Uchwała nr. 5/N/2015
Z dnia 20 czerwca 2015r.
Walne zgromadzenie Krajowej Izby Syndyków podejmuje chwałę o zmianie nazwy
Izby:
z KRAJOWA IZBA SYNDYKÓW na KRAJOWA IZBA DORADCÓW
RESTRUKTURYZACYJNYCH.
Uchwała w chodzi w życie w dnu 1 stycznia 2016r.

głosów za – 32
głosów przeciwnych – 0
głosów wstrzymujących się - 0

Przewodniczący Zjazdu

Jerzy Sławek

Statut tekst jednolity, od 1 stycznia 2016r.

Uchwała nr. 6/S/2015
Z dnia 20 czerwca 2015r.
W związku z podjęciem uchwały 5/N/2015, Izba zmienia określenie

SYNDYK na

DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY w odpowiednich przypadkach gramatycznych
w całości treści Statutu Izby z wyjątkiem słów syndyk w preambule oraz paragrafie 2, w
których dodaje słowa „doradca restrukturyzacyjny” we właściwej formie gramatycznej
oraz w związku ze zmianą brzmienia par. 19 statutu w kwestii formy doręczeń, a także
zmian par.2 oraz 7 statutu Izby wykreślając jako członków Izby podmiotów innych niż
osoby fizyczne;

Krajowa Izba Syndyków Uchwala tekst jednolity statutu w brzmieniu poniższym:

STATUT
KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH
(tekst jednolity)
Preambuła
Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych, jest organizacją samorządu zawodowego
licencjonowanych Doradców Restrukturyzacyjnych, jako przedsiębiorców działających w
zakresie diagnozowania i zapobiegania niewypłacalności, zarządzania kryzysowego
podmiotami gospodarczymi oraz wykonujących czynności doradcy restrukturyzacyjnego,
syndyka, nadzorcy i zarządcy na podstawie przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz
przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Rozdział l
Postanowienia ogólne
§1
1.

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych zwana dalej "Izbą" działa na podstawie
artykułu l ust. l pkt. 3 oraz art. 2 pkt. 3 Ustawy o Samorządzie zawodowym niektórych
przedsiębiorców z dnia 30 maja 1989r. Dz. U. Nr 35 póz. 194 oraz niniejszego statutu.
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Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych na podstawie art. 9 ust 2 Ustawy o

2.

Samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, uzyskuje osobowość prawną z
chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Statut Izby określa w szczególności:

3.

1) zakres i zasięg działania Izby
2) zadania Izby
3) strukturę organizacyjną Izby i jej organy
4) prawa i obowiązki członków Izby
5) zasady powoływania członków organów Izby, tryb ich działania kompetencje organów
Izby oraz zasady uzupełniania ich składu
6) tryb powoływania i funkcjonowania oraz kompetencje Okręgowych Izb Doradców
Restrukturyzacyjnych jako oddziałów terenowych Izby
7) sposób finansowania działalności Izby
8) sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych przez organy w imieniu
Izby
§2
1.

Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych jest samorządem zawodowym
przedsiębiorców wykonujących zawód doradcy restrukturyzacyjnego na podstawie
licencji doradcy restrukturyzacyjnego nadanej przez Ministra Sprawiedliwości.

2.

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego jest „wolnym zawodem" regulowanym ustawą z
dnia 15 czerwca 2007r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz.U. 2007.123.850)
i sklasyfikowanym pod pozycją nr 121104 w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2004.265.2644).

3.

Wykonywanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego polega między innymi na
sprawowaniu funkcji nadzorcy układu, tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy
przymusowego,

nadzorcy

sądowego,

zarządcy

syndyka

lub

doradcy

restrukturyzacyjnego w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy prawo
upadłościowe i naprawcze oraz innych ustaw, a także realizacji innych funkcji i zadań
wynikających z odrębnych przepisów prawa, potrzeb rynku i niniejszego statutu.
4.

Członkami izby mogą być osoby fizyczne spełniające wymogi aktualnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie posiadania uprawnień do sprawowania
funkcji doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych i
upadłościowych.
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5.

Przynależność do Izby jest dobrowolna.
§3

1.

Terenem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.

Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
§4

1.

Izba ma prawo ustanowić znak graficzny (logotyp), odznakę członkowską oraz wzór
legitymacji. Nazwa „Krajowa Izba Doradców Restrukturyzacyjnych" oraz znak
graficzny podlegają ochronie prawnej.

2.

Izba ma prawo nadawać tytuły honorowe i odznaczenia.
§5

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1.

„Izbie" - rozumie się przez to Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych,

2.

„Zjeździe" - rozumie się przez to Krajowy Zjazd Delegatów Okręgowych Izb
Doradców Restrukturyzacyjnych,

3.

„Konwencie" - rozumie się przez to Konwent Dziekanów Krajowej Izby Doradców
Restrukturyzacyjnych,

4.

