STATUT
POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I
SPEDYCJI
Tekst jednolity
Statutu został opracowany na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla M.st.
Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do
KRS pod numerem 0000140203 w dniu 22.02.2017 r.
(obejmuje zmiany uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 2.09.2004 r.
oraz w dniu 22. 06. 2016 r.)
§1
Na podstawie art. l ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35,
poz.
195, z późn. zm.) tworzy się izbę gospodarczą pod nazwą:
"POLSKA IZBA GOSPODARCZA TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO I SPEDYCJI"
zwaną dalej "Izbą".
§2
Izba kształtuje i upowszechnia zasady etyki działalności gospodarczej, w szczególności
opracowuje i doskonali normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
§3
l. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Izba prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Izba może tworzyć Oddziały Regionalne obejmujące część kraju oraz sekcje.
§4
Zadaniem Izby jest:
1. Reprezentowanie interesów gospodarczych podmiotów zajmujących się transportem
drogowym i działalnością na rzecz transportu drogowego oraz spedycją, szczególnie
wobec organów państwowych.
2. Opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym podatkowych i celnych
wpływających na interesy podmiotów gospodarczych zrzeszonych w Izbie oraz
przygotowanie nowych projektów aktów prawnych w tym zakresie.
3. Działanie na rzecz tworzenia korzystnych warunków do rozwoju transportu
samochodowego.
4. Tworzenie zintegrowanych systemów informacji handlowej, ekonomicznej i
technicznej dostępnych dla członków Izby i zainteresowanych podmiotów.
5. Udział w koordynacji regularnej komunikacji pasażerskiej
krajowej i międzynarodowej.
6. Organizowanie współpracy członków Izby w zakresie:
a) polityki taryfowej;
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techniki oraz zaopatrzenia w tabor i sprzęt;
przepływu informacji pomagających w prowadzonej działalności;
prac naukowo-badawczych;
wspólnych przedsięwzięć gospodarczych.
Przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji, praktykom monopolistycznym,
nierzetelności kupieckiej oraz nieuczciwej reklamie.
8. Organizowanie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień określonych w
Statucie.
9. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania spraw w drodze
postępowania polubownego lub pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie
określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością
gospodarczej jej członków.
10. Prowadzenie działalności szkoleniowej, handlowej i usługowej na rzecz
funkcjonowania transportu i przewozów drogowych.
b)
c)
d)
e)
7.

§5
Zadania swoje Izba realizuje poprzez:
1. Współpracę z innymi organizacjami o podobnym charakterze, w szczególności
zrzeszonymi w Krajowej Izbie Gospodarczej, a także z innymi organizacjami
branżowymi.
2. Utrzymywanie stałych kontaktów z organami administracji państwowej.
3. Prowadzenie bazy danych statystycznych dotyczących rynku transportowego i
komunikacyjnego w Polsce, o ile nie narusza to postanowień ustawy o statystyce.
4. Organizowanie cyklicznych spotkań przewoźników w komunikacji pasażerskiej w
celu wymiany wzajemnych doświadczeń oraz umożliwianie uzgodnień dotyczących
wzajemnych połączeń w węzłach komunikacyjnych.
5. Organizowanie cyklicznych spotkań przewoźników w transporcie i spedycji
towarów.
6. Prowadzenie analiz ekonomicznych dotyczących poszczególnych rodzajów
działalności gospodarczej członków Izby.
7. Występowanie w imieniu członków Izby jako koordynator przy realizacji dużych
przedsięwzięć gospodarczych.
8. Pomoc w uzyskaniu kredytów i inwestorów dla członków Izby.
9. Udzielanie pomocy w ocenie wiarygodności kontrahentów.
10. Prowadzenie spraw zleconych przez administrację państwową.
11. Udzielanie członkom Izby w miarę możliwości gwarancji finansowych po
zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej .
12. Udostępnienie swoim członkom informacji uzyskanych od właściwych organów
administracji państwowej.
§6
1. Dla realizacji zadań określonych w §4 i § 5 Izba może prowadzić działalność
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gospodarczą.
2. Decyzję o rodzaju i zakresie tej działalności podejmuje Zarząd.
§7
1. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i niczym nie ogranicza samodzielności
członków Izby.
2. Członkiem Izby może zostać podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą
na zarobkowym świadczeniu usług przewozowych transportem samochodowym,
przewozie osób pojazdami samochodowymi, działalności spedycyjnej oraz zajmujący
się produkcją, eksportem, importem, handlem, usługami naukowo-badawczymi na
rzecz transportu samochodowego, mający udokumentowaną działalność na rynku
polskim i mający siedzibę w Polsce.
3. Dopuszcza się członkostwo w Izbie zrzeszeń transportowych i regionalnych izb
gospodarczych oraz podmiotów gospodarczych, jako członków wspierających.
§8
Członkowie Izby i członkowie wspierający mają prawo:
1. wybierać i być wybieranym do organów Izby;
2. uczestniczenia w działalności Izby;
3. wysuwania wniosków i postulatów wobec władz Izby;
4. korzystania z pomocy i doradztwa Izby w granicach jej statutowej działalności;
5. korzystania z usług prowadzonych przez Izbę oraz posiadanych przez nią urządzeń.
§9
Członkowie Izby mają obowiązek:
1. przestrzegania postanowień Statutu i Uchwał Izby.
2. regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich.
3. dbania o swoją wiarygodność i rzetelność wykonywanych przez siebie usług.

