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I  POSTANOWIENIA  OGÓLNE   



  
§  1 

 
ust.1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszająca  przedsiębiorców 
wykonujących działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców 
(Dz.U. z 2019r.poz.1292 i 1495 oraz z 2020r. poz. 424 i 1086) z zachowaniem warunków określonych w 
ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U.1989 Nr 17 poz. 92 z póż. zm.) 
ust. 2. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego  jako reprezentatywnej organizacji 
pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-
Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu ( z póż. zm.). 
ust.3. Cech posiada osobowość prawną  i działa na podstawie:  ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989r. (Dz. 
U. Nr 17, poz. 92 z późn. zmianami;  ustawy z dnia 19.11.1999r.  Prawo działalności gospodarczej, Dz. U. nr 
101 poz. 1178 z późn. zmianami,  statutu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 
§ 2 

 
 ust. 1. Cech działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
 ust. 2. Cech na zasadzie dobrowolnej przynależności  może być członkiem innych 
organizacji samorządowych rzemiosła  i stowarzyszeń. 

 
§ 3 

 
ust.1. Cech nosi nazwę  CECH  RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  Piaseczno  -  zwanym dalej Cech.  
ust.2. Siedzibą Cechu jest  miasto Piaseczno  ( kod: 05-500 )  ul. Kościuszki 11. 
ust.3. Cech ma prawo używać  pieczęci okrągłej z napisem w otoku 
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH  Piaseczno w środku logo „rzemiosła” oraz   pieczęci podłużnej z 
nazwą i siedzibą Cechu. 
ust.4. Cech może być członkiem Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 
Warszawie. 
ust.5. Cech Rzemiosł Różnych Piaseczno działa na podstawie niniejszego statutu.                                                                                                             
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§ 4 
ust.1. Cech może prowadzić  działalność gospodarczą w zakresie wynajmu własnych nieruchomości, 
doradztwa podatkowego, działalności rachunkowo- księgowej, szkoleniowej, organizacji targów, wystaw i 
pokazów. 
ust.2. Cech może zrzeszać   na zasadzie dobrowolności  rzemieślników w zakresie prowadzenia  wszystkich  
rodzajów działalności gospodarczych z terenów Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

II  ZADANIA  CECHU 
 

§  5 
 ust.1. Do zadań Cechu należy:   
 1) reprezentowanie i ochrona praw  interesów zrzeszonych   członków  wobec organów   
 władzy  i  administracji publicznej i samorządowej  szczebla   gminnego i  powiatowego,   
 związków    zawodowych  oraz organów samorządu  gospodarczego, 
 2) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki  i godności   
 zawodowej  polskiego  rzemieślnika, 
 3) utrzymywanie i podnoszenie godności zawodowej   członków Cechu, 
 4) promowanie działalności  gospodarczej i społeczno -zawodowej rzemiosła, 
 5) wykonywanie zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego 



  w rzemiośle pracowników młodocianych,  zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu, 
 6) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami  branżowymi / zawodowymi, 
 7)  popieranie rozwoju technicznego i gospodarczego w rzemiośle, 
 8)  prowadzenie na rzecz członków działalności szkoleniowej, społeczno -organizacyjnej, 
  oświatowej,  kulturalnej i socjalnej. 
  ust. 2. Cech realizuje  zadania   określone w ust.1 poprzez: 
  1)  promowanie działalności gospodarczej i usług członków Cechu, 
  2)  przedstawianie organom administracji państwowej i samorządu terytorialnego   
  postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także   interweniowanie 
  w tych organach w przypadku naruszenia prawa lub  uzasadnionego  interesu społecznego, 
  3)  propagowanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu, 
  4)  udzielanie swoim członkom porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, 
  prawa podatkowego,  prawa pracy, przepisów bhp, sporządzania dokumentów 
  podatkowych, ubezpieczeniowych i innych, 
  5) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych,  w których udział tych   
  przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe, 
6) udział   przedstawicieli Cechu w  powiatowej radzie  zatrudnienia, 
7) organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
  członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników, 
  8) organizowanie  spotkań, imprez kulturalnych i oświatowych dla wszystkich   członków 
  Cechu  w tym  emerytów i  rencistów i ich rodzin   oraz organizowanie innych działań  
  mających na celu  integrację  środowiska rzemieślniczego, 
  9)  rozpatrywanie skarg na działalność członków, 
  10) organizowanie i finansowanie  obchodów  świąt rzemieślniczych i innych uroczystości    
  związanych z tradycjami rzemieślniczymi, 
  11) reprezentowanie i udział przedstawicieli Cechu w uroczystościach   państwowych, 
  regionalnych  i  kościelnych oraz innych wydarzeniach, 
  12) uczestnictwo i wspomaganie akcji organizowanych przez inne instytucje   związane ze    
  statutową działalnością Cechu. 
 