„Dziekanie" - rozumie się przez to Prezesa Konwentu Dziekanów Krajowej Izby
Doradców Restrukturyzacyjnych,

5.

„Kancelarii" - rozumie się przez to Kancelarię Krajowej Izby Doradców
Restrukturyzacyjnych,

6.

„Kanclerzu" - rozumie się przez to osobę zarządzającą Kancelarią Krajowej Izby
Doradców Restrukturyzacyjnych,

7.

„Komisji Rewizyjnej" - rozumie się przez to Krajową Komisję Rewizyjną Izby,

8.

„Radzie" lub „Radach" - rozumie się przez to Okręgową Radę Doradców
Restrukturyzacyjnych lub Okręgowe Rady Doradców Restrukturyzacyjnych, jako
zarządy oddziałów terenowych,

9.
10.

„Sądzie" - rozumie się przez to Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
„Ustawie" - rozumie się przez to ustawę o licencji doradcy restrukturyzacyjnego z dnia
15 czerwca 2007r. (Dz.U. 2007.123.850).

11.

„Okręgowym Zjeździe” – rozumie się przez to Okręgowy Zjazd Członków Izby.
Rozdział II
Zadania Izby
§6
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Do celów statutowych Izby należy w szczególności:

1.

a) reprezentowanie członków Izby w tym udział w postępowaniach sądowych i
administracyjnych jako upoważniony przedstawiciel społeczny,
b) kształtowanie zawodu doradcy restrukturyzacyjnego oraz społecznego wizerunku
doradcy restrukturyzacyjnego jako osoby zaufania publicznego,
c) kształtowanie wizerunku i etosu Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,
d) dbanie o bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne wykonywania zawodu,
e) dążenie do rozszerzenia zakresu uprawnień wynikających z licencji doradcy
restrukturyzacyjnego w obrocie gospodarczym i prawnym,
f) opiniowanie aktów prawnych pozostających w związku z zawodem doradcy
restrukturyzacyjnego,
g) przedstawianie wniosków właściwym władzom i organom w zakresie stanowienia i
stosowania prawa,
h) integracja środowiska Doradców Restrukturyzacyjnych,
i) standaryzacja sposobu wykonywania czynności zawodu doradcy restrukturyzacyjnego
oraz metod ich oceny,
j) popieranie działań mających na celu zwiększenie efektywności i sprawności czynności
zawodowych

doradcy

informatycznych

i

restrukturyzacyjnego

środków

komunikacji

poprzez

zastosowanie

elektronicznej

w

technik

prowadzonych

postępowaniach,
k) doskonalenie zawodowe członków Izby,
l) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez członków Izby i
przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej,
m) udzielanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach pomocy członkom Izby,
n) współdziałanie z innymi organizacjami zawodowymi, a w szczególności z
samorządami zawodowymi innych wolnych zawodów,
o) utrzymywanie kontaktów z instytucjami międzynarodowymi i organizacjami
zagranicznymi związanymi z celami statutowymi Izby.
2.

W celu realizacji zadań statutowych Izba oraz Okręgowe Izby Doradców
Restrukturyzacyjnych mogą prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności
wydawniczą, oświatową i szkoleniową.

3.

Izba wykonuje swoje zadania poprzez organy określone w niniejszym statucie.
Rozdział III
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Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki
§7
Członkami Izby są Członkowie Założyciele, Członkowie Zwyczajni i Członkowie

1.

Honorowi.
Członkami Założycielami i Członkami Zwyczajnymi mogą być wyłącznie osoby

2.

fizyczne - przedsiębiorcy wykonujący zawód doradcy restrukturyzacyjnego.
Członkami Honorowymi mogą być także inne osoby fizyczne oraz spółki prawa

3.

handlowego. Uczestniczą oni w pracach Izby wyłącznie z głosem doradczym.
§8
Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni mają prawo w szczególności do:
1.

korzystania z pomocy Izby,

2.

uczestniczenia w pracach Izby,

3.

zgłaszania wniosków i postulatów w przedmiocie działalności Izby,

4.

realizacji czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby, z tym, że osoby
prawne realizują bierne prawo wyborcze wskazując uprawnioną zgodnie z § 2 osobę
fizyczną,
posługiwania się za zgodą Konwentu znakiem graficznym (logotypem), odznaką

5.

członkowską i legitymacją Izby,
jeżeli prawo głosu wykonuje osoba prawna, osoby będące jej członkiem zarządu,

6.

komplementariuszem albo wspólnikiem prowadzącym sprawy spółki nie mogą
wykonywać prawa głosu w imieniu własnym.
§9
Członkowie Izby zobowiązani są w szczególności do:
1.

przestrzegania:
a) przepisów prawa,
b) postanowień statutu Izby,
c) zasad etyki zawodowej,
d) uchwał organów Izby,

2.

stałego doskonalenia zawodowego,

3.

uczestniczenia w pracach Izby,

4.

regularnego opłacania składek członkowskich.
§10

Dziekan wykreśla członka z listy członków Izby w następujących przypadkach:
1.

utraty uprawnień do wykonywania zawodu,
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na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Dyscyplinarnego stwierdzającego

2.

relegowanie z Izby,
3.

niepłacenia składek członkowskich za okres dwóch lat,

4.

rezygnacji,

5.

