
 1 

 

T E K S T   J E D N O L I T Y 
 
 
 
 
 

STATUT 

OGÓLNOPOLSKIEJ 

IZBY GOSPODARCZEJ DROGOWNICTWA 

 
 
 
 

Rozdział I. 
 

Przepisy ogólne. 

§ 1 

1. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, zwana w dalszej treści niniejszego Statutu ”Izbą”, 
jest organizacją samorządową utworzoną w celu reprezentowania wspólnych interesów 
zrzeszonych w niej przedsiębiorców. 

2. Siedzibą Izby jest Miasto Kraków. Izba posiada dwa biura  administracyjne; jedno w Krakowie 

i drugie w Warszawie. 

3. Izba działa  na  terenie całego kraju. 

4. Zakres i sposób funkcjonowania Izby określają obowiązujące przepisy prawa o izbach 
gospodarczych oraz niniejszy Statut. 

5.    Skreślony. 

6.    Skreślony. 

§ 2 

1. Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych 
przedsiębiorców, w szczególności wobec organów władzy publicznej, organów samorządu 
terytorialnego oraz wobec innych  instytucji i organizacji. 

2. Izba może zrzeszać się w innych krajach i międzynarodowych organizacjach. 

§ 3 

Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej, a w szczególności opracowuje 
i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. 

§ 4 

Izba jest organizacją samodzielną i samorządną. 
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Rozdział II. 
 

Zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji. 

§ 5 

1. Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności: 

a) reprezentacja interesów zrzeszonych przedsiębiorców wobec  organów władzy publicznej , 

administracji samorządowej oraz instytucji naukowych krajowych i zagranicznych, 

b) współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej i pokrewnych, 

c) organizowanie współdziałania członków dla realizacji określonych zadań, 

d) promowanie członków Izby w kraju i za granicą, 

e) udział w pracach organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-
opiniodawczych, w sprawach dotyczących obszarów działalności członków, 

f) działanie na rzecz rozwoju członków Izby oraz udział w prowadzeniu przekształceń 
własnościowych i restrukturyzacyjnych  przedsiębiorców 

g) organizowanie profesjonalnych szkoleń i doradztwa gospodarczego, 

h) tworzenie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego  
i pojednawczego, 

i) podejmowanie w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców – członków Izby. 

2. Izba może wykonywać inne zadania w sferze gospodarki i jej infrastruktury z własnej inicjatywy 
oraz na zlecenie władz regionalnych i państwowych. 

3. Izba prowadzi rejestr członków Izby. 

§ 6 

Izba realizuje swoje zadania poprzez: 

1. współpracę z organami władzy publicznej i samorządowej w tworzeniu odpowiednich warunków  

       i  podstaw prawnych dla funkcjonowania  przedsiębiorców w branży drogowej, 

2. uczestniczenie z własnej inicjatywy lub na prośbę właściwych organów administracji lub organizacji 
społecznych w opracowywaniu aktów prawnych oraz zasad polityki gospodarczej, 

3. samodzielne podejmowanie oraz popieranie działań członków dotyczących kształtowania polityki 
gospodarczej z uwzględnieniem odpowiednich regulacji prawnych, 

4. opracowywanie własnych projektów aktów prawnych dotyczących drogownictwa i jego otoczenia 
oraz współpraca z innymi podmiotami przy tworzeniu takich aktów, 

5. delegowanie przedstawicieli do utworzonych przez władze organów doradczych w sprawach 
dotyczących przedmiotu działalności członków Izby, 

6. opiniowanie kandydatów do ciał nadzorczych, 

7. organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń ,  zawodów sportowych itp , 

8. tworzenie banku informacji gospodarczej, 

9. promocje inicjatyw gospodarczych, 

10. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w ramach 
drogownictwa, 

11. dokonywanie ocen i wyrażanie opinii o funkcjonowaniu i realizacji przepisów prawnych 
dotyczących drogownictwa, 

12. zabezpieczenie pomocy prawnej i ekonomicznej na życzenie członków Izby, 
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13. współpracę w realizacji zadań statutowych z podobnymi organizacjami krajowymi  
i zagranicznymi, 

14. wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, 
których stronami są członkowie Izby, 

15. współuczestniczenie w realizacji inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez inne organizacje  
i instytucje, 

16. prowadzenie własnej działalności gospodarczej (z wyłączeniem działalności konkurencyjnej dla 
członków Izby), przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych. 

