STATUT
POMORSKIEGO CECHU OPTYKÓW
W GDAŃSKU

/ Tekst jednolity/

Gdańsk , 18 czerwiec 2016 r.

SPIS TREŚCI
Spis treści…………………………………………………………….2
Rozdział 1.Postanowienia ogólne......................................................................3
Rozdział II. Zadania Cechu...............................................................................3
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki....................................... ....5
Rozdział IV. Organy Cechu...............................................................................7
1.Walne Zgromadzenie Członków.....................................................8
2.Zarząd Cechu..................................................................................10
3.Komisja Rewizyjna........................................................................13
4.Sąd Cechowy..................................................................................14
Rozdział V. Kasa Wzajemnej Pomocy.............................................................15
Rozdział VI. Komisje Zarządu Cechu.............................................................15
Rozdział VII. Zasady gospodarki finansowej Cechu.....................................16
Rozdział VIII. Biuro Cechu..............................................................................16
Rozdział IX. Reprezentacja Cechu..................................................................17
Rozdział X. Postępowanie odwoławcze............................................................17
Rozdział XI. Likwidacja Cechu........................................................................18
Rozdział XII. Postanowienia końcowe.............................................................18

2

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§1
Pomorski Cech Optyków zwany dalej „Cechem” działa na podstawie ustawy
z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. Nr 17, poz.92) z
uwzględnieniem obwieszczenia z dnia 22 czerwca 2002 r.(Dz.U.Nr 112,
poz.979 i ustawy zmieniającej z dnia 27 czerwca 2003 r.(Dz .U.Nr 137,
poz.1304.) oraz na postanowień niniejszego statutu;
Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą
optyków prowadzących działalność gospodarczą na podstawie ustawy z
dnia 19 listopada 1999 roku-Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr
101, poz.1178 z 2000 r. z późniejszymi zmianami na zasadach określonych
w niniejszym statucie;
Pomorski Cech Optyków posiada osobowość prawną z chwila wpisania do
Krajowego Rejestru Sądowego;
Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Siedzibą Cechu jest miasto Gdańsk;
Cech ma prawo używania pieczęci okrągłej z napisem w otoku: ”Pomorski
Cech Optyków w Gdańsku” w środku napis „ Zarząd Cechu”.
ROZDZIAŁ II
ZADANIA CECHU

