
Ad 10 

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości
z siedzibą w Warszawie,  ulica Brzozowa 37 

z dnia 14 czerwca 2016 roku 

W przedmiocie uchwalenia nowego Statutu Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej 
Przedsiębiorczości

§1

Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Członków, działając na podstawie art. 7 ust 3 pkt. 1 oraz art. 
13 ustawy z dnia 22 marca 1989 r., o rzemiośle (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 112, poz. 
979 z późn. zm.) § 21 pkt. 1 Statutu oraz treści § 23 lit.a Statutu, uchyla w całości Statut z 
dnia 4 marca 2015 roku oraz uchwala nową treść Statut Cechu Rzemiosł Metalowych i Innej 
Przedsiębiorczości w poniższym brzmieniu:.

„ STATUT 
CECHU RZEMIOSŁ METALOWYCH
I INNEJ PRZEDSIĘBIOROCZOŚCI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Cech Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości, zwany dalej „Cechem”, jest 
dobrowolną społeczno zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i 
innej przedsiębiorczości,

2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej 
organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r., o Trójstronnej 
Komisji do spraw Społeczno Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu 
społecznego (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 180 z późn. zm.), ustawy z dnia z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 
2013 r., poz. 674 z późn. zm.),

3. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 
marca 1989 r., o rzemiośle (tekst jednolity z 2002 r., Nr 112, poz. 979 z późn. 
zmianami – zwana dalej Ustawą o Rzemiośle),    ustawie o organizacji pracodawców z 



dnia 23 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 55 poz.235) z późniejszymi zmianami, ustawie prawo 
o działalności gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 r. (Dz.U. Nr 101 poz.1178 wraz z 
późniejszymi zmianami).

4. Cech jest organizacją non-profit  i wszelkie przychody uzyskiwane przez Cech 
przeznaczane są na realizację celów i zadań statutowych.

§2

Cech prowadzi działalność statutową na terenie m. st. Warszawy oraz Województwa 
Mazowieckiego,

§3

1. Cech nosi nazwę: „Cech Rzemiosł Metalowych i Innej Przedsiębiorczości”.
2. Siedzibą Cechu jest Miasto Stołeczne Warszawa.

§4

1. Cech jest członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
2. Cech może być członkiem innych izb rzemieślniczych, organizacji, stowarzyszeń i 

innych organizacji pracodawców.

Rozdział II
CELE I ZADANIA CECHU

§5

1. Celem i zadaniem Cechu jest ochrona praw i reprezentowanie interesów Cechu oraz 
jego Członków w szczególności wobec organów władzy,  administracji państwowej, 
samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji.

2. Do celów i zadań Cechu należy w szczególności:
a) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, 

kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
b) utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i 

godności zawodowej,
c) analizowanie potrzeb edukacyjnych oraz organizowanie we własnym zakresie         

lub przez zewnętrzne firmy i instytucje szkoleń i doskonalenia kwalifikacji        
członków Cechu i ich pracowników,

d) wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej Izby Rzemieślniczej 
zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w 
rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych 
przez członków Cechu,

e) udzielanie członkom pomocy instruktażowej, doradczej, porad, informacji w 
szczególności w zakresie prawnym, podatkowym, organizacyjnym, wystąpień i 
interwencji,

f) przedstawianie właściwym terenowym organom administracji rządowej i 



samorządowej wniosków dotyczących zadań rzemios ła, handlu i 
przedsiębiorczości, oraz środków niezbędnych do wykonania tych zadań,

g) podejmowanie działań i zadań w zakresie popierania rozwoju 
przedsiębiorczości  i rzemiosła, postępu technicznego i gospodarczego, otaczanie 
opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, 
organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju 
działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów,

h) współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza  w zakresie 
udostępniania członkom  Cechu nowych technologii, wymiany doświadczeń, 
projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania 
przez członków,

i) organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków 
Cechu  i zatrudnionych przez nich pracowników, propagowanie i  udzielanie 
pomocy w organizowaniu przygotowania zawodowego,

j) prowadzenie obsługi informacyjnej dla  członków Cechu w zakresie zmian 
prawnych dotyczących działalności gospodarczej, 

k) udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków i ich 
możliwościach produkcyjnych,

l) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków       
cechu i ich rodzin oraz uczniów i pracowników zakładów rzemieślniczych,

m) zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu w powiatowej radzie rynku pracy,
n) wykonywanie innych zadań Cechu wynikających z przepisów szczególnych.

Rozdział III
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA CECHU

§6

1. Dla realizacji zadań statutowych, Cech może prowadzić działalność 
gospodarczą na zasadach ogólnych, w formie non-profit,

2. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej nie podlega podziałowi i 
służy wyłącznie finansowaniu celów społecznych  związanych z  działalnością 
statutową Cechu, w szczególności określonej w treści Rozdziału II.

Rozdział IV
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW CECHU

§7

1. Członkami Cechu mogą być osoby fizyczne oraz wspólnicy spółek cywilnych osób 
fizycznych prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w 
Ustawie o Rzemiośle.

2. Członkami Cechu mogą być również inne osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą, które nie spełniają warunków opisanych w Ustawie o Rzemiośle, jeśli 
złożą deklarację członkowską oraz uiszczą opłatę wpisową. Takie osoby mogą być 
przyjęte w poczet Członków Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć  i nie 



dłuższy niż dziesięć lat. 
3. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących 

przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swe uprawnienia 
członkowskie do czasu ich wygaśnięcia, w wypadach określonych  w niniejszym 
Statucie.

§8

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. 
2. Deklaracja powinna być złożona formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
3.  Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i 

nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer REGON, informacje do  kontaktu 
oraz oświadczenie dotyczące gotowości opłaty wpisowego i  uiszczania składek 
członkowskich.

4. Organem uprawnionym do przyjmowania członków w formie uchwały jest Zarząd 
Cechu.  Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu 
miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

5. Datą złożenia deklaracji jest data jej wpływu do Zarządu Cechu, któregokolwiek z 
jego członków  lub do Biura Cechu. 

6. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie 
zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia, w sposób dający się 
potwierdzić.  Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

7. Od odmownej decyzji Zarządu Cechu służy zainteresowanemu odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być 
rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym Zgromadzeniu , nie później 
niż w ciągu roku od daty  złożenia odwołania.

§9

1. Członkowie Cechu mają prawo do:
a) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w §5 Statutu,
b) wybierania i bycia wybieranym do organów Cechu,
c) obecności na obradach organów Cechu w szczególności przy rozpatrywaniu 

odwołań i składania wyjaśnień,
d) zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących działalności Cechu,
e) wglądu do protokołu z Walnego Zgromadzenia , sprawozdań i bilansu oraz do 

protokołów Zarządu, pism pokontrolnych i sprawozdań z wykonania 
zawartych w nich zaleceń.

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu , który :
a) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu 

powszechnego ;
b) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu 

Cechowego, 
c) zalega z płaceniem składki cechowej powyżej sześciu miesięcy.

§10

Członkowie Cechu mają obowiązek:
a) stosować się do przepisów Statutu Cechu oraz uchwał Zarządu i Walnego 



Zgromadzenia,
b) terminowo uiszczać składki cechowe w obowiązującej wysokości oraz inne 
świadczenia ustalone przez Walne Zgromadzenia 

c) przestrzegać zasad etyki i godności zawodowej,
d) wykazywać dbałość o realizację statutowych celów Cechu.

§11

Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 (trzydziestu) dni zawiadomić Cech  o 
sprzedaży firmy, otwarciu postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego 
sądowego, upadłościowego a także o zaniechaniu lub zawieszeniu prowadzenia swojej 
działalności lub zmianie adresu do korespondencji z Cechem i innych danych do 
kontaktów.