 
 

Rozdział III. 
 

Członkowie - ich prawa i obowiązki. 

§ 7 

1. Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży drogowej 
i na jej rzecz. 

2. Członkowie Izby, nie będący osobami fizycznymi, wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez 
swoich przedstawicieli. Każdy członek może być reprezentowany tylko przez jednego 
przedstawiciela.  

Przedstawicielem przedsiębiorcy jest osoba pozostająca z przedsiębiorcą w stosunku prawnym. 

3. Skreślony.  

4. Skreślony.  

§ 7 „a” 

1. Członkami honorowymi Izby mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz organizacje mające 
szczególne zasługi dla powstania, funkcjonowania i umacniania pozycji Izby. 

2. Członkowi honorowemu przysługuje prawo do brania udziału w pracach organów Izby, 
szczególnie w Walnym Zgromadzeniu, z głosem doradczym i opiniotwórczym.  

Członkom honorowym nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. 

3. Członek honorowy nie płaci składek członkowskich.  

§ 8 

Członkowie Izby mają następujące prawa: 

1. czynne i bierne prawo wyborcze do Rady Izby, 

2. uczestniczenie z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Izby, 

3. uczestniczenie we wszystkich pracach Izby, 

4. zgłaszanie do organów Izby wniosków, postulatów, propozycji i inicjatyw dotyczących statutowej 
działalności Izby, 

5. uzyskiwanie pomocy Izby w nawiązywaniu stosunków gospodarczych z partnerami krajowymi  
i zagranicznymi, 

6. korzystanie z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, 

7. korzystanie z pomocy Izby w rozwiązywaniu sporów gospodarczych zaistniałych pomiędzy 
członkami Izby. 

§ 9 

Status członka Izby ma przedsiębiorca, który: 

1. przestrzega postanowień niniejszego Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Izby i Rady Izby, 
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2. swym działaniem i postawą dba o dobre imię oraz prestiż Izby, 

3. przestrzega zasad rzetelności w działalności gospodarczej, 

4. terminowo wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wobec Izby. 
 

 
Rozdział IV. 

 
Sposób nabycia i utraty członkostwa w Izbie. 

§ 10 

1. Uchwałę o przyjęciu przedsiębiorcy w poczet członków podejmuje Rada Izby na najbliższym 
posiedzeniu od daty złożenia deklaracji. 
W przypadku uchwały odmownej przedsiębiorcy przysługuje prawo odwołania do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały. 

2. Członek Izby jest obowiązany do wpłaty wpisowego zgodnie z zasadami przyjętymi w OIGD. 

§ 11 

1. Członkostwo ustaje w Izbie poprzez: 

a) wystąpienie, 

b) skreślenie, 

c) wykluczenie. 

2. Wystąpienie członka Izby następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy w terminie  
3-miesięcznym od daty złożenia wniosku w Izbie. 

3. Skreślenie z rejestru członków Izby następuje z datą udokumentowanego zaprzestania przez 
dotychczasowego członka Izby prowadzenia działalności gospodarczej bądź likwidacji 
przedsiębiorcy.  Nie dotyczy likwidacji celem prywatyzacji. 

4. Decyzję o wykluczeniu z Izby podejmuje zwykłą większością głosów Rada Izby w przypadku nie 
wypełniania przez przedsiębiorcę warunków decydujących o statusie członka Izby,  
o których mowa w § 9 niniejszego Statutu; wykluczenie następuje z datą podjęcia uchwały przez 
Radę Izby. 
W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zainteresowany przedsiębiorca ma prawo odwołania 
się od uchwały Rady Izby w sprawie jego wykluczenia do najbliższego Walnego Zgromadzenia 
Izby. 

