
 

STATUT 

IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGI POLSKIE 

 Postanowienia ogólne  

§ 1 

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zwana dalej Izbą jest ogólnopolską organizacją 
samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty prowadzące na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej działalność gospodarczą w dziedzinie wodociągów i kanalizacji. 

§ 2 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach 
gospodarczych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 3 

1. Siedzibą Izby jest miasto Bydgoszcz, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. 
2. Izba może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Izba może zrzeszać się, jak również wchodzić w układy organizacyjne i gospodarcze 

z jednostkami zagranicznymi, których cele są zbieżne z celami Izby. 

§ 4 

Izba używa pieczęci i prawnie chronionego znaku słowno – graficznego z napisem Izba 
Gospodarcza Wodociągi Polskie oraz znakiem graficznym w postaci konturu mapy Polski 
w kolorze czerwonym z umieszczonym pośrodku symbolicznym rysunkiem kropli wody 
w kolorze niebieskim zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. Cele i zadania Izby.  

§ 5 

Do zadań Izby należy w szczególności: 

1) reprezentowanie interesów członków Izby przede wszystkim wobec organów 
państwowych i samorządowych oraz ochrona ich interesów, 

2) organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów 
organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych, 

3) organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych, 
4) prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby, 
5) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, 
6) dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących 

branży wodociągowo-kanalizacyjnej, jak również wyrażanie opinii o projektach 
przepisów dotyczących branży, 

7) wykonywanie zleconych przez organy państwowe i samorządowe opinii, analiz, 
opracowań problemowych, sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki wodociągowej, 
kanalizacyjnej i innej, 



8) inspirowanie, powoływanie, zakładanie i przystępowanie do specjalistycznych 
organizacji, stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego i innych jednostek 
działających na rzecz branży, 

9) współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ochrony zasobów wodnych, 
10) współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
11) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem 

zasobów wodnych oraz zaopatrzenia obszarów wiejskich w wodę, 
12) informowanie członków Izby o unijnych mechanizmach finansowych wspierających 

realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej. 
13) kształtowanie i upowszechnianie wiedzy i standardów branżowych. 

§ 6 

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe przez:  

1) współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi 
i gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i właściwych podstaw prawnych dla 
prowadzenia działalności przez członków Izby, 

2) propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych w branży 
wodociągowo-kanalizacyjnej, 

3) tworzenie warunków dla wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby, 
4) organizowanie szkoleń i doradztwa prawnego, ekonomicznego oraz organizacyjnego, 
5) organizowanie konferencji, sympozjów, 
6) gromadzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju zbiorów materiałów i analiz 

przydatnych dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, 
7) występowanie o interpretację obowiązujących branżowych aktów normatywnych oraz 

wypracowanie opinii Izby w tym przedmiocie, 
8) organizowanie branżowej współpracy zagranicznej, 
9) działanie na rzecz tworzenia i rozwoju branżowych struktur naukowo-technicznych, 
10) tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami 

Izby, 
11) współpracę z unijnymi organizacjami reprezentującymi branżę wodociągowo- 

kanalizacyjną, 
12) uczestnictwo w pracach nad implementacją przepisów unijnych dotyczących gospodarki 

wodno-ściekowej. 

§ 7 

Izba może prowadzić na zasadach ogólnych działalność gospodarczą w zakresie: 

1) działalności organizacji profesjonalnych - PKD 94.12.Z, 
2) wydawania książek - PKD 58.11.Z, 
3) 1wydawania czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z, 
4) pozostałej działalności wydawniczej - PKD 58.19.Z, 
5) działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z, 
6) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 

PKD 70.22.Z, 
7) działalności z zakresie inżynierii i związanego z nią doradztwa technicznego - PKD 

71.12.Z, 
8) pozostałych badań i analiz technicznych - PKD 71.20.B, 
9) badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych 

i technicznych - PKD 72.19.Z, 
10) działalności prawniczej - PKD 69.10.Z, 



11) działalności rachunkowo - księgowej; doradztwa podatkowego - PKD 69.20.Z, 
12) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych - PKD 

73.12.B, 
13) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 

(Internet) - PKD 73.12.C, 
14) pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach - PKD 

73.12.D, 
15) pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej - PKD 74.90.Z, 
16) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych - PKD 

85.59.B. 
 

