Statut
Polsko - Indyjskiej Izby Gospodarczej
Artykuł I
Postanowienia ogólne
§ 1
Izba Gospodarcza nosi nazwę:
1. W języku polskim: „Polsko - Indyjska Izba Gospodarcza”.
2. W języku angielskim: „ Polish – Indian Chamber of Commerce”.
W dalszej części Statutu zwana Izbą.
§ 2
Izba działa na podstawie Ustawy o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989
r. (Dz. U. Nr 35 poz. 195, z 1992 r. Nr 72 poz. 368, z 1996 r. Nr 43 poz. 189,
z 1997 r. Nr 121 poz. 769, Nr 121 poz. 770, Nr 139 poz. 934, z 2000 r. Nr 88
poz. 983 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Izbach" i niniejszego statutu,
oraz posiada osobowość prawną i własny majątek.
§ 3
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego sprawującą stałą reprezentację
interesów gospodarczych zrzeszonych w niej Członków.
§ 4
Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza jako Izba o statusie Bilateralnej działa na
całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Indii. Siedziba Izby
znajduje się w mieście Poznaniu ale może ona tworzyć swoje oddziały, filie i
przedstawicielstwa w różnych innych miastach na terenie swej działalności.
§ 5
1

Językami urzędowymi Izby są: język polski i język angielski.
§6
Izba używa pieczątki z napisem: Polsko – Indyjska Izba Gospodarcza lub Polish
– Indian Chamber of Commerce.
§7
Izba może posiadać odznaki oraz emblematy.
Artykuł II
Cele i zadania Izby
§ 1
Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych
pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Indii oraz ochrona i popieranie
polskich interesów gospodarczych w Indiach oraz indyjskich interesów
gospodarczych w Polsce.
§ 2
Izba realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Ochronę, popieranie interesów gospodarczych i reprezentację
zrzeszonych podmiotów przed organami państwowymi, samorządu
terytorialnego oraz innymi polskimi i indyjskimi podmiotami
i instytucjami.
2. Inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy
gospodarczej pomiędzy podmiotami gospodarczymi obu krajów.
3. Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących sytuacji
w Polsce i w Indiach, zwłaszcza informacji o stanie i rozwoju polityki
gospodarczej i handlowej, poprzez wydawanie odpowiednich publikacji.
4. Świadczenie usług w zakresie informacji i doradztwa ekonomicznego,
w szczególności poprzez sporządzanie opinii, analiz rynku i sprawozdań.
5. Wskazywanie możliwości zbytu, zaopatrzenia i inwestowania w obu
krajach.
6. Organizowanie i udział w konferencjach prasowych, seminariach,
sympozjach, wystawach, targach i innych formach promocji.
7. Organizowanie, wspieranie i udział w kształceniu i doskonaleniu
zawodowym.
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8. Prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, w celu
uzyskania środków na działalność statutową.
9. Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie funduszy na działalność
statutową.
10.Współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami, których cele
statutowe są zbieżne z celami Izby.
§ 3
Izba może podejmować każdą inną, prawnie dopuszczalną działalność służącą
realizacji celów określonych w § 1.
§ 4
Izba będzie prowadzić działalność gospodarczą przez:
1. Dział 58

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

2. Dział 59
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I
MUZYCZNYCH
3. Dział 61

TELEKOMUNIKACJA

4. Dział 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I
DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA
5. Dział 63

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

6. Dział 68
DZIAŁALNOŚĆ
NIERUCHOMOŚCI

ZWIĄZANA

Z

OBSŁUGĄ

7. Dział 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

(HEAD

8. Dział 72

BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

9. Dział 73

REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

RYNKU
OFFICES);

10. Dział 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I
TECHNICZNA
11. Dział 78

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

12. Dział 79
DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z
NIĄ ZWIĄZANE
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13. Dział 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
14. 94.11.Z
DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACJI
KOMERCYJNYCH
PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