1.

2.
3.
4.

5.

§ 10
Członkostwo w Izbie powstaje po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji o
przystąpieniu do Izby i wpłaceniu na rzecz Izby wpisowego oraz po podjęciu przez
Zarząd stosownej uchwały.
Wzór deklaracji członkowskiej stanowi załącznik do Statutu.
Zarząd podejmuje uchwalę w sprawie przyjęcia kandydata na członka Izby w ciągu
miesiąca od dnia złożenia deklaracji i wpłacenia wpisowego.
O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia,
zainteresowany powinien być powiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od
daty jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać
uzasadnienie i wskazywać organ, do którego służy odwołanie oraz termin do jego
wniesienia.
Od odmownej uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków zainteresowanemu
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przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu czternastu dni od
doręczenia. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.
6. Członek Izby posiada zróżnicowaną liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu i
Zgromadzeniu Oddziału Regionalnego, uzależniona od ilości zatrudnionych
pracowników.
7. Liczba głosów wynosi przy zatrudnieniu:
• do 30 pracowników - 1 głos
• od 31 do 120 pracowników - 2 głosy
• od 121 do 200 pracowników - 3 głosy
• od 201 do 300 pracowników - 4 głosy
• od 301 do 500 pracowników – 5 głosów
• powyżej 500 pracowników - 6 głosów
8. Członek Izby przesyła do 30 grudnia informację o liczbie zatrudnionych
pracowników.
§ 11
Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
1. Pisemnego wniosku członka.
2. Skreślenia członka nic opłacającego składek członkowskich przez okres dłuższy niż
6 miesięcy.
3. Wykluczenia członka w razie naruszenia przez niego Statutu lub działania na szkodę
Izby, po orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego.
4. Ustanie członkostwa z przyczyn, o których mowa w § 11 pkt 3 następuje na mocy
uchwały Zarządu Izby.
5. Członkowi, którego uchwala dotyczy, przysługuje od niej odwołanie do Walnego
Zgromadzenia.
6. Postanowienia § 10 ust. 4 i 5 mają odpowiednie zastosowanie.
§12
1. Członkowie wspierający mają prawa określone w § 8 pkt 2-5 oraz obowiązki
wymienione w § 9.
2. Członkostwo wspierające powstaje po złożeniu deklaracji zainteresowanego i na
podstawie uchwały Zarządu Oddziału Regionalnego Izby.
3. Ustanie członkostwa wspierającego następuje zgodnie z przepisami § 1.
§ 13
Organami Izby są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Izby.
2. Rada Nadzorcza Izby.
3. Zarząd Izby.
4. Sąd Koleżeński Izby.

4

I.
1.
2.
3.
4.

§ 14
Najwyższą władzą Izby jest walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie tworzą przedstawiciele wszystkich członków Izby.
Uchwały wszystkich organów Izby zapadają bezwzględna większością głosów
oddanych, chyba że postanowienie szczegółowe Statutu stanowi inaczej.
Każdy członek Izby posiada liczbę głosów określoną w§ 10 ust.7.
Posiedzenia Rady Nadzorczej, Zarządu oraz Sądu Koleżeńskiego są ważne i zdolne do
powzięcia ważnych uchwał, jeśli jest na nich obecnych co najmniej polowa członków.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

§ 15
Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd na wniosek Rady
Nadzorczej raz w roku, nie później niż do dnia 30 września, przy czym termin,
miejsce i porządek obrad muszą być podane do wiadomości członkom listownie lub
faxem nie później niż 14 dni przed terminem zebrania Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd na podstawie
uchwały jednego z organów Izby lub wniosku złożonego przez co najmniej l0%
członków Izby, w terminie nic krótszym niż 2 tygodnie, jednak nic dłuższym niż 2
miesiące od daty uchwały lub wniosku.
Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od ilości obecnych członków pod
warunkiem zawiadomienia wszystkich członków Izby wraz z podaniem terminu,
miejsca i porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie przyjętego regulaminu obrad.
Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie prawo
zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.

