
Regulamin działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH 

działających w ramach Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

 

 

I. Organizacja działalności Sekcji branżowych  

§ 1 

1. LOŻA KOBIET BIZNESU IPH, zwana dalej LOŻĄ, jest jednostką organizacyjną działającą w 

ramach Izby Przemysłowo – Handlowej (IPH) w Krakowie. 

2. Zasady działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH zatwierdza Rada IPH.  

3. LOŻA jako platforma cyklicznych spotkań dedykowana jest głównie przedsiębiorczym 

kobietom. Służy szeroko pojmowanym kontaktom biznesowym w ramach IPH jak również 

poza IPH.  

4. Podstawą funkcjonowania LOŻY są comiesięczne spotkania.  LOŻA działa na zasadzie 

wspólnego zaangażowania członków w organizację spotkań oraz korzysta z ich inspiracji, 

wiedzy i umiejętności.  

5. Działalność LOŻY prowadzona jest z wykorzystaniem biura IPH, które będzie udzielało 

LOŻY niezbędnego wsparcia organizacyjnego oraz zapewni pełną obsługę biurową, w tym 

także organizację i obsługę ewentualnej komunikacji elektronicznej.  

6. LOŻA powinna informować Dyrektora IPH o zgłaszanych inicjatywach i realizowanych 

przedsięwzięciach, w celu koordynacji działań oraz wykorzystania inicjatyw i doświadczeń 

umożliwiających jak najbardziej efektywną działalność IPH.  

 

 

II. Organizacja i władze LOŻY KOBIET BIZESNU IPH 

§ 2 

1. Członkami LOŻY mogą być tylko kobiety, będące właścicielkami, współwłaścicielkami bądź 

pracownikami z firm członkowskich IPH, które wypełnią deklarację przystąpienia do LOŻY  

2. Na spotkania LOŻY mogą być zapraszane osoby nie należące do LOŻY, po uprzedniej 

akceptacji Prezydium LOŻY. 

 

§ 3 

1. Pracami LOŻY kieruje Prezydium LOŻY, składające się z 4 Członków, wybieranych spośród 

Członków LOŻY zwykłą większością głosów, przy czym pierwsze Prezydium LOŻY składa 

się z Członków Założycielek LOŻY. 

2.  Prezydium LOŻY podejmuje decyzje zwykłą wiekszością głosów. 

3. Kadencja Prezydium jest zbieżna z czasem trwania kadencji Rady IPH. Prezydium może być 

odwołane z własnej inicjatywy lub na wniosek połowy Członków LOŻY.  

4. Prezydium LOŻY może powołać do współkierowania LOŻĄ Sekretarza LOŻY oraz określić 

zakresy jego obowiązków.  

5. Prezydium LOŻY zwołuje spotkania z LOŻY, o których mowa w § 1pkt.4. 

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW LOŻY 

§ 4 

 



Członkowie LOŻY dzielą się na zwyczajnych i honorowych. 

 

 

 § 5. 

 

1.Członkiem honorowym LOŻY może zostać kobieta, która wniosła szczególny wkład w rozwój 

idei LOŻY. 

 

2. Członkostwo honorowe nadaje Prezydium LOŻY na wniosek conajmiej 4 członków LOŻY. 

 

§ 6. 

 

Członkostwo w LOŻY ustaje na skutek: 

1) śmierci członka, 

2) pisemnej rezygnacji z przynależności do LOŻY 

3) wykluczenia członka z LOŻY 

 

§ 7. 

 

1. Wykluczenie z LOŻY następuje w przypadku: 

    a) nieprzestrzegania przez członka zasad dla których LOŻA została powołana 

    b) podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami LOŻY,    

 

2. Uchwała o wykluczeniu członka podejmowana jest przez Prezydium LOŻY i musi zapaść 

jednogłośnie 

3. Uchwała o wykluczeniu opisana w pkt.2 zostaje dostarczona członkowi w drodze elektronicznej  

4.Odwołanie od uchwały opisanej w pkt2., kierowane jest do Prezydium LOŻY, w terminie 7 dni 

od otrzymania uchwały, drogą elektroniczną.  

 

§ 8. 

 

1. Członkom zwyczajnym LOŻY przysługuje: 

a) bierne i czynne prawo wyborcze, 

b) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności LOŻY, 

c) prawo udziału w pracach i innych formach działalności LOŻY, 

 

2. Członkom honorowym przysługują takie same prawa jak członkom zwyczajnym, z wyjątkiem 

biernego i czynnego prawa wyborczego. 

 

§ 9. 

 

1. Członkowie zwyczajni LOŻY mają obowiązek: 

a) przestrzegania Regulaminu LOŻY 

b) czynnego uczestniczenia w działalności LOŻY i w realizacji jej celów, 

 

2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu LOŻY  

 



 

III. Cele i zakres działalności LOŻY KOBIET BIZNESU IPH 

§ 11 

  

1. Celem działania LOŻY jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet, wymiana 

doświadczeń a także nawiązywanie relacji biznesowych, realizacja szkoleń i propagowanie 

innowacyjności. 

2. LOŻA w ramach swojej działalności realizuje misję i strategię Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Krakowie, które są nadrzędne nad wszystkimi działaniami LOŻY. 

3. LOŻA realizuje swoje cele poprzez szereg działań, takich jak: 

a) rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie udziału kobiet w życiu gospodarczym 

Regionu, 

b) platformę wymiany doświadczeń przedsiębiorców, 

c) coaching, mentoring, szkolenia, doradztwo gospodarcze, 

d) kreowanie przedsiębiorczości i innowacyjności wśród kobiet, 

e) współuczestnictwo w kształceniu i rozwoju biznesowym kobiet, 

f) propagowanie wśród kobiet biznesu idei współudziału w aktywności przedsiębiorców poprzez 

uczestnictwo w działaniach IPH, 

g) działalność opiniotwórczą i lobbingową na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 

h) współpracę z zagranicznymi instytucjami wspierającym przedsiębiorczość kobiet. 

 

§ 12 

1. LOŻA we współpracy z Biurem IPH będzie prowadzić działalność marketingową i 

promocyjną zmierzającą do wspierania wizerunku LOŻY oraz IPH. 

 

 

 

Kraków, dnia 21.03.2018. 


