalności gospodarczej, w tym również z powodu ogłoszenia upadłości Członka Izby lub
rozpoczęcia jego likwidacji;
b)pozbawienia członkostwa w Izbie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za
nieprzestrzeganie statutu Izby.
2.W przypadku, o którym mowa jest w ust.1 pkt a członkostwo w Izbie ustaje w dniu
doręczenia Radzie Izby pisemnego zawiadomienia o woli wystąpienia z Izby.
3.W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt b członkostwo w Izbie ustaje w dniu podjęcia
uchwały przez Radę Izby, z zachowaniem prawa odwołania się członka od uchwały Rady
Izby do Walnego Zgromadzenia, które może przywrócić członkostwo w Izbie od dnia
podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie
4.Członkostwo honorowe ustaje wskutek rezygnacji członka lub na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia.
Art. 15.
1.Od każdej uchwały Rady Izby zainteresowany członek Izby może wnieść odwołanie do
Walnego Zgromadzenia w terminie 21 dni od daty jej otrzymania albo ogłoszenia, jeżeli
dotyczy ogółu członków Izby lub jej organów (jednostek).
2.Uchwały w sprawach z ust. 1 zapadają na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
ROZDZIAŁ IV.
ORGANY IZBY.
Art. 16.
1.Organami Izby są:
a)Walne Zgromadzenie
b)Rada Izby
c)Komisja Rewizyjna
d)Sąd Koleżeński.
2.Członkiem organu Izby może być tylko Członek Izby, tj. osoba fizyczna - przedsiębiorca,
jej pełnomocnik, jak również pełnomocnik Członka Izby nie będącego osobą fizyczną.
3.Łączenie funkcji członka kilku wybieralnych organów Izby jest niedopuszczalne.
4.Prawo głosowania na Walnym Zgromadzeniu przysługuje jedynie członkom zwyczajnym
Izby.
5.Członkowie organów Izby wybierani są w wyborach tajnych, spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Do władz powołane zostają osoby, które osiągnęły najwyższą liczbę
głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów,
przeprowadza się dodatkowe głosowanie celem ostatecznego wyłonienia spośród tych
kandydatów jednej osoby.
6. W pierwszej kolejności, w odrębnym głosowaniu, dokonywany jest wybór Prezesa Rady
Izby. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Izby trwa cztery lata.
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7. Członkowie wybieralnych organów Izby wykonują swoje funkcje społecznie. Rada Izby
określa zasady oraz formy zwrotu członkom organów Izby kosztów poniesionych przez nich z
tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby.
8. Wygaśnięcie mandatu członka wybieralnych organów Izby następuje w przypadku:
a.ustania stosunku prawnego, będącego podstawą pełnienia funkcji danego członka organu
Izby u przedsiębiorcy będącego Członkiem Izby, ustania członkostwa w stowarzyszeniu lub
fundacji będącej Członkiem Izby; członek zachowuje jednak swój mandat, jeżeli w ciągu 60
dni stanie się pełnomocnikiem innego Członka Izby, członkiem innego stowarzyszenia lub
fundacji, będących Członkami Izby
b.złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
c. śmierci Członka;
d. podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przedmiocie odwołania danego członka,
na wniosek organu Izby, w którym członek zasiada, Komisji Rewizyjnej lub 1/10 ogólnej
liczby wszystkich Członków Izby;
e. utraty członkostwa w Izbie w przypadkach, o których mowa w art. 14 Statutu;
9.W przypadku powstania wakatu w wybieralnych organach statutowych Izby na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu dokonuje się wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające
następują w trybie postanowień art.19 ust. 3, 4, 5 i 6 Statutu. W przypadku wyborów
uzupełniających mandat nowo wybranego członka organu Izby kończy się z upływem
kadencji danego organu, w trakcie której został wybrany.
10.Kadencja wybieralnych organów Izby kończy się z dniem odbycia
Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
11. Wraz z upływem kadencji wybieralne organy Izby są zobowiązane - w terminie 21 dni od
dnia zakończenia kadencji - sporządzić pisemne sprawozdanie dotyczące prowadzonych
spraw. Członkowie Rady Izby zobowiązani są ponadto do sporządzenia sprawozdania
obrazującego sytuację finansowa Izby na dzień zaprzestania pełnienia przez nich funkcji
członka Rady Izby.