I

Artykuł III
Członkostwo
§1
Członkami w Izbie mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz niemające
osobowości prawnej spółki i inne organizacje utworzone zgodnie
z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Indii, mające
siedzibę na terytorium tych państw, które prowadzą działalność gospodarczą.
§2
Rada Izby może podjąć decyzję o powołaniu członka honorowego Izby.
Członkowie honorowi są zwolnieni od obowiązków opłacania składek
członkowskich i wpisowego, ale nie mogą być wybierani na Członków organów
Izby.
§3
Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przez
uprawnionych do ich reprezentacji członków organów, ich władze lub
powołanych w tym celu pełnomocników, a Członkowie będący osobami
fizycznymi wykonują swoje prawa osobiście lub przez pełnomocników.
§4
Członkowie Izby i ich pełnomocnicy na podstawie pełnomocnictwa
określającego zakres umocowania, mogą reprezentować więcej niż jednego
Członka Izby.
§5
Przyjęcie w poczet Członków.
1. Przyjęcie w poczet Członków następuje na podstawie uchwały Zarządu,
po uprzednim złożeniu przez zainteresowany podmiot wniosku
o przyjęcie w poczet Członków oraz deklaracji członkowskiej. Złożenie
deklaracji członkowskiej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień
Statutu Izby.
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2. O decyzji w sprawie przyjęcia Zarząd zawiadamia zainteresowany
podmiot pisemnie.
3. Członkostwo w Izbie rozpoczyna się z chwilą doręczenia zawiadomienia
o przyjęciu.
§6
Ustanie członkostwa.
1. Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:
a) śmierci osoby fizycznej,
b) złożenia oświadczenia o wystąpieniu z Izby,
c) wykluczenia z Izby,
d) likwidacji lub upadłości Członka.
2. Zarząd może z ważnych powodów na podstawie uchwały podjętej
większością dwóch trzecich głosów wykluczyć Członka Izby. Za ważny
powód uznaje się w szczególności ciężkie wykroczenie przeciwko
interesom i celom Izby, zawinione naruszenie postanowień Statutu lub
zachowanie niegodne Członka Izby.
3. Niezwłocznie po powzięciu informacji uzasadniających podjęcie uchwały
o wykluczeniu, a przed jej podjęciem, Zarząd zobowiązany jest wezwać
Członka Izby do zajęcia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
stosownego wezwania, stanowiska w sprawie przedstawionych mu
przyczyn wykluczenia.
4. W przypadku, gdy Członek Izby zalega ze składkami za dany rok dłużej
niż 3 miesiące i pomimo uprzedniego wezwania do zapłaty,
oraz wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 30 dni terminu do
uregulowania zaległości nie dokona wpłaty zaległych składek, Zarząd
może wykluczyć Członka Izby w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów.
5. O uchwale Zarządu w sprawie wykluczenia Członka Izby, Zarząd
zawiadamia zainteresowanego Członka listem poleconym, na ostatni
wskazany przez niego adres.
6. Wykluczenie staje się skuteczne z dniem otrzymania listem poleconym
odpisu uchwały Zarządu o wykluczeniu, wraz z uzasadnieniem.
7. Zarząd może z ważnych powodów zawiesić Członka Izby w jego prawach
na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów.
8. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu albo zawieszeniu Członkowi Izby
przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Wniesienie
odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu. Odwołanie
rozpatruje się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
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§7
Prawa Członków.
1. Każdemu Członkowi, który opłacił należne składki przysługuje prawo
jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Osoby prawne oraz inne organizacje wykonują prawo głosu poprzez
osoby uprawnione do ich reprezentacji lub przez ustanowionych w tym
celu pełnomocników.
3. Członkowie Izby mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa do
reprezentowania Członka Izby i głosowania w jego imieniu na Walnym
Zgromadzeniu Członków innemu Członkowi Izby. Stosowne
pełnomocnictwa należy przedstawić Prezesowi Zarządu, najpóźniej przed
otwarciem Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Członkowie Izby mają prawo do korzystania ze wsparcia i doradztwa
ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej
statutowej działalności.
§8
Obowiązki Członków.
1. Członkowie Izby są zobowiązani do opłacenia rocznych składek
członkowskich. Pobieranie rocznych składek członkowskich może być
zaniechane na podstawie stosownej uchwały Zarządu. Składka pobierana
jest za rok z góry. Termin płatności składki upływa ostatniego dnia
pierwszego miesiąca każdego roku obrachunkowego.
2. Dla nowo przyjętego członka rok składkowy rozpoczyna się od daty
przyjęcia w poczet członków i kończy się z w tym samym dniu i miesiącu
roku następnego.
Artykuł IV
Organy Izby
§1
Organami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie Członków.
2. Rada Izby.
3. Zarząd.
4. Komisja Rewizyjna.
§2
Kadencja Rady Izby i Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat.
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Artykuł V
Walne Zgromadzenie Członków
§1
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Izby.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd
co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 6 miesięcy po zakończeniu
roku obrachunkowego.
§3
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Przyjmowanie od Zarządu i Komisji Rewizyjnej sprawozdań
oraz rachunku strat i zysków oraz planu budżetu na rok następny.
2. Udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Izby.
3. Wybór Rady Izby.
4. Wybór Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie budżetu Izby.
6. Ustalanie regulaminu opłat obowiązujących w Izbie.
7. Dokonywanie zmian w statucie.
