
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkowie Izby dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§8

Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez swoich 
upoważnionych przedstawicieli.

§9

1. Członkiem zwyczajnym Izby może zostać każdy podmiot prowadzący udokumentowaną działalność 
gospodarczą w zakresie określonym w §1 ust. 1, mający siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 
deklarujący aktywny udział w działalności Izby oraz zgodę na przestrzeganie postanowień Statutu i 
uchwał organów Izby.

2. Członkiem wspierającym Izby może zostać każda osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka 
organizacyjna, zainteresowana działalnością Izby, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub inną w 
realizacji statutowych celów Izby, nie spełniająca warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa 
zwyczajnego.

3. Członkiem honorowym Izby może zostać osoba fizyczna, posiadająca wybitne zasługi dla realizacji 
statutowych celów Izby.

§10

1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu po rozpatrzeniu 
pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Izby zainteresowanego podmiotu, zawierającej adres i e-mail do 
doręczeń i uiszczeniu wpisowego.

2. Wraz z wypełnioną deklaracją, podpisaną przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli 
w imieniu przedsiębiorstwa, zainteresowany podmiot dostarcza aktualny wypis z rejestru sądowego lub z 
centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

§11

1. Przyjęcie w poczet członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu po rozpatrzeniu 
pisemnej deklaracji zainteresowanego podmiotu, określającej rodzaj i zakres wsparcia udzielanego Izbie, 
zawierającej adres i e-mail do doręczeń i uiszczeniu wpisowego.

2. W przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wraz z wypełnioną deklaracją, 
podpisaną przez osobę(y) upoważnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej, 
zainteresowany podmiot dostarcza aktualny wypis z rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji 
działalności gospodarczej oraz wskazuje adres oraz adres e-mail do doręczeń.



§12

1. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet  członków zwyczajnych lub wspierających, składającemu 
deklarację przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie składane jest 
do Zarządu nie później niż w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia decyzji o odmowie przyjęcia w 
poczet  członków. Zarząd jest  zobowiązany włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia następującego po otrzymaniu odwołania. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

2. W wypadku odmowy przyjęcia w poczet  członków zwyczajnych lub wspierających, uiszczona przez 
wnioskującego opłata wpisowa podlega zwrotowi.

§13

Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zgromadzenie.

§14

Członkowie – założyciele Izby nabywają członkostwo zwyczajne lub wspierające z chwilą sądowej 
rejestracji Izby.

§15

1. Członkom zwyczajnym przysługuje prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym,

3) dostępu do informacji o działalności Izby,

4) zgłaszania opinii i wniosków do władz Izby,

5) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby,

6) korzystania z form pomocy przewidzianych Statutem,

7) korzystania ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminami,

8) używania tytułu „członek Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” na zasadach 
określonych przez Zarząd.

2. Członkom wspierającym przysługuje prawo do:

1) biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

3) korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-6,

4) używania tytułu „członek wspierający Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” na 
zasadach określonych przez Zarząd.

3. Członkom honorowym przysługuje prawo do:

1) biernego prawa wyborczego do organów Izby,

2) udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,

3) korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 3-6,

4) używania tytułu „członek honorowy Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych” na 
zasadach określonych przez Zarząd.



§16

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

2) aktywnego współdziałania na rzecz realizacji statutowych celów Izby,

3) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych świadczeń 
zadeklarowanych na rzecz Izby,

4) bieżącego informowania Biura Izby o własnej działalności gospodarczej, a w szczególności o ofercie 
produkcyjno-handlowo-usługowej,

5) czasowego oddelegowania kompetentnych pracowników dla potrzeb realizacji statutowych celów 
Izby, w tym:

a) wydawania specjalistycznych ocen technicznych,

b) opracowywania raportów rynkowych oraz analiz statystycznych dla potrzeb instytucji 
państwowych,

6) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego 
oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

2) aktywnego współdziałania na rzecz realizacji statutowych celów Izby,

3) regularnego opłacania składek członkowskich oraz wywiązywania się z innych świadczeń 
zadeklarowanych na rzecz Izby,

4) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego 
oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

3. Członkowie honorowi są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Izby,

2) dbania o dobre imię Izby i przestrzegania norm rzetelnego postępowania i współżycia społecznego 
oraz zasad etyki w działalności gospodarczej.

§17

Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków, nie może naruszać ich samodzielności, ani 
też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

§18

1. Członkostwo zwyczajne lub wspierające w Izbie ustaje wskutek:

1) wystąpienia członka z Izby,

2) skreślenia z listy członków Izby,

3) wykluczenia członka z Izby.

2. Wystąpienie członka z Izby następuje w przypadku dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Izby, 
potwierdzonej pisemnym oświadczeniem o wystąpieniu z Izby skierowanym do Zarządu z 
trzymiesięcznym wypowiedzeniem w stosunku do daty zamierzonego wystąpienia.



3. Skreślenie z listy członków Izby następuje z powodu:

1) utraty statutowych wymogów członkostwa,

2) niepłacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub rażącego uchybiania w wywiązywaniu się 
z innych świadczeń zadeklarowanych na rzecz Izby,

3) rażącego uchybiania rzetelności lub terminom składania sprawozdań, warunkujących prowadzenie 
pełnej działalności informacyjnej lub promocyjnej przez Izbę (w przypadku członków 
zwyczajnych).

4. Skreślenie z listy członków Izby z powodów, o których mowa w ust. 3 następuje na podstawie uchwały 
Zarządu, stwierdzającej ustanie członkostwa z tych przyczyn. Zarząd przed podjęciem uchwały o 
skreśleniu z listy członków zawiadamia zainteresowanego członka o planowanym skreśleniu podając 
uzasadnienie i określając termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od daty doręczenia 
zawiadomienia. Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby.

5. Wykluczenie członka z Izby następuje z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i 
uchwał organów Izby lub gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi 
w jej dobre imię.

6. Wykluczenie członka z powodów, o których mowa w ust. 5 następuje, na podstawie uchwały Zarządu, 
stwierdzającej ustanie członkostwa z tych przyczyn. Zarząd przed podjęciem uchwały o wykluczeniu 
członka z Izby zawiadamia zainteresowanego członka o planowanym wykluczeniu podając uzasadnienie i 
określając termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zarząd może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Izby.

7. Skreślonemu lub wykluczonemu członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. 
Odwołanie składane jest  do Zarządu nie później niż w ciągu 30 dni licząc od daty doręczenia uchwały o 
skreśleniu lub wykluczeniu. Zarząd jest zobowiązany włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego 
Walnego Zgromadzenia następującego po otrzymaniu odwołania.

§19

1. Na wniosek zainteresowanego, członkostwo zwyczajne lub wspierające w Izbie może zostać zawieszone 
na okres do jednego roku. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

2. W okresie zawieszenia członek traci możliwość korzystania z uprawnień członkowskich określonych w 
Statucie i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

3. Utrata lub zawieszenie członkowstwa nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległych składek i świadczeń na 
rzecz Izby.