 

III  CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI 
 

§  6 
 
ust.1.Członkami Cechu mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  na podstawie ustawy 
z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz.1292 i 1495 z póż. zm.) z zachowaniem 
warunków określonych  w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U.1989 Nr 17 poz.92)  z póżn. 
zmianami. 
ust.2. Emeryci i renciści, którzy zakończyli działalność gospodarczą a byli członkami Cechu  bezpośrednio 
przed przejściem na emeryturę lub rentę. 
ust.3. Honorowi Starsi Cechu oraz honorowi Członkowie Cechu. 
 

§ 7 
Osoby, które nabyły członkostwo na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem 
w życie niniejszego statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie na zasadach obecnie obowiązującego 
statutu do czasu określonego w § 13. 
 

§ 8 
 

ust.1.Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej. 
ust.2.Deklaracja powinna być podpisana przez wstępującego do Cechu, zawierać imię  
i nazwisko, nazwę i adres prowadzenia działalności, rodzaj działalności, formę prawną, kwalifikacje 
zawodowe. Integralną część deklaracji stanowi  oświadczenie dotyczące o gotowości regularnego  opłacania 



składek członkowskich. oraz oświadczenie o zapoznaniu się  
ze statutem. 
ust.3. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd. 
ust.4. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta na najbliższym posiedzeniu Zarządu  ale 
nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia deklaracji pisemnej. 
ust.5. O decyzji przyjęcia lub odmowy na członka Cechu zainteresowanego zawiadamia się na piśmie w ciągu 
7 dni od daty podjęcia decyzji. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno uzasadnienie. 
ust.6. Od odmownej decyzji Zarządu, zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w 
ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na 
najbliższym posiedzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. 
 

§ 9 
 ust.1. Członkowie  Cechu mają prawo do: 
 1) wybierania i wybieralności do organów Cechu, 
 2) zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Cechu, 
 3) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu  a dotyczących praw członka  do Walnego 
 Zgromadzenia, 
 4) obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych mu  zarzutów i skarg   
 oraz  udzielania  wyjaśnień, 
 5) wglądu do protokółów Walnych Zgromadzeń, protokołów z pracy Zarządu, Komisji    
 Rewizyjnej,   Sądu Cechowego, 
 6) uzyskiwania od organów Cechu informacji o działalności Cechu, 
 7) korzystania z pomocy i świadczeń Cechu określonych w § 5 ust.2. 
 ust.2. Nie ma prawa wybierania i wybieralności członek, który: 
 1)  został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, 
 2) został pozbawiony praw prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego, 
 3) zalega z opłacaniem   składki członkowskiej za okres sześciu miesięcy. 
 

§ 10 
Do statutowych obowiązków członka Cechu należy i obowiązani są: 
1) stosować  się do przepisów statutu oraz uchwał organów Cechu, 
2) uczestniczyć w  Walnych  Zgromadzeniach   członków Cechu,  naradach i spotkaniach oraz 
uroczystościach ( dot. Walnego Zgromadzenia – w przypadku nieobecności członka, 
honorowane będzie udzielone pełnomocnictwo), 
3) przestrzegać prawo, zasady  etyki zawodowej , rzetelnego wykonywania  rzemiosła 
i obowiązków członkowskich,   
4) poddawać kontroli działalność  swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki 
zawodowej  i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz zakresie szkolenia młodocianych   
pracowników, 
5) dbać o  jakość świadczonych usług, 
6) regularnie wpłacać  składki członkowskie w obowiązującej wysokości w terminie   
miesięcznym lub  kwartalnym płaconym z góry do 10 dnia każdego miesiąca lub pierwszego    
miesiąca kwartału.  
 

§ 11 
Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 14 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania 
działalności gospodarczej i każdej  innej zachodzącej zmianie  wynikającej z deklaracji członkowskiej. 
 

§ 12 
Członkostwo w Cechu ustaje na skutek: 
        1)  wystąpienia, 
        2)  wykreślenia, 
        3)  wykluczenia, 
        4)  rozwiązania spółki cywilnej, 



5)  śmierci członka. 
 