III. Członkowie i ich prawa i obowiązki.  

§ 8 

1. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne. 
2. Izbę tworzą członkowie: 

1) zwyczajni, 
2) stowarzyszeni, 
3) honorowi. 

3. Określenie „członek” w dalszej części Statutu odnosi się do członka zwyczajnego lub 
stowarzyszonego. 

§ 9 

1. Członkami zwyczajnymi Izby mogą być przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 
o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne podmioty prowadzące działalność 
w zakresie wodociągów lub kanalizacji. 

2. Członkami stowarzyszonymi mogą być inne podmioty prowadzące działalność 
w zakresie wodociągów lub kanalizacji nie wymienione w ust. 1. 

3. Uchwałę w sprawie przyznania członkostwa podejmuje Rada Izby na pisemny wniosek 
kandydata, w którym zadeklaruje przestrzeganie niniejszego Statutu. Rada Izby 
podejmuje uchwałę na najbliższym posiedzeniu, po dacie złożenia wniosku. 

4. Osobom fizycznym oraz innym podmiotom wybitnie dla Izby zasłużonym Walne 
Zgromadzenie Członków Izby może na wniosek Rady Izby lub z własnej inicjatywy 
nadać Członkostwo Honorowe.  

§ 10 

1. W przypadku niewykonywania przez członka Izby obowiązków statutowych, działania 
na szkodę Izby lub postępowania w sposób niegodny członka Izby, Rada Izby może 
podjąć uchwałę o jego zawieszeniu lub skreśleniu. 

2. Od powyższej uchwały przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego 
Zgromadzenia Członków Izby, w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia 
uchwały. 

§ 11 

Członkostwo w  Izbie ustaje wskutek: 



1) dobrowolnego wystąpienia z Izby złożonego na piśmie Radzie Izby, po trzymiesięcznym 
wypowiedzeniu, 

2) skreślenia z listy członków Izby na mocy uchwały Rady Izby. 

§ 12 

1. Członkom zwyczajnym Izby przysługuje prawo: 
1) czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby z zastrzeżeniem § 

16, 
2) uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby oraz posiedzeniach Rady 

Izby z głosem doradczym (na zaproszenie Rady), 
3) uczestniczenia w powołanych przez Radę Izby względnie Walne Zgromadzenie 

Członków Izby zespołach i komisjach problemowych, 
4) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby, jak również 

branży wodociągowo-kanalizacyjnej, 
5) korzystania z pomocy i doświadczeń Izby, 
6) wniesienia odwołania od decyzji i uchwał organów Izby do Walnego 

Zgromadzenia Członków Izby; odwołanie składa się na piśmie w terminie 14 dni 
od daty podjęcia uchwały lub decyzji za pośrednictwem Przewodniczącego Rady 
Izby, z zastrzeżeniem §10 ust. 2, 

7) korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających 
z działalności członków, w szczególności doradztwa prawnego, organizacyjnego 
i ekonomiczno-finansowego, 

8) korzystania w pierwszej kolejności z wszelkiego rodzaju szkoleń, konsultacji, 
wystaw, promocji i innych imprez organizowanych przez Izbę, 

9) uzyskania opinii o istniejących zwyczajach i rozwiązaniach stosowanych 
w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. 

2. Członkom stowarzyszonym i honorowym Izby przysługują wszystkie uprawnienia 
wymienione w ust. 1 z wyjątkiem czynnego oraz biernego prawa wyborczego do 
organów Izby. 

§ 13 

Członek Izby ma obowiązek: 

1) przestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków 
Izby i wybieralnych organów Izby, 

2) przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej, 
3) aktywnego uczestniczenia w realizacji zadań statutowych Izby, 
4) wspierania inicjatyw Izby, 
5) dostarczania materiałów niezbędnych do opracowań objętych planem działania 

zatwierdzonym przez Radę Izby, 
6) wspierania działalności gospodarczej Izby, 
7) powstrzymania się od działań konkurencyjnych polegających na prowadzeniu 

działalności gospodarczej na rzecz członków Izby w przedmiocie działalności 
prowadzonej przez Izbę, 

8) terminowego opłacania składki. 

§ 14 

1. Członek Izby będący osobą fizyczną wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście lub 
przez swojego przedstawiciela. 



