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I .  POSTANOWIENIA OGOLNE

s1
1 . Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie, zwany da|ej ''Cech em,, z zastrzezeniem postanowień

$ 6 ust' 3, jest dobrowo|ną społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
Cech posiada osobowoŚc prawną.

2, Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Po|skiego jako reprezentatywnej organizacji
pracodawcówwrozumieniu ustawy zdnia24|ipca2015r. o Radzie Dia|ogu Społecznego i innych
instytucjach dia|ogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) oraz ustawy z dnia 14 grud nia 1 994 r' o
zatrudnieniu i  przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z2015 r ' '  poz. 149)

3. Cech działa na podstawie przepisów ustawy zdnia22marca 1989 r '  o rzemioś|e (Dz.U. z2015r' ,
poz. 1182), zwanej dalej w postanowieniach niniejszego Statutu ,,ustawą z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemioŚ|e',, ustaw wymienionych w ust. 2 oraz niniejszego Statutu

s2
1. Terenem działaInoŚci Cechu jest obszar Rzeczpospo|itej Po|skiej.
2. Cech zrzesza osoby fizyczne prowadzące rzemiosła motoryzacyjne, usługi produkcję i hande|.

s3
1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie.
2. Siedzibą Cechu jest: Warszawa, u|. Podwa|e 11'
3. Godło cechowe jest to pieczęc okrągta z napisem w obwodzie ,,Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych

Warszawie'', a w środku pieczęci znajdują się symbo|e naszego zawodu:
- półko|e opony samochodowej,
- zarys silnika samochodowego,
- zarys k|uczy samochodowych, połączone Wewnątrz łącznikiem'

Godło wykonane w odcieniu niebieskim.
4' Członkowie Cechu mają prawo do nieodpłatnego korzystania z godła cechowego w ce|u

wykazania swej przyna|eŻności do Cechu. Członkowie Cechu mogą W szczegó|noŚci
umieszczać godło cechowe na swoich stronach internetowych oraz innych materiałach
związanych z prowadzo ną dzi ała I nością gos podarczą'

5. Prawo do korzystania z godła cechowego ustaje w momencie ustania członkostwa Cechu.

s4
Cech zrzeszaĆ się moie W izbie rzemieś|niczej, izbach przemysłowo-hand|owych, organizacjach
gospodarczych.

I I .  CELE CECHU

ss
1. Zasadniczym ce|em działa|ności Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków

wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytoria|nego, sądóW,
auiązkow zawodowych, urzędów i instytucji.

2. Do ce|ów i zadań Cechu na|eŻy w szczegó|ności:
1) utrwa|anie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godnoŚci zawodowej,
2) prowadzenie na rzecz członków działa|noŚci społeczno-organizacyjnej, kulturaInej, oświatowej

i socjalnej,
3) udzie|anie informacji o usługach świadczonych przez członków i ich moŻ|iwościach

produkcyjnych
4) udzie|anie członkom pomocy instruktaiowej, doradczej, zwłaszcza w zakresie prawnym,

opodatkowa nia, organizacyj nym,
5) rozpatrywanie skarg na działa|noŚc członków'
6) organizowanie dokształcania i podnoszenia kwa|ifikacji zawodowych członków i zatrudnionych

pracowników
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7) ana|iza kształtowania się cen na rynku usług motoryzacyjnych na potrzeby członków Cechu'
8) dokonywanie na wniosek osÓb zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywane1 przez

członków Cechu i  wydawanie w tym przedmiocie opini i ,
9) wykonywanie na podstawie upowaznienia właściwej izby rzemieś|niczej, zadań z zakresu

nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemioŚ|e pracowników
młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu,

10) prowadzenie działa|noŚci gospodarczej w zakresie pozostałych pozaszko|nych form edukacji,
gdzie indziej niesk|asyfikowanych, działalnoŚci związane1 z organizacją targóW, wystaw i
kongresów, doradztwa w zakresie prowadzenia działa|noŚci i zarządzania, działaInoŚci
związanej z doradztwem w zakresie informatyki' działalnoŚci w zakresie hand|u hurtowego i
detaIicznego pojazdami samochodowymi i naprawy pojazdów samochodowych oraz pozostałej
sprzedaŻy hurtowej niewyspecja|izowanej, a takŻe dzia.la|ności wydawniczej, związane1 z
przeIwarzaniem danych, rek|amy, badania rynku i opinii pub|icznej oraz pozostałych badan i
analiz technicznych.