                                                     § 13 

ust.1. Członek Cechu może wystąpić w każdym czasie  za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, po 
uregulowaniu zobowiązań wobec Cechu. 
ust.2. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej. 
ust.3. Za datę wystąpienia uznaje się  datę  wskazaną w piśmie. 

 
§ 14 

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku  utraty przez niego statutowych uprawnień do 
zrzeszania się w Cechu. 
 

§ 15 
Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku: 
1) nieprzestrzegania postanowień statutu, uchwał organów Cechu i obowiązków  członkowskich, 
2) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności  gospodarczej, 
3) nie opłacania składek członkowskich przez okres  6  miesięcy, 
4) orzeczenia Sądu Cechowego, 
5) stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem     
zawodowym pracowników, 
6) działania na szkodę Cechu. 

§ 16 
 
ust.1. O wykreśleniu lub wykluczeniu członka Cechu uchwałę  podejmuje Zarząd. 
ust.2.Uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu  staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu 
zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez 
członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 
ust.3.Członek wykreślony lub wykluczony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu 
w czasie rozpatrywania jego odwołania. 
ust.4. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie 
wykreślenia lub wykluczenia, zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu. 
ust.5. Tryb określony w ust. 1-4  nie ma zastosowania w przypadku śmierci członka. 

 
IV  NADAWANIE  TYTUŁÓW HONOROWYCH 

 
                                                        § 17 

ust.1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność Honorowego Starszego  Cechu, Podstarszego, 
Sekretarza, Skarbnika i godność  Honorowego  Członka  Cechu,  na wniosek Zarządu Cechu. 
1) Godność  Honorowego  Starszego Cechu, Podstarszego, Sekretarza, Skarbnika   może być nadana  osobom, 
które po zakończeniu kadencji  zaprzestały pełnić funkcje w Zarządzie Cechu. Godność ta przysługuje 
osobom, które  pełniły  tę   funkcję  przez co najmniej dwie kadencje. 
2)  Godność Honorowego Członka Cechu może być nadana osobom, które położyły szczególne zasługi dla 
rozwoju rzemiosła i Cechu oraz zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej. 
ust.2.Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo  udziału w Walnych Zgromadzeniach 
z prawem głosu (z  czynnym  i biernym  prawem wyborczym ) oraz zasiadać w organach Cechu. 
ust.3. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo  korzystać z pomocy i  świadczeń Cechu na takich 
samych zasadach   jak  pozostali członkowie Cechu. 

 
 
 V  ORGANY  STATUTOWE  CECHU 

 
§ 18 

ust.1. Organami Cechu są: 
          1)  Walne Zgromadzenie, 



          2)  Zarząd, 
          3)  Komisja Rewizyjna, 
          4)  Sąd Cechowy. 
 
ust.2. Członek Cechu może być wybierany tylko do jednego z organów wymienionych w § 18 ust. 1 pkt. 2-4. 
Wybory dokonywane są spośród nieograniczonej liczby kandydatów 
w głosowaniu tajnym o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej. 
ust.3. Członek organu Cechu, w przypadku braku aktywności, bądź działania niezgodnego ze statutem może 
zawiesić pełnioną przez siebie funkcję, być przez ten organ zawieszony w drodze głosowania tajnego. Decyzja 
ta podlega rozpatrzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. 
ust.4. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego mogą być wybierani Honorowi Starsi Cechu i 
Honorowi Członkowie Cechu oraz członkowie Cechu mający co najmniej 3-letni staż członkowski, 
prowadzący czynnie działalność gospodarczą  i na dzień wyboru nie zalegają  
z płaceniem składek oraz opłat na rzecz Cechu. 
ust.5. Prawo zgłaszania kandydatów do organów statutowych przysługuje członkom Cechu. 
ust.6. Za udział w posiedzeniach  w organach Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie mogą 
pobierać diety wg zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 
ust.7. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego trwa 4 lata. 
 

VI  WALNE ZGROMADZENIE 
 

§ 19 
Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał  
w sprawach należących  do jego zakresu działania. 