§ 12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
a) wystąpienia,
b) wykreślenia.

§ 13

1. Członek Cechu może dobrowolnie wystąpić z niego za pisemnym wypowiedzeniem, 
pod rygorem nieważności. Wystąpienie Członka z Cechu następuje po upływie 3 
(trzech) miesięcy od dnia zgłoszenia wypowiedzenia, licząc od 1-go dnia następnego 
miesiąca, w którym Członek złożył pisemne wypowiedzenie. W okresie 
wypowiedzenia członek Cechu jest zobowiązany do opłacania należnych składek.

2. W szczególnych przypadkach Zarząd Cechu, w drodze podjętej uchwały  może 
odstąpić od okresu wypowiedzenia.
 

§ 14

1. Wykreślenie członka następuje w przypadku;
a)  utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszenia się w Cechu w tym 

sprzedaży, likwidacji firmy lub jej upadłości,
b) nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 (sześciu) miesięcy,
c) rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Cechu, 
d) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności 

gospodarczej,
e) prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego,
f) stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z 

przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych,
2. Decyzję o wykreśleniu członka Cechu podejmuje Zarząd w drodze uchwały
3. Wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu o wykreśleniu 

wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. 
Zawiadomienie o decyzji w przedmiocie wykreślenia wysyła się do kandydata listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia jej 
podjęcia.

4. Członek wykreślony z Cechu winien opłacić składkę cechową    na rzecz Cechu do 



końca miesiąca, w którym ustało członkostwo oraz    uregulować wszystkie inne 
zobowiązania  na rzecz Cechu,  do końca danego roku     kalendarzowego.

§ 15

1. Członkowi wykreślonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 
terminie 14 (czternastu) dnia od daty doręczenia decyzji wraz z pisemnym  
uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie odwołania. Odwołanie do Walnego 
zgromadzenia nie przysługuje od prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego.

2. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały 
Zarządu w sprawie skreślenia zainteresowany zachowuje     ciągłość członkostwa w 
Cechu.

§ 16

W przypadku śmierci członka Cechu, ustanie członkostwa i wykreślenie z listy 
stwierdza Zarząd Cechu.

§ 17

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność „Honorowego Członka 
Cechu” osobom, które położyły szczególnie zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła i 
innej przedsiębiorczości, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych lub innej 
przedsiębiorczości. 

2. Osoby posiadające tytuł honorowy mają prawo brać udział w Walnych 
Zgromadzeniach z głosem doradczym. 

§18

1. Członkowie Cechu, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w 
związku z przejściem na emeryturę mogą uzyskać  status Członka Emeryta.

2. Członek Emeryt:
a) ma prawo udziału w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym,
b) może być wybierany do organów Cechu,
c) nie ma biernego prawa wyborczego,
d) ma prawo do korzystania z różnych form organizowanych działań przez Cech  

oraz ze świadczeń socjalnych.
3. Członek Emeryt  opłaca składkę cechową w 50 procentach jej należnej wysokości. 

Zarząd Cechu, w szczególnych przypadkach może zwolnić Członka Emeryta z 
opłacania składki.

Rozdział V
ORGANY  CECHU

Dział 1
Przepisy wspólne



§ 19

1. Organami Cechu są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Cechowy.

2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów Cechu.
3. Kandydaci do organów Cechu powinni legitymować się co najmniej rocznym stażem 

członkowskim, za wyjątkiem kandydata do funkcji Prezesa Zarządu/Starszego Cechu, 
który powinien posiadać co najmniej trzy letni staż członkowski. 

4. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych Cechu  ma obowiązek przy pełnieniu 
tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organizacji rzemieślniczych 
i przedsiębiorczości, której Cech jest członkiem, postępować sumiennie  uczciwie, 
zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego 
środowiska.