§2
1.Podstawowym zadaniem Cechu jest w szczególności utrwalanie więzi
środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także
prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej,
kulturalnej , oświatowej i gospodarczej , a także reprezentowanie interesów
członków wobec organów administracji i sądów.
2.Do zadań Cechu ponadto należy:
1) Promocja działalności gospodarczej i społeczno –zawodowej optyków
poprzez organizowanie targów , wystaw i giełd z zakresu branży
optycznej, umieszczanie reklam w prasie lub w innych publikatorach ,
2) Nadzór nad
organizacją i przebiegiem procesu przygotowania
zawodowego w zawodzie optyka i zawodach pokrewnych;
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3) Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu , a także wszechstronnej
informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z
wykonywaniem zawodu;
4) Reprezentowanie interesów optyków przed organami administracji
publicznej;
5) Uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu
zapewnienia na rynek usług wykwalifikowanej kadry w zawodzie
optyka;
6) Ochrona praw członków i występowanie w ich sprawach wobec
organów administracji państwowej i rządowej , organów samorządu
terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i innych
organów administracji publicznej;
7) Wykonywanie na podstawie upoważnienia właściwej izby rzemieślniczej
zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w
rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych przez członków ,
8) Współpraca z innymi organizacjami samorządu zawodowego rzemiosła ;
9) Delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych , w których
udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczególne –
w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia- a także do organizacji
społecznych , w których Cech uczestniczy;
10.1. Organizowanie dla członków Cechu oraz osób niezrzeszonych w
Cechu z zastrzeżeniem § 2 ust.2 pkt.10.2 działalności socjalnej, kulturalnej ,
rekreacyjnej i oświatowej oraz szkoleniowej poprzez:
1) organizację kursów i szkoleń,
2) organizacje wieczorków i turniejów oraz spotkań okolicznościowych,
3)organizację targów optycznych i giełd wystawowych.
4)organizację innych niż wymienione w pkt.1.1). do 1.3) imprez i spotkań
integracyjnych.
10.2. Organizację kasy koleżeńskiej Cech może prowadzić wyłącznie dla
swoich członków.
11) Informowanie członków o podejmowanych działaniach prowadzonych
przez organy Cechu ,Związek Rzemiosła Polskiego oraz izby
rzemieślnicze w tym także wydawanie biuletynów wewnętrznych
mających na celu informowanie członków,
12) Rozpatrywanie skarg na działalność członków;
13) Prowadzenie Kasy Wzajemnej Pomocy w oparciu o regulamin
zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§3
Członkami Pomorskiego Cechu Optyków Cechu mogą być optycy prowadzący
działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 rokuPrawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.1178 z 2000 r.) jako:
1) osoby fizyczne , z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, wykonywanej w
ich imieniu i na ich rachunek , przy zatrudnieniu do 50 pracowników,
2) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych , z udziałem kwalifikowanej
pracy własnej, wykonywanej w imieniu własnym tych wspólników i na ich
rachunek zatrudniających do 50 pracowników.
2. Za zgodą Zarządu Cechu członkami Cechu mogą być także:
a) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 22
marca 1989 r. o rzemiośle /Dz.U. nr 17, poz.92 z późn. zmianami/ jeżeli
uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w
zakresie rzemiosła,
b) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące
rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność
gospodarczą.
§ 4.
1. Organem uprawnionym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd
Cechu.
2. Uchwała w sprawie przyjęcia bądź odmowy przyjęcia winna być podjęta
w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
3. O przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zawiadamia się pisemnie
zainteresowanego w terminie 14-stu dni od daty podjęcia uchwały.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
4. Osobie nie przyjętej w poczet członków Cechu służy prawo odwołania się
do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały
Zarządu. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie
na najbliższym zgromadzeniu. Zainteresowanemu służy prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie
oraz prawo popierania wniosku o przyjęcie do Cechu.
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§ 5.

Członkowie mają prawo:
1. wybierać i być wybieranym do organów Cechu, i na delegatów do izby
rzemieślniczej w której zrzeszony jest Pomorski Cech Optyków,
2. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu ,
3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Cechu,
4. wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członkado Walnego Zgromadzenia,
5. uzyskiwanie od organów Cechu na posiedzeniach , zebraniach i Walnych
Zgromadzeniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach i
zamierzeniach,
§ 6.

Członkowie Cechu obowiązani są:
1. przestrzegać zasad etyki zawodowej, zasad współżycia społecznego,
postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Cechu,
2. aktywnie uczestniczyć w działalności Cechu,
3. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości i według zasad
ustalonych przez Walne Zgromadzenie lub organ działający z jego
upoważnienia.
§ 7.
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30-stu dni powiadomić Cech o
zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu
rzemieślniczego a także o innych zmianach w stosunku do złożonej deklaracji
członkowskiej.
§8
1. Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:
1/ wystąpienia
2/ wykreślenia
3/ wykluczenia
4/ wygaśnięcia
2. Członek Cechu może wystąpić z niego za jednomiesięcznym pisemnym
wypowiedzeniem kończącym się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
3. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku nie wykonania przez
niego obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych.
Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd.
4. Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku:
1/ nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu,
2/ nieprzestrzeganie zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia
działalności gospodarczej,
3/ nie opłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
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4/ prawomocnego orzeczenia sądu cechowego,
5/stwierdzenia istotnych uchybień przez uprawniony organ samorządu
zawodowego w wykonywaniu obowiązków związanych z
przygotowaniem zawodowym pracowników.
5. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd. Wykreślenie lub
wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi pisemnego
zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem.
Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany
podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
6.Wykreślony lub wykluczony członek ma prawo odwołać się od uchwały
Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały do Walnego
Zgromadzenia oraz być obecny na jego obradach przy rozpatrywaniu tego
odwołania i je popierać. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się
powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu
adresem co najmniej na siedem dni przed terminem.
7.W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od
uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia lub wykluczenia, zainteresowany
zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.
8. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku śmierci członka.
9. Uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie członkostwa o którym mowa w ust. 8
podejmuje Zarząd Cechu.
10.Członek Cechu, który został wykluczony w trybie § 8 ust.4.pkt. 3) może
złożyć ponowną deklarację wstąpienia do Cechu nie wcześniej niż po roku
czasu licząc od dnia wykluczenia go z członkostwa.
ROZDZIAŁ IV
ORGANY CECHU
§ 9.