2. Członek Izby nie będący osobą fizyczną jest  reprezentowany przez swojego 
przedstawiciela. 

 
 

IV. Organy Izby  

§ 15 

1. Organami Izby są: 
1) Walne Zgromadzenie Członków Izby, 
2) Rada Izby, 
3) Komisja Rewizyjna, 
4) Prezes Izby. 

2. Kadencja organów Izby wymienionych w ust. 1 pkt. 2) do 4) trwa cztery lata. 
3. Mandat członków organów Izby określonych w ust. 1 pkt. 2) i 3) wygasa  po upływie ich 

kadencji, równocześnie z wyborem nowych członków tych organów a także wskutek 
śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu organu Izby, zaprzestania pełnienia funkcji  
członka organu zarządzającego członka  Izby  lub ustania członkostwa w Izbie. 

 

§ 16 

W skład organów kolegialnych Izby wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 2) i 3) wchodzą osoby 
będące członkami organów zarządzających podmiotów będących członkami zwyczajnymi 
Izby, lub kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej będących członkami Izby,  a w przypadku gdy członek Izby jest osobą fizyczną – ta 
osoba. 

§ 17 

1. Osoba wchodząca w skład organu zarządzającego członka zwyczajnego Izby może być 
członkiem tylko jednego z organów wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 2) i 3). 

2. Wybory do organów wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 2) do 4) a także wybory członków 
Prezydium Rady Izby dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej 
liczby kandydatów. Również w głosowaniu tajnym następuje odwołanie członków 
organów i członków Prezydium Rady Izby. 

3. Wybór i odwołanie członków organów kolegialnych wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. 2) 
i 3) następuje zwykłą większością głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu 
Członków Izby. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymały w kolejności największą 
liczbę głosów. 

4. Wybór i odwołanie Prezesa Izby oraz członków Prezydium Rady Izby następuje 
bezwzględną większością głosów członków Rady Izby obecnych na posiedzeniu Rady 
Izby. Jeżeli dwa kolejne głosowania nie dadzą wyniku, wybór lub odwołanie następuje 
w trzecim głosowaniu zwykłą większością głosów. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby 

§ 18 



1. Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby, decydującym 
o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania. 

2. Walne Zgromadzenie Członków Izby obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
3. Walne Zgromadzenie Członków Izby stanowią wszyscy członkowie Izby, każdy  

reprezentowany przez jednego przedstawiciela. 

 

 

§ 19 

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy: 

1) uchwalanie Statutu Izby i jego zmian, 
2) uchwalanie kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji, 
3) ustalanie liczby członków Rady Izby, 
4) wybór i odwołanie członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej, z zastrzeżeniem § 25 ust. 3 

i § 30 ust. 7, 
5) zatwierdzanie rocznych planów działalności Izby oraz rocznych planów finansowych, 
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności statutowej organów Izby,  
7) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Izby, 
8) udzielanie corocznie absolutorium Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej i Prezesowi Izby, 
9) uchwalanie zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego, 
10) rozpatrywanie odwołań od decyzji i uchwał organów kolegialnych Izby, 
11) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążania nieruchomości, 
12) tworzenie funduszów celowych Izby, 
13) podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Izby, 
14) podejmowanie uchwał określających limit kwoty jednorazowego zobowiązania, które 

może zaciągać samodzielnie Prezes Izby,  
15) uchwalanie regulaminu wyborczego do kolegialnych organów Izby określonych w § 15 

ust. 1 pkt. 2) i 3), 
16) uchwalanie regulaminów działania Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej Izby. 

§ 20 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Rada Izby każdego roku 
najpóźniej do 30 czerwca. 

2. Rada Izby uprawniona jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Członków Izby wyłącznie w sprawach objętych kompetencją Walnego Zgromadzenia. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby zwołuje Rada Izby również 
na pisemny wniosek 1/5 członków Izby, Komisji Rewizyjnej lub Prezesa Izby. Wniosek 
musi zawierać wskazanie sprawy, która ma stanąć na porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia oraz uzasadnienie.  

4. Zawieszeni członkowie Izby uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia Członków 
Izby bez prawa do głosowania. 

§ 21 

1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby 
Przewodniczący Rady Izby powiadamia członków Izby pisemnie listem poleconym 
co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem. 