5. Powołanie i odwołanie członków  organów  następuje w głosowaniu tajnym.
6. Kadencja organów wskazanych w treści ustępu 1 litera b,c,d wynosi 5 (pięć) lat. W 

przypadku przekroczenia     tego terminu, organy pełnią swoje dotychczasowe funkcje 
do czasu wyboru nowych  organów przez Walne Zgromadzenie.   

7. Kadencje organów są wspólne i sprawowanie mandatów ich członków wygasa w 
dacie zakończenia kadencji.

8. Mandaty członków organów wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji bądź 
odwołania.

9. Odwołanie Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed 
upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 
głosów oddanych, w głosowaniu tajnym.

§ 20

Przy obliczaniu wymagającej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu 
uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

§ 21

1. Za pełnienie funkcji  w organach Cechu i  pracę w ramach realizowanych działań 
danego organu  w tym  udział  w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego 
Zgromadzenia, członkowie organów mogą otrzymywać ryczałtowe miesięczne 
honorarium oraz zwrot kosztów   pod warunkiem, że   sytuacja finansowa Cechu jest 
stabilna a wydatki bieżące są regulowane w terminie i nie zagrożona jest realizacja 
planu rocznego Cechu, uchwalona przez Walne Zgromadzenie.

2. Kwota miesięcznego ryczałtowego honorarium  musi być adekwatna do  rodzaju 
funkcji i  nie może przekroczyć trzykrotności minimalnego wynagrodzenia 
ogłaszanego przez GUS.

3. Walne Zgromadzenie określa nieprzekraczalną wartość miesięcznego ryczałtu dla 
całego Zarządu, którą ten rozdziela , podjętą uchwałą, pomiędzy członków Zarządu 
według procedury szczegółowo ustalonej w treści Regulaminu Zarządu.



4. Tryb opisany w treści ust.3 dotyczy również honorariów dla członków innych 
organów wykonawczych Cechu.

Dział 2
Walne Zgromadzenie Członków

§ 22

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy  Cechu,  który stanowi o 
najważniejszych sprawach dotyczących istnienia oraz  działalności Cechu i podejmuje 
uchwały w sprawach należących do jego zakresu działania.

2. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Do zakresu działania Walnego Zgromadzenie należy rozstrzyganie spraw objętych 
niniejszym Statutem i przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w 
szczególności:
a) uchwalenie Statutu oraz jego zmian, a także tekstu jednolitego Statutu 

uwzględniającego dokonane zmiany,
b) powoływanie i odwoływanie  Starszego Cechu oraz członków wszystkich 

organów Cechu,
c) określanie wysokości składek cechowych oraz innych dobrowolnych 
świadczeń, niezbędnych do niezakłóconego funkcjonowania Cechu i terminów ich 
regulowania,

d)  uchwalanie wysokości opłaty wpisowej od kandydatów na Członka Cechu,
e) uchwalanie planów i programów rozwoju Cechu,  planów finansowych,
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Cechu i Komisji 

Rewizyjnej, 
g) zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych oraz decyzji Zarządu co do 

wskazania celów statutowych  przeznaczenia  nadwyżki bilansowej,
h) udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
i) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia własności nieruchomości lub innych 

praw, zbycia lub obciążenia hipotecznego nieruchomości, 
j) podejmowania uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła i 

innej przedsiębiorczości lub wystąpienia z nich,
k) upoważnianie Zarządu Cechu  do zaciągania kredytów, pożyczek 

przekraczających wartość 100.000,- zł oraz zbywania ruchomości mających 
wartość historyczną, artystyczną i naukową,

l) nadawania godności Honorowego Członka Cechu,
m) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu 

dotyczących członkostwa,
n) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych w Statucie lub 

przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie,
o) przyznawanie w szczególnych przypadkach  świadczeń o charakterze 

socjalnym  dla  Członków Cechu wraz z określeniem warunków ich przyznania.

