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STATUT IZBY GOSPODARCZEJ BLOCKCHAIN I NOWYCH TECHNOLOGII 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Izba gospodarcza pod nazwą „Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii”, 

zwana dalej "Izbą", jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą 

interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców.  

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (t.j. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu. 

§ 2.  

1. Izba posiada osobowość prawną. 

2. Siedzibą Izby jest Warszawa. 

§ 3.  

1. Terenem działalności Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w 

zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić 

działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Izba może, dla celów współpracy z zagranicą, posługiwać się tłumaczeniem nazwy 

w wybranych językach obcych. 

§ 4.  

Czas trwania Izby jest nieokreślony. 

Rozdział II 

Cele i zasady działania Izby 

§ 5.  

Celem Izby jest: 

1) reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów 

wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego; 

2) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wolnego rynku; 

3) kształtowanie zasad etycznych w biznesie; 

4) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków; 
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5) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w tym 

opracowywania i doskonalenia norm rzetelnego postępowania w obrocie 

gospodarczym; 

6) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze 

postępowania polubownego i pojednawczego. 

§ 6.  

Izba może realizować swoje cele w szczególności poprzez: 

a) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania 

gospodarki, w szczególności związanych z technologią blockchain, walut 

cyfrowych lub innych nowych technologii; 

b) uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach w 

przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania 

gospodarki; 

c) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych 

dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej; 

d) uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących technologii blockchain, 

walut wirtualnych i innych nowoczesnych technologii; 

e) delegowanie przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-

opiniodawczych w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i 

usługowej; 

f) uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniach sądowych 

w związku z działalnością gospodarczą jej członków; 

g) prowadzenie systemów informacji gospodarczej; 

h) prowadzenie działalności doradczej; 

i) prowadzenie sądu polubownego; 

j) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności 

gospodarczej; 

k) wspieranie i finansowanie programów, przedsięwzięć i projektów; 

l) prowadzenie działalności informacyjnej i popularyzacyjnej w zakresie celów Izby; 

m) organizowanie i finansowanie wystaw, zawodów, konkursów, konferencji; 

n) przyznawanie nagród, wyróżnień i stypendiów; 

o) prowadzenie, wspieranie i finansowanie działalności wydawniczej; 

p) współpracę z organizacjami i instytucjami w przedmiocie stanowiącym realizację 

celów Izby; 

q) prowadzenie szkoleń, webinarów, szkoleń stacjonarnych i online, warsztatów, 

seminariów  
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§ 7.  

1. Dla osiągnięcia swych celów Izba może wspierać, także finansowo, działalność 

innych organizacji pozarządowych (NGO), działających dla osiągnięcia celów 

zbieżnych z celami statutowymi Izby. 

2. Izba może być członkiem innych organizacji, w tym zagranicznych. 

 

§ 8.  

1. Izba może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Izby jest przeznaczony 

wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

2. Działalność gospodarcza stanowi działalność dodatkową w stosunku do 

działalności statutowej. 

3. Izba może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na 

zasadach określonych stosownymi przepisami dotyczącymi działalności pożytku 

publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji 

celów statutowych. 

Rozdział III 

Członkowie Izby 

§ 9.  

1. Członkowie dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych; 

2) członków wspierających; 

3) członków założycieli; 

4) członków honorowych. 

2. Członkami Izby mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, wykonujące działalność gospodarczą, a także wspólnicy spółki 

cywilnej w zakresie wykonywania przez nich działalności gospodarczej (dalej: 

„Przedsiębiorcy”), z zastrzeżeniem § 9 ust. 3. 

3. Członkami wspierającymi i Członkami honorowymi mogą być również osoby 

fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, nie wykonujący działalności gospodarczej, którzy działają na rzecz 
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rozwoju przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego oraz utożsamiają się z 

działalnością Izby (dalej: “Podmioty niebędące przedsiębiorcami”). 

§ 10.  

1. Członkami zwyczajnymi stają się Przedsiębiorcy, w stosunku do których Zarząd 

podejmie uchwałę o przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych na podstawie 

prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej. 

2. Członkami wspierającymi stają się Przedsiębiorcy lub Podmioty niebędące 

przedsiębiorcami, w stosunku do których Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w 

poczet Członków wspierających na podstawie prawidłowo wypełnionej deklaracji 

członkowskiej. 

3. Członkami założycielami są Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w zgromadzeniu 

założycielskim Izby. Status członka założyciela jest dożywotni. Członek założyciel 

otrzymuje Członkostwo zwyczajne z chwilą przedłożenia Zarządowi deklaracji 

członkowskiej, a w sprawie przyjęcia jego kandydatury nie jest wymagana uchwała 

Zarządu. 