8. Rozpatrywanie odwołań o przyjęciu i wykluczeniu członkostwa.
§4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane na podstawie
uchwały Zarządu. Zarząd zobowiązany jest również do zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu czterech tygodni
od daty zgłoszenia do Zarządu przez co najmniej jedną trzecią Członków Izby
pisemnego wniosku, wraz z uzasadnieniem.
§5
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd. O
terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd obowiązany jest powiadomić
Członków Izby najpóźniej na cztery tygodnie przed planowanym
terminem zgromadzenia, poprzez opublikowanie stosowanego
zawiadomienia na stronie internetowej Izby lub przesłanie go pocztą.
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2. Walne Zgromadzenie Członków otwierane jest przez Prezesa Zarządu.
Walne Zgromadzenie Członków wybiera spośród osób zgłoszonych przez
uprawnionych do głosowania Członków Izby Przewodniczącego
i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w obecności co
najmniej jednej czwartej Członków Izby.
4. W przypadku braku kworum, drugie Walne Zgromadzenie Członków
odbywa się w terminie nie później niż trzech tygodni od dnia, na które
zostało zwołane pierwsze walne zgromadzenie i jest zdolne do
podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Izby.
5. Uchwała o zmianie Statutu wymaga dla swej ważności obecności
co najmniej połowy Członków Izby.
6. Uchwały zapadają w sprawach objętych porządkiem obrad. Sprawy
nie cierpiące zwłoki mogą być wprowadzone do porządku obrad
większością dwóch trzecich głosów Członków Izby obecnych na
zgromadzeniu.
7. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością
głosów Członków Izby obecnych na głosowaniu.
8. Głosowanie jest jawne, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
Wybory do organów Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
9. Z przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków, w szczególności
z głosowania, sporządza się protokół, który jest podpisywany przez
Przewodniczącego i Prezesa Zarządu oraz protokolanta. Do protokołu
załącza się listę obecności oraz dokumenty pełnomocnictw, o ile takie
zostały przedłożone.
10.Walne Zgromadzenie Członków może uchwalić, przy uwzględnieniu
postanowień niniejszego Statutu regulamin, w którym zostaną zawarte
inne postanowienia dotyczące jego funkcjonowania, nieuregulowane
w niniejszym Statucie.
Artykuł VI
Rada Izby
§1
Rada Izby wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Izby.
§2
Rada Izby składa się z:
1. Przewodniczącego.
2. Wiceprzewodniczącego.
3. Trzech Członków Rady Izby.
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§3
Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu bierze udział
w obradach Rady Izby.
§4
Do kompetencji Rady Izby należy:
1. Uchwalanie wytycznych dotyczących funkcjonowania Izby.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Izby spośród
Członków Rady Izby.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz jego członków.
4. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składki członkowskiej
na kolejny rok obrachunkowy.
5. Powoływanie na wniosek Zarządu Członków Rady Programowej. Rada
Programowa nie jest organem Izby.
6. Ustalanie wynagrodzenia dla Zarządu.
§5
1. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Przewodniczący Rady Izby. O terminie
i szczegółowym porządku obrad Przewodniczący zawiadamia najpóźniej
na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
2. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy Członków Rady Izby. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Z posiedzenia Rady Izby sporządza się protokół.
4. Tryb pracy Rady Izby określa regulamin przez nią uchwalony.
Artykuł VII
Zarząd
§1
1. Zarząd składa się z od dwóch do pięciu członków.
§2
1. Zarząd kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd za wykonywaną pracę na rzecz Izby pobiera wynagrodzenie.
3. Zasady wynagradzania Członków Zarządu określa regulamin Rady Izby.
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§3
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1. Strzeżenie interesów Członków Izby z uwzględnieniem uchwał Walnych
Zgromadzeń Członków.
2. Sporządzanie sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zarządzanie majątkiem Izby.
4. Przyjmowanie do Izby, skreślanie i wykluczanie z członkostwa w Izbie.
5. Ustalanie planu podziału zadań Członków Zarządu,
6. Podejmowanie decyzji i działań we wszystkich innych sprawach,
niezastrzeżonych w Ustawie lub Statucie dla kompetencji innych
organów Izby.
7. Ustalanie wynagrodzenia za posiedzenia Rady Izby.
8. Przedstawianie Radzie Izby kandydatów na Członków Rady
Programowej.
§4
Zarząd uprawniony jest w imieniu Izby do dokonywania wszelkich czynności
sądowych i pozasądowych. Do dokonywania wszelkich czynności sądowych i
pozasądowych uprawniony jest prezes zarządu jednoosobowo lub dwóch
członków zarządu łącznie.
§5
Członków Zarządu powołuje Rada Izby, a Członkowie wybierają spośród siebie
Prezesa i Wiceprezesów.
§6
Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:
1. Odwołania.
2. Rezygnacji złożonej przez Członka Zarządu.
3. Śmierci Członka Zarządu.
§7
W przypadku odwołania, śmierci, rezygnacji Członka Zarządu z pełnionej
funkcji lub trwałej niezdolności Członka Zarządu do sprawowania swojej
funkcji, Rada Izby może powołać nowego Członka Zarządu zgodnie z pkt.3 §4.
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§8
Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes. O terminie i szczegółowym porządku
obrad Prezes zawiadamia najpóźniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym
terminem posiedzenia. W przypadkach nie cierpiących zwłoki zawiadomienie
może nastąpić bez zachowania wymaganego terminu.