śmierci lub ustania bytu osoby prawnej.
§11
Konwent na wniosek Dziekana, Kanclerza lub Prezesa Okręgowej Rady Doradców

1.

Restrukturyzacyjnych zawiesi członkostwo w Izbie w przypadku rażącego naruszenia
postanowień statutu Izby przez jej Członka lub w przypadku niepłacenia składek
członkowskich za okres jednego roku,
W wypadku podjęcia przez Konwent uchwały o zawieszeniu sprawa kierowana jest do

2.

rozpoznania przez Sąd Dyscyplinarny.
W

3.

przypadku

zawieszenia

uprawnień

wynikających

z

licencji

doradcy

restrukturyzacyjnego lub jej cofnięcia - zawieszenie w prawach Członka następuje bez
przeprowadzania procesu dyscyplinarnego. Mimo zawieszenia członkowstwa - Izba
nadal reprezentować będzie zawieszonego Członka w postępowaniach związanych z
zarzutami stanowiącymi podstawę zawieszenia uprawnień z licencji doradcy
restrukturyzacyjnego lub jej cofnięcia.
Rozdział IV
Organy i struktura organizacyjna Izby
§12
W Krajowej Izbie Doradców Restrukturyzacyjnych funkcjonują oddziały terenowe jako
Okręgowe Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
§13
Organami centralnymi Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych są:

1.

a) Zjazd Delegatów,
b) Konwent Dziekanów,
c) Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,
d) Komisja Rewizyjna,
e) Sąd Dyscyplinarny,
f) Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
g) Rzecznik Dyscyplinarny,
h) Kancelaria Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,
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i) Kanclerz Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
Organami Okręgowych Izb Doradców Restrukturyzacyjnych są:

2.

a) Okręgowy Zjazd Członków Izby,
b) Okręgowa Rada Doradców Restrukturyzacyjnych,
c) Prezes Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych.
3.

Kadencja wszystkich organów jest łączna i trwa 5 lat z wyjątkiem Zjazdu Delegatów.
§14

Zwyczajny Zjazd Delegatów odbywa się corocznie, w terminie do 30 czerwca.
§15
1.

Wybory Delegatów Okręgowych na Krajowy Zjazd Delegatów Izby odbywają się
podczas Okręgowych Zjazdów Członków Izby, zgodnie z odrębnymi regulaminami.

2.

Członek Izby może wykonywać prawo głosu na Zjeździe Okręgowym wyłącznie w
jednym okręgu. Listę czynnego prawa wyborczego Członków Izby i Listę Delegatów
wybranych przez oddziały terenowe prowadzi Kanclerz.
Rozdział V
Krajowy Zjazd Delegatów
§16

1.

Delegatami na Zjazd Delegatów są Członkowie Izby wybrani na Okręgowych
Zjazdach Członków Izby.

2.

Kadencja Delegata trwa 3 lata.

3.

Liczbę delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów wybieranych przez poszczególne
oddziały terenowe określa uchwała Konwentu. Konwent podejmując przedmiotową
uchwałę bierze pod uwagę liczbę członków Oddziału. Łączna liczba delegatów ze
wszystkich okręgów nie może być mniejsza niż trzydzieści i większa niż pięćdziesiąt
osób.

4.

Delegat na Zjazd ma tylko jeden głos i bierze udział w Zjeździe osobiście lub przez
pełnomocnika, będącego członkiem Izby, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

5.

W Zjeździe uczestniczą z prawem głosu urzędujący członkowie Konwentu Dziekanów
nie będący Delegatami.
§17

1.

Zjazd wybiera i odwołuje Prezydium Zjazdu, w skład którego wchodzą
Przewodniczący i Sekretarz Zjazdu oraz ich zastępcy.
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Przewodniczący Zjazdu lub jego zastępca kieruje obradami Zjazdu, udziela głosu oraz

2.

wykonuje inne czynności zgodne z regulaminem działania uchwalonym przez Zjazd.
3.

Prezydium Zjazdu czuwa nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem prac Zjazdu.

4.

Zjazd obraduje na posiedzeniach plenarnych lub w komisjach zjazdowych.

5.

Z każdego Zjazdu sporządza się protokół, w którym stwierdza się prawidłowość jego
zwołania, wymienia podjęte uchwały, załącza się do niego listę głosowań i listę
obecności.
§18
Do zadań Zjazdu należy:

1.