§ 12 

Podjęcie uchwały o wykluczeniu  lub skreśleniu oraz wystąpienie nie zwalnia przedsiębiorcy       
z obowiązku uregulowania należności finansowych wobec Izby. 

 
 

Rozdział V. 
 

Organy Izby. 

§ 13 

1. Organami Izby są: 

1) Walne Zgromadzenie Izby, 

2) Rada Izby, 

3) Zarząd Izby, 

4) Komisja Rewizyjna. 
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2. Kadencja organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 niniejszego paragrafu trwa 3 lata od dnia 
powołania. Po upływie kadencji członkowie organów pełnią swoje funkcje do czasu 
ukonstytuowania się nowych. 

 
WALNE ZGROMADZENIE IZBY 

§ 14 

1. Walne Zgromadzenie członków Izby jest najważniejszą władzą Izby. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Izby należy: 

a) wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Komisji Rewizyjnej,  

b) uchwalanie programu działania Izby oraz planu finansowego, 

c) udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Radzie Izby za poprzedni rok 
kalendarzowy na podstawie sprawozdania z rocznej działalności i bilansu, 

d) uchwalenie Statutu i zmian w Statucie Izby, 

e) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Izby, 

f) podejmowanie uchwały w sprawie rocznej składki członkowskiej i wpisowego, 

g) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 

h) rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby, 

i) podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia 
strat, 

j) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania i cofnięcia członkostwa honorowego. 

3. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przyjętym regulaminem. 

§ 15 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada Izby w terminie do 30 czerwca każdego roku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Izby zwołuje Rada: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na podstawie pisemnego wniosku 1/10 liczby członków Izby w terminie gwarantującym odbycie 
Walnego Zgromadzenia, 

c) na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, występowania epidemii, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń 
mających charakter siły wyższej /vis maior/, ogłaszanych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 
przez upoważnione do tego organy państwa, Rada Izby zwołuje Walne Zgromadzenie, w którym 
obrady i podejmowanie uchwał, w tym także w sprawach, w których Statut lub przepisy szczególne 
przewidują głosowanie tajne – odbywają się systemem elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie i 
systemem elektronicznym (zdalnie). 

§ 16 

1. O czasie, miejscu, porządku obrad, a także o głosowaniu systemem elektronicznym (zdalnie), lub 
częściowo: stacjonarnie i systemem elektronicznym (zdalnie) gdy Rada Izby podejmie taką uchwałę, 
każdy z członków Izby ma być zawiadomiony z wyprzedzeniem co najmniej 14 – dniowym 
pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy członka Izby; decyduje data 
stempla pocztowego lub data wysłania zawiadomienia pocztą elektroniczną. Uwagi do zmiany 
porządku obrad można wnosić najpóźniej na 5 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia pocztą 
elektroniczną. 

2. Do powiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad winny być dołączone dokumenty objęte tym 
porządkiem obrad, a w szczególności: 
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 bilans, 

 sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, 

 projekty uchwał, 

 ramowy program działalności, projekt planu finansowego na rok bieżący. 

3. Uwagi do zmian projektów uchwał, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu można wnosić 
najpóźniej, pocztą elektroniczną do 5 – ciu dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

§ 17 

1. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie Izby jest władne podejmować prawomocne uchwały 
tylko w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności, co najmniej połowy jego członków. 
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie stanowią 
inaczej. 

1a. Uchwały Walnego Zgromadzenia, gdy obrady odbywają się zgodnie z § 15 ust. 3 /systemem 
elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie i systemem elektronicznym (zdalnie) / zapadają 
zwykłą większością głosów oddanych przez co najmniej połowę uprawnionych do głosowania w 
pierwszym terminie, a gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie, w tym samym 
dniu ustalonym w zawiadomieniu, uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych 
systemem elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie i systemem elektronicznym (zdalnie) bez 
względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. 

2. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie odbywa 
się w drugim terminie, w tym samym dniu ustalonym w zawiadomieniu, a jego uchwały we 
wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na ilość obecnych 
przedstawicieli.  
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych, jeżeli Statut lub przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. 

 
RADA IZBY 

§ 18 

1. Rada Izby jest organem ustalającym strategie funkcjonowania Izby, bieżące kierunki działania oraz 
nadzorującym bieżącą działalność Izby. 

2. W skład Rady Izby wchodzą osoby reprezentujące przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, po jednym 

członku Rady na każde rozpoczęte 15 przedsiębiorców – członków Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa z każdego regionu. 

3. Liczbę regionów określa się według liczby aktualnie istniejących województw zgodnie  
z obowiązującym podziałem administracyjnym kraju. 

4. Kadencja Rady Izby trwa trzy lata. 

5. Członek Rady Izby wykonuje swoje obowiązki osobiście. 

§ 19 

Wybór członków kolejnych Rad Izby odbywa się według następujących zasad: 

1. Ilość kandydatów jest nieograniczona. 
Kandydatami mogą być osoby reprezentujące członków Izby. 
Zdanie trzecie skreślone. 

2. W skład Rady Izby zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów spośród 
kandydatów z danego regionu z uwzględnieniem zapisu § 18 pkt. 2.  

3. W przypadku niemożliwości dokonania wyboru w wyniku uzyskania równej ilości głosów 
prowadzący wybory urzędujący członek Rady zarządza dodatkowe wybory między kandydatami  
w Regionie. 
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4. Podstawę dokonania wpisu wybranej osoby do rejestru izb stanowi protokół sporządzony przez 
Komisję Wyborczą zebrania wyborczego regionu i podpisany przez Przewodniczącego Zebrania 
Wyborczego Regionu - Członka Rady. 

5. Osoba wybrana w Regionie jest od dnia wyborów członkiem Rady Izby ze wszystkimi 
wynikającymi z tego faktu uprawnieniami.  

6.  W sytuacji, gdy przedstawiciel przedsiębiorcy pełniący funkcję w Radzie Izby przestał być 
reprezentantem tego przedsiębiorcy, jak również w przypadku utraty przez przedsiębiorcę 
członkostwa w Izbie – mandat wygasa. 

7. Za przeprowadzenie wyborów w poszczególnych regionach odpowiedzialni są urzędujący 
członkowie Rady, reprezentujący te regiony. 

§ 20 

1. W przypadku powstania wakatów w Radzie Izby zarządza się oddzielne wybory uzupełniające. 

2. Osoby wchodzące do Rady zgodnie z § 20 ust. 1 są członkami Rady do końca kadencji. 

§ 21 

1. Rada Izby na swoim pierwszym posiedzeniu dokonuje w tajnym głosowaniu wyboru Prezydium 
Rady Izby w składzie 3 - 7 osobowym, w tym Prezydenta Izby i 2 Wiceprezydentów Izby.  
§ 15 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

2. Pracami Rady Izby kieruje Prezydent Izby przy współudziale Wiceprezydentów. 

3. Członkowie Prezydium Rady Izby mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby. 

§ 22 

Do kompetencji Rady Izby należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

2. wybór i odwoływanie Prezydium Rady Izby, 

3. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, 

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Izby, 

5. zatwierdzanie regulaminów Zarządu Izby, 

6. ustalanie sposobu i zasad wynagradzania członków Zarządu Izby, 

7. uchwalanie strategii funkcjonowania Izby i bieżących kierunków, 

8. zatwierdzanie planów pracy Zarządu Izby, 

9. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Izby z realizacji zadań statutowych oraz wykonania planów 
finansowych, 

10. udzielanie absolutorium Zarządowi Izby, 

11. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia środków trwałych nie ujętych w planie 
finansowym zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 

12. podejmowanie uchwał w sprawach wstępowania i występowania z organizacji gospodarczych  
i społecznych, do których przynależność jest dobrowolna, 

13. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Izby i jej organów wykonawczych, 

14. uchwalanie regulaminów funduszy celowych, 

15. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby, 

16. zwoływanie Walnego Zgromadzenia oraz przedkładanie projektu porządku obrad i projektów 
stosownych uchwał do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie, 

17. uchwalanie regulaminu pracy Rady, 
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18. ustalanie zasad działalności finansowej Izby, 

19. dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań statutowych Izby i gospodarki finansowej Izby, 

20. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, 

21. podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszeniu lub rozwiązaniu sądów polubownych  
i pojednawczych, 

22. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania rocznego z działalności Izby wraz  
z bilansem. 

§ 23 

Do kompetencji Rady Izby należy podejmowanie wszystkich innych działań niezastrzeżonych dla 
Walnego Zgromadzenia i innych organów Izby. 

§ 24 

Izbę reprezentują członkowie Prezydium Izby i Zarządu Izby w granicach pełnomocnictw udzielonych 
przez Radę Izby, a także inne osoby według przyznanych im pełnomocnictw, zgodnie z przepisami 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 25 

1. Posiedzenia Rady Izby i Prezydium Rady zwołuje Prezydent Izby lub z jego upoważnienia 
właściwy Wiceprezydent. 

1a. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, występowania epidemii, klęsk żywiołowych  
i innych zdarzeń mających charakter siły wyższej /vis maior/, ogłaszanych na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej przez upoważnione do tego organy państwa, Prezydent Izby lub z jego 
upoważnienia Wiceprezydent Izby, zwołuje posiedzenie Rady Izby, w którym obrady 
 i podejmowanie uchwał, w tym także w sprawach, w których Statut lub przepisy szczególne 
przewidują głosowanie tajne – odbywają się systemem elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie 
i systemem elektronicznym (zdalnie). 

2. Posiedzenia Rady Izby są prowadzone, jeżeli wszyscy członkowie Rady Izby byli powiadomieni  
o terminie i miejscu posiedzenia. 

3. Posiedzenia Rady Izby odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż co trzy miesiące. 

4. Uchwały Rady Izby są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności, co 
najmniej połowy jej członków, w tym Prezydenta Izby albo prowadzącego pod jego nieobecność 
 - Wiceprezydenta Izby lub członka Prezydium. W razie równej ilości głosów decyduje głos 
Prezydenta Izby, a w przypadku jego nieobecności, decyduje głos Wiceprezydenta Izby lub członka 
Prezydium prowadzącego posiedzenie. 

4a. Uchwały Rady Izby, gdy obrady odbywają się zgodnie z § 25 ust. 1a /systemem elektronicznym, 
lub częściowo: stacjonarnie i systemem elektronicznym (zdalnie) /, są ważne, jeżeli zostały podjęte 
zwykłą większością głosów, oddanych przez co najmniej połowę jej członków, w tym Prezydenta 
Izby albo prowadzącego pod jego nieobecność – Wiceprezydenta Izby lub członka Prezydium. W 
razie równej ilości głosów decyduje głos Prezydenta Izby, a w przypadku jego nieobecności, 
decyduje głos Wiceprezydenta lub członka Prezydium prowadzącego posiedzenie. 

5. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli nikt z członków Rady Izby nie zażąda innej 
formy głosowania, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, które jest zawsze tajne. 

6. Członkowie Rady mają prawo swoje odmienne zdanie uzasadnić na piśmie. 

7. Uzasadnienie jak wyżej należy dołączyć do protokołu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone  
w Biurze Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia. 

§ 26 

Za całość majątku Izby odpowiedzialność ponosi Zarząd Izby. 
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Zarząd Izby prowadzi gospodarkę finansową Izby i realizuje zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie 
plan finansowy Izby. 
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby zgodnie z udzielonymi 
kompetencjami składają przynajmniej: 

1. jeden członek Prezydium Rady i jeden członek Zarządu Izby, 

2. dwaj członkowie Zarządu Izby, 

3. jeden członek Zarządu Izby i jedna osoba do tego upoważniona. 

