STATUT
POLSKO – NORWESKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Polsko-Norweska Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą to niezależna organizacja samorządu
gospodarczego o charakterze non-profit powołana dla ochrony i reprezentowania interesów
gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, a także stymulowania współpracy
handlowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Królestwem Norwegii.
2. Izba może posługiwać się nazwą w j. angielskim: Polish-Norvegian Chamber of Commerce
§2
Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o Izbach Gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz.
195, t.j. Dz. U. Z 2009 r., Nr 84, poz. 710, ze zm.) oraz innych przepisów prawa i statutu.
§3
1. Siedzibą Izby jest Gdańsk
2. Izba nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
§4
1. Izba działa na obszarze województwa pomorskiego.
2. Izba może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa.
§5
Izba może zawierać celowe porozumienia i może być członkiem krajowych oraz zagranicznych
organizacji o podobnych zadaniach statutowych, a także uczestniczyć w spółkach prawa
handlowego, ustanawiać fundacje i być członkiem stowarzyszeń.
§6
Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochody z tej działalności
służą realizacji zadań statutowych Izby i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej
członków.
§7
1. Izba używa swojego emblematu, który określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
2. Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku Polsko-Norweska Izba Gospodarcza. Wzór
pieczęci stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
§8
Izba może posiadać znak członkowski na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa oraz własnych uregulowań uchwalonych przez Zarząd.
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ROZDZIAŁ II
Cel i zadania Izby
§9
Do celów i zadań Izby należy w szczególności:
1) Izba utworzy sieć powiązań pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami, a także administracją
państwową w Polsce i w Norwegii, która stanowić będzie przestrzeń wymiany informacji oraz ofert
handlowych.
2) Izba zapewni także organizację targów, konferencji, seminariów i innych spotkań, których celem
będzie umożliwienie zrzeszonym w Izbie podmiotom rozszerzenie i umocnienie własnej działalności
gospodarczej prowadzonej na terenie Norwegii i w Polsce.
3) Celem Izby jest też promowanie polskich przedsiębiorców w Norwegii, a także stworzenie dostępu
do narzędzi umożliwiających wymianę ich doświadczeń na rynku norweskim.
§10
Izba realizuje swoje cele i zadania między innymi przez:
1) tworzenie warunków rozwoju i unowocześniania życia gospodarczego, wspieranie inicjatyw
gospodarczych członków, promowanie ich uczestnictwa w mediach oraz działanie na rzecz rozwoju
międzyregionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych,
2) stwarzanie możliwości tworzenia sieci powiązań biznesowych w trakcie targów, konferencji,
seminariów, spotkań oraz za pośrednictwem portalu internetowego,
3) popieranie we współpracy z właściwymi organizacjami lub ośrodkami oświatowo - naukowymi
kształcenia zawodowego członków i ich pracowników z myślą o przygotowaniu do sprostania
konkurencji,
4) współpracę z innymi izbami bilateralnymi, organizacjami biznesowymi z Polski i Norwegii oraz
z placówkami dyplomatycznymi,
5) reprezentowanie i działanie na rzecz swoich członków wobec organów administracji
samorządowej i rządowej w Polsce i w Norwegii,
6) promocję firm członkowskich za pośrednictwem portalu internetowego ukierunkowaną na
zwiększenie pozycjonowania i widoczności przedsiębiorców w Internecie,
7) działania informacyjne wspierające przedsiębiorców stowarzyszonych w rozwiązywaniu ważnych
dla nich kwestii,
8) promocję przedsiębiorców podczas wydarzeń organizowanych przez Izbę,
9) przyczynianie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości,
10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności
upowszechnianie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, wydawanie opinii
o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej,
11) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz
uczestniczenie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów
aktów prawnych w tym zakresie,
12) ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej,
13) promowanie kultury polskiej w Norwegii oraz kultury norweskiej w Polsce, organizację
wydarzeń kulturalnych lub wsparcie inicjatyw kulturalnych związanych z kulturą,
14) informowanie o funkcjonowaniu Izby oraz zrzeszonych w niej przedsiębiorców,
15) przeprowadzanie badań rynku, w tym zapotrzebowania na produkty i usługi, na prośbę
członków Izby,
16) wydawanie na wniosek zrzeszonych członków opinii i referencji dotyczących ich działalności,
17) reprezentowanie opinii członków Izby w zakresie tworzenia i nowelizacji przepisów w dziedzinie
polityki gospodarczej,
18) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz samorządowych i administracji
rządowej,
19) tworzenie komisji problemowych zespołów doradczych, komitetów, zespołów ekspertów i innych
zespołów kolegialnych,
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20) tworzenie procedur i warunków do rozstrzygania sporów pomiędzy swoimi członkami na drodze
postępowania polubownego i pojednawczego,
21) ochrony dobrego imienia swych członków,
22) upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań uzyskujących najwyższą efektywność
działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ III
Członkowie Izby oraz ich prawa i obowiązki
§11
1. Członkiem Izby może być każdy przedsiębiorca z zarejestrowaną działalnością na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej lub Królestwa Norwegii.
