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REGULAMIN SEKCJI PRZEDSIĘBIORCÓW KUJAWSKO – POMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY 

z dnia 10.07.2020 roku 
 
1. Sekcja Przedsiębiorców Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 

Bydgoszczy zrzesza członków Izby o których mowa w art. 1 i 2 oraz w art. 7 ust. 7 ustawy 
o rzemiośle (dalej: Sekcja). 

2. Sekcja składa się z co najmniej 15 członków i stanowi wewnętrzną strukturę 
organizacyjną Izby, która uczestniczy w wyborach do władz Izby i pracach Izby na 
zasadach określonych w statucie dla innych organizacji rzemieślniczych będących 
członkami Izby. 

3. Członkiem Sekcji staje się każdy aktualny i nowo przyjęty członek Izby o którym mowa w 
pkt. 1, nie będący jednocześnie członkiem Cechu. 

4. Podstawową formą obrad i rozpatrywania spraw Sekcji jest Zgromadzenie Sekcji 
Przedsiębiorców w której skład wchodzą wszyscy członkowie Sekcji. 

5. Zgromadzenie Sekcji Przedsiębiorców odbywa się co najmniej raz w roku i jest 
zwoływane przez Zarząd Sekcji. 

6. W ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o posiedzeniu Zgromadzenie Sekcji 
Przedsiębiorców, członkowie Sekcji mogą na piśmie przedstawić Przewodniczącemu 
Sekcji propozycje co do porządku obrad. 

7. W posiedzeniach Zgromadzenie Sekcji Przedsiębiorców może uczestniczyć Prezes Izby, 
Dyrektor Izby oraz inne osoby zaproszone do udziału w całym posiedzeniu lub tylko w 
jego części. 

8. Zgromadzenie Sekcji Przedsiębiorców jest zdolne do odbycia posiedzenia i zajęcia 
stanowiska w wypadku obecności co najmniej połowy jej członków. 

9. Zajęcie stanowiska Zgromadzenia Sekcji Przedsiębiorców w formie uchwały następuje 
zwykłą większością głosów członków Sekcji biorących udział w posiedzeniu. 

10. Zgromadzenie Sekcji Przedsiębiorców wybiera 3 osobowy Zarząd Sekcji na 4 letnią 
kadencję pełniącą swoją funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu. Zarząd Sekcji 
wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza 
Sekcji. 

11. Zebrania Zarządu Sekcji odbywają się przynajmniej raz na kwartał i zwołuje je 
Przewodniczący Sekcji. 

12. Zarząd kieruje pracami Sekcji, wykonuje uchwały Zgromadzenia Sekcji Przedsiębiorców i 
reprezentuje Sekcję wobec organów Izby. 

13. Zgromadzenie Sekcji Przedsiębiorców wybiera spośród siebie delegatów na Walne 
Zgromadzenie Izby wg ilości wskazanej przez Statut Izby. 

14. Wszelkie wybory dokonywane w Sekcji odbywają się wg trybu i zasad ustalonych w 
Statucie Izby. 

15.  Ze zgromadzenia oraz z posiedzeń Sekcji sporządza się protokół podpisany przez         
przewodniczącego Sekcji i przedstawia go Zarządowi Izby. 
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16. Działalność Sekcji jest finansowana ze składek członków zrzeszonych w Sekcji. 
17. Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek utraty członkostwa w Izbie. 
18. Obsługę organizacyjno – techniczną pracy Sekcji zapewnia Biuro Izby. 
19. Niniejszy regulamin pracy Sekcji wchodzi w życie z dniem uchwalenia za wyjątkiem 

pkt. 2 regulaminu, który wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia nowej kadencji organów 
izby na lata 2021-2025. 