§ 24



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Cechu, przynajmniej jeden raz w 
roku, najpóźniej w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie roku obrachunkowego, 
którym jest rok kalendarzowy.

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego 
członka Cechu podpisane przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu przekazane 
w sposób dający  się potwierdzić osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, pocztą 
elektroniczną, umieszczeniem informacji na stronie internetowej Cechu, co najmniej 
na 14 (czternaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, wskazując miejsce 
Zgromadzenia oraz podając dwa terminy (dzień i godziny).

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd lub 
Komisję Rewizyjną, bez prawa głosu.

4. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację  o 
formie i miejscu udostępnienia materiałów  odpowiednio do Porządku obrad, w tym w 
szczególności; 
a) treści Statutu lub jego zmian,
b) sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) sprawozdania finansowego za dany rok obrachunkowy,
d) projektów uchwał,
e) protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadto,  w zawiadomieniu należy przypomnieć, Członkom, którzy zalegają z 
uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy że w przypadku nie 
przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni biernego prawa 
wyborczego do organów Cechu.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd Cechu    w 
każdym terminie.

2. Zarząd Cechu zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie    także 
na żądanie:  
a)  Komisji Rewizyjnej,
b)  ½ ogólnej liczby członków.  

3.  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z 
podaniem celu jego zwołania i przekazane Zarządowi.

4. W przypadkach wskazanych w ust.2  Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 
6  (sześciu)  tygodni  od  daty  złożenia  żądania.  Jeżeli  to  nie  nastąpi,  Walne 
Zgromadzenie  może  zwołać  Komisja  Rewizyjna  lub  Komisja  wybrana  przez  ¼ 
ogólnej liczby członków Cechu. 

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 24 Statutu jest zdolne do 
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeśli liczba obecnych 
przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków.

2. W przypadku braku wymaganej liczby obecnych członków w pierwszym terminie, 
Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o 
Walnym Zgromadzeniu, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych 
członków.



§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub  w przypadku jego nieobecności 
Podstarszy Cechu, który po sprawdzeniu listy obecności stwierdza zdolność Walnego 
Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

2. Walne Zgromadzenie, na wniosek Starszego Cechu lub w przypadku jego 
nieobecności Podstarszego Cechu wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia 
prowadzącego obrady  i Sekretarza  sporządzającego Protokół oraz w miarę potrzeby 
Komisję Skrutacyjną do liczenia głosów.

3. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo po uprzednim trzykrotnym upomnieniu 
wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia podpisuje Starszy Cechu, Przewodniczący i 
Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokoły z Walnego Zgromadzenia przechowuje 
biuro Cechu przez okres    10 lat.             

§ 28

1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie 
stanowi inaczej.

2. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały 
w głosowaniu tajnym.

3. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu 
ani likwidacji Cechu.

4. Uchwały o zmianie Statutu wymagają do swej ważności co najmniej 2/3 głosów 
obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

5. Uchwały o uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo 
do porządku obrad wymagają dla swej ważności zwykłej ważności głosów.

6. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

Dział 3
Zarząd Cechu 

§ 29

1. Zarząd Cechu jest organem zarządzająco - wykonawczym Cechu i ponosi 
odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

2. Funkcje Prezesa Zarządu Cechu sprawuje Starszy Cechu powoływany i odwoływany 
przez Walne Zgromadzenia wyłącznie w głosowaniu tajnym spośród członków 
Cechu posiadających co najmniej trzy letni staż.

3. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu i reprezentuje jego interesy, z wyjątkiem 
zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 30

1. Zarząd składa się z nie mniej niż 3 (trzech) i nie więcej niż 5 (pięciu) osób – w tym 



Prezesa Zarządu Starszego Cechu i  Podstarszego Cechu. Nadto, Zarząd może 
ustanowić spośród siebie funkcje Sekretarza Cechu, Skarbnika Cechu oraz Członków  
Zarządu.