1. Organami Cechu są:
1/ Walne Zgromadzenie członków,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
4/ Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybierany tylko do jednego z organów
wymienionych w ust.1 pkt 2-4
3. Wybory do wszystkich organów Cechu dokonywane są w głosowaniu tajnym
spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu
następuje także w głosowaniu tajnym.
4.Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków
obecnych uprawnionych do głosowania.
5.Uchwały organów Cechu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale
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co najmniej połowy obecnych uprawnionych do głosowania
6.Walne Zgromadzenie może ustalić, że za udział w posiedzeniach organów
Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia , przysługują diety i zwrot
kosztów podróży na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

1.
2.
3.
4.

§ 10
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do
podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu
działania.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
Osoby prawne będące członkami Cechu biorą udział w Walnym
Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem
doradczym przedstawiciele związków i pracownicy Cechu.
Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalenie statutu i jego zmian
2/wybór i odwoływanie Prezesa- Starszego Cechu i pozostałych
członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,
3/ określanie wysokości składek członkowskich a także zasad i
wysokości wypłaty diet oraz kosztów podróży za udział w
posiedzeniach organów Cechu,
4/uchwalanie planów i programów rozwoju Cechu,
5/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Cechowego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz
udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia
nieruchomości,
7/podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu
rzemiosła, innych związków lub wystąpienia z nich,
8/ upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek, oraz zbywania
ruchomości, ustalenie najwyższej sumy zobowiązań jaką może
zaciągnąć Zarząd Cechu, upoważnienie Zarządu do wstępowania lub
zakładania organizacji gospodarczych z zaangażowaniem wkładów
kapitałowych,
9/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
10/ rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu
Cechu,
11/ wybór delegatów na zjazd związku, w którym Cech jest zrzeszony,
12/ nadawanie godności honorowego członka Cechu.
13/uchwalanie regulaminów :Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz
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Regulaminu Sądu Cechowego i Regulaminu Rzeczoznawców Cechowych.
§ 11.
1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku,
najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia na żądanie:
1/ Komisji Rewizyjnej
2/ ¼ ogólnej liczby członków Cechu.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na
piśmie z podaniem celu jego zwołania. W tym przypadku Walne
Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty żądania.
§ 12
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia
się w wszystkich członków i organizacje, których Cech jest członkiem,
listem poleconym lub osobiście za pokwitowaniem
bądź innym
sposobem za potwierdzeniem odbioru co najmniej 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również
informację o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu- odpowiednio do
porządku obrad- następujących materiałów:
1/ zamknięcia rachunkowego za ubiegły rok,
2/ sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3/ projektów podstawowych uchwał,
4/ protokołu poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

§ 13
1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Prezes- Starszy Cechu
lub Wiceprezes -Podstarszy Cechu a w razie ich nieobecności Sekretarz
Zarządu.
2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa
Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
§ 14.
1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z §.12 statutu jest zdolne do
podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli
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2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej połowę
liczby wszystkich członków Cechu z zastrzeżeniem postanowień § 14
ust.2.
W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku
wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd wyznacza drugi termin
nie wcześniej niż 15 minut po pierwszym terminie. W takiej sytuacji
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych
uchwał i wiążących postanowień bez względu na liczbę obecnych. O
takim uregulowaniu sprawy drugiego terminu, Zarząd obowiązany jest
uczynić wzmiankę w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi
inaczej.
Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w
sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla
swojej ważności co najmniej 2/3 liczby obecnych członków
uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad
nie może być objęta sprawa zmiany statutu.
W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie
członkowie Cechu.
Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie
większości obecnych członków Walnego Zgromadzenia podejmuje się
uchwały w głosowaniu tajnym.
Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący obrad i
protokolant.
Przewodniczący obrad i protokolant Walnego Zgromadzenia wybierani
są spośród członków Cechu.