11) delegowanie przedstawicieli do powiatowej rady zatrudnienia.

|||. czŁoNKoWlE' |cH PRAWA IoBoW|ĄzK|

s6
1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne oraz wspó|nicy spółek cywi|nych osób fizycznych będący

mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą a|bo Średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy zdnia
2| ipca2oo4r .  o  swobodz ie  dz iała|noŚc igospodarcze j (Dz .  U .z2015r . ,poz .584)  prowadzący
działa|noŚc na warunkach okreŚlonych w ustawie z dni 22 marca 1989 r. o rzemioŚ|e w zakresie
okreŚ|onym w $ 2 ust. 2 Statutu.

2. Członkami Cechu mogą byc takze: małzonek |ub zstępny osoby rzemieś|nika prowadzącego
warsztat, jeze|i uczestniczy w wykonywaniU przez tę osobę działa|noŚci gospodarczej w zakresie
rzemiosła.

3. osoba prowadząca działalnoŚc na warunkach okreś|onych w ustawie z22 marca 1989 r. o rzemioŚ|e
i zatrudniająca pracowników w ce|u przygotowania zawodowego w rzemioŚ|e obowiązana jest
uzyskac członkowstwo Cechu o i|e nie jest członkiem właŚciwej izby rzemieŚ|niczej, a działa|noŚc
prowadzi na terenie okreŚ|onym w $ 2 ust' 1 statutu'

4. Członkami Cechu mogą byc równieŻ osoby fizyczne prowadzące działa|nośc gospodarczą, niebędące
rzemieś|nikami, zatrudniające nie więcej niŻ 250 pracowników.

5. Natomiast osoby prawne wykonujące działa|noŚc gospodarczą mogą byc członkamiwspierającymi.

s7
1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złoŻenie pisemnej deklaracji.

Deklaracja powinna byc podpisanaprzez zainteresowanych, zawieraćjego imię i nazwisko'
adres zamieszkania oraz oŚwiadczenie dotyczące gotowoŚci uiszczania składek członkowskich'

2. organem uprawnionym do przyjmowania członków jestZarząd.
3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna byc podjęta najpózniej w ciągu miesiąca od dnia

złoŻenia dek|aracji.
s8

1. o decyzji przyjęcia |ub odmowie przyjęcia zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 14 dni od
dnia jej podjęcia'

ss
1. Członkowie mają prawo do:

1/ korzystania z pomocy i Świadczeń Cechu w zakresie okreś|onym w $ 5 statutu,
2/ wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu - dotyczących praw członka - do Wa|nego
Zgromadzenia.
3/ wybierania i wybiera|ności do organów Cechu.

2. Nie ma prawa wybiera|noŚci członek Cechu' który za|ega zzapłatą składki Cechowej powyzej
sześciu miesięcy, pomimo pisemnego wezwania o jej uregulowanie w dodatkowym terminie.
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Do statutowych obowiązków członka Cechu na|eŻy.
1l przesIrzegac prawo, zasady etyki zawodowej i godnoŚci zawodowej'
2/ stosowac się do przepisów statutu oraz uchwał organów Cechu,
3/ reguIarnie wpłacac składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4l członek Cechu obowiązany jest w ciągu 30 dni zawiadomic Cech o zaniechaniu prowadzenia

przez niego działa|noŚci gospodarczej |ub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren
działaInoŚci Cechu.

s  11

Członkostwo w Cechu ustaie na skutek:
1/ wystąpienia,
2/ wykreŚ|enia,
3/ wykluczenia,
4/ śmierci członka'

s12

Członek Cechu moze wystąpic z niego za uprzednim 1 miesięcznym wypowiedzeniem Iicząc od
końca miesiąca' w którym nastąpiło wypowiedzenie. Wypowiedzenie powinno byc dokonane
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoŚci.

g 12a

WykreŚ|enie członka Cechu moze nastąpic po upływie 12 miesięcy niepłacenia składek
członkowskich mimo uprzedniego upomnienia.

s13

1' o wyk|uczeniu |ub wykreś|eniu członka, Cech obowiązany jest powiadomic
zainteresowanego.