4. Członkiem honorowym staje się Przedsiębiorca lub Podmiot niebędący 

przedsiębiorcą, w stosunku do którego Zarząd podejmie uchwałę o przyjęciu w 

poczet Członków honorowych na podstawie ponadprzeciętnego wkładu w 

działalność i rozwój Izby lub realizacji jej celów. 

§ 11.  

1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo do: 

1) czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Izby; 

2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem 

stanowiącym; 

3) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę; 

2. Członkowie wspierający Izby mają prawo do: 

1) biernego udziału w wyborach do organów Izby; 

2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem doradczym; 

3) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę; 

3. Członkowie założyciele mają prawo do: 

1) biernego udziału w wyborach do organów Izby; 

2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem doradczym. 

udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę. 

4. Członkowie honorowi mają prawo do: 

1) biernego udziału w wyborach do organów Izby; 

2) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Izby z głosem doradczym. 

3) udziału w wydarzeniach organizowanych przez Izbę. 
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§ 12.  

1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 

1) dbania o dobre imię Izby; 

2) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminu i uchwał jej 

organów; 

3) regularnego uiszczania składek członkowskich; 

4) przestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej; 

5) udzielania Izbie informacji związanych z faktycznym przedmiotem 

prowadzonej przez nich działalności gospodarczej; 

6) wyrażania zgody na polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy 

członkami Izby poprzez sądy polubowne ustanowione przez Izbę, 

7) stosowania się do wyroków wydanych przez sądy polubowne 

ustanowione przez Izbę. 

2. Członkowie wspierający są zobowiązani do: 

1) dbania o dobre imię Izby; 

2) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminu i uchwał jej 

organów; 

3) regularnego uiszczania składek członkowskich; 

4) jeżeli prowadzą działalność gospodarczą - przestrzegania zasad etyki w 

działalności gospodarczej; 

5) wyrażania zgody na polubowne rozwiązywanie sporów pomiędzy 

członkami Izby poprzez sądy polubowne ustanowione przez Izbę, 

6) stosowania się do wyroków wydanych przez sądy polubowne 

ustanowione przez Izbę. 

3. Członkowie założyciele są zobowiązani do: 

1) dbania o dobre imię Izby; 

2) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminu i uchwał jej 

organów; 

3) jeżeli prowadzą działalność gospodarczą - przestrzegania zasad etyki w 

działalności gospodarczej. 

4. Członkowie honorowi są zobowiązani do: 

1) dbania o dobre imię Izby; 

2) przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminu i uchwał jej 

organów; 

3) jeżeli prowadzą działalność gospodarczą - przestrzegania zasad etyki w 

działalności gospodarczej. 

§ 13.  

1.  Utrata statusu Członka zwyczajnego następuje w sytuacji:  

1) rezygnacji złożonej Zarządowi Izby w formie dokumentowej; 

2) śmierci lub wykreślenia z właściwego rejestru członka Izby; 

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 
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2.  Utrata statusu Członka wspierającego następuje w sytuacji:  

1) rezygnacji złożonej Zarządowi Izby w formie dokumentowej; 

2) śmierci lub wykreślenia z właściwego rejestru członka Izby; 

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

3.  Utrata statusu Członka założyciela następuje w sytuacji:  

1) rezygnacji złożonej Zarządowi Izby w formie dokumentowej; 

2) śmierci lub wykreślenia z właściwego rejestru członka Izby; 

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

4.  Utrata statusu Członka honorowego następuje w sytuacji:  

1) rezygnacji złożonej Zarządowi Izby w formie dokumentowej; 

2) śmierci lub wykreślenia z właściwego rejestru członka Izby; 

3) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych. 

§ 14.  

1. Zarząd Izby może wykluczyć Członka zwyczajnego w drodze uchwały w przypadku: 

1) nieprzestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej przyjętych w formie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Izby; 

2) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów i uchwał organów 

Izby; 

3) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w działaniach Izby; 

4) zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez co najmniej trzy kolejne 

miesiące; 

5) naruszenia dobrego imienia Izby; 

6) uporczywego niewywiązywania się z umownych zobowiązań wobec Izby. 

2. Zarząd Izby może wykluczyć Członka wspierającego w drodze uchwały w 

przypadku: 

1) nieprzestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej przyjętych w formie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Izby - w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

2) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów i uchwał organów 

Izby; 

3) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w działaniach Izby; 

4) zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez co najmniej trzy kolejne 

miesiące; 

5) naruszenia dobrego imienia Izby; 

6) uporczywego niewywiązywania się z umownych zobowiązań wobec Izby. 