2. Skład Zarządu powołuje  Walne Zgromadzenie oddzielnie w głosowaniu tajnym, z 
uwzględnieniem warunku o którym mowa w treści ust. 3 par.19 oraz ust.2 paragrafu 
29. Warunkiem wyboru jest  uzyskanie największej liczby głosów.

3. Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się nie później niż 7 (siedem) dni od 

daty Walnego Zgromadzenia wybiera z pozostałych członków Zarządu; dwóch 
Podstarszych Cechu, a w przypadku gdy Zarząd jest pięcioosobowy, również 
Sekretarza Cechu i Skarbnika Cechu. W przypadku Zarządu trzyosobowego Starszy 
Cechu wskazuje, który z Podstarszych będzie pełnił obowiązki Skarbnika Cechu i 
Sekretarza Cechu.

5. Kadencja Zarządu Cechu trwa 5 (pięć ) lat.
6. Członków Zarządu w tym Starszego Cechu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 

Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa 
równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

§ 31

Do reprezentacji Cechu i składania oświadczeń woli w imieniu Cechu uprawniony jest 
Starszy Cechu działający wspólnie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu 
działających łącznie.

§ 32

Do kompetencji  Zarządu należy  kierowanie wszystkimi sprawami dotyczącymi działalności 
Cechu (z wyjątkiem zastrzeżonych  do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady 
Nadzorczej), a w szczególności:

a) kierowanie bieżącą działalnością  Cechu,   
b) prowadzenie prawidłowej dokumentacji Cechu oraz jego majątku,
c) nadzór nad prowadzeniem prawidłowej dokumentacji finansowo-rachunkowej 

Cechu  i ksiąg handlowych przez osoby posiadające certyfikat Ministra 
Finansów,

d) akceptowanie Planu kont oraz polityki rachunkowej,
e) opracowywanie planów działania Cechu i  projektów rozwoju  jego 

działalności,
f) opracowywanie i realizowanie planu finansowego Cechu,
g) zaciąganie pożyczek lub kredytów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie,
h) ustanawianie pełnomocników Zarządu do prowadzenia konkretnych spraw,
i) wybieranie i odwoływanie delegatów na Zjazdy Delegatów samorządu  

rzemiosła i kandydatów do organów samorządu rzemiosła,
j) zawieranie aliansów i umów o współpracy z partnerami, dla realizacji celów 

statutowych Cechu oraz gromadzenia środków pieniężnych, 
k) poszukiwanie źródeł finansowania realizacji statutowych celów Cechu,
l) zgłaszanie do rejestru sądowego danych podlegających wpisowi,
m)realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,     
n) reprezentowanie interesów Cechu i jego  członków wobec organów 



administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
o) gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem 

przewidzianych dla Walnego Zgromadzenia,
p) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie dokumentów  na te 

zgromadzenia,
q) powoływanie w razie takiej potrzeby komisji spośród członków Cechu, na 

okres kadencji Zarządu, wspomagającej działalność Zarządu,
r) realizowanie ustalonych zasad współdziałania z podmiotami  rzemieślniczymi,
s) zatrudnianie osób do obsługi organizacyjnej, finansowej, prawnej lub 

administracyjnej Cechu i jego organów oraz podejmowanie decyzji o 
powołaniu Biura Cechu i osób w nim zatrudnionych,  ustalanie wysokości 
wynagrodzeń dla osób współpracujących na rzecz Cechu,

t) przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu, na podstawie zasad 
określonych w Statucie,

u) określanie propozycji wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Cechu a 
także  opłat za świadczenia Cechu.
  

§ 33

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż  raz na miesiąc, w formach 
określonych w Regulaminie Zarządu.

2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w 
możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni 
od dnia złożenia wniosku.