§ 27 

1. Rada Izby może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników do prowadzenia przedsiębiorstwa 
lub zakładu Izby, bądź do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

2. Skreślony. 

3. Skreślony. 

4. Skreślony. 
 

PREZYDIUM RADY IZBY 

§ 28 

Do kompetencji Prezydium Rady Izby należy: 

1. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Izby, 

2. opiniowanie preliminarzy finansowych opracowanych przez Zarząd Izby i przedkładanie ich 
Radzie do zatwierdzenia, 

3. powoływanie i rozwiązywanie stałych komisji doradczych, zespołów tematycznych i analiz oraz 
nadzorowanie ich działalności, 

4. wyznaczanie ekspertów i rzeczoznawców, 

5. składanie Radzie Izby sprawozdań ze swojej działalności, 

6. przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji 
Rady, 

7. kierowanie bieżącą działalnością Rady Izby na podstawie programów działania i uchwał władz 
Izby, 

8. stała i bieżąca współpraca z Zarządem Izby oraz nadzorowanie funkcjonowania Zarządu Izby. 

§ 29 

1. Prezydium Rady Izby odbywa swoje posiedzenia na zasadach jak Rada Izby.  
§ 25 ust. 1a stosuje się odpowiednio. 

2. Prezydent Izby reprezentuje na zewnątrz Radę Izby i jej Prezydium, kieruje pracami Rady  
i Prezydium, zobowiązany jest do nadzoru i egzekwowania wykonanych obowiązków przez 
członków Rady i Prezydium. 
Zdanie drugie – skreślone. 

 

ZARZĄD IZBY 

§ 30 
1. Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby i prowadzi bieżącą działalność Izby. 

2. Zarząd Izby, którego kadencja wynosi 3 lata, składa się z 1 – 3 osób powoływanych i odwoływanych 
przez Radę Izby, w tym Prezesa Zarządu Izby i Wiceprezesów Zarządu Izby. Zarząd jednoosobowy 
składa się z Prezesa Zarządu Izby, lub w przypadku, gdy w skład Zarządu Izby wchodzi więcej niż 
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jedna osoba, Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Izby i co najmniej jednego Wiceprezesa Zarządu 

Izby. 

2a. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, występowania klęsk żywiołowych i innych 
zdarzeń mających charakter siły wyższej /vis maior/, ogłaszanych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej przez upoważnione do tego organy państwa, posiedzenia Zarządu Izby, tj. obrady i 
podejmowanie uchwał, w tym także w sprawach, w których Statut lub przepisy szczególne 
przewidują głosowanie tajne – odbywają się systemem elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie 
i systemem elektronicznym (zdalnie). 

3. Zgodnie z § 22 ust. 10 Statutu OIGD, Rada Izby udziela corocznie absolutorium poszczególnym 
członkom Zarządu, każdemu z nich oddzielnie.  

4. Umowę o pracę zgodnie z Kodeksem pracy na podstawie powołania z członkami Zarządu 
podpisuje w imieniu Rady Izby Prezydent Izby, który jest dla tych osób pracodawcą w rozumieniu 
K.p., lub inna osoba upoważniona przez Radę Izby.  

§ 31 

Prezes Zarządu Izby może być powoływany spośród członków Rady Izby pod warunkiem, że 
jednocześnie nie może kandydować do Prezydium Rady Izby. 