1) uchwalanie kierunków działania Izby,
2) podczas zjazdu zbiegającego się z zakończeniem kadencji poszczególnych organów
centralnych - ustalanie liczby członków poszczególnych organów centralnych oraz ich
wybór,
3) uzupełnianie składu osobowego organów Izby w sytuacji pojawienia się wakatu,
4) ustalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności oraz sprawozdań
finansowych przedstawionych przez centralne organy Izby oraz udzielanie
absolutorium,
6) uchwalanie zasad etyki i standardów zawodu doradcy restrukturyzacyjnego,
7) podejmowanie uchwał w sprawie odpłatnego nabywania oraz zbywania lub obciążania
nieruchomości oraz dokonywania innych wydatków przekraczających jednorazowo
kwotę 500.000.00 zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych),
8) podejmowanie innych uchwał.
2.

Zjazd uchwala regulamin swojego działania.
§19

1.

Zwyczajny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Kancelarię Izby na zarządzenie
Konwentu Dziekanów co najmniej raz w roku.

2.

Każdy z Delegatów winien być powiadomiony o terminie Zjazdu listem poleconym
lub wiadomością przesłaną na adres e-mail wskazany w deklaracji co najmniej na 1
miesiąc przed jego terminem.

2a.

W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej
doręczenie jest skuteczne, jeśli anons zostanie również opublikowany na internetowej
stronie Izby, 1 miesiąca przed Zjazdem. Zjazd odbywa się nie później niż w terminie
wymienionym w §14.
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§20
Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Kancelaria Izby na zarządzenie Konwentu Dziekanów z

1.

własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) co najmniej 1/4 ogółu członków Izby.
2.

Każdy z Delegatów winien być powiadomiony o terminie Zjazdu listem poleconym
lub wiadomością przesłaną na adres e-mail wskazany w deklaracji co najmniej na 21
dni przed jego terminem.

2a.

W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej
doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma Kancelaria
otrzyma

potwierdzenie

doręczenia

pisma.

W

razie

nieotrzymania

takiego

potwierdzenia Kancelaria doręcza pismo listem poleconym. W takim wypadku termin
o którym mowa w ust. 2 powyżej nie ma zastosowania.
3.

Do Zjazdu Nadzwyczajnego stosuje się odpowiednio par 16,17 i 18 niniejszego
statutu.

4.

Nadzwyczajny Zjazd obraduje wyłącznie w sprawach dla których został zwołany.
§21

1.

Z wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu Izby, uchwały Zjazdu podejmowane
są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy wszystkich Delegatów.

2.

Zmiana statutu Izby odbywa się w głosowaniu jawnym i wymaga większości
kwalifikowanej trzech czwartych głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich
wszystkich Delegatów.

3.

Wybory dokonywane przez Zjazd odbywają się w głosowaniu tajnym, z wyjątkiem
wyboru przewodniczącego Zjazdu, sekretarza Zjazdu i ich zastępców oraz komisji
zjazdowych.
Rozdział VI
Konwent Dziekanów
§22

1.

Konwent kieruje, w zakresie swoich zadań działalnością Izby.

2.

Kadencja Konwentu Dziekanów trwa pięć lat.

3.

Do zadań Konwentu należy w szczególności:
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a) zwoływanie Zjazdów Delegatów, w tym opracowanie projektów regulaminów
działania Zjazdów i wykonywanie podjętych uchwał,
b) uchwalanie regulaminu działania Konwentu w tym wybór oraz odwoływanie spośród
swego grona Dziekana Izby i Prodziekanów do poszczególnych rodzajów spraw,
c) reprezentowanie Izby i współpraca z organami władzy, administracji państwowej i
samorządowej, instytucjami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i społecznymi
oraz międzynarodowymi organizacjami zawodowymi,
d) opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Izby oraz sprawozdań z
ich wykonania,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Izby,
f) powoływanie stałych i okresowych komisji doradczych i zespołów problemowych
oraz nadzorowanie ich działalności,
g) opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz przedstawianie wniosków w tym
zakresie,
h) wysuwanie w imieniu Izby - kandydatów na członków Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej do spraw licencji doradcy restrukturyzacyjnego
i) wybór i powołanie Kanclerza i Vice-Kanclerzy, nadzorowanie jego działalności oraz
nadzór nad pracą Kancelarii Izby,
j) inicjatywa w zakresie wszczynania postępowań wyjaśniających,
k) powoływanie przedstawiciela ustawowego do występowania w postępowaniu
sądowym,
l) powoływanie komisji wizytacyjnej (Doradców Restrukturyzacyjnych wizytatorów) w
celu

kontroli

i

ujednolicenia

standardów

wykonywania

zawodu

doradcy

restrukturyzacyjnego oraz prowadzenia postępowań,
m) tworzenie Okręgowych Oddziałów Izby,
n) określanie

zasad

stałego

podnoszenia

kwalifikacji

przez

Doradców

Restrukturyzacyjnych,
o) przyjmowanie nowych Członków Izby na wniosek osoby zainteresowanej lub Prezesa
Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych,
p) zatwierdzanie rocznego budżetu finansowego Kancelarii,
q) powoływanie przedstawiciela społecznego w rozumieniu art. 90 kpk, celem udziału w
postępowaniach karnych lub karnych skarbowych, prowadzonym przeciwko
Członkom,
r) podejmowanie decyzji w kwestiach sprzeciwu co do uchwał Zarządów Okręgowych,
Statut tekst jednolity, od 1 stycznia 2016r.