§ 34

1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Sekretarz Cechu,
2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu członkowie Zarządu  powiadamiani są w 

sposób zwyczajowo ustalony   na 5 (pięć) dni przed terminem. 
3. W posiedzeniu Zarządu mogą także uczestniczyć członkowie pozostałych 

organów lub inne osoby zaproszone przez Członków Zarządu, z głosem 
doradczym. 

4. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 
posiedzenia i protokolant a także - jeśli tak zdecyduje Starszy Cechu  - pozostali   
obecni na zebraniu    członkowie Zarządu.  

§ 35

1. Przy prawidłowo zwołanym posiedzeniu Zarządu, uchwały są podejmowane 
zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym,  poza wymogiem określonym 
w treści ust.2 niniejszego paragrafu. W przypadku równości głosów przeważa 
głos przewodniczącego posiedzenia    Zarządu.

2. Uchwały dotyczące zaciągania pożyczek lub kredytów oraz określania 
propozycji wysokości składek i innych świadczeń członków na rzecz Cechu 
wymagają dla swojej ważności jednomyślnego zatwierdzenia całego składu 
Zarządu. 

3. Na wniosek członka Zarządu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. 
4. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określa Regulamin 



uchwalony przez Zarząd.
5. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i pracy Cechu Zarząd ma prawo 

powołać Biuro Cechu, ustalając jego zakres zadań, sposób funkcjonowania, skład 
osobowy Biura, formę zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia. 

Dział 4
Komisja Rewizyjna

§ 36

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności 
statutowej ; organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Cechu, z wyjątkiem 
Walnego Zgromadzenia i działalności orzeczniczej Sądu Cechowego.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo do zawierania umów pomiędzy członkami 
Zarządu Cechu a Cechem oraz w sporach między nimi.

3. Komisja Rewizyjna składa się z  2  (dwóch) do 3 (trzech)  członków 
wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres 
kadencji Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Członkowie 
Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje w sposób zwyczajowo przyjęty.
  

§ 37

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie  przynajmniej  raz  na  pół  roku  kontroli  działalności             

merytorycznej i finansowej Zarządu Cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby 
członków  Cechu  – Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w 
każdym czasie,

b) opiniowanie  rocznych sprawozdań finansowych Cechu  oraz 
zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu  wniosków dotyczących ich zatwierdzenia,

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie 
absolutorium członkom Zarządu Cechu,

d) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości, oraz wniosków pokontrolnych, 

e) wnioskowanie o uchylenie uchwał Zarządu, w przypadku ich 
niezgodności z działalnością statutową lub zagrażających płynności finansowej 
Cechu,

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w 
przypadkach uzasadnionych.

2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa Regulamin uchwalony przez 
Komisję Rewizyjną.

3. Komisja Rewizyjna może zlecić ekspertom wykonanie badania sprawozdania 
finansowego, poprawności prowadzenia ksiąg i innych czynności kontrolnych 
wymagających specjalistycznej wiedzy, po uzgodnieniu trybu zlecenia z 
Zarządem Cechu.

Dział 5
Sąd Cechowy



§ 38

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad 
etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła i innej przedsiębiorczości. W 
tym Celu mogą powoływać Sąd Cechowy do rozstrzygnięcia wskazanego naruszenia.

§ 39

1. Walne Zgromadzenie powołuje Sąd Cechowy składający się z 2 członków, wybranych 
spośród członków  Cechu na okres kadencji Zarządu Cechu. Sąd Cechowy wybiera 
spośród siebie, w terminie 7 dni od daty Walnego Zgromadzenia, przewodniczącego 
Sądu.

2. Tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa jego Regulamin.

§ 40

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu Cechu , Komisji Rewizyjnej lub 
z własnej inicjatywy.

2. Sąd Cechowy orzeka w składzie dwóch członków. 

§ 41

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary :
a) upomnienie ,
b) naganę,
c) zawieszenie w prawach członka Cechu na okres do jednego roku ,
d) skreślenie z listy członków.
2. Sąd Cechowy wydane  orzeczenia ogłasza niezwłocznie po zamknięciu rozprawy , a w 

terminie 14 dni doręcza je na piśmie wraz z uzasadnieniem członkowi którego sprawa 
dotyczyła i Zarządowi Cechu.