2. Członkowi wyk|uczonemu lub wykreŚ|onemU przysługuje prawo odwołania się do Wa|nego
Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty wyk|uczenia |ub wykreŚlenia.

3. W przypadku uwzg|ędnienia przez Wa|ne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu
w sprawie wyk|uczenia lub wykreŚ|enia - zainteresowany zachowuje ciągłoŚc członkostwa
w Cechu.

s14

1. WysokoŚc składki cechowej, usta|a Wa|ne Zgromadzenie uwzg|ędniając finansowanie
działa|noŚci organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na
działalnoŚc statutową organów' których Cech jest członkiem

2. Zarząd Cechu moŻe w szczegó|nych uzasadnionych przypadkach zwolnic członka od
obowiązku p,łacenia składek w całoŚci |ub częŚci na czas okreś|ony, a takze umorzyĆ składki
zaIegłe.

3. NieureguIowane W ciągu trzech miesięcy składki podIegają Ściągnięciu w trybie
postępowan ia sądowego.

s15

1. Uchwałą Wa|nego Zgromadzenia mozna nadaĆ godnoŚc Honorowego Starszego |ub
Honorowego Członka Cechu osobom, które połozyły szczegó|ne zasługi d|a Cechu Iub
rozwoju rzemiosła.

2. osoby, które posiadają tytuły honorowe mogą brac udział w Wa|nym Zgromadzeniu
z głosem doradczym.
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$15a

1. osoba prawna, której prof i l  działaInoŚci związany jest z celami i  zadaniami Cechu moze
zostac członkiem wspierającym.

2. Członek wspierający ma obowiązek udzie|ac Cechowi pomocy finansowej oraz opłacac
zadek|arowaną składkę członkowską w wysokoŚci nie mniejszej nii uchwa|ona przez Wa|ne
Zgromadzenie.

3. Członek wspierający ma prawo brac udział przez swojego przedstawiciela w Wa|nym
Zgromadzeniu z głosem doradczym.

4. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej dek|aracji'
5. Członek wspierający obowiązany jest przestrzegac postanowień statutu i uchwał władz Cechu

oraz terminowo wywiązywac się z zadek|arowanych Świadczeń.

IV. ORGANY CECHU

s16

1.  organamiCechu są:
A. Wa|ne Zgromadzenie członków,
B. Zarząd,
C. Komisja Rewizyjna,
D' Sąd Cechowy.

2' Członek Cechu moŻe byc wybrany ty|ko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 |it' B'
c  i D .

3' Wybory Starszego Cechu oraz organów o, których mowa w ust' 1 |it. B'c i D dokonywane Są
w głosowaniu tajnym spoŚrÓd nieograniczonej Iiczby kandydatów. odwołanie członka organu
następuje takze w głosowaniu tajnym'

4. Zaudział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Wa|nego Zgromadzenia Członkowie
mogą otrzymywac diety i zwrot kosztÓw podrózy wg zasad usta|onych przezZarząd Cechu.

A. WALNE zGRoMADzENlE czŁoNKoW

s17

Wa|ne Zgromadzenie jest najwyŻszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał
w sprawach na|ezących do jego zakresu działania.

s18

1. Do zakresu działania Wa|nego Zgromadzenia na|eŻy:
1/ uchwalanie statutu i jego zmian,
2l wybor i odwołanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących

i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
3/ okreŚ|enie wysokoŚci składek cechowych, opła| za świadczenia oraz dobrowo|nych

Świadczeń rzem ieŚ| ników,
4/ uchwa|anie p|anów i programów rozwoju rzemiosła, p|anówfinansowych oraz podziału

nadwyzki budzetowej Cechu,
5 l r ozpatrywa n ie s prawo zdań Zarządu i Kom isj i Rewizyj nej, zatwierdza n ie s prawozda ń

rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu,
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tych sprawach i udzie|enia absolutorium członkom
Zarządu,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia Iub obciązenia nieruchomości,
7/ uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
8/ nadawanie godności członka honorowego Cechu,
9/ rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu,