3. Zarząd Izby może wykluczyć Członka założyciela w drodze uchwały w przypadku: 

1) nieprzestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej przyjętych w formie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Izby - w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

2) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów i uchwał organów 

Izby; 

3) naruszenia dobrego imienia Izby; 
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4) uporczywego niewywiązywania się z umownych zobowiązań wobec Izby. 

4. Zarząd Izby może wykluczyć Członka założyciela w drodze uchwały w przypadku: 

1) nieprzestrzegania zasad etyki w działalności gospodarczej przyjętych w formie 

uchwały Walnego Zgromadzenia Izby - w przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej; 

2) rażącego naruszenia postanowień Statutu lub regulaminów i uchwał organów 

Izby; 

3) naruszenia dobrego imienia Izby; 

4) uporczywego niewywiązywania się z umownych zobowiązań wobec Izby. 

5. Uchwałę doręcza się niezwłocznie w formie dokumentowej wykluczonemu 

członkowi wraz z uzasadnieniem, nie później niż w ciągu 7 dni od jej podjęcia. 

6. Od uchwały Zarządu Izby stwierdzającej wykluczenie z Izby członkowi, którego 

uchwała dotyczy, przysługuje odwołanie do sądu polubownego ustanowionego 

przez Izbę w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały o utracie członkostwa wraz z 

uzasadnieniem.  

7. Odwołanie musi być sporządzone w formie dokumentowej. 

8. Odwołanie jest rozpatrywane przez sąd polubowny w terminie 30 dni od otrzymania 

odwołania. 

Rozdział III 

Majątek i dochody Izby 

§ 15.  

Majątek Izby stanowią środki finansowe, rzeczy i prawa majątkowe nabyte przez Izbę 

w trakcie jej działalności. 

§ 16.  

Izba odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§ 17.  

1. Dochody Izby pochodzić mogą ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, z dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, z 

nieruchomości i ruchomości, dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów, 

ofiarności publicznej (w tym zbiórek publicznych). 

2. Izba nie może:  

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Izby zobowiązań jej członków, 

członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia 

albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (dalej „Osobami 

bliskimi”); 

2) przekazywać majątku Izby na rzecz członków Izby, członków jej organów lub 

pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 

osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub 

na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywać majątku Izby na rzecz jego członków, członków jej organów 

lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze 

statutowego celu Izby; 

4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

Izby, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

§ 18.  

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na 

realizację celów statutowych Izby z uwzględnieniem poszanowania woli 

spadkobierców lub donatorów. 

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami 

prawa składa Zarząd. 

3. Izba nie przyjmuje darowizn i spadków obciążonych długami. 

Rozdział IV  

Walne Zgromadzenie Izby 

§ 19.  

1. Organem sprawującym najwyższą władzę Izby jest Walne Zgromadzenie Izby. 

2. Walne Zgromadzenie Izby może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub 

nadzwyczajnym. 

§ 20.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby co najmniej 

raz do roku. 
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§ 21.  

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na 

pisemny wniosek 1/10 członków Izby. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby powinno odbyć się nie później niż w ciągu 

60 dni od daty zgłoszenia wniosku i być poświęcone wyłącznie sprawom, dla 

których zostało zwołane. 

§ 22.  

1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków 

Izby w formie dokumentowej co najmniej na 28 dni przed terminem odbycia 

Walnego Zgromadzenia Izby. Informacja o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Izby 

zawierająca określenie terminu i miejsca jego odbycia może być także ogłoszona 

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Izby lub profilu 

społecznościowym Izby na co najmniej 21 dni przed wyznaczonym terminem 

zgromadzenia. 

2. Wnioski członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad 

winny być złożone najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego 

Zgromadzenia Izby. 

3. O zmianach lub uzupełnieniach dokonanych w trybie określonym w ust. 2 

zawiadamia się członków Izby co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia 

Walnego Zgromadzenia Izby. 

§ 23.  

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy: 

1) uchwalanie zmian statutu Izby; 

2) wybór członków Zarządu Izby; 

3) odwoływanie członków Zarządu Izby; 

4) wybór arbitrów sądu polubownego; 

5) odwoływanie arbitrów sądu polubownego; 

6) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu; 

7) udzielanie absolutorium Zarządowi; 

8) zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby; 

9) ustalenie wysokości składek członkowskich; 

10) ustalanie zasad etyki w działalności gospodarczej; 

11) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; 

12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Izby; 
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13) uchwalanie regulaminu funkcjonowania stałego sądu polubownego. 

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały w innych sprawach na wniosek 

Zarządu lub 1/10 Członków zwyczajnych Izby. 

§ 24.  

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby jest zdolne do podejmowania 

uchwał przy obecności co najmniej 10 Członków zwyczajnych Izby. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że 

postanowienia statutu lub inne przepisy prawa wymagają kwalifikowanej 

większości. 