2. Przez przedsiębiorcę rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną
niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą
we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
§ 12
1. Decyzje w sprawach przyznania członkostwa podejmuje Zarząd Izby po rozpatrzeniu
wniosku zainteresowanego podmiotu.
2. Zainteresowany podmiot gospodarczy ubiegający się o przyjęcie w poczet członków Izby
winien złożyć deklarację członkowską, dokument stwierdzający status prawny podmiotu i
zobowiązanie do płacenia składek członkowskich.
3. Zarząd Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotu gospodarczego, który
spełnia wymogi ustawowe i statutu.
4. Od odmownej decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby służy zainteresowanemu
podmiotowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji.
§13
1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Izby niebędący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki przez
swoich przedstawicieli.

§ 14
Członkom Izby przysługuje:
1) czynne i bierne prawo wyborcze;
2) prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby;
3) korzystanie ze wszelkich form pomocy Izby oraz świadczeń zawartych w statucie;
4) zgłaszanie wniosków dotyczących działalności Izby.
§ 15
1. Członkowie Izby mogą tworzyć grupy członkowskie kierując się jako podstawą wspólną dla
nich formą własności lub rodzajem działalności gospodarczej (oddziały branżowe), a także
terenem ich działania (oddziały terenowe). Grupy takie nie są organami Izby w rozumieniu
statutu, ani nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Izby w rozumieniu ustawy o
Izbach Gospodarczych..
2. Grupy mogą tworzyć własne regulaminy działania. Każdy taki regulamin musi być
zatwierdzony przez Zarząd Izby.
3. Grupa członkowska jest tworzona i może być zniesiona uchwałą Zarządu.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie Izby tworzy oddział w drodze uchwały, na podstawie wniosku co
najmniej 20 członków Izby .
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2. Oddział Izby nie posiada odrębnej osobowości prawnej, a jego działalność nie może być
sprzeczna z działalnością Izby.
3. W uchwale o powołaniu oddziału Walne Zgromadzenie Izby powołuje również pełnomocnika
do spraw oddziału, który jest odpowiedzialny za zorganizowanie pierwszego zebrania
członków oddziału i przeprowadzenie wyborów władz oddziału.
4. Członkowie oddziału wyłaniają Zarząd oddziału, liczącą od 3 do 5 członków, w tym Prezesa
Zarządu oddziału.
5. Działalność oddziału podlega kontroli Komisji Rewizyjnej.
6. Oddział nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.
7. Likwidacja oddziału następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Izby i na
zasadach tam określonych.
8. Oddziały mogą tworzyć własne regulaminy działania. Każdy taki regulamin musi być
zatwierdzony przez Zarząd Izby.
§17
1. Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Utworzenie przedstawicielstwa Izby za granicą następuje zgodnie z porządkiem prawnym
miejsca ustanowienia przedstawicielstwa.
3. Tryb powoływania przedstawiciela, sposób organizacji przedstawicielstwa, oraz zasady jego
finansowania, każdorazowo określi uchwała Walnego Zgromadzenia Izby.
4. W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy o oddziałach Izby.
§18
Członek Izby ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Izby;
2) współdziałania przy realizacji statutowych celów i zadań Izby;
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
4) działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
5) regularnie opłacać składki członkowskie.
§19
Członkostwo w Izbie ustaje:
1) wskutek wykreślenia, z dniem prawomocnego wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej, rezygnacji podmiotu z tej działalności lub wykreślenia z właściwych
rejestrów, a także w skutek śmierci osoby fizycznej;
2) po upływie 3-miesięcznego okresu od pisemnego wypowiedzenia członkostwa przez
przedsiębiorcę;
3) po wykluczeniu na podstawie par. 21 ust. 1 Statutu.
§ 20
Członek Izby może być zawieszony w swoich prawach uchwałą Zarządu Izby, jeżeli podstawy do
jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego.