10/ wybieranie de|egatów na zjazd de|egatów samorządu rzemiosła,
1 1/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie

przewidzianym w statucie,
12l Wa|ne Zgromadzenie wybiera de|egatów o, których mowa w ust. 1 pkt. 10 na okres

kadencji Zarządu.
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s1e
odwołanie członkaZarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji
_ moŻe nastąpic przez Walne Zgromadzenie większoŚcią 2/3 głosów oddanych w głosowaniu
tajnym.

s20

1. Wa|ne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniejjeden raz w roku, najpóŹniej w ciągu 6-ciu
miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu, Starszy Cechu |ub w
jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

2' Ponadto Zarząd powinien podjąc uchwałę o zwołaniu Wa|nego Zgromadzenia na Źądanie:
1/Komisji Rewizyjnej,
2l% ogó|nej liczby członków Cechu.

3' Ządanie zwołania Wa|nego Zgromadzenia powinno byc złozone na piŚmie z podaniem ce|u
jego zwołania.

4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Wa|ne Zgromadzenie powinno odbywac się w ciągu
6 tygodniod daty złoŻeniaŻądania. Jeze|ito nie nastąpiWa|ne Zgromadzenie moŻe zltołac
Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przezYa ogó|nej Iiczby członkÓw.

s21
1. o czasie, miejscu i porządku obrad Wa|nego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich

członków co najmniej na 14 dni przed terminem Wa|nego Zgromadzenia' W Wa|nym
Zgromadzeniu mogą brac udział inne zaproszone osoby.

2. W zawiadomieniu o Wa|nym zgromadzeniu na|eiy zamieŚcic również informację o wyłozeniu
do wg|ądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad _ następujących materiałów:
1/ zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
2l spr aw ozdania Zarządu,
3/ projektów podstawowych uchwał,
4/ protokołu z poprzedniego Wa|nego Zgromadzenia.

s22

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie
wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz.

2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wyk|uczyc
ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

3' Szczegółowe zasady i tryb obrad Wa|nego Zgromadzenia określa regu|amin.

s23

1, Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniem $ 21 statutu jest zdo|ne do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecnoŚci 7ą członkow
Cechu, natomiast w || terminie bez wzg|ędu na |iczbę obecnych członków. Wa|ne
Zgromadzenie moŹe dokonywac uzupełnień |ub zmian w porządku obrad.

2' Uchwały zapadajązwykłąwiększoŚcią głosów, jeze|i statut nie stanowi inaczej.
3. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach

wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej wainości co najmniej2/3
głosów.
Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie moze byc objęta sprawa zmiany statutu.

4. W głosowaniu na Wa|nym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

s24
1. Uchwały na Wa|nym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów, jeze|i statut nie stanowi inaczej. Na ządanie większości obecnych członków Wa|ne
Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

2. Protokół Wa|nego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
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B.zARzĄD cEcHU

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzia|noŚc za prawidłową
jego działaInoŚc.

s25

1' Zarząd składa się z 9 do 15 osób, w tym ze Starszego Cechu, trzech Podstarszych,
Sekretarza, Skarbnika oraz co najmniej 3 członków.
Wa|ne Zgromadzenie wybiera oddzie|nie: Starszego Cechu, a pozostałych członkÓw Zarządu
razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej |iczby głosów, |ecz nie mniej niz 50%
głosów p|us jeden głos'

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera trzech Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 |ata.
4. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo do zgłaszania

kandydatów do Zarządu przysługuje członkom.
5. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadac co najmniej S-|etni okres członkowski w

Cechu. Kandydat na Starszego Cechu powinien Iegitymowac się 1O-|etnim stazem
członkowskim w Cechu.

