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REGULAMIN SEKCJI – ORGANIZACJI CZŁONKÓW MAZOWIECKIEJ IZBY 
RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE 

 
 
 

§1 
Zakres regulacji 

Niniejszy Regulamin określa zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji 
sekcji – organizacji o których mowa w § 11 Statutu Izby 

 
§2 

Definicje 
Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się poniższych pojęć, maja one 
znaczenie poniższe znaczenie: 

a) Izba – Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, 
b) Statut – Statut Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Warszawie, 
c) Zarząd – Zarząd Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  

w Warszawie, 
d) Zjazd – Zjazd Delegatów Mazowieckiej Izby Rzemiosła i 

Przedsiębiorczości w Warszawie, 
e) Sekcja – Sekcja o której mowa § 11 Statutu Mazowieckiej Izby 

Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Warszawie 

f) Regulamin – Regulamin Sekcji – Organizacji Członków Zrzeszonych  
w Mazowieckiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie, 

 
§3 

Tworzenie sekcji 
1. Sekcje są tworzone, likwidowane i łączone w drodze uchwały Zarządu. 
2. Sekcje nie mogą liczyć mniej niż 3 (trzech) członków. Wymóg ten nie dotyczy 

sytuacji, w której w Izbie będzie funkcjonowała tylko jedna Sekcja.  
3. Bez uszczerbku dla postanowień Statutu Izby, Zarząd może tworzyć Sekcje  

z uwzględnieniem kryterium branżowego lub terytorialnego. 
4. Wniosek o utworzenie Sekcji może zostać złożony również przez co najmniej 

5 (pięć) podmiotów będących członkami już istniejących Sekcji lub przez taką 
samą liczbę podmiotów przystępujących jednocześnie do Izby. 

 
§4 

Przyjmowanie do Sekcji 
1. O przyjęciu do konkretnej sekcji Izby decyduje Zarząd. 
2. Każdy przyjęty do Sekcji członek otrzymuje numer członkowski. Numer ten 

jest nadawany przez Zarząd w momencie przyjęcia do Izby i nie może ulec 
zmianie przez cały czas trwania członkostwa w Izbie. 
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§5 
Organy Sekcji 

Organami Sekcji są: 
a) Zgromadzenie Sekcji. 
b) Przewodniczący Sekcji. 

 
§6 

Zgromadzenie Sekcji 
1. Zgromadzenie Sekcji tworzą wszyscy Członkowie Sekcji.  
2. Do zadań Zgromadzenia Sekcji należy: 

a) wybór kandydata na Przewodniczącego Sekcji i przedstawienie go 
Zarządowi, 

b) kierowanie do Zarządu wniosku o odwołanie Przewodniczącego Sekcji, 
c) wybór Delegatów Sekcji na Zjazd, jeśli Sekcji przysługuje więcej niż jeden 

mandat. 
 

§7 
Przewodniczący Sekcji 

1. Przewodniczący Sekcji pełni swoje obowiązki od daty wyboru do końca 
kadencji Zarządu.  

2. Przewodniczący Sekcji: 
a) reprezentuje Sekcję wobec organów Izby, 
b) jest Delegatem Sekcji na Zjazd. 

3. Przewodniczący Sekcji jest powoływany i odwoływany przez Zarząd. 
4. Zgromadzenie Sekcji, zwykłą większością głosów wybiera kandydata na 

Przewodniczącego Sekcji i przedstawia go Zarządowi najpóźniej w terminie 14 
(czternastu) dni od daty utworzenia Sekcji. Taką samą większością 
Zgromadzenie Sekcji podejmuje decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie 
Przewodniczącego Sekcji. Wnioski w przedmiocie powołania / odwołania 
Przewodniczącego Sekcji nie wiążą Zarządu. 

5. Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie wyboru lub odwołania 
Przewodniczącego Sekcji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania 
wniosku. 

6. W przypadku braku wyboru Przewodniczącego Sekcji na 30 (trzydzieści) dni 
przed Zjazdem, Zarząd może wskazać osobę Przewodniczącego Sekcji. 

7. Uchwała Zarządu w sprawie powołania lub odwołania Przewodniczącego 
Sekcji jest dla Sekcji wiążąca i powinna zostać doręczona wszystkim 
Członkom Sekcji. 

 
§8 

Rada Przewodniczących 
1. Jeśli liczba Sekcji w Izbie przekroczy 3 (trzy), Przewodniczący Sekcji tworzą 

ciało doradcze Zarządu zwane Radą Przewodniczących. 
2. Rada Przewodniczących może przedstawiać Zarządowi niewiążące, pisemne 

opinie  
w  sprawach dotyczących działalności Izby. 
 

§9 
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Wybór Delegata 
1. Jeśli Sekcji przysługuje więcej niż jeden mandat Delegata na Zjazd, Delegat 

ten jest wybierany przez Sekcję zwykłą większością głosów. 
2. Delegat może uczestniczyć w Zjeździe tylko jeśli do zgłoszenia Delegata 

zostanie dołączona lista zawierająca wyniki głosowania i dowody 
zawiadomienia o wyborach wszystkich członków Sekcji. 

3. Brak zgłoszenia Delegata nie może być podstawą do podważania wyników 
Zjazdu. 

 
§10 

Udział w Zjeździe 
1. Członkowie Sekcji biorą udział w Zjeździe poprzez Delegatów Sekcji. 
2. Każdej Sekcji przysługuje możliwość zgłoszenia jednego Delegata na każde 

rozpoczęte 50 (pięćdziesięciu) członków. 
3. W kwestiach nieuregulowanych do Delegatów stosuje się odpowiednio 

przepisy Statutu za wyjątkiem obowiązku aktualnego prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

 
§11 

Łączenie Sekcji 
1. Sekcje mogą być łączone na zgodny wniosek podpisany przez co najmniej 50 

% członków każdej z łączących się Sekcji.  
2. Uchwała w przedmiocie łączenia jest podejmowana przez Zarząd w terminie 

21 (dwudziestu jeden) dni od daty złożenia wniosku do Zarządu. 
3. Uchwała podlega doręczeniu Przewodniczącemu Sekcji. 

 
§12 

Likwidacja Sekcji 
1. Sekcja ulega likwidacji w przypadku, w którym liczba członków spadnie 

poniżej 3 (trzech) i nie zostanie uzupełniona w terminie 30 (trzydziestu) dni od 
tej daty. 

2. Sekcja ulega likwidacji również na zgodny wniosek podpisany przez 75% 
(siedemdziesiąt pięć procent) Członków Sekcji. 

3. Członkowie Izby pozostali po likwidacji Sekcji są przyjmowani do innych 
istniejących sekcji. Zarząd, w miarę możliwości, uwzględnia wnioski o 
przyjęcie do konkretnych Sekcji.   

 
§13 

Przepisy końcowe 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
2. Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej Izby. 
3. W przypadku utworzenia Sekcji, Regulamin powinien zostać doręczony 

wszystkim Członkom Sekcji. Doręczenie może zostać dokonane również za 
pomocą poczty elektronicznej. 

4. Korespondencja pomiędzy Izbą a Członkiem Sekcji będzie kierowana 
wyłącznie na adres (w tym adres poczty elektronicznej) wskazany w 
Deklaracji. W przypadku zmiany adresu Członek Sekcji zobowiązany jest do 
poinformowania Izby o tym fakcie najpóźniej w terminie 3 dni od daty zmiany. 
W przypadku naruszenia tego obowiązku korespondencja wysłana na 
poprzedni adres będzie uznawana za prawidłowo doręczoną. 
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