ZARZĄD CECHU
1.
2.
3.
4.

§ 15
Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi
odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
Zarządowi przewodniczy Prezes - Starszy Cechu a w razie jego
nieobecności Wiceprezes-Podstarszy Cechu..
Zarząd zapewnia przestrzeganie prawa powszechnie obowiązującego
oraz stanowionego przez organy Cechu.
W przypadku gdy wykonanie uchwały lub decyzji innych organów
Cechu powoduje lub mogłoby spowodować naruszenie prawa, Zarząd
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5.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

posiada obowiązek wystąpienia do tego organu o uchylenie takiej
uchwały lub decyzji , a w przypadku odmowy odwołać się do Walnego
Zgromadzenia”.
W przypadku odmowy uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia
podjętej z naruszeniem prawa –Zarząd jest zobowiązany zaskarżyć
uchwałę do sądu.
§ 16
Zarząd składa się z 3 do 7 osób , w tym ze Prezesa- Starszego Cechu,
Wiceprezesa - Podstarszego Cechu oraz Sekretarza Zarządu.
Walne Zgromadzenie wybiera w oddzielnych tajnych głosowaniach
Prezesa- Starszego Cechu, oraz pozostałych członków zarządu.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50% ważnych głosów
oddanych, a przy tej samej ilości wybranym jest ten, kto otrzymał
większą ilość głosów ważnych.
Zarząd ze swego grona na pierwszym posiedzeniu wybiera
Wiceprezesa - Podstarszego Cechu , Sekretarza.
Kadencja Zarządu trwa od Walnego Zgromadzenia Członków na
którym Zarząd został wybrany do Walnego Zgromadzenia Członków
odbywanego w czwartym roku od wyboru na którym rozpatruje się
sprawozdanie finansowe Cechu za rok poprzedni.
Kandydaci do zarządu Cechu powinni posiadać zawód optyka
okularowego oraz 2 letni staż członkowski w Pomorskim Cechu
Optyków.
Odwołanie Prezesa- Starszego Cechu i członków Zarządu w toku
kadencji następuje w tym samym trybie co powołanie. Walne
Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie
udzieliło absolutorium.
§ 17
Zarząd kieruje działalnością Cechu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w statucie innym organom
należy do Zarządu.
Zarząd wykonuje swoje obowiązki na podstawie Regulaminu Zarządu
uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§.18
1. Do zakresu działania Zarządu Cechu należy w szczególności:
1/ reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji
państwowej i sądów, organizacji społecznych i podmiotów
gospodarczych,
2/ gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu,
3/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie uchwał i
wniosków na te zgromadzenia,
4/ powoływanie komisji spośród członków na okres kadencji Zarządu,
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5/zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami bez
względu na rodzaj umowy , ustalanie wynagrodzeń pracownikom
Cechu oraz ustalanie ich zakresów obowiązków a także udzielanie
im pełnomocnictw.
6/ rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność zawodową członków,
7/ przyjmowanie, wykreślanie, wykluczanie i stwierdzanie wygaśnięcia
członkostwa. Zarząd może przyjąć na członka na czas określony
osobę nie spełniającą warunków w zakresie kwalifikacji i
zatrudnienia wyznaczając jej odpowiedni termin na uzupełnienie
ustawowych i statutowych wymogów,
8/ Uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Biura Cechu oraz
ustalanie ich wynagrodzenia
9/ zawieranie w imieniu Cechu innych umów niż wymienione w § 18
statutu Cechu.
10/ Uchwalanie „zasad(polityki) rachunkowości Cechu” zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości”.
11/Podejmowanie decyzji w sprawie zbywania środków trwałych o
wartości jednostkowej powyżej 3500,00 zł. Powyższe nie dotyczy
nieruchomości i zamortyzowanych środków trwałych bez względu
na wartość,
12/Uchwalanie rocznych i okresowych planów finansowych Cechu
w tym preliminarzy budżetowych /rocznych planów przychodów i
kosztów/
13/Powoływanie cechowych rzeczoznawców w zakresie optyki
okularowej.
14/ Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie
innym organom Cechu”
§ 19
1. Posiedzenie Zarządu odbywa się według potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz w kwartale.
2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć
się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu
14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 20
1. Posiedzenie Zarządu Cechu zwołuje Prezes- Starszy Cechu, a pod jego
nieobecność Wiceprezes - Podstarszy Cechu.
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2. O czasie i miejscu posiedzenia członkowie zarządu zawiadamiani są
przez Prezesa Zarządu -Starszego Cechu lub Wiceprezesa Zarządu Podstarszego Cechu.
3. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym
osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie.
§ 21
1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. Przy równej liczbie
głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
KOMISJA REWIZYJNA
1.
2.
3.
4.