s) podejmowanie działań w celu propagowania pozytywnego wizerunku Izby i jej
członków,
t) podejmowanie innych uchwał, które uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania
Izby i działalności zawodowej Doradców Restrukturyzacyjnych,
u) delegowanie członków Konwentu do czasowego wykonywania czynności Kanclerza,
podczas jego dłuższej nieobecności.
§23
Liczbę członków Konwentu ustala i wyboru dokonuje Zjazd Delegatów, przy czym

1.

liczba ta nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 7.
Członkowie Konwentu wybierają ze swego grona Dziekana i Prodziekanów do

2.

poszczególnych spraw. Wybór Dziekana i Prodziekanów dokonywany jest w
głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków Konwentu.
§24
Dziekan i prodziekani działają w granicach określonych przez Konwent w regulaminie

1.

Konwentu i odpowiadają przez Zjazdem.
Regulamin określa w szczególności podział czynności pomiędzy członkami

2.

Konwentu.
§25
Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w szczególności:

1.

1) reprezentuje Izbę na zewnątrz,
2) reprezentuje Konwent i kieruje jego pracami,
3) zapewnia wykonanie uchwał Zjazdu oraz Sądów Dyscyplinarnych,
4) podpisuje decyzje w sprawach przyjęcia zawieszenia oraz usunięcia członków Izby,
5) podpisuje inne decyzje i zawiera inne umowy związane z pracą Izby i Konwentu, w
tym umowę dotyczącą warunków zatrudnienia Kanclerza zgodnie z wyborem
Konwentu,
2.

W razie nieobecności Dziekana, jego obowiązki wykonuje najstarszy wiekiem
Prodziekan.
§26

1.

Posiedzenia Konwentu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na
kwartał.

2.

Uchwały Konwentu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
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3.

Do ważności uchwał Konwentu jest wymagana obecność co najmniej połowy jego
członków.

4.

Z każdego posiedzenia Konwentu sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący.

5.

Dziekan lub Kanclerz z własnych inicjatyw, lub na żądanie co najmniej dwóch
Prodziekanów – zwołują posiedzenia Konwentu oraz zapraszają w miarę potrzeb
reprezentantów innych organów Izby, lub także inne osoby.
§27

1.

Ustępujący Dziekan wyznacza, w ciągu 14 dni od dokonania wyboru nowego
Konwentu, datę pierwszego posiedzenia Konwentu kolejnej kadencji, przy czym
posiedzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia
Zjazdu na którym wybrano Konwent kolejnej kadencji. Ustępujący dziekan
zawiadamia członków obu konwentów (tj. Konwentu kończącego i Konwentu
rozpoczynającego kadencję) o terminie zwołania wspólnego posiedzenia zdawczoodbiorczego listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru lub wiadomością
przesłaną na adres e-mail wskazany w deklaracji proponując jednocześnie porządek
obrad.

1a.

W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej
doręczenie jest skuteczne, jeżeli w terminie 7 dni od dnia wysłania pisma Dziekan
otrzyma

potwierdzenie

doręczenia

pisma.

W

razie

nieotrzymania

takiego

potwierdzenia Dziekan doręcza pismo listem poleconym. W takim wypadku termin o
którym mowa w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania.
2.

Dziekan zawiadomienia Członków Konwentu o terminie i miejscu posiedzenia
najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

3.

Konwent może ustalić inny sposób zwoływania posiedzenia, jeśli nie sprzeciwia się
temu żaden członek konwentu.

4.

Posiedzenia Konwentu odbywają się w siedzibie Izby lub w innym miejscu, za
akceptacją większości członków konwentu

5.

Głosowanie nad uchwałami Konwentu może obywać się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności pod warunkiem,
że wszyscy członkowie Konwentu wyrażą na to zgodę.
§28

1.

Odpłatne nabywanie, a także każde zbywanie i obciążanie nieruchomego majątku Izby
oraz powoływanie innych podmiotów lub nabywanie w nich udziałów akcji lub innych
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praw majątkowych wymaga jedynie uchwały Konwentu, o ile wartość nie przekracza
500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2.

Do

składania

oświadczeń

woli

we

wszelkich

sprawach

majątkowych

i

niemajątkowych Izby, upoważniony jest Dziekan działający samodzielnie lub dwóch
Prodziekanów działających łącznie.
3.