2. Przy zwoływaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby nie 
obowiązuje termin powiadomienia określony w ust. 1. 

§ 22 

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby ustala Rada Izby. 
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby może być uzupełniony przez 

Radę Izby na wniosek członka Izby, Komisji Rewizyjnej lub Prezesa Izby złożony do 
Rady Izby w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o terminie Walnego 
Zgromadzenia Członków Izby. 

3. Przewodniczący Rady Izby zobowiązany jest do powiadomienia członków Izby 
o uzupełnieniu porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia Członków Izby. 

4. Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Izby odbywają się zgodnie z porządkiem 
obrad ustalonym w trybie powyższych postanowień Statutu.  

5. Przewodniczący Rady Izby lub Wiceprzewodniczący Rady Izby otwiera obrady Walnego  
Zgromadzenia Członków Izby  i zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza 
Zgromadzenia. 

 

§ 23 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów 
z zastrzeżeniem postanowień § 37 przy obecności co najmniej połowy członków, 
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby są podejmowane w głosowaniu 
jawnym, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 chyba, że Walne Zgromadzenie 
Członków Izby uchwali głosowanie tajne. 

3. Każdy członek Izby ma jeden głos. 
 
 

Rada Izby  

§ 24 

1. Rada Izby jest najważniejszym organem Izby w okresie między Walnymi 
Zgromadzeniami Członków Izby. 

2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Izby z własnej inicjatywy, na wniosek 
co najmniej 1/3 członków Rady Izby, na wniosek Prezesa Izby lub Komisji Rewizyjnej. 

3. Do kompetencji Rady Izby, prócz spraw wymienionych w innych postanowieniach 
Statutu należy: 

1) uchwalanie rocznych planów działalności Izby zgodnych z kierunkami 
działania Izby uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Izbie, 
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby rocznych sprawozdań 

z działalności Izby,  
4) uchwalanie regulaminu działania Biura Izby, 
5) wybór i odwołanie członków Prezydium Rady Izby, 
6) wybór i odwołanie Prezesa Izby, 



7) uchwalanie tymczasowego planu finansowego najpóźniej do dnia 30 stycznia 
każdego roku na okres od dnia 1 stycznia tego roku do dnia odbycia Walnego 
Zgromadzenia Członków Izby, 

8) uchwalanie korekt planu finansowego na wniosek Prezesa Izby pomiędzy 
obradami Walnego Zgromadzenia Członków Izby, 

9) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Izby, jego składników i wysokości, 
10) opiniowanie rocznych planów działania i planów finansowych Izby 

sporządzonych przez Prezesa Izby, 
11) opiniowanie rocznych sprawozdań Prezesa Izby z działalności statutowej 

i wykonania planów finansowych Izby, 
12) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania jednostek lub delegatur Biura 

Izby, 
13) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania zespołów problemowych, 
14) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej lub jej 

zaniechania, 
15) podejmowanie uchwały upoważniającej Prezesa Izby do zaciągnięcia 

jednorazowego zobowiązania w wysokości przekraczającej kwotę określoną 
w uchwale Walnego Zgromadzenia podjętej na podstawie § 19 pkt. 14), 

16) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania fundacji, zakładania 
i przystępowania do spółek prawa handlowego i innych jednostek 
działających na rzecz branży, 

17) podejmowanie uchwał lub postanowień w sprawach nie zastrzeżonych dla 
innych organów, 

18) nadzór nad realizacją uchwał. 

§ 25 

 

1. Rada Izby składa się z 15-21 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie 
Członków Izby. 

2. Członkowie Rady Izby wykonują swoje obowiązki osobiście. 
3. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Rady Izby jest on uzupełniany przez Radę 

Izby poprzez powołanie osoby, która w ostatnich wyborach do Rady Izby otrzymała 
kolejno największą ilość głosów, spełniająca warunki określone w §16.  

4. Rada Izby ma prawo zawiesić w czynnościach członka Rady i postawić wniosek o jego 
odwołanie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. 

5. Rada Izby odbywa swoje posiedzenia przynajmniej raz na kwartał. 
 

 

§ 26 

1. Uchwały Rady Izby zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień 
§ 17 ust. 4 Statutu. 

2. Do ważności uchwał Rady Izby wymagana jest obecność co najmniej połowy ustalonej 
przez Walne Zgromadzenie Członków Izby liczby członków w tym Przewodniczącego 
Rady Izby lub  Wiceprzewodniczącego. 