§ 22
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i nadzoru całokształtu
działalności Cechu z wyjątkiem działalności Walnego Zgromadzenia i
Sądu Cechowego.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybieranych przez
Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji
Zarządu.
Członkowie Komisji wybierają z pośród siebie przewodniczącego,
zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Komisja Rewizyjna wykonuje zadania na podstawie „Regulaminu
Komisji Rewizyjnej” uchwalonego przez Walne Zgromadzenie”.

§ 23
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej przede wszystkim należy:
1. Badanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Cechu z tym,
że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu,
badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.
2. Badanie rocznych sprawozdań finansowych/ bilansów/ oraz
zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach.
3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych
czynności.
4. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie
Zarządowi absolutorium.
5. Wydawanie Zarządowi zaleceń w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości w pracy Cechu.
6. Przeprowadzanie w razie potrzeby i nie rzadziej niż raz w roku wg
stanu na koniec roku obrotowego- inwentaryzacji majątku Cechu w
tym: środków trwałych , gotówki w kasie itp.”
7. Sporządzanie protokołów ze swojej działalności.
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8. W przypadku gdy wykonanie uchwały lub decyzji innych organów
Cechu powoduje lub mogłoby spowodować naruszenie prawa
,Komisja Rewizyjna posiada obowiązek wystąpienia do tego organu o
uchylenie takiej uchwały lub decyzji , a w przypadku odmowy ,
wystąpienia do Walnego Zgromadzenia.
SĄD CECHOWY
§ 24
Członkowie Cechu podlegają ocenie Sądu Cechowego z tytułu
odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej
i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
1.
2.
3.
4.

§ 25
Sąd Cechowy składa się z 3-ch członków wybranych przez Walne
Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
Sąd Cechowy wybiera spośród siebie przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego.
Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu.
Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym i działa na podstawie
Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
§ 26

1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
1/ upomnienie,
2/ naganę,
3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1do 3-ch lat,
4/ wykluczenie z Cechu.
2. Sąd Cechowy może- niezależnie od orzeczenia kary- zgłosić wnioski o
odwołanie z pełnienia funkcji w organach statutowych organizacji
rzemieślniczych.
3. W przypadku rozpatrywania sprawy wywołanej skargą osoby
korzystającej ze świadczeń i usług członka Cechu i uznania skargi za
zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie
szkody materialnej.
4. Realizację nałożonych kar wykonuje Zarząd.
§ 27
Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej
przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo rażąco
narusza postanowienia statutu Cechu lub zasady współżycia
społecznego i godzi w dobre imię Cechu.
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§ 28
Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
1/ popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych,
lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało
stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
2/ umyślne działanie na szkodę Cechu,
3/uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków
członkowskich,
4/rażące naruszanie etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania
rzemiosła.
§ 29
1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego
Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest
członkiem w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
2. Orzeczenia rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne.
ROZDZIAŁ V
KASA WZAJEMNEJ POMOCY
§ 30
1. Kasa Wzajemnej Pomocy działa na zasadach określonych regulaminem
zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie.
2. Działalność Kasy jest kontrolowana przez Komisję Rewizyjną Cechu.
3. Kasą zarządza Zarząd Cechu.
ROZDZIAŁ VI
KOMISJE ZARZĄDU CECHU
§ 31
1. Dla wykonywania zadań Cechu Zarząd może powołać komisje stałe i
doraźne oraz pełnomocników do określonych spraw lub zagadnień..
2. Komisje i pełnomocnicy mają charakter doradczy i opiniodawczy a
wnioski i sprawozdania ze swej działalności przedstawiają Zarządowi.
3. Zadnia komisji i tryb pracy określa Zarząd Cechu.
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4. Komisje rozwiązują się a pełnomocnicy tracą przyznane uprawnienia
z upływem kadencji Zarządu z wyjątkiem pełnomocnictw udzielonych
dyrektorowi Biura lub innym pracownikom Cechu”..
ROZDZIAŁ VII
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU
1.