§ 32 

Do kompetencji Zarządu Izby należy: 

1. wykonywanie uchwał Rady Izby, 

2. prowadzenie bieżącej działalności Izby, 

3. przedkładanie Radzie Izby sprawozdań z działalności Zarządu oraz przedstawianie bilansu 
rocznego i bieżącej sytuacji finansowej Izby, 

4. prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja jej planu finansowego, 

5. zarządzanie majątkiem Izby, według posiadanych uprawnień, 

6. prezentowanie stanowiska Izby na zewnątrz po wcześniejszej akceptacji Prezydium Rady Izby lub 
Rady Izby, 

7. organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby, 

8. organizacyjne przygotowywanie posiedzeń organów Izby, 

9. zapewnianie realizacji uchwał i decyzji organów Izby, 

10. uczestniczenie - na zaproszenie we wszystkich posiedzeniach organów Izby, 

11. desygnowanie, po akceptacji Rady Izby, przedstawicieli do władz spółek i fundacji, w których Izba 
posiada udziały kapitałowe lub jest fundatorem, 

12. wykonywanie innych niezbędnych działań dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Izby,  
w ramach posiadanych kompetencji i upoważnień, 

13. występowanie z wnioskiem o zwoływanie posiedzeń organów Izby, z wyjątkiem Walnego 
Zgromadzenia. 

 
KOMISJA REWIZYJNA 

§ 33 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 6 – 9 osób reprezentujących członków Izby, wybranych w 
głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego  
i sekretarza. 
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2a. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, występowania klęsk żywiołowych i innych 
zdarzeń mających charakter siły wyższej /vis maior/, ogłaszanych na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej przez upoważnione do tego organy państwa posiedzenia Komisji Rewizyjnej, tj. obrady i 
podejmowanie uchwał, w tym także w sprawach, w których Statut lub przepisy szczególne 
przewidują głosowanie tajne – odbywają się systemem elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie 
i systemem elektronicznym (zdalnie). 

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 

4. W sytuacji, gdy przedstawiciel przedsiębiorcy pełniący funkcję w Komisji Rewizyjnej przestał być 
reprezentantem tego przedsiębiorcy, jak również w przypadku utraty przez przedsiębiorcę 
członkostwa w Izbie – mandat wygasa.  
Przepis § 20 stosuje się odpowiednio. 

§ 34 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności organów Izby w zakresie 
zgodności z przepisami prawa, Statutem Izby, uchwałami Walnego Zgromadzenia - a zwłaszcza jej 
gospodarki finansowej, 

2. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej 
działalności organów Izby w zakresie działalności finansowej oraz zgodności z przepisami prawa, 
Statutem Izby i uchwał Walnego Zgromadzenia, 

3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności wraz z wnioskami w sprawie 
udzielania absolutorium Radzie. 

§ 35 

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin przez nią uchwalony. 
 

 
Rozdział VI. 

 
Fundusze Izby. 

§ 36 

Źródłami finansowania działalności Izby są: 

1)   wpisowe, 

2)   składki członkowskie, 

3)   darowizny, 

4)   spadki, 

5)   zapisy, 

6)   wpływy z własnej działalności gospodarczej 

7)   dochody z majątku Izby. 

§ 37 

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie uchwały Rady Izby. 

§ 38 

1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

2. Sprawozdanie roczne wraz z bilansem i rachunkiem wyników Rada przedstawia Walnemu 
Zgromadzeniu Izby. 
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Rozdział VII. 
 

Przepisy końcowe. 

§ 39 

1. Uchwały o zmianie Statutu Izby lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 
2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie  
i większością 2/3 głosów - bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie. 

2. Uchwały o zmianie Statutu podejmowane systemem elektronicznym, lub częściowo: stacjonarnie i 
systemem elektronicznym (zdalnie) zapadają większością 2/3 głosów oddanych przez co najmniej 
2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i większością 2/3 głosów oddanych bez 
względu na liczbę uprawnionych do głosowania, gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim 
terminie. 

§ 40 

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, 
na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. 

§ 40a 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o izbach 
gospodarczych, i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

§ 41 

1. Założyciele Izby składają wniosek o rejestrację i stają się z mocy prawa członkami Izby. 

2. Pierwszy Statut został uchwalony na pierwszym Walnym Zgromadzeniu Izby w dniu 12 maja 1994 
roku. 

3. Aktualnie obowiązująca treść Statutu została uchwalona na Walnym Zgromadzeniu  
w dniu 10 września 2020 roku.  

 
 
 

 
 
 