§ 21
1. Pozbawienie członkostwa przez wykluczenie może nastąpić uchwałą Zarządu, jeżeli
członek:
1) prowadzi działalność sprzeczną z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi;
2) narusza obowiązki członka Izby;
3) nie płaci składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.
4) na wniosek Sądu Polubownego,
2. Przedsiębiorcom przysługuje prawo odwołania od tej decyzji w ciągu 6 tygodni od daty jej
doręczenia wraz z uzasadnieniem. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie.
§ 22
1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój polsko-norweskich stosunków
gospodarczych Izba może nadać tytuł Honorowego Członka Izby.
2. Tytuł Honorowego Członka Izby może być przyznany wyłącznie osobie fizycznej.
3. Tytuł Honorowego Członka Izby nadaje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
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4. Honorowy Członek Izby nie posiada żadnych praw i obowiązków wynikających z
członkostwa w Izbie, za wyjątkiem sytuacji, w której jest jednocześnie członkiem Izby w
rozumieniu par. 11 Statutu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Izby
§23
Władzami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby;
2) Zarząd Izby;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Polubowny.
§24
W skład władz Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne. Mogą to być również osoby fizyczne
niebędące członkami Izby.
§ 25
1. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji wybranego członka Zarządu, członka Komisji
Rewizyjnej lub członka Sądu Polubownego, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże
liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
2. Dokooptowany członek władz Izby musi być zatwierdzony przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
1.
2.
3.
4.

§26
Kadencja władz Izby, o których mowa w § 23 pkt. 2, 3 i 4 trwa 5 lat.
Wybory do władz Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
Odwołanie członków władz następuje również w głosowaniu tajnym.
Mandaty wybranych członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu
Polubownego wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia kończącego kadencję
organów Izby.

ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie
§ 27
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.
2. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
§ 28
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Izby corocznie w terminie do dnia 30
czerwca.
§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź na żądanie
Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 1/10 członków Izby.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu 40 dni od
daty zgłoszenia wniosku (żądania) i być poświęcone włącznie sprawom, dla których zostało
zwołane.
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§30
1. Komisja Rewizyjna zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli nie zostało ono zwołane przez
Zarząd Izby zgodnie z wymogiem § 28.
2. Komisja Rewizyjna zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Izby
pozostaje bezczynny mimo wniosków, o których mowa w § 29 ust. 1.
§31
1. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad uprawniony organ zawiadamia
członków Izby w formie elektronicznej na podany w deklaracji członkowskiej adres e-mail
co najmniej na 30 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. W przypadku
zmiany adresu e-mail członek Izby ma obowiązek dokonać aktualizacji danych podanych w
deklaracji członkowskiej.
2. Wnioski członków Izby w przedmiocie zmian lub uzupełnienia porządku obrad winny być
złożone najpóźniej na 14 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3. O zmianach lub uzupełnieniach dokonanych w trybie określonym w ust. 2 zawiadamia się
członków Izby co najmniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
§32
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Izby, Regulaminu Izby, Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Sąd
Polubownego;
2) uchwalanie programów działalności Izby;
3) wybór członków Zarządu Izby, członków Komisji Rewizyjnej i członków Sądu Polubownego;
4) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego według
zasad zawartych w niniejszym statucie i regulaminach,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego;
6) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
7) odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Polubownego;
8) zatwierdzanie bilansu Izby;
9) ustalanie wysokości składek i innych świadczeń na rzecz Izby;
10) wyrażanie zgody na zbycie wyodrębnionych jednostek gospodarczych;
11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości;
§33
1. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością
głosów uprawnionych do głosowania obecnych podczas Walnego Zgromadzenia, chyba, że
postanowienia statutu lub inne przepisy prawa wymagają kwalifikowanej większości.
2. Szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Izby zatwierdzony
przez Walne Zgromadzenie.
§ 34
1. W Walnym Zgromadzeniu członkowie Izby uczestniczą osobiście, przez swoich
przedstawicieli lub przez ustanowionych pełnomocników.
2. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo również uczestniczyć z głosem doradczym, wszystkie
osoby zatrudnione przez Izbę.
4. Zarząd Izby może zaprosić na Walne Zgromadzenie także inne osoby, w szczególności
doradców i ekspertów. Osobom takim przysługuje głos doradczy.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd Izby
§ 35
Zarząd Izby jest najwyższym organem wykonawczym Izby.
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§36
1. Zarząd kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych przepisami prawa
powszechnie obowiązującego i statutem do kompetencji innych organów.