§ 25.  

1. W Walnym Zgromadzeniu Izby członkowie Izby uczestniczą osobiście, poprzez 

uprawnione do reprezentacji organy lub przez pełnomocników. 

2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 

poprzez środki komunikacji elektronicznej, jeżeli wybrany sposób komunikacji 

umożliwia weryfikację jego tożsamości, a w przypadku reprezentantów lub 

pełnomocników również weryfikację podstawy ich umocowania. 

3. Każdy Członek zwyczajny dysponuje na Walnym Zgromadzeniu Izby jednym 

głosem. 

4. Jedna osoba może reprezentować więcej niż jednego członka. 

5. Zarząd Izby może zaprosić na Walne Zgromadzenie Izby także inne osoby, w 

szczególności doradców i ekspertów. Osobom takim przysługuje głos doradczy. 

Rozdział V 

Zarząd Izby 

§ 26.  

Organem uprawnionym do składania oświadczeń wiedzy i woli w imieniu Izby jest 

Zarząd Izby, w dalszej części statutu zwany również "Zarządem".  

§ 27.  

Zarząd składa się z od trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa oraz jednego lub 

dwóch Wiceprezesów. 
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§ 28.  

1. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie Izby. 

2. Zarząd jest powoływany na dwuletnią kadencję. Po upływie kadencji mandaty 

członków Zarządu wygasają z chwilą zakończenia najbliższego Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 29.  

Mandat członka Zarządu wygasa w następujących przypadkach: 

1) śmierci członka Zarządu; 

2) odwołania przez Walne Zgromadzenie Izby; 

3) zrzeczenia się mandatu w formie dokumentowej; 

4) trwałej niezdolność do wykonywania obowiązków członka Zarządu. 

§ 30.  

Do kompetencji Zarządu należy: 

1) kierowanie działalnością Izby; 

2) reprezentowanie Izby na zewnątrz; 

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Izby; 

4) prowadzenie bieżących spraw Izby; 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Izby oraz z wykonania budżetu Izby do 

przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Izby; 

6) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Izby; 

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Izby; 

8) przyjmowanie i wykluczanie Członków zwyczajnych, wspierających  

i honorowych; 

9) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

10) składanie wniosku lub wyrażanie zgody na powierzenie przez Radę Ministrów w 

drodze rozporządzenia wykonywania niektórych zadań zastrzeżonych w 

przepisach prawa dla administracji państwowej; 

11) podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach niezastrzeżonych 

wyłącznie dla właściwości pozostałych organów Izby. 

§ 31.  

Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego statutu, Zarząd podejmuje uchwały 

zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos rozstrzygający ma 

Prezes Zarządu. 
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§ 32.  

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności pozostali 

członkowie Zarządu wspólnie. 

2. Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół. 

§ 33.  

Do składania oświadczeń w imieniu Izby jest wymagane współdziałanie dwóch 

członków Zarządu. 

Rozdział VI 

Zmiana statutu 

§ 34.  

1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez 

Walne Zgromadzenie Izby większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/4 

uprawnionych do głosowania.  

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz 

cel na jaki ma być użyty majątek Izby. W szczególności ze środków Izby powinny 

być pokryte koszty jej likwidacji. 

3. Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanawia 

likwidatora do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. 

Rozdział VII 

Sąd polubowny 

§ 35.  

1. Przy Izbie działa stały sąd polubowny. 

2. Sąd polubowny składa się z minimum trzech członków - Prezesa sądu 

polubownego, Sekretarza sądu polubownego oraz co najmniej jednego arbitra, 

powoływanych na czas nieokreślony. 

3. Do kompetencji sądu polubownego należy: 

1) rozstrzyganie o właściwości sądu polubownego Izby, w tym o zakresie, 

istnieniu, ważności albo skuteczności zapisu na sądu polubownego Izby, 

2) rozpoznawanie wszelkich poddanych mu sporów, których zgodnie z prawem 

mogą być oddane pod rozstrzygnięcie sądu polubownego; 

3) rozpoznawanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Izby. 
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4. Regulamin funkcjonowania stałego sądu polubownego ustala w drodze uchwały 

Walne Zgromadzenie Izby. 

5. Członkowie zwyczajni i wspierający Izby wchodząc w spór z innymi Członkami 

zwyczajnymi lub wspierającymi Izby powinni dążyć do rozwiązania sporu w drodze 

negocjacji, a następnie poprzez sąd polubowny działający przy Izbie.  

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 36.  

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2018 roku. 

§ 37.  

Ministrem właściwym ze względu na cele Izby jest minister właściwy dla spraw 

przedsiębiorczości i technologii. 

  

 

 


