
STATUT 

POLSKIEJ IZBY MOTORYZACJI 

(tekst jednolity) 
 

I.  Nazwa, siedziba i obszar działania Izby  
§ 1 

1. Polska Izba Motoryzacji, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną i 
działającą na postawie ustawy z 30.05.1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. 35/89 poz. 195 z 
późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu, reprezentuje interesy gospodarcze 
zrzeszonych w niej członków - w szczególności wobec organów państwowych administracji 
rządowej i samorządowej. 

2. Izba w językach obcych uŜywa następującej nazwy:  
- w  języku  angielskim: Polish Chamber of Automotive Industry. 
- w języku niemieckim: Polnische Kraftfahrzeugkammer. 
 

 § 2 
    Siedzibą Izby jest miasto Warszawa. 

 
§ 3 

1. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. 
2. Izba moŜe tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą na 

zasadach wynikających z przepisów prawa - jeŜeli słuŜyć to będzie pomnaŜaniu efektów oraz 
osiąganiu celów i zadań statutowych. 

3. Polska Izba Motoryzacji moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji. 
 

§ 4 
1.  Izba uŜywa pieczęci: 

a) Okrągłej z napisem w otoku: „Polska Izba Motoryzacji” Warszawa, 
   b)  Prostokątnej z nazwą i adresem Izby. 
2.  Rada Izby moŜe ustalić wyróŜniający wizerunek - znak graficzny Izby, umieszczony pośrodku 

pieczęci okrągłej. 
 
II. Cele i zadania Izby  

§ 5 
Podstawowym celem Izby jest stworzenie warunków umoŜliwiających harmonijną działalność i 
rozwój branŜy motoryzacyjnej w zakresie produkcji, usług i handlu przy zaangaŜowaniu 
zrzeszonych w Izbie członków, a w szczególności: 

a) reprezentowanie interesów członków zrzeszonych, 
b) prowadzenie działalności oświatowej zmierzającej do aktywizacji zawodowej i gospodarczej  

środowiska branŜowego, jak równieŜ do ponoszenia kwalifikacji zawodowych, 
c) organizacja i wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego, 
d) działalność naukowa w zakresie nowych technologii, globalnej jakości oraz ich popularyzacja, 
e) współtworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu ochrony 

Ŝycia i zdrowia jego uczestników, 
f) propagowanie rozwiązań i  zachowań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, 
g) kształtowanie zasad etyki zawodowej członków środowiska, 
h) tworzenie warunków do współdziałania zrzeszonych w Izbie członków.      
 

       Cele i sposoby ich realizacji  
§ 6 

Do celów Izby naleŜy: reprezentowanie interesów członków zrzeszonych, aktywizacja zawodowa 
środowiska branŜowego, doskonalenie kwalifikacji zawodowych, organizacja szkolenia 
zawodowego, działalność popularno-naukowa w zakresie nowych technologii, globalnej jakości, 
współtworzenie warunków dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, 
kształtowanie etyki zawodowej środowiska. Izba jest reprezentantem członków wobec władz i 
administracji Rzeczpospolitej Polskiej.     
  



§ 7 
Izba realizuje swoje cele poprzez: 

a) udzielanie pomocy zawodowej, edukacyjnej, organizacyjnej oraz ekonomiczno-finansowej 
stowarzyszonym w niej członkom, 

b) organizowanie konferencji, narad, szkoleń, kursów, spotkań dyskusyjnych, odczytów, 
wykładów itp. 

c) inicjowanie opracowań i projektów aktów prawnych lub zmian obowiązujących przepisów w 
zakresie motoryzacji, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska 
naturalnego oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego, 

d) wydawanie prasy i wydawnictw zawodowych oraz współpracę z wydawnictwami branŜowymi, 
e) prowadzenie badań naukowo-technicznych oraz analizy i oceny problemów technicznych, 

organizacyjnych i oceny problemów technicznych, organizacyjnych oraz ekonomiczno-
finansowych branŜy motoryzacyjnej, 

f) prowadzenie badań naukowych oraz analizy i oceny problemów związanych z 
bezpieczeństwem oraz rozwojem ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy 
ochrony Ŝycia i zdrowia jego uczestników oraz upowszechniania ich wyników, 

g) prowadzenie badań naukowych oraz analizy i oceny problemów związanych z ochroną 
środowiska naturalnego oraz upowszechnianie ich wyników, 

h) upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz norm rzetelnego postępowania w działalności 
gospodarczej, realizowane w szczególności poprzez podejmowanie działań edukacyjnych w 
tym zakresie, 

i) współpracę z instytucjami branŜowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą, 
j) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i 

gospodarczymi w celu tworzenia organizacyjno-prawnych warunków rozwoju członków Izby 
oraz w celu poprawy i rozwoju warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony 
środowiska, 

k) tworzenie warunków polubownego i mediacyjnego rozstrzygania spraw pomiędzy członkami 
stowarzyszonymi w Izbie, 

l) kojarzenie interesów członków Izby z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie 
kooperacji, współpracy i trwałych powiązań gospodarczych 

 
III.  Członkowie Izby, ich prawa i obowi ązki  

§ 8 
     Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne, prowadzące działalność gospodarczą w branŜy 

motoryzacyjnej oraz podmioty z nimi współpracujące. 
 

§ 9 
     Nabycie członkostwa Izby następuje z chwilą przyjęcia pisemnej deklaracji osoby wskazanej w § 8 

przez Prezydium Rady (w formie uchwały). 
 

§ 10 
     Członkowie Izby nie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa i obowiązki przez swoich 

przedstawicieli, z tym, Ŝe jeden przedstawiciel moŜe reprezentować tylko jednego członka. 
 