2.
3.
4.
5.

§ 32
Środki finansowe Cechu stanowią wpisowe, składki członkowskie,
opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników
oraz inne wpływy/ w tym: darowizny, dotacje, zapisy, wpływy z
organizowanych lub współorganizowanych imprez, szkoleń, kursów,
targów optycznych, wpłaty członków wspierających.
Zasadą gospodarki finansowej Cechu jest samowystarczalność Cechu.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady
wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Zarząd
Cechu.
Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo- organizacyjnej
samorządu rzemiosła, których jest członkiem na zasadach określonych
przez te jednostki.
W ramach obowiązujących przepisów prawa Cech może prowadzić
działalność gospodarczą.
ROZDZIAŁ VIII
BIURO CECHU

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 33
Aparatem wykonawczym Zarządu Cechu jest Biuro Cechu prowadzące
działalność administracyjno-organizacyjną Cechu.
Pracą Biura kieruje
dyrektor
biura w zakresie udzielonego
pełnomocnictwa.
Dyrektor biura Cechu jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Cechu
Wynagrodzenie zasadnicze oraz inne składniki wynagrodzenia
dyrektorowi Biura przyznaje Zarząd Cechu w formie uchwały .
Dyrektor biura organizuje pracę biura ,oraz przestrzega prawa
powszechnie obowiązującego oraz stanowionego przez uprawnione
organy Cechu
W przypadku nie obsadzenia stanowiska dyrektora Biura jego obowiązki
pełni członek Zarządu wyznaczony przez Zarząd Cechu w drodze
uchwały.
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§ 34
1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest Zarząd
Cechu lub osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Strukturę organizacyjną biura Cechu ustala Zarząd Cechu na wniosek
dyrektora biura Cechu.
3. Osoba zatrudniona na podstawie umowy –zlecenia lub innej umowy
cywilnoprawnej może pełnić obowiązki dyrektora biura w zakresie
określonym w umowie.
ROZDZIAŁ IX
REPREZENTACJA CECHU
§ 35
1. Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa Starszego Cechu
lub Wiceprezesa Podstarszego Cechu lub innego upoważnionego
członka Cechu.
2. Cech może być reprezentowany przez dyrektora Biura Cechu w ramach
udzielonego mu pełnomocnictwa.
§ 36
1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Cechu
składają łącznie Prezes- Starszy Cechu i Wiceprezes - Podstarszy Cechu
lub Prezes - Starszy Cechu i Sekretarz Zarządu lub WiceprezesPodstarszy Cechu i Sekretarz Zarządu.
2. Zarząd Cechu może udzielić dyrektorowi Biura Cechu pełnomocnictwa
do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z
kierowaniem bieżącą działalnością Cechu, a także pełnomocnictwa do
dokonywania określonych czynności prawnych związanych z
kierowaniem bieżącą działalnością Cechu , a także pełnomocnictwa do
dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności
szczególnych.
ROZDZIAŁ X
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
§ 37
1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku
członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia
zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o
trybie i terminie odwołania.
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3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym
zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania
odwołania przez Cech.
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie
terminu, jeżeli opóźnienie nie przekroczyło trzech miesięcy a odwołujący
usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu
odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14-stu dni od daty
podjęcia uchwały.
ROZDZIAŁ XI
LIKWIDACJA CECHU
§ 38
1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego
Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów.
2. Majątek Cechu zostaje przeznaczony na cele rzemieślnicze lub społeczne,
stosownie do uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia członków.
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 39
Niniejszy jednolity tekst statutu został uchwalony uchwałą nr 11 Walnego
Zgromadzenia Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku z dnia 18 czerwca
2016 r.
Protokolant
Walnego Zgromadzenia Członków

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Członków

Zbigniew Stojałowski

Krzysztof Gollus
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