 
§ 20 

Do zakresu  działania Walnego Zgromadzenia należy: 
1) uchwalanie statutu Cechu i jego zmian, 
2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
i Sądu  Cechowego, 
3) uchwalanie planów finansowych i  podziału nadwyżki budżetowej, 
4) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego, zatwierdzanie 
sprawozdań rocznych i spraw finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, 
członków Zarządu, Sądu Cechowego i Komisji Rewizyjnej, 
5)uchwalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu, 
6)udzielanie absolutorium członkom organów wymienionym w § 18 ust. 1 pkt. 2- 4, 
7)podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 
8)upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz nabywania i zbywania ruchomości Cechu,  mających 
wartość historyczną, artystyczną i naukową, 
9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i  Sądu 
Cechowego, 
10) nadawanie godności honorowego Starszego Cechu, Podstarszego, Sekretarza, Skarbnika 
i Honorowego Członka Cechu, 
11) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu i orzeczeń Sądu Cechowego, 
12) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego  rzemiosła lub 
wystąpieniu z nich, 
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w 
statucie. 

§ 21 
 
Zgodnie z § 20  odwołanie Starszego Cechu, członków  Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego 
przed upływem kadencji, może nastąpić przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów oddanych w 
głosowaniu tajnym na wniosek 1/4 członków Cechu. 
 



§ 22 
  
Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. 
1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu    
sześciu  miesięcy po upływie roku kalendarzowego, 
2)  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie zgodnie  z § 24. 

 
§ 23 

 
ust.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje  na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego 
zastępstwie Podstarszy. 
ust.2. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia i  o „drugim terminie” rozpoczęcia obrad  
zawiadamia się wszystkich członków  listem poleconym  lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru,  co 
najmniej 14 dni przed terminem   Walnego  Zgromadzenia. 

 
ust.3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek członkowskich należy w zawiadomieniu przypomnieć, 
iż w przypadku nie przedłożenia dowodu wpłaty zaległych składek będą pozbawieni prawa wybieralności do 
organów Cechu i głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia. 
ust.4. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy  zamieścić również informację  
o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu - odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów: 
sprawozdania finansowego za rok ubiegły, sprawozdania Zarządu, projektów podstawowych uchwał, 
protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 
ust.5. Delegat traci swój mandat w przypadku wykluczenia, wystąpienia, wykreślenia, zawieszenia w 
prawach członka, nieopłacenia składki członkowskiej przez okres  sześciu  miesięcy. 
ust.6. Uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia mogą żądać delegaci,  do czasu przyjęcia  
porządku obrad przez Walne Zgromadzenie. 
ust.7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Zarząd Cechu. 
ust.8. Szczegółowe zasady i tryb Walnego Zgromadzenia określa regulamin. 

 
§ 24 

ust.1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Cechu: 
• z własnej inicjatywy, 
• na wniosek Komisji Rewizyjnej Cechu, 
• na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków. 
ust.2. Wniosek powinien zawierać określenie celu zwołania Walnego Zgromadzenia. 
ust.3. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w sposób przewidziany w § 23 
niniejszego statutu, nie później niż w ciągu 30  dni od daty zgłoszenia wniosku. 

§ 25 
 
ust.1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy  lub Podstarszy Cechu. 
ust.2.  Walne Zgromadzenie wybiera spośród delegatów,  prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego i sekretarz. 

§ 26 
 
ust.1. Walne Zgromadzenie jest ważne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad 
w przypadku obecności połowy liczby członków Cechu. 
ust.2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie z powodu braku 
wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd Cechu wyznacza  drugi  termin w tym samym dniu w odstępie 
15 minut   i jest ono  prawomocne bez względu na liczbę obecnych 
 i zdolne do podejmowania uchwał. 
ust.3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. 
ust.4.Uchwały o zmianie statutu i uzupełnienia porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 
1/2 osób  uprawnionych do głosowania. 
ust.5.Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęty wniosek zmiany statutu. 



ust.6.W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu udział biorą jedynie członkowie Cechu. 
ust.7.Szczegółowe zasady przebiegu Walnego Zgromadzenia i sporządzenia protokołu określa regulamin 
obrad Walnego Zgromadzenia 

 
VII   ZARZĄD 

 
§ 27 

 
Zarząd jest organem wykonawczym Cechu,  uprawnionym do kierowania  i reprezentowania Cechu oraz 
ponosi odpowiedzialność za  prawidłową jego działalność. 
 

§ 28 
 
ust.1. Zarząd Cechu składa się z  Starszego Cechu, dwóch Podstarszych, sekretarza i  skarbnika i co najmniej 
jednego  członka Zarządu. 
ust.2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, pozostałych członków Zarządu razem. 
ust.3.Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje wszystkim członkom Cechu. 
ust.4.Kandydat na Starszego Cechu musi posiadać co najmniej 8 letni staż członkowski 
w Cechu. 
ust.5.Kandydat na członka Zarządu musi  posiadać co najmniej 4 letni staż  członkowski 
w Cechu. 
ust.6.Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
ust.7.Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 1/2 oddanych głosów 
na Starszego Cechu oraz zwykłą większością na pozostałych członków. 
ust.8.Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch Podstarszych , sekretarza i skarbnika. 
 