Dziekan może upoważnić Kanclerza Izby do samodzielnego składania oświadczeń
woli w imieniu Izby w sprawach ujętych w budżecie oraz w sprawach o wartości
jednorazowo nieprzekraczających kwoty 15 000 zł.
§29

1.

Odnośnie kwot nie przekraczających 500000 zł, Konwent może upoważnić innych
Członków Izby do składania w imieniu Izby oświadczeń woli w sprawach
majątkowych związanych z działalnością Izby.

2.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Konwentu w zakresie działania Komisji
Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Sądu Dyscyplinarnego wymagane
jest współdziałanie i podpisy dwóch upoważnionych przez Konwent członków tych
organów.
§30

Konwent składa Zjazdowi Delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie
finansowe wraz z opinią Komisji Rewizyjnej.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna
§31
1.

Dla wykonania czynności kontrolnych działalności finansowej i majątkowej Izby
Zjazd Delegatów powołuje Komisję Rewizyjną wybraną spośród członków Izby.

2.

Komisja rewizyjna liczy od 3 - 5 członków, wybieranych przez Zjazd na 5 letnią
kadencję. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie w głosowaniu
jawnym przewodniczącego.

3.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem innych centralnych organów
Izby.
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§32
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie całokształtu działalności

1.

finansowej i majątkowej organów Izby, a w szczególności:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowej
Izby,
2) występowanie do Konwentu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i
zaleceniami dotyczącymi usunięcia uchybień,
3) opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych organów centralnych Izby,
4) składanie własnych sprawozdań Komisji Rewizyjnej Zjazdowi i występowanie z
wnioskiem o udzielenie absolutorium członkom Konwentu,
5) występowanie do Konwentu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu.
2.

Komisja Rewizyjna kontrolując działalność finansową i majątkową organów Izby
bada w szczególności sposób finansowania, szczegółowy tryb działania organów Izby
oraz sposób składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych określonych
statutem.
§33

1.

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz
na pół roku.

2.

Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę w co najmniej dwuosobowym składzie,
przy czym Komisja może zaprosić do swoich prac biegłego rewidenta. Koszty
biegłego rewidenta pokrywa Izba.

3.

Z każdej kontroli oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół.

4.

Protokół z kontroli, podpisany przez kontrolujących, z wnioskami i zaleceniami,
przewodniczący

Komisji

Rewizyjnej

przekazuje

Zjazdowi,

Konwentowi

i

kontrolowanemu.
5.

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej powinny być przedmiotem obrad jednego z
najbliższych posiedzeń Konwentu.

6.

Komisja Rewizyjna przedkłada Zjazdowi Delegatów wnioski dotyczące działalności
finansowej i majątkowej Izby za dany rok obrachunkowy.
§34

Komisja Rewizyjna opracowuje i uchwala regulamin swego działania określający procedury
prowadzenia kontroli i organizację pracy Komisji.
Rozdział VIII
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Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny
§35
Sprawy dyscyplinarne członków Izby rozpatrują:
1) w pierwszej instancji - Sąd Dyscyplinarny,
2) w drugiej instancji - Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
§36
Liczbę członków Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ustala się

1.

od 3-5 osób, wybieranych przez Zjazd Delegatów spośród Członków Izby na 5 letnią
kadencję.
Sądy, o których mowa w ust. l, orzekają w składach trzyosobowych wybieranych w

2.

drodze losowania.
Zasady postępowania dyscyplinarnego oraz wykonywania orzeczeń określa regulamin

3.

postępowań dyscyplinarnych Izby uchwalany przez Konwent.
Sąd Dyscyplinarny i Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwalają regulaminy swego

4.

działania.
Projekt regulaminów opisanych w ust. 3 i 4 powyżej lub ich zmian opracowuje

5.

Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
Członek Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie może być

6.

członkiem innych centralnych organów Izby.
§37
Dziekan wyznacza w ciągu 30 dni od dokonania wyboru Sędziów Dyscyplinarnych -

1.

terminy pierwszego posiedzenia dla każdej z instancji. Na posiedzeniu tym Sędziowie
Dyscyplinarni wybierają ze swego składu Prezesów i Wiceprezesów Sądów
poszczególnych instancji.
Prezesi Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznaczają terminy

2.

kolejnych posiedzeń we własnym zakresie.
§38
Prezes Sądu Dyscyplinarnego i Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego kierują

1.

sądami, a w szczególności:
1) zaznajamiają się z pismami wpływającymi do sądu i wydają odpowiednie zarządzenia,
2) nadzorują losowanie składów sędziowskich,
3) zapewniają stronom możliwość przeglądania akt sprawy,
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4) organizują spotkania sędziów dyscyplinarnych dla omówienia zagadnień prawnych
budzących

wątpliwości

oraz

dla

omówienia

zagadnień

organizacyjnych,

usprawniających i doskonalących przebieg postępowania dyscyplinarnego,
5) zapewniają sprawną, prawidłową i terminową pracę obsługi administracyjnej sądu,
2.