§ 16
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków i programów działalności Izby.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej Sądu Koleżeńskiego oraz
udzielanie absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej.
3. Powoływanie i odwoływanie Zarządu, Rady Nadzorczej i Sądu Koleżeńskiego.
4. Zmiana Statutu Izby.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań, bilansu oraz rachunku i strat za rok
ubiegły.
6. Zatwierdzanie regulaminów Rady Nadzorczej, Zarządu i Sadu Koleżeńskiego.
7. Podjęcie uchwały o likwidacji Izby.
8. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
9. Rozpatrywanie odwołań członków Izby od uchwal Zarządu i Sądu
Koleżeńskiego.
10. Ustalanie liczebności organów na bieżącą kadencję.
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§ 17
1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż dziewięciu i nie więcej niż szesnastu
członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.
2. Pierwszą Radę Nadzorczą powołuje Zebranie Założycielskie. Kadencja pierwszej Rady
Nadzorczej trwa do pierwszego Walnego Zgromadzenia Zwyczajnego.
3. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli Izby.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.

4.

§ 18
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego Zastępcę w
głosowaniu tajnym.
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca, zwołuje
posiedzenia Rady, przewodniczy im oraz kieruje działaniami Rady.
Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje osobiście.
W wypadku śmierci członka Rady Nadzorczej jego mandat wygasa. W wypadku
złożenia Radzie Nadzorczej rezygnacji na piśmie Rada Nadzorcza na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu przedstawia wniosek o odwołanie członka Rady Nadzorczej.
W wypadku, gdy okoliczności o których mowa w ust. 5 dotyczą więcej niż 1/3 członków
Rady Nadzorczej z dnia rozpoczęcia kadencji, Rada Nadzorcza winna niezwłocznie
złożyć Zarządowi wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia decyzji
co do składu Rady Nadzorczej.
§ 19
Rada Nadzorcza ma prawo kontrolowania całokształtu działalności Izby, a w
szczególności Zarządu.
Rada Nadzorcza może badać dokumenty Izby, żądać od Zarządu wyjaśnień oraz
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Po upływie każdego roku obrotowego Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz wnioski w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przedstawionego przez Zarząd, jak
też udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu Izby.
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5. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach członka Zarządu, w
szczególności w wypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Statutu, działania na
szkodę Izby, jak też w wypadku ustania okoliczności będących podstawą wyboru na
członka Zarządu. W wypadku zawieszenia w czynnościach członka Zarządu Rada
Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie wystąpić do Zarządu z wnioskiem o zwołanie
Walnego Zgromadzenia.
6. Rada Nadzorcza ustala część składki przeznaczoną na rzecz oddziałów regionalnych Izby.
7. Rada Nadzorcza zatwierdza organizację i zakres zadań oddziałów regionalnych Izby.
8. Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu podejmuje decyzję o
przeprowadzeniu badania ksiąg handlowych PIGTSiS oraz dokonuje wyboru audytora.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

§ 20
Zarząd Izby może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Walne Zgromadzenie Izby w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Zarząd wieloosobowy składa się maksymalnie z pięciu członków. Ilość członków takiego
zarządu określa na dana kadencję Walne Zgromadzenie Izby w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów.
Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym wybiera spośród przedstawicieli członków
Izby lub spoza nich:
a) Prezesa zarządu (przy zarządzie jednoosobowym) lub,
b) członków zarządu w ilości wynikającej z uchwały o ustanowieniu zarządu
wieloosobowego i ilości członków tego zarządu.
W skład Zarządu może zostać wybrana jedna osoba spoza członków Izby.
Pierwszy Zarząd Izby zostaje powołany przez Zgromadzenie Założycielskie.
W wypadku śmierci członka Zarządu jego mandat wygasa. W wypadku złożenia
Zarządowi rezygnacji na piśmie Zarząd na najbliższym Walnym Zgromadzeniu
przedstawia wniosek o odwołanie członka Zarządu.
W wypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 6 dotyczą zarządu
jednoosobowego Zarząd lub Rada Nadzorcza zwołują Nadzwyczajne Walne
Zgromadzeniu. Jeżeli w zarządzie wieloosobowym rezygnację złoży więcej niż 1/3
członków Zarządu z dnia rozpoczęcia kadencji, Zarząd winien przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu wniosek, celem podjęcia decyzji co do składu Zarządu.