12.Członkowie wybieralnych organów Izby mogą brać udział w posiedzeniach, oddając swój
głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość. Taki tryb podejmowania decyzji dotyczy tylko spraw objętych porządkiem obrad
posiedzenia. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie zostali powiadomieni wcześniej o
treści projektu uchwały.
13. W przypadku konieczności podjęcia uchwały w sprawach nie cierpiących zwłoki,
dopuszczalne jest odbycie posiedzenia wybieralnych organów Izby wyłącznie przy
wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku konieczne jest,
aby wszyscy uczestnicy posiedzenia dysponowali takimi samymi informacjami co do sprawy,
będącej przedmiotem obrad danego posiedzenia.
14. Szczegółowy tryb działania wybieralnych organów Izby, w tym podejmowania uchwał w
sposób, o którym mowa jest w ust. 13 i 14 powyżej, stanowią regulaminy działalności
poszczególnych wybieralnych organów Izby.
15. Każdy z wybieralnych organów Izby uchwala swój regulamin działania, podlegający
zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
16. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt. 13 i 14 powyżej nie dotyczy wyborów
wiceprezesów Rady Izby, przewodniczących, wiceprzewodniczących i sekretarzy Komisji
Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
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ROZDZIAŁ V.
WALNE ZGROMADZENIE.
Art. 17.
1.Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne – w tym sprawozdawczo-wyborcze lub
nadzwyczajne.
Art. 18.
1.W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Izby.
2.W Walnym Zgromadzeniu mogą także brać udział członkowie honorowi oraz osoby
zaproszone przez Radę Izby.
Art. 19.
1.Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Rada Izby w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz w roku kalendarzowym.
2.O terminie i porządku dziennym Walnego Zgromadzenia, Rada Izby powiadamia członków
Izby listem poleconym, przesyłając propozycję porządku obrad oraz niezbędne materiały na
31 (trzydzieści jeden) dni przed terminem zgromadzenia.
3.Materiały z ust. 2 powinny być wyłożone do wglądu członków Izby w siedzibie Biura Izby
do czasu posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
4.Każdy członek Izby może zgłosić na początku obrad Walnego Zgromadzenia wnioski
dotyczące porządku obrad. O ostatecznym porządku obrad decyduje Walne Zgromadzenie.
5.Rada Izby może ograniczyć termin zgłoszenia wniosków – do nie więcej niż 7 dni przed
Walnym Zgromadzeniem – odnośnie uchwał, których projekty przesłano członkom Izby na
zasadach ust. 2.
Art. 20.
1.Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Rada Izby co 4 lata.
2.Przedmiotem obrad jest w szczególności ocena działalności organów i jednostek Izby oraz
wyborów nowych organów, o których mowa w art. 16 pkt b-d.
3.Rada Izby ma obowiązek zawiadomić członków Izby na 31 dni wcześniej o miejscu,
terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust.1
4.Postanowienia art. 20 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 21.
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy 1/4 członków Izby, a
także na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek minimum 1/3 składu Rady Izby.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu 45 dni od złożenia wniosku
o jego zwołanie przez organy lub osoby, o których mowa w ust. 1 powyżej
3.Jeżeli Rada Izby nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie
określonym w art. 21 ust. 2, osoba lub organ, o których mowa w art. 21 ust. 1, ma prawo
zwołać je samodzielnie, podając miejsce, termin i porządek obrad.
4.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, z powodu których zostało
zwołane.
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Art. 22.
1. Przewodniczącym obrad Walnego Zgromadzenia jest członek Rady Izby, wybrany na
Przewodniczącego przez dane Walne Zgromadzenie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez pracownika Biura Izby.
Art. 23.
1.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych, z
zastrzeżeniem art. 41.
2.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba że Walne Zgromadzenie
postanowi inaczej.
3.Każdemu Członkowi Izby przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4.W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zgromadzenie odbywa się w tym samym
dniu ale o innej godzinie, określonej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
W takim przypadku uchwały będą ważne bez względu na liczbę obecnych Członków Izby.
Głosowania dotyczące wyboru prezesa Izby oraz pozostałych członków Rady Izby są tajne.
5.Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Walnego Zgromadzenia,
Prezes lub Wiceprezes Izby oraz protokolant.
Art. 24.
Uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone w niniejszy statucie, a w
szczególności:
a)określenie głównych kierunków działania Izby,
b)uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
c)przyjęcie porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia,
d)wybór prezesa i wiceprezesów Izby, członków Komisji Rewizyjnej oraz sędziów Sądu
Koleżeńskiego,
e)udzielanie absolutorium ustępującej Radzie Izby,
f)zatwierdzenie sprawozdań organów Izby;
g)ustalanie zasad i wysokości wpisowego i składek członkowskich,
h)dokonywanie zmian w statucie Izby,
i)pozbawienie członkostwa w Izbie,
j)akceptacja budżetu Izby na rok bieżący:
k)przystąpienie Izby do innych organizacji i podmiotów gospodarczych,
l)rozpatrzenie odwołań, o których mowa w art. 15,
m)utworzenie wyodrębnionej jednostki gospodarczej Izby, dla realizacji zadań i celów, o
których mowa w art. 5 i 6.
n)likwidacja Izby.
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ROZDZIAŁ VI.
RADA IZBY.
Art. 25.
1.Rada Izby składa się z prezesa i dwóch wiceprezesów Izby oraz przewodniczących
oddziałów regionalnych Izby, wybieranych na okres 4-letni.
2.Członkiem Rady Izby (Przewodniczącym oddziału regionalnego Izby) może być osoba
fizyczna - przedsiębiorca, jej pełnomocnik, jak również pełnomocnik Członka Izby nie
będącego osobą fizyczną.
3.Prezesa i dwóch wiceprezesów Izby wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym
głosowaniu, a przewodniczących oddziałów regionalnych Izby Walne Zgromadzenie tych
oddziałów.
4.Prezesem, wiceprezesem i przewodniczącym oddziału regionalnego Izby może być kolejno
nie więcej niż dwie kadencje.
Art. 26.
1.Rada Izby kieruje bieżącą działalnością Izby.
2.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby uprawnieni są prezes Izby lub w
jego zastępstwie jeden z wiceprezesów działający łącznie z innym członkiem Rady Izby.
3.Prezes Rady Izby jest upoważniony do przedstawiania stanowiska Izby na zewnątrz we
wszystkich sprawach związanych z przedmiotem działalności Izby.
Art. 27.
1.Rada Izby decyduje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego
Zgromadzenia. W szczególności do obowiązków Rady Izby należy:
a)prowadzenie bieżącej działalności Izby;
b) przygotowanie rocznych programów działania Izby i planów finansowych;
c)ustalanie porządku obrad i zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
d) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
e) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
2.Rada Izby jest odpowiedzialna za wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia oraz
postanowień statutu.
Art. 28.
1.Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2.Posiedzenia Rady Izby zwołuje prezes Izby z własnej inicjatywy albo na wniosek co
najmniej 1 członków Rady Izby.
3.Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy prezes Izby lub upoważniony przez niego jeden z
wiceprezesów.
4.W posiedzeniach Rady Izby uczestniczy także kierownik Biura Krajowego Izby,
protokolant oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
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Art. 29.
1.Decyzje Rady Izby mają formę uchwały.
2.Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów przy udziale bezwzględnej
większości jej członków.
3.Głosowanie na posiedzeniach Rady Izby jest jawne, chyba że Rada Izby postanowi inaczej.
4.Podział kompetencji w Radzie Izby oraz szczegółowe zasady działania określa regulamin
uchwalony przez Radę Izby.
ROZDZIAŁ VII.
KOMISJA REWIZYJNA.
Art. 30.
1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie na
okres 4 lat.
2.Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba fizyczna będąca członkiem Izby lub
pełnomocnikiem członka Izby, o którym mowa w art. 10.
3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
4.Postanowienia art. 27-29 stosuje się odpowiednio.
Art. 31.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza
jej gospodarki finansowej,
b)badanie rachunkowości itp. dokumentów oraz zgodności wydatków z budżetem Izby,
c)wyrażenie opinii w sprawach dotyczących projektu budżetu rocznego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Izby,
d)korzystanie w miarę potrzeb z opinii rzeczoznawców,
e)składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków kontrolnych wraz z wnioskami w sprawie
udzielania absolutorium Radzie Izby.
Art. 32.
Komisja Rewizyjna uchwala regulamin określający szczegółowe zasady jej działania i
przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Izby.
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ROZDZIAŁ VIII.
SĄD KOLEŻEŃSKI.
Art. 33.
1.Sąd Koleżeński rozstrzyga spory pomiędzy członkami Izby w zakresie ich działalności na
rynku książki.