3. Tryb pracy Rady Izby określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie 
Członków Izby. 



§ 27 

1. Rada Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Izby, dwóch 
Wiceprzewodniczących i dwóch członków, którzy tworzą Prezydium Rady Izby. 

2. Mandat członków Prezydium Rady Izby wygasa w okolicznościach określonych w § 15 
ust. 3. 

§ 28 

1. Prezydium Rady Izby jest wewnętrznym organem Rady Izby realizującym określone 
przez nią zadania, do których w szczególności należą: 

1) organizowanie pracy Rady Izby, 
2) ustalanie porządku obrad Rady Izby, 
3) bieżący nadzór nad działalnością Prezesa Izby, w ramach określonych 

w uchwałach Rady Izby. 
2. Prezydium Rady Izby odbywa swoje posiedzenia przynajmniej dwa razy w kwartale. 
3. Posiedzenie Prezydium Rady Izby może odbywać się z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej. 

4. Posiedzenia Prezydium Rady Izby są protokołowane. 

§ 29 

Do kompetencji  Przewodniczącego Rady Izby należy: 

1) reprezentowanie Rady Izby, a także Izby w sprawach niezastrzeżonych w Statucie 
dla Prezesa Izby, 

2) zwoływanie posiedzeń Rady Izby i ich prowadzenie, 
3) otwieranie obrad Walnego Zgromadzenia Członków Izby, lub wyznaczenie do tej 

czynności Wiceprzewodniczącego  
4) kierowanie pracami Prezydium Rady Izby, 
5) zawieranie umowy o pracę z Prezesem Izby oraz podpisywanie innych dokumentów 

wynikających ze stosunku pracy Prezesa Izby, a także innych umów zawieranych 
pomiędzy Izbą a Prezesem Izby na zasadach określonych przez Radę Izby, 

6) inne sprawy określone w Statucie. 
 
 

Komisja Rewizyjna 

§ 30 

1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu członków w tym Przewodniczącego i dwóch 
zastępców.  

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje obowiązki osobiście. 
3. Przewodniczącego i zastępców wybierają członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona 

w głosowaniu jawnym. 
4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby 

a w szczególności: 
1) kontrolowanie działalności finansowej, 
2) okresowe badanie ksiąg i dokumentów oraz badanie wykonania planów 

finansowych i uchwał organów Izby, 
3) badanie rocznych sprawozdań finansowych, 



4) opiniowanie rocznych planów finansowych Izby i sprawozdań z ich 
wykonania, 

5) ocena rocznego planu finansowego Izby, 
6) przedstawianie Radzie Izby raportów z wyników badań wraz z projektami 

zaleceń, 
7) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby rocznych 

sprawozdań z działalności oraz wniosków w przedmiocie udzielenia 
absolutorium Radzie Izby i Prezesowi Izby. 

5. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie Członków Izby. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej względnie jego zastępca ma prawo uczestniczyć 
w posiedzeniach Rady Izby bez prawa do głosowania. 

7. W przypadku wystąpienia wakatu w składzie Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna 
podejmuje uchwałę o uzupełnieniu jej składu. W takim przypadku członkostwo 
w Komisji Rewizyjnej uzyskuje osoba, która w ostatnich wyborach do tego organu 
otrzymała kolejno największą ilość głosów. 

 

Prezes Izby. 

§ 31 

Prezes Izby: 
1)  jest organem wykonawczym Izby, reprezentuje Izbę w sądzie i poza sądem i jest 

uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Izby, 
2) odpowiada za działalność merytoryczną i finansową Izby, a w szczególności za realizację 

zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby programu działania, planu 
finansowego oraz wykonanie uchwał Rady Izby, 

3) uprawniony jest do przygotowywania i przedstawiania stanowiska Izby przed organami 
państwowymi i samorządowymi zgodnego ze strategią i kierunkami działania Izby 
przyjętymi przez Walne Zgromadzenie Członków Izby lub Radę Izby, 

4) uprawniony jest do podejmowania zobowiązań finansowych do wysokości kwoty 
ustalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, a w przypadku gdyby 
zobowiązania przekraczały tą kwotę, za zgodą Rady Izby, 

5) ponosi odpowiedzialność za działalność gospodarczą Izby, 
6) jest dysponentem funduszy Izby i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość ich 

wydatkowania, 
7) prowadzi rachunkowość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
8) wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby, 
9) wykonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do 

pracowników Biura Izby, 
10) składa Radzie Izby okresowe sprawozdanie ze swojej działalności statutowej                            

i finansowej. 
 