6' Wa|ne Zgromadzenie moŹe odwołaĆ tych członkÓw Zarządu, którym nie udzie|iło
abso|utorium. W tym przypadku nie stosuje się $ 23 ust. 3 statutu.

s26

W przypadku ustąpienia |ub odwołania Starszego Cechu przed upływem kadencji, do czasu
wyboru przez najb|iŻsze Wa|ne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy.

s27

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeŻonych do kompetencji innych
organów Cechu.

s28

Do zakresu działania Zarządu na|eŻy kierowanie całokształtem działaInoŚci Cechu,
a w szczegó|noŚci: reprezentowanie interesów członków, gospodarowanie funduszami
i majątkiem, kierowanie wewnętrzną działa|noŚcią organizacji itp.

s2e
1 , Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc'
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyc się w moi|iwie

najkrÓtszym terminie, jednak nie pózniej niz w ciągu 14 dni od dnia złoŻenia wniosku.

s30
1 ' Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy |ub Podstarszy Cechu.
2. o czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamianisą na 7 dni przed terminem Wszyscy

członkowie Zarządu.
3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Dyrektor Biura z głosem doradczym'

s31
1 . Uchwały Zarządu mogą byc podejmowan e przy obecnoŚci co najmniej połowy statutowej

|iczby członków, w tym Starszego |ub Podstarszego Cechu.
2. Uchwały zapadĄązwykłąwiększoŚcią głosów. Przy równej Iiczbie głosów decyduje głos

przewodn iczącego posiedzenia Zarządu.
3. Szczegółowe zasady itryb pracy Zarządu ijego komisji okreŚ|ają regu|aminy uchwalone

przezZarząd.



2 .

1 .
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D. sĄD cEcHovVY
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Członkowie Cechu pod|egają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad

etyki zawodowej i rzetelnógo.wykonywania rzemiosła oraz statutowych obowiązkow'

s34

1' Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spoŚród

członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
Wa|ne zgromadzenie wybiera oddźietnie przewodniczą9es9 Sądu, a pozostałych członkow

razem. Warunkiem wybo,u jest uzyskanie największej liczby głosów, |ecz nie mniej niz 50%

głosow p|us jeden.

s3s

1 ' Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.
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Sąd Cechowy moie orzekac następujące kary:
1/ upomnienie
2l naganę'
3/ poźbawienie prawa do korzystania z określonych Świadczeń cechu na okres 1 roku,

4i pozbawienie prawa wybiera|noŚci do organów cechowych na okres 3 |at.

5/ wykluczenie.
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1. Wykluczenie członka z Cechu moŻe nastąpic, gdy z jego winy da|sze członkostwo sprzeczne

jest z postanowieniem statutu Cechu'

C. KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna jest organem kontro|ującym całokształt działaIności Cechu, z wyjątkiem

Wa I nego Zgr omadzenia i orzecznictwa Sąd u Cech owe go.

Komisj"a Rewizyjna składa się z 3 do 5 czionków wybranych przezWa|ne Zgromadzenie

.po.,óo członków Cechu, na okres kadencji Zarządu' Wa|ne Zgromadzenie wybiera

oddzie|nie przewodniczącego, a pozostałych członkow razem. Warunkiem wyboru jest

uzyskanie największej |i|zb17 głosów, |ecz nie mnie.; niz 50 % p|us jeden' Członkowie Komisji

wy6ierają spośrod siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
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Do zadań Komisji Rewizyjnej na|eŻy:
1/ badanie przynajmnieiiazna poł ioku działalnoŚci statutowej Cechu z tym, Że na wniosek

% ogó|nej|iózby członków Cechu _Zarządu Cechu, . badanie powinno byc

przeprowadzone w kazdYm czasie'
2/ badanie rocznych sprawózdań finansowych /bilansów/ oraz zgłaszania Wa|nemu

Zgromadzeniu wnioskÓw w tych sprawach,
3/ składanie Wa|nemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

4t orzedkładanie Wa|neń u Zgromadzeniu wniosków o udzie|enie abso|utorium członkom

Zarządu,
5/ wydawanie za|eceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowoŚci.

Szcźegółowe zasady itryb piacy komisjiokreŚla reguIamin uchwa|ony przez Komisję

Rewizyjną.



2. od decyzj i  Sądu Cechowego przysługuje obwinionemu odwołanie do Rzemieślniczego Sądu
odwoławczego przy Mazowieckiej Izbie Rzemios,la i Przedsiębiorczości w Warszawie.

s38

Szczegółowe zasady itryb postępowania dyscypIinarnego okreŚla regu|amin uchwalony przez
Walne Zgromadzenie.