§ 29 
 
ust.1.W razie ustąpienia, odwołania  lub śmierci  członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd do końca 
kadencji pracuje w zmniejszonym ale nie mniej niż trzy osobowym składzie. 
ust.2.W przypadku ustąpienia, odwołania, zawieszenia lub śmierci  Starszego Cechu, zastępuje go Podstarszy 
do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie wybrany Starszy Cechu. 
 
 

 
§ 30 

 
ust.1. Zarząd prowadzi wszystkie  sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów 
Cechu. 
ust.2 Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, 
a w szczególności: 
1)współpraca z organami administracji publicznej i samorządowej  w sprawach dotyczących rozwoju 
rzemiosła i  przedsiębiorczości, 
2)gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu  z  zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia, 
3)zwoływanie Walnych Zgromadzeń zgłaszanie i przygotowywanie  wniosków na te zgromadzenia, 
4)zatrudnianie pracowników, powoływanie na  stanowiska oraz ustalanie wysokości składników 
wynagrodzenia pracowniczego, 
5)  rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków klientów, 
6)  badanie i analizowanie działalności zakładów rzemieślniczych pod względem odpowiednich warunków 
pracy osób zatrudnionych, bezpieczeństwa i higieny pracy, rzetelnego i fachowego prowadzenia zakładów 
oraz przestrzegania przepisów dotyczących rzemiosła, a w szczególności prowadzących naukę zawodu, 
7) kierowanie wniosków do Sądu Cechowego tych członków, którzy naruszają statutowe obowiązki członka 
Cechu, 
8) powoływanie ekspertów do wydawania opinii w określonych problemach dotyczących rzemiosła, 



9)  podejmowanie uchwał dot. przyjęcia, wykreślenia, wykluczenia członków Cechu, 
10) powoływanie w razie potrzeby spośród członków Cechu – komisji doradczych  na okres kadencji Zarządu, 
11) ustalanie wysokości składki członkowskiej, terminu  opłacania  oraz zawiadamiania 
 członków o jej wysokości, 
12) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie przystępowania Cechu do organizacji, 
w których udział Cechu Zarząd uzna za celowe, 
13)  wybór delegatów do organizacji, do  których należy i z  którymi współpracuje Cech. 
ust.3. Zarząd składa  wnioski do Walnego Zgromadzenia o nadanie godności Honorowego Starszego Cechu, 
Podstarszego Cechu, Sekretarza, Skarbnika i Honorowego Członka Cechu. 
ust.4. Zarząd zgłasza zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
§ 31 

 
Członkowie zarządu uprawnieni przez Zarząd, członkowie i pracownicy Cechu mają prawo: 
1) do  dokonywania wizytacji zakładów pracy  członków Cechu, 

 
2)  sprawowania nadzoru  nad  działalnością zakładów rzemieślniczych w szczególności prowadzących 
naukę zawodu, pod względem odpowiednich warunków pracy, rzetelnego 
i fachowego prowadzenia nauki zawodu. 
 

§ 32 
 
ust.1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 
ust.2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego lub trzech członków Zarządu posiedzenie zarządu 
powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia 
wniosku. 
 

§ 33 
 
ust.1.Posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy i pełni funkcję przewodniczącego 
posiedzenia Zarządu. 
ust.2. W posiedzeniach Zarządu  z głosem doradczym mogą  uczestniczyć  przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej, kierownik biura lub upoważniony pracownik biura, członkowie Cechu. 
ust.3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby 
członków Zarządu,  w tym przewodniczącego posiedzenia Zarządu. 
ust.4.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów decyduje głos 
przewodniczącego posiedzenia Zarządu. 
ust.5.Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Walne 
Zgromadzenie. 
 
        VIII   KOMISJA REWIZYJNA 
 

§ 34 
 
ust.1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu 
z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego. 
ust.2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Cechu w 
głosowaniu tajnym na okres kadencji. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów. 
ust.3.Członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę 
przewodniczącego i sekretarza. 