W razie nieobecności lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Sądu
Dyscyplinarnego lub Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, ich obowiązki
wykonują Wiceprezesi, do czasu wyboru nowego Prezesa.

3.

W

wykonywaniu

swoich

czynności

Sądy

mogą

wykorzystywać

zaplecze

organizacyjne Kancelarii Izby. Współpracę Sądów z Kancelarią koordynują Prezesi
Sądów oraz Kanclerz.
Rozdział IX
Rzecznik Dyscyplinarny
§39
1.

Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego 2 zastępców wybiera Zjazd na 5 letnią kadencję.

2.

Oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi jest Rzecznik
Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca.

3.

Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem przez członków Izby
obowiązków określonych prawem i niniejszym statutem, a także przestrzeganiem
przez nich zasad etyki zawodowej.

4.

Postępowanie przed sądem dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek
Rzecznika Dyscyplinarnego.

5.

Postępowanie wyjaśniające prowadzi Rzecznik Dyscyplinarny lub upoważniony przez
niego zastępca.

6.

Rzecznik Dyscyplinarny opracowuje i przyjmuje regulamin jego działania.

7.

W razie niemożności pełnienia obowiązków przez Rzecznika Dyscyplinarnego jego
obowiązki przejmuje zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego wskazany przez Rzecznika
lub jeśli jest to niemożliwe, zastępca najstarszy wiekiem.

8.

W wykonywaniu swoich czynności Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastępcy mogą
wykorzystywać zaplecze organizacyjne Kancelarii Izby. Współpracę z Kancelarią
koordynują Rzecznik Dyscyplinarny oraz Kanclerz.

9.

Rzecznik Dyscyplinarny i jego Zastępcy nie mogą być członkami centralnych
organów Izby.
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Rozdział X
Kancelaria Izby
§40
1.

Izba wykonuje swoje zadania przy pomocy Kancelarii Izby, którą kieruje Kanclerz a w
razie takiej potrzeby Wicekanclerze do poszczególnych spraw.

2.

Zadania i organizację, zasady funkcjonowania Kancelarii Izby oraz zasady
wynagradzania pracowników określa regulamin organizacyjny Kancelarii Izby,
przygotowany przez Kanclerza i uchwalony przez Konwent.

3.

Kancelaria Izby działa w oparciu o budżet uchwalony przez Konwent. Projekt budżetu
przygotowuje Kanclerz i przedkłada go Konwentowi w terminie do końca
października roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy.

4.

Konwent przyjmuje budżet w terminie do końca roku poprzedzającego kolejny rok
budżetowy.

5.

W przypadku nieprzyjęcia budżetu Kanclerz działa w oparciu o projekt budżetu
przedłożony Konwentowi.

6.

Listę członków Izby, Listę Delegatów oraz Listę Okręgowych Izb Doradców
Restrukturyzacyjnych i ich organów - prowadzi Kanclerz.
Rozdział XI
Oddziały terenowe Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
§41

1.

Oddziały terenowe Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych stanowią
Okręgowe Izby Doradców Restrukturyzacyjnych zrzeszające Członków Izby, których
siedziba przedsiębiorstwa znajduje się we właściwości miejscowej danej Okręgowej
Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

2.

Na terenie jednej apelacji sądowej może działać więcej niż jedna Okręgowa Izba
Doradców Restrukturyzacyjnych.

3.

Okręgowe Izby Doradców Restrukturyzacyjnych mogą się łączyć i dzielić, przy czym
najmniejszy okręg działania musi odpowiadać co najmniej okręgowi sądu
upadłościowego.

4.

Zasady tworzenia, likwidacji, łączenia się i podziału Okręgowych Izb Doradców
Restrukturyzacyjnych określi Konwent.
§42

Statut tekst jednolity, od 1 stycznia 2016r.

Okręgowe Izby Doradców Restrukturyzacyjnych realizują zadania statutowe, a także zadania
wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności:
a) prezentują stanowisko Izby na terenie okręgu w poszczególnych sprawach,
b) monitorują i dążą do dostosowania przez Izbę zadań statutowych i uchwał Zjazdu do
realiów okręgu, w którym działają.
c) integrują środowisko Członków Izby,
d) chronią interesy zawodowe Członków Izby,
e) propagują pozytywny wizerunek zawodu doradcy restrukturyzacyjnego oraz czuwają
nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej,
f) prowadzą działalność rozjemczą.
§43
Okręgowe Izby Doradców Restrukturyzacyjnych wykonują swoją działalność poprzez:
1.

Okręgowy Zjazd Członków Izby.

2.

Okręgowe Rady Doradców Restrukturyzacyjnych - na czele których stoją Prezesi.
§44

1.