V. SEKCJE ZAWODOWE

s3e
Członkowie Cechu wykonujący rzemiosła na terenie jednego Iub kilku sąsiednich miast i gmin
mogą tworzyc sekcje terenowe.
Członkowie Cechu wykonujący jednakowe |ub pokrewne rzemiosła mogą tworzyc sekcje
zawodowe.
Powoływanie sekcji na|eŻy do właŚciwości Zarządu.
Zarząd Cechu powołuje sekcje, jeze|i Iiczba rzemieś|ników wchodzących w ich skład wynosi co
najmniej 20 osób.

V|. KoM|sJE zARzĄDU cEcHU
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1. D|a wykonania zadań, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzete|nego
wykonywania rzemiosła oraz właŚciwego rozpatrywania skarg na działaInoŚc

zrzeszonych członkÓw' Zarząd Cechu moze powołac komisję do spraw skarg i etyki
zawodowej.

1'a W celu zapewnienia pełniejszej ochrony praw i interesów zrzeszonych członkow Zarząd
Cechu moie powołac sieci naprawcze'

2' Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynnoŚci przedstawiają
Zarządowi.

3. Kadencja komisjijest równa kadencji Zarządu.
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1. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki
zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

2. Komisje mogą korzystac, za zgodąZarządu z opinii rzeczoznawców.
3. Komisje mogą zapraszać do udziału w swych pracach równiez pracowników biura

VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

s42

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie' opłaty za Świadczenia
Cechu, dobrowolne Świadczenia rzemieŚ|ników oraz inne wpływy.

2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe
u chwa| one przez Wal ne Zgr omadzenie Cech u. Zasadą gospodarki f i nansowej jest

sam owystarczaI nośĆ Cechu.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania

zatrudnionych w Cechu pracowników uchwa|a Zarząd Cechu.
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VIII .  BIURO CECHU
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Dyrektor Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materia,ly na posiedzenia organów
Cechu orazczuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu.
Dyrektor Biura jest odpowiedzia|ny za przestrzeganie w działa|noŚci Cechu obowiązujących
przepisów'
W przypadku, gdy wykonanie uchwał |ub decyzji organów Cechu mogłoby
naruszenie prawa, Dyrektor Biura Cechu powinien wystąpic do organu, który

spowodowaĆ
uchwałę |ub

4 .
decyzję podjął, o jej zmianę lub uchy|enie.
Dyrektor Biura bierze udział w obradach Wa|nego Zgromadzenia oraz
Zarządu z głosem doradczym.
Dyrektor Biura odpowiadaza pracę przed Zarządem Cechu.

w posiedzeniach

5.
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Kierownikiem zakładu pracy W rozumieniu kodeksu pracy jest Dyrektor Biura Cechu.
Dyrektora Biura Cechu powołuje iodwołuje Zarząd Cechu.

IX. REPREZENTACJACECHU
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Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego |ub z jego upowaznienia przez
Podstarszego Cechu oraz Dyrektora Biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.
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1' oŚwiadczenie wo|i w zakresie praw i obowiązków sk,ladają Starszy Iub Podstarszy Cechu
łącznie z Dyrektorem Biura Cechu, a w okresie jego nieobecnoŚci - łącznie z upowainionym
przez Dyrektora Biura pracownikiem biura Cechu.

2. Zarząd Cechu moze udzie|ic Dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania
okreŚ|onych czynnoŚci prawnych, związanych z kierowaniem biezącą działa|noŚcią Cechu
|ub jego zakładem, a takŻe pełnomocnictwa do dokonywania czynnoŚci okreŚ|onego rodzaju
Iub czynnoŚci szczegó|nych.

1 .

X. LIKWIDACJA CECHU

s47

Cech przechodzi w stan |ikwidacji na podstawie uchwały Wa|nego Zgromadzenia, powziętej
większością % głosów.
Uchwała Wa|nego Zgromadzenia okreś|a zasady i tryb postępowania |ikwidacyjnego i
wskazuje organizację rzemiosła, która przejmie majątek Cechu.

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Sekretarz

1 .
2 .

2 .
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