 
§ 35 

 
ust.1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 



1)  badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej i finansowej Cechu, z tym, że na wniosek 
1/4 ogólnej liczby członków Cechu i Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie, 
2)  składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności, 
3) zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących zatwierdzania planów finansowych, 
4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium członkom Zarządu, 
5)  wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, 
6)  wnioskowanie Zarządowi zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
ust.2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji Rewizyjnej  określa regulamin. 
                                         
 

  IX  SĄD CECHOWY 
 
     § 36 
 
ust.1. Sąd Cechowy jest organem orzekającym o odpowiedzialności dyscyplinarnej członków Cechu za 
naruszenie etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz naruszenia statutowych obowiązków 
członka Cechu. 
ust.2. Sąd Cechowy składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie członków Cechu w 
głosowaniu tajnym na okres kadencji. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów. 
ust.3.Członkowie Sądu Cechowego na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego, 
zastępcę przewodniczącego i jednego członka. 

 
§ 37 

 
ust.1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary: 
1)  upomnienie, 
2)  naganę, 
3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na czas określony, 
4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat, 
5) wykluczenie z listy członków. 
 
 

 
ust.2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń 
rzemieślnika lub uznanie skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może orzec obowiązek 
naprawienia wyrządzonej szkody materialnej. 
ust.3. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 
ust.4. Orzeczenia Walnego Zgromadzenia są ostateczne. 
 

§ 38 
 
Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu Cechowego należy do Zarządu Cechu. 
  

X  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU 
 

§ 39 
ust.1. Środki finansowe Cechu stanowią: 
1) składki członkowskie, 
2) opłaty za świadczenia Cechu, 
3) dobrowolne świadczenia rzemieślników, 
4) dochody z majątku i działalności gospodarczej Cechu, 
5) dotacje organizacji rzemieślniczych, 
6) spadki, 
7) zapisy, 



8) inne wpływy. 
ust.2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne 
Zgromadzenie. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu. 
ust.3. Cech płaci składkę członkowską do organizacji, do których należy. 
ust.4. Zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Zarząd. 

 
XI  BIURO CECHU 

 
§ 40 

ust.1. Kierownik biura kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów oraz czuwa nad 
wykonaniem uchwał organów Cechu. 
ust.2. Starszy Cechu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy. 
ust.3. Kierownik biura może brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz 
w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
ust.4. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu. 
ust.5. Zasady organizacji pracy biura reguluje Zarząd Cechu w oparciu o przepisy prawa. 

 
 

XII   REPREZENTACJA CECHU 
 

§ 41 
 
Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego, Podstarszego lub członków Zarządu Cechu oraz 
kierownika biura Cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. 
 

§ 42 
ust.1. Oświadczenie woli za Cech w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu, Podstarszy Cechu  
łącznie z skarbnikiem lub kierownikiem biura  a  w okresie jego nieobecności łącznie z upoważnionym przez 
Starszego Cechu pracownikiem biura. 
ust.2. W przypadku nieobecności Starszego Cechu oświadczenie woli za Cech w zakresie praw 
i obowiązków składają  Podstarszy Cechu  łącznie z skarbnikiem lub kierownikiem biura. 
ust.3.Zarząd Cechu może upoważnić kierownika biura Cechu do podpisywania określonej korespondencji. 

 
XIII   POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

 
§ 43 

ust.1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany 
może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 
ust.2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz 
z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania. 
ust.3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go 
przez Cech. 
ust.4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie 
nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. 
ust.5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwał organu odwoławczego wraz z jej 
uzasadnieniem w terminie 14 dni od podjęcia uchwały. 
 

XIV   PODZIAŁ CECHU 
 

§ 44 
ust.1. Cech może podzielić się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 
głosów obecnych upoważnionych do głosowania w ten sposób, że z jego wydzielonej części zostaje 
utworzony nowy Cech. 
ust.2. Uchwała o podziale Cechu powinna zawierać: 



1) oznaczenie dotychczasowego Cechu i nowo powstającego w wyniku podziału, 
2) listę członków  przechodzących do powstającego Cechu., 
3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Cechu i planu podziału składników majątkowych oraz praw i 
zobowiązań, 
4) datę podziału Cechu. 
 
 

XV  LIKWIDACJA CECHU 
 

§ 45 
 
ust.1. Cech przechodzi w stan likwidacji lub przekształcenia na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
powziętej większością 3/4 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. 
ust.2. Uchwała o likwidacji lub przekształceniu, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania 
likwidacyjnego oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu. 
 
 

 
 
 
 
Uchwała nr  9 Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosł Różnych Piaseczno 
 

o zmianie statutu z dnia 14.09.2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