3. Skreślenie z listy  członka Cechu,  jako szczególna kara może nastąpić jedynie w 
przypadku rażącego zawinionego,  naruszenia  Statutu lub innych przepisów 
sprawiającego, że  dalsze członkostwo sprzeczne byłoby z zasadami i normami 
etycznymi Cechu.

§ 42

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu 
odwoławczego przy Izbie Rzemieślniczej , jeżeli Cech jest jej członkiem.

2. Orzeczenia Sądu Odwoławczego są ostateczne.

 § 43

Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu .

Rozdział VI
GOSPODARKA  FINANSOWA  CECHU



§ 44
1.  Majątek Cechu mogą stanowić:

a) nieruchomości,
b) ruchomości,
c) środki finansowe. 

2. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, dochody z prowadzonej 
działalności gospodarczej, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia 
rzemieślników i innych przedsiębiorców oraz inne wpłaty, w tym darowizny od 
członków oraz osób trzecich, wpływy z innych opłat uchwalonych przez   Walne 
Zgromadzenie.

3. Wysokość składki cechowej i terminy jej uregulowania  ustala Walne Zgromadzenie, 
na wniosek Zarządu uwzględniając finansowanie działalności bieżącej Cechu w tym 
dotyczącej utrzymania majątku Cechu oraz obsługi rachunkowej, administracyjnej,  
organizacyjno – samorządowej Cechu i inne jego koszty  oraz wydatki na działalność 
statutową organizacji, której Cech jest członkiem.

4. O wysokości składki cechowej i terminach płatności Zarząd Cechu zawiadamia 
członków w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Zarząd Cechu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trybie podjętej uchwały 
może zwolnić członka z obowiązku płacenia składek w całości lub części na czas 
określony, a także umorzyć składki zaległe. Nieuregulowane składki ponad 3 miesięcy 
podlegają egzekucji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

6. Gospodarka finansowa Cechu  prowadzona jest w oparciu o plany finansowe 
uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest 
poszanowanie przepisów dotyczących  organizacji non-profit i  samowystarczalność 
finansowania działalności Cechu.

Rozdział VII
LIKWIDACJA CECHU

§ 45
1. Cech  może  zostać  postawiony  w  stan   likwidacji  na  podstawie  uchwały 

Walnego Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów.
2. W przypadku likwidacji  Cechu Walne Zgromadzenie większością  ¾  głosów 

podejmuje  decyzję  o  wyznaczeniu  likwidatora  spośród członków Cechu i 
przeznaczeniu majątku Cechu oraz zgłasza decyzję o likwidacji Izbie 
Rzemieślniczej i odpowiedniemu Sądowi rejestrowemu.

Rozdział VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 46

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
2. Traci moc Statut przyjęty uchwałą numer 1 z dnia 4 marca 2015 

Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia.



§ 47
1. Do czasu uchwalenia nowych Regulaminów o których mowa w niniejszym 

Statucie zastosowanie będą miały Regulaminy dotychczas obowiązujące.
2. Do postępowań przed Sądem Cechowym oraz innych postępowań przed 

organami Cechu, które rozpoczęły się w okresie obowiązywania 
dotychczasowego Statutu, stosuje się dotychczasowy Statut.

3. Kadencja Członków Organów Cechu wygasa z datą uchwalenia niniejszego 
Statutu.”

§2
Uchwała w przedmiocie nowego Statutu o brzmieniu jak wyżej wchodzi w życie z 
dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

Za przyjęciem uchwały oddano  głosów…………. przeciw ………, wstrzymało się 

……….., co oznacza, iż uchwała dla której zgodnie ze Statutem wymagana jest 2/3 

głosów została podjęta.