 

§ 32 

Organizację i zadania Biura Izby określa regulamin zatwierdzony przez Radę Izby 
na wniosek Prezesa Izby.  



§ 33 

Prezes Izby ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Izby oraz Prezydium Rady Izby 
bez prawa do głosowania. 

V. Gospodarka finansowa, majątek i fundusze Izby 

§ 34 

1. Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne i prawa 
majątkowe. 

2. Majątek Izby tworzą wpływy: 
1) z wpisowego do Izby, 
2) ze składek członkowskich,  
3) z darowizn, spadków, zapisów, 
4) ze składek na fundusze celowe,  
5) z dotacji, 
6) z odpłatnych świadczeń Izby, 
7) z prowadzonej działalności gospodarczej, 
8) z praw majątkowych, akcji, obligacji i oprocentowania wkładów pieniężnych, 
9) inne wpływy. 

3. W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone 
na realizację zadań statutowych. 

4. Koszty działalności organów statutowych i Biura Izby ponosi Izba. 
5. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy wyłącznie realizacji celów statutowych 

i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków. 

§ 35 

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Izby upoważniony jest Prezes Izby 
oraz ustanowieni przez niego pełnomocnicy, w granicach umocowania. 

2. Do skuteczności czynności prawnej wymagane jest oświadczenie woli Prezesa Izby 
(reprezentacja jednoosobowa) lub dwóch pełnomocników (reprezentacja łączna). 

 

VI. Inne postanowienia 

§ 36 

1. Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. roczna składka członkowska członka zwyczajnego 
i stowarzyszonego wynosi 0,3 przeciętnego wynagrodzenia. 

2. Przeciętne wynagrodzenie określone w ust. 1 oznacza przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z zysków, za miesiąc grudzień  
poprzedzający rok płatności składki,  podawane przez Prezesa GUS opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym GUS  na podstawie art. 54 ust. 1 i art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.)  

3. Członkowie Izby wnoszą składki do dnia 30 czerwca każdego roku. 

§ 37 



Uchwały w sprawie zmian statutu i likwidacji Izby zapadają na Walnym Zgromadzeniu 
Członków Izby większością 2/3 głosów obecnych członków Izby. 

§ 38 

Izba ulega rozwiązaniu w przypadkach określonych w przepisach prawa. 

§ 39 

W przypadku likwidacji Izby majątek podlega podziałowi pomiędzy członków Izby 
proporcjonalnie do wniesionych składek członkowskich.  

§ 40 

W przypadku likwidacji Izby likwidatora ustanawia Rada Izby.  

VII. Postanowienia końcowe i przejściowe 

§ 41 

1. Kadencja członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej wybranej przed wejściem w życie 
niniejszego Statutu upływa w terminie i na zasadach wynikających ze statutu 
zatwierdzonego uchwałą Walnego Zgromadzenie Członków Izby z dnia 26 czerwca 
2006 r. 

2. Podmioty, które są członkami Izby w dniu wejścia w życie niniejszego Statutu, 
zachowują prawa członkowskie również po dniu wejścia w życie niniejszego Statutu. 

3. Postanowienia § 25 znajdują zastosowanie począwszy od kadencji członków Rady Izby 
następującej po kadencji, o której mowa w ust. 1. 

4. Do czasu wyboru Prezesa Izby funkcje organu wykonawczego pełni Dyrektor Izby 
wybrany zgodnie z obowiązującym statutem zatwierdzonym uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Członków Izby z dnia 26 czerwca 2006 r. 

§ 42 

Statut niniejszy został zatwierdzony uchwałą nr 4 z dnia 08 stycznia 2014 r. Nadzwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Członków Izby i zastępuje Statut zatwierdzony uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Członków Izby z dnia 26 czerwca 2006 r. 

 

Statut zarejestrowany dnia 07.03.2014 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w XIII Wydziale 
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