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Rozdział 2
Okręgowe izby

Art. 14 [Organy okręgowych izb]
1. Organami okręgowych izb są:
 1) okręgowy zjazd izby;
 2) okręgowa rada izby;
 3) okręgowa komisja rewizyjna;
 4) okręgowa komisja kwalifikacyjna;
 5) okręgowy sąd dyscyplinarny;
 6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.

2. Kadencja organów okręgowych izb trwa 4 lata.

Art. 15 [Okręgowy zjazd izby]
1. Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby.

2. Okręgowy zjazd izby stanowią członkowie okręgowej izby.

3.  Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 200 osób, okręgowy zjazd izby 
stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.

4.  Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów okrę-
gowej izby.

5.  W okręgowym zjeździe izby, o którym mowa w ust. 3, mogą uczestniczyć z gło-
sem doradczym członkowie organów izby niebędący delegatami.

Art. 16 [Zwołanie okręgowego zjazdu izby]
1.  Okręgowy zjazd izby zwoływany przez okręgową radę izby odbywa się jako 

sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy 
co 4 lata.

2.  Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby z własnej ini-
cjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co naj-
mniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.
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3.  Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia 
wpływu wniosku o zwołanie zjazdu.

Art. 17 [Uchwały okręgowego zjazdu izby]
1.  Uchwały okręgowego zjazdu izby są podejmowane zwykłą większością głosów, 

w obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów na okręgowy 
zjazd izby.

2. Wybory do organów okręgowych izb odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 18 [Zadania okręgowego zjazdu izby] Okręgowy zjazd izby:
 1)  ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet 

okręgowej izby;
 2)  rozpatruje i  zatwierdza sprawozdania z  działalności okręgowej rady izby, 

okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowe-
go sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawo-
dowej;

 3)  udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
 4)  ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji orga-

nów okręgowej izby i tryb ich działania;
 5)  wybiera przewodniczących i  członków organów okręgowej izby, o  których 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej;

 6)  wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
 7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
 8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Art. 19 [Zadania okręgowej rady izby]
1.  Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego na obszarze 

działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności:
 1) kieruje działalnością okręgowej izby;
 2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby;
 3)  dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze 

i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd;
 4) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu;
 5)  składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania  

ze swojej działalności;
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