§ 21
1. Zarząd reprezentuje Izbę na zewnątrz i kieruje jej bieżącą działalności ą, podejmując
uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów
Izby.
2. Zarząd może powoływać stałe lub doraźne Komisje mające charakter opiniodawczy,
doradczy lub roboczy.
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§ 22
1. Zarząd wybiera Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów.
2. Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności Wiceprezes zwołuje posiedzenia Zarządu,
przewodniczy w nich oraz kieruje pracą Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
4. Po upływie każdego roku obrotowego Zarząd przedstawia Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie ze swej działalności.
5. Zarząd wykonuje swoje zadania poprzez Biuro Izby, którego bieżącą działalnością kieruje
wyznaczona przez Zarząd Osoba.
§ 23
1. Do reprezentowania Izby uprawnieni są Prezes i Wiceprezesi oraz wszyscy członkowie
Zarządu samodzielnie w oparciu o uchwałę Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych Izby
wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu, z tym że jednym z nich musi być
Prezes lub w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
3. Zarząd może w razie potrzeby ustanowić pełnomocników w zakresie czynności
nieprzekraczających kompetencji Zarządu.

1.
2.
3.

4.

§ 24
Dla. zapewnienia wykonywania zadań statutowych tworzy sic Biuro Izby, które jest
aparatem wykonawczym Izby.
Regulamin organizacyjny Biura zatwierdza Zarząd Izby.
Dla wykonywania zadań statutowych, a w szczególności dla prowadzenia działalności
gospodarczej lub spraw zleconych przez administrację rządową Zarząd może tworzyć
inne jednostki wyodrębnione funkcjonalnie i organizacyjnie.
Na wniosek co najmniej dziesięciu członków Izby danego regionu, Zarząd może
powołać Regionalne Oddziały Izby, ustalając dla nich organizację i zakres działania.

§ 25
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie w
głosowaniu tajnym.
2. Pierwszy Sąd Koleżeński Izby zostaje powołany przez Zgromadzenie Założycielskie.
3. Kadencja Sądu trwa 3 lata.
4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Wygaśnięcie mandatu następuje w razie:
1) śmierci członka Sądu Koleżeńskiego.
2) ustania członkostwa w Izbie.
3) rezygnacji z członkostwa w Sądzie Koleżeńskim;
6. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
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1) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie Statutu lub zasad
etyki zawodowej i handlowej.
2) przedstawianie Zarządowi wniosków o odwołanie członka Izby.
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Izby.
4) rozstrzyganie sporów majątkowych między członkami Izby a podmiotami
gospodarczymi, jeżeli poddadzą się jego jurysdykcji.
5) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych stron.
7. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub członków
Izby.
8. Szczegółowe zasady pracy Sądu Koleżeńskiego zakres stosownych kar określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
9. Od postanowień Sądu Koleżeńskiego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
10. Sąd Koleżeński składa corocznie sprawozdanie ze swej działalności Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu.
§26
Szczegółowy zakres działalności, organizację oraz tryb pracy organów Izby
określają Regulaminy uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez walne
Zgromadzenie.
§27
1. Celem Oddziału Regionalnego jest realizacja programów Izby i interesów członków
wobec administracji rządowej i samorządowej.
2. Zarząd Oddziału kieruje jego bieżącą działalnością, podejmując uchwały w sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji innych organów, reprezentuje Oddział regionalny wobec
organów izby oraz reprezentuje izbę na zewnątrz na podstawie i w zakresie
pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd Izby.
3. Członków Zarządu Oddziału wybierają członkowie Izby, zrzeszeni w danym Oddziale
Regionalnym.
§ 28
1. Na majątek Izby składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie;
b) darowizny, spadki, zapisy i subwencje osób fizycznych i prawnych;
c) środki przekazane przez Państwo w związku z wykonywaniem przez Izbę zadań
zleconych;
d) wpływy i uzyskane środki z prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej.
2. Zysk z majątku Izby może być przekazany tylko na cele statutowe i nie może być
dzielony między jej członków.
3. Członek Izby jest zobowiązany uiścić składkę członkowską w wysokości i terminie
ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
4. Wszyscy członkowie Izby są zobowiązani wpłacać składki członkowskie na rachunek
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bankowy Izby w terminie do dziesiątego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, chyba że
uchwala Walnego Zgromadzenia ustanowi inne terminy płatności. Przystępujący do Izby
mają obowiązek wpłacić na konto Izby wpisowe w dniu złożenia deklaracji
członkowskiej. W wypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby wpłacone
wpisowe ulega zwrotowi w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Zarząd o
odmowie przyjęcia w poczet członków.
§ 29
l. Zmiana Statutu Izby lub jej likwidacja, jak też zmiana porządku obrad Walnego
Zgromadzenia podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia może być
dokonana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością co
najmniej dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
2. Podejmując uchwałę o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest wyznaczyć
jednocześnie likwidatora oraz określić sposób likwidacji i przeznaczenie majątku Izby.

§ 30
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o izbach
gospodarczych.
Podpisy członków Zarządu : 4
Za zgodność z treścią statutu zatwierdzonego
przez Sąd i znajdującego się w aktach KRS:
0000140203
Za Zarząd
Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.
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