2.Sędziów Sądu Koleżeńskiego – w liczbie 6 osób – wybiera Walne Zgromadzenie na okres
czterech lat, spośród osób cieszących się zaufaniem członków Izby.
3.Sędziowie wybierają ze swojego grona przewodniczącego i jego dwóch zastępców oraz
uchwalają regulamin działania Sądu i przedstawiają go do zatwierdzenia Radzie Izby.
4.Członkostwo w Sądzie ustaje wskutek rezygnacji sędziego lub na podstawie uchwały
Walnego Zgromadzenia.

Art. 34.
1.Postępowanie wszczyna się na wniosek zainteresowanej strony.
2.Sąd Koleżeński działa w składzie 3-osobowym. Każda ze stron może wykazać jednego
sędziego; uzupełnienia składu dokonuje przewodniczący Sądu.
3.Sąd Koleżeński powinien kierować się w swojej pracy zasadą prawdy materialnej,
postanowieniami Statutu Izby i regulaminem pracy Sądu.
4.Działalność Sądu Koleżeńskiego nie ogranicza praw członków Izby do rozstrzygania
sporów według procedur prawa powszechnego.
ROZDZIAŁ IX.
BIURO IZBY.
Art. 35.
1.Biuro Krajowe Izby jest stale urzędującą jednostką pomocniczo-wykonawczą Rady Izby.
2.Pracami Biura Izby kieruje Dyrektor Biura, powołany i odwoływany przez Radę Izby spoza
grona jej członków, podlegający bezpośrednio prezesowi Izby.
3.Prezes Rady Izby zawiera i rozwiązuje w imieniu Izby umowy o pracę z pracownikami
Biura Izby.
Art. 36.
Regulamin organizacyjny Biura Krajowego Izby oraz liczbę stałych etatów dostosowanych do
zakresu działania Izby zatwierdza Rada Izby.
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ROZDZIAŁ X.
MAJĄTEK I BUDŻET IZBY.
Art. 37.
Na przychody Izby składają się:
a)wpisowe,
b)wpływy ze składek członkowskich,
c)subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
d)dotacje celowe z budżetu państwa,
e)inne wpłaty celowe, w szczególności na rzecz sekcji branżowych lub oddziałów
regionalnych,
f)inne przychody.
Art. 38.
1.Budżet Izby na okres roku kalendarzowego uchwala Rada Izby, z wyodrębnieniem środków
dla oddziałów regionalnych.
2.Wykorzystanie środków z budżetu oddziału wymaga akceptacji Prezesa Izby. Środki
niewykorzystane w danym roku kalendarzowym pozostają do dyspozycji oddziału w roku
następnym.
3.Środki stanowiące majątek Izby mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność
statutową.
4.Prezes Izby przedkłada Radzie Izby do zatwierdzenia zaopiniowane przez Komisję
Rewizyjną:
a)projekt budżetu rocznego Izby – do 15 lutego danego roku,
b)sprawozdanie roczne z wykonania budżetu – do 30 kwietnia następnego roku.
5.Zmiana zatwierdzonego budżetu w czasie roku obrotowego, związana z podjęciem
nieplanowanych zadań, może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Rady Izby i Komisji
Rewizyjnej, podjętej zwykłą większości głosów na wspólnym posiedzeniu.
Art. 39.
1.Członkowie Izby opłacają wpisowe i coroczne składki członkowskie.
2.Wpisowe wpłaca się w dniu przyjęcia do Izby, w wysokości 200 zł(dwieście złotych).
3.Składki płatne są z góry za okres półroczny, do 31 marca i 30 września danego roku, w
wysokości ustalonej na zasadach art. 24 pkt. g.
4.Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń z ust. 1.
Art. 40.
1.Członkowie Izby korzystają z jej podstawowych świadczeń informacyjnych bezpłatnie a z
wszelkich pozostałych – za odpłatnością (całkowitą lub częściową).
2.Szczegóły dotyczące ust. 1 ustala Rada Izby.
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ROZDZIAŁ XI.
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
Art. 41.
Uchwałę w sprawie zmian Statutu Izby lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Izby w pierwszym
terminie lub 2/3 głosów w drugim terminie bez względu na ilość obecnych członków.
Art. 42.
1. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje
likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby.
2.Uchwała z ust. 1 podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego.

13