Artykuł VIII
Komisja Rewizyjna
§1
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.

§2
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa na skutek:
1. Śmierci Członka.
2. Rezygnacji złożonej przez Członka.
3. Odwołania.
§3
W przypadku ustąpienia Członka Komisji Rewizyjnej lub powstania wakatu
z innego powodu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo przybrania nowych
Członków do czasu następnych wyborów przez Walne Zgromadzenie
Członków.
§4
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności
Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej.
2. Badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków
z przyjętym budżetem Izby.
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3. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosków
i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby.
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej
działalności, wraz z wnioskami w sprawie udzielania Zarządowi
absolutorium.
§5
Szczegółowe zasady dotyczące pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin
przez nią uchwalany.

Artykuł IX
Sąd Arbitrażowy
§1
Izba może powołać w czasie trwania swojej działalności Sąd Arbitrażowy.
Artykuł X
Środki finansowe i majątek
§1
Izba pokrywa koszty swej działalności z:
1. Składek członkowskich.
2. Wpływów z opłat za usługi.
3. Odsetek i innych dochodów z wkładów pieniężnych Izby.
4. Nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności spadków, darowizn
i zapisów.
5. Subwencji i dotacji.
6. Dochodów z własnej działalności gospodarczej, które służą realizacji
celów statutowych Izby.

§2
Rozporządzanie nieodpłatnymi przysporzeniami oraz subwencjami i dotacjami
może następować tylko w ramach realizacji celu, na który te przysporzenia,
subwencje i dotacje zostały przeznaczone.
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§3
Członkom Izby nie przysługują żadne prawa do majątku Izby.
§4
Rokiem obrachunkowym Izby jest rok kalendarzowy.
§5
Dla powierzonych środków pieniężnych Izba prowadzi specjalne księgi
i wydzielone rachunki bankowe.
Artykuł XI
Zmiany Statutu
§1
Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej
trzeciej liczby Członków Izby, dokonuje zmian Statutu w drodze uchwały.
O zamiarze dokonania zmian, ich treści i wymogach określonych w art. V §5
należy poinformować Członków Izby w zawiadomieniu o Walnym
Zgromadzeniu Członków.

Artykuł XII
Rozwiązanie Izby
§1
Rozwiązanie Izby może nastąpić jedynie na podstawie uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwołanego wyłącznie
w tym celu. Wniosek o rozwiązanie Izby musi zostać podpisany przez co
najmniej jedną trzecią Członków Izby. Wniosek składa się do Zarządu. Zarząd
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków nie później niż w ciągu
czterech tygodni od otrzymania wniosku.

§2
Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków powinno
wyraźnie określać szczególny cel zgromadzenia, polegający na rozstrzygnięciu
wniosku o podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby.
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§3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę
o rozwiązaniu Izby przy obecności co najmniej połowy Członków. Uchwała
o rozwiązaniu Izby zapada większością dwóch trzecich głosów Członków Izby
obecnych na zgromadzeniu.
§4
Likwidatorami Izby są Członkowie Zarządu. Postanowienia niniejszego Statutu
dotyczące Zarządu, należy stosować odpowiednio do Likwidatorów.
§5
Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 Ustawy o Izbach, majątek Izby, pozostały
po wypełnieniu wszystkich zobowiązań Izby, będzie na wniosek Zarządu
przeznaczony uchwałą Rady Izby na konkretne cele.
Artykuł XIII
Postanowienia końcowe
§1
Niniejszy Statut został przyjęty dnia 17.09.2008 roku
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