Okręgowe Zjazdy Członków Izby zwoływane są przez Prezesów Okręgowych Rad
Doradców Restrukturyzacyjnych nie rzadziej niż raz na rok.

2.

Termin Okręgowego Zjazdu ustala się zgodnie z postanowieniami art. 19 niniejszego
statutu.

3.

W Okręgowym Zjeździe mogą uczestniczyć z własnej inicjatywy lub na wniosek
Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych z głosem doradczym członkowie
Konwentu i Kancelarii lub osoby przez nich delegowane.

4.

Nadzwyczajne Okręgowe Zjazdy zwoływane są przez Okręgową Radę Doradców
Restrukturyzacyjnych z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 Członków Okręgowej
Izby Doradców Restrukturyzacyjnych lub Konwentu. Do zwołania Nadzwyczajnego
Okręgowego Zjazdu stosuje się odpowiednio par. 20 niniejszego statutu.
§45

Do kompetencji Okręgowego Zjazdu Członków Izby należy:
1.

wybór Delegatów na Zjazd Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,

2.

wybór członków Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych i jej Prezesa,

3.

udzielanie absolutorium członkom Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych,

4.

uchwalanie rekomendacji regionu co do kierunków i priorytetów działania Krajowej
Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,
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sporządzanie projektów interpelacji i projektów uchwał celem wniesienia ich przez

5.

Delegatów na Walnym Zjeździe Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
§46
Do zadań Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych należy w szczególności:
Reprezentowanie

1.

Okręgowej

Izby

Doradców

Restrukturyzacyjnych

wobec

terenowych organów państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji
społecznych i gospodarczych,
2.

Przygotowanie Okręgowego Zjazdu i jego zwołanie,

3.

Podejmowanie uchwał, które Rada uzna za celowe dla właściwego funkcjonowania
Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, w tym w szczególności dla
realizacji zadań Izby, uchwał Walnego Zjazdu i Konwentu dla danego okręgu.
Uchwały podjęte w trybie powyższego ustępu, wchodzą w życie, po upływie 7 dni od

4.

daty doręczenia uchwały Dziekanowi, o ile Dziekan nie zgłosił sprzeciwu.
W przypadku sprzeciwu Dziekana uchwała podlega rozpatrzeniu przez Konwent, na

5.

najbliższym posiedzeniu.
Uchwalanie regulaminu działania Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych.

6.

§47
1.

Kadencja Okręgowej Rady Doradców Restrukturyzacyjnych trwa pięć lat.

2.

Okręgowa Rada Doradców Restrukturyzacyjnych liczy od 3 do 5 członków. Rada
wybiera spośród swego grona Prezesa oraz, o ile jest to uzasadnione, jego zastępców.

3.

Pracami Rady kieruje Prezes.

4.

Okręgowe

Rady

Doradców

Restrukturyzacyjnych

mogą

w

uzasadnionych

przypadkach korzystać z zaplecza organizacyjnego Kancelarii Krajowej Izby
Doradców Restrukturyzacyjnych. Współpracę z Kancelarią koordynują Prezesi
Okręgowych Rad Doradców Restrukturyzacyjnych oraz Kanclerz.

Rozdział XII
Sposób finansowania działalności Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
§48
Działalność Izby finansuje się z majątku Izby, który powstaje w szczególności ze:

1.

1) składek członkowskich,
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2) darowizn,
3) spadków,
4) zapisów,
5) dotacji,
6) dochodów z działalności określonej w paragrafie 6 ust. 2 niniejszego statutu. 7)
dochodów z wykorzystania majątku będącego w posiadaniu Izby,
7) wpłat z tytułu pokrywania kosztów postępowania dyscyplinarnego na podstawie
prawomocnych

orzeczeń

Sądu

Dyscyplinarnego

lub

Wyższego

Sądu

Dyscyplinarnego,
8) innych opłat pobieranych przez Izbę w ramach uprawnień nadanych w tym zakresie
przez Zjazd.
2.

Majątek Izby służy wyłącznie realizacji celów statutowych Izby zgodnie z uchwałami
Zjazdu oraz uchwałami Konwentu.
Rozdział XIII
Powołanie pierwszych organów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
§49

Pierwsze organy Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych z ostaną wybrane w drodze
głosowania i podjęcia odrębnych uchwał przez Zjazd Założycielski.
Rozdział XIII
Postanowienia Końcowe
§50
Niniejszy Statut Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych został uchwalony
jednogłośnie
przez Zjazd Założycielski, który odbył się w dniu 28 listopada 2009 roku w Warszawie.
Z przebiegu Zjazdu Założycielskiego, który odbył się w dniu 28.11.2009 roku sporządzony
został protokół.
Uchwała w chodzi w życie w dnu 1 stycznia 2016r.
głosów za – 32
głosów przeciwnych – 0
głosów wstrzymujących się - 0

Przewodniczący Zjazdu
Jerzy Sławe
Statut tekst jednolity, od 1 stycznia 2016r.