§37
1. Zarząd składa się z 1 - 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie;
2. Zarząd konstytuuje się wybierając prezesa i wiceprezesa. W miarę potrzeby Zarząd może
wyznaczyć inne wybieralne funkcje.
§ 38
1. Zarząd Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub z jego upoważnienia wiceprezes.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos prezesa. Na posiedzenie
Zarządu mogą być zapraszane z głosem doradczym osoby spoza jego grona.
§39
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
2) ustalanie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy
finansowych;
3) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych;
4) uchwalanie regulaminu grup członkowskich;
5) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
6) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji
innych władz Izby;
7) ustalanie zasad wykonywania obsługi administracyjnej Izby;
8) zarządzanie majątkiem Izby.
2. Szczegółowy zakres działania Zarządu Izby określa regulamin zatwierdzony przez prezesa.
§40
1. Oświadczenie woli w imieniu Izby, składają dwaj Członkowie Zarządu, w tym Prezes
Zarządu. Oświadczenia woli w imieniu Izby w sprawach majątkowych składają Dyrektor
Biura do kwoty 2.000 zł, jeden Prezes Zarządu do kwoty 10.000 zł, natomiast powyżej kwoty
10.000 zł dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Izby składa Prezes
Zarządu.
3. Bieżącą działalnością administracyjną Izby kieruje Dyrektor Biura powoływany przez
Zarząd.
4. Zakres obowiązków i kompetencje Dyrektora Biura oraz strukturę Biura określa
regulamin zatwierdzany przez Zarząd.

§41
1. W zależności od potrzeb Zarząd może powoływać doraźne lub stałe komisje problemowe
wspomagające Zarządu przy opracowywaniu i realizacji wybranych zadań.
2. Tryb powoływania i zasady działania komisji problemowych określa regulamin uchwalony
przez Zarząd.
ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
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§42
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarza.
3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§43
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby;
2) przedstawianie Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby oraz stawianie
wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
4) wyrażanie zgody na:
a) nabycie nieruchomości;
b) zmianę budżetu Izby;
c) zawieszanie w prawach członka Zarządu Izby.
§ 44
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin Komisji Rewizyjnej, zatwierdzony przez Walne
Zgromadzenie, określający jej organizację i sposób działania.
ROZDZIAŁ VIII
Sąd Polubowny
§45
1. Sąd Polubowny składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Sąd Polubowny wybiera ze swego składu Przewodniczącego Sądu Polubownego.
§46
Sąd Polubowny orzeka w sprawach odpowiedzialności członków Izby oraz ich przedstawicieli za
naruszenie:
1) statutowych obowiązków członka Izby i uchwał statutowych władz Izby;
2) zasad etyki zawodowej lub rzetelności kupieckiej w stosunkach gospodarczych między
podmiotami należącymi do Izby.
§ 47
Sąd Polubowny może orzekać w sprawach między członkami Izby a podmiotami nie należącymi do
Izby — na pisemny wniosek tych ostatnich zawierający deklarację uznania właściwości Sądu
Polubownego Izby w danej sprawie.
§ 48
1. Sąd Polubowny działa w oparciu o szczegółowy regulamin określający właściwości Sądu,
procedurę sądową, system kar i sposób ich wykonania.
2. Regulamin Sądu Polubownego uchwala Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ IX
Gospodarka finansowa i majątek Izby
§ 49
Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa
majątkowe.
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§50
Majątek Izby powstaje ze:
1) składek członkowskich płatnych do końca I kwartału danego roku. Na wniosek członka, po
uzgodnieniu z Zarządem składki mogą być rozłożone na raty.
2) darowizn, spadków i zapisów;
3) wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby;
4) wpływów z działalności statutowej;
5) dochodów z majątku Izby;
§51
1. Zarząd Izby może upoważnić inne osoby do złożenia oświadczenia woli w sprawach
majątkowych w imieniu Izby.
§52
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby ustala Zarząd.
ROZDZIAŁ X
Zmiana statutu i rozwiązanie Izby
§53
1. Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Izby może być podjęta przez Walne
Zgromadzenie większością 2/3 głosów.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Izby powinna określać sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
cel na jaki ma być użyty majątek Izby. W szczególności ze środków Izby powinny być pokryte koszty
jej likwidacji.
3. Walne Zgromadzenie po podjęciu uchwały w sprawie rozwiązania Izby ustanawia likwidatora do
przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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ZAŁĄCZNIK NR 1
do Statutu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej
1. Emblemat Polsko –Norweskiej Izby Gospodarczej
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do Statutu Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej
1. Wzór pieczęci Polsko –Norweskiej Izby Gospodarczej
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