§ 11 
     Członkom Izby przysługują prawa do: 

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby. 
2. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby. 
3. Korzystania ze świadczeń Izby w formie porad organizacyjnych i ekonomicznych oraz pomocy i 
świadczeń na zasadach preferencyjnych, określonych regulaminami na podstawie statutu. 

4. Zgłaszania wniosków, opinii i ocen w sprawie działalności Izby oraz jej organów statutowych. 
 

§ 12 
     Członek zobowiązany jest do: 

1. Przestrzegania postanowień statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów. 
2. Współdziałania w realizacji celów statutowych Izby. 
3. Przestrzegania zasad etyki zawodowej, norm rzetelnego postępowania i współŜycia 

społecznego. 
4. Regularnego opłacania składki członkowskiej. 



 
§ 13 

1.  Utrata członkostwa Izby moŜe nastąpić na skutek: 
a)  wygaśnięcia członkostwa, 
b)  skreślenia z listy, 
c)  wykluczenia członka.  

2.  Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku: 
a)  śmierci osoby fizycznej będącej członkiem Izby, 
b)  rezygnacji z członkostwa potwierdzonego pisemnym oświadczeniem, z odpowiednim 

wyprzedzeniem: 
- dwumiesięcznym, jeŜeli rezygnacja zbiega się z końcem roku (31 grudnia) i złoŜona została 
najpóźniej w październiku, 
- trzymiesięcznym - w innych okresach. 

3.  Skreślenie z listy członków moŜe nastąpić z powodu: 
a)  zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez ponad 3 miesiące, 
b)  zaprzestania działalności gospodarczej lub pozbawienia koncesji, w przypadku gdy członek Izby 

nie złoŜy rezygnacji w  okresie 3 miesięcy, ani nie podejmie działalności, 
c)  naruszenia innych obowiązków członka Izby (§ 12). 

4. Wykluczenie członka Izby moŜe nastąpić w przypadku uporczywego naruszania obowiązków 
członka Izby zawartych w § 12. 

5. Organem właściwym do rozstrzygania spraw, o których mowa w ust. 3 i 4, jest Prezydium Rady, 
który podejmuje stosowną uchwałę - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w sprawie 
o wykluczenie członka oraz rozpatrywanie odwołań - Prezydium Rady moŜe podjąć uchwałę o 
zawieszeniu w prawach członka Izby. 

6. Od uchwał Prezydium Rady, o których mowa w ust. 5 przysługuje stronie odwołanie do Rady Izby w 
terminie 30 dni od otrzymania uchwały. Odwołanie wymaga formy pisemnej. 

 
IV. Walne Zgromadzenie i organy Izby 

 
§ 14 

1. NajwyŜszą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie członków Izby. Członkowie Izby nie będący 
osobami fizycznymi są reprezentowani w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli. 

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy: 
      a/ wybór i odwołanie członków organów Izby, z zastrzeŜeniem § 15 punkt 4 oraz § 17 punkt 3, 
      b/ ustalanie rocznych i wieloletnich programów i kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji, 
      c/ uchwalanie zmian w statucie, 
      d/ rozstrzyganie odwołań od decyzji Rady Izby, 
      e/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów  Izby, w tym sprawozdania finansowego, 
      f/ udzielanie absolutorium organom Izby 

§ 15 
1. Organami Izby są: 

a) Rada Izby, 
b) Prezydium Rady, 
c) Komisja Rewizyjna. 
d) Komisja Rozjemcza, 

2. Kadencja Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej trwa 4 lata.  
3. Uchwały organów Izby zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 

członków. 
4. Organy Izby, z wyjątkiem Prezydium Rady, mogą dokooptować nowych członków na mandaty 

zwolnione, w liczbie nie większej niŜ 1/3 składu pochodzącego z wyboru, jednak tylko  
w przypadkach uzasadnionych interesem Izby i jeŜeli Walne Zgromadzenie nie jest przewidziane  
w okresie najbliŜszych 30 dni. 

5. Mandat z wyboru wygasa w przypadkach: 
     a) śmierci członka Organu 

b) rezygnacji z mandatu, 
c) cofnięcia mandatu z przyczyn i na zasadach określonych w statucie, 
d) upływu kadencji. 

 
 



§ 16 
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Izby, co roku, nie później niŜ do 30 czerwca, w tym 

sprawozdawczo - wyborcze, co cztery lata. 
2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Rada Izby z własnej inicjatywy, a takŜe na wniosek: 

Prezydium Rady, Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/4 członków Izby - w terminie 8 tygodni  
od formalnego zgłoszenia. 

3. Terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, proponowanym porządku obrad, Rada zawiadamia 
członków Izby z wyprzedzeniem nie mniejszym niŜ 14 dni, doręczając powiadomienie przez pocztę 
lub w inny sposób za pokwitowaniem. W przypadku zamierzonej zmiany statutu do zawiadomienia 
naleŜy załączyć projekt uchwały tych zmian. Za datę doręczenia zawiadomienia uwaŜa się datę 
wysłania listu poleconego. 

4. Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają jedynie członkowie Izby z zastrzeŜeniem § 10 i § 14. 
5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą, z głosem doradczym, goście zaproszeni przez Radę. 
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 

połowy członków Izby, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków z zastrzeŜeniem  
§ 26. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym, jeŜeli uchwała Walnego 
Zgromadzenia lub statut nie stanowią inaczej. 

 
§ 17 

1. Rada Izby wykonuje funkcje uchwałodawcze w zakresie kompetencji określonych w statucie oraz 
sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Izby. 

2. Radę Izby, zwanej dalej Rad ą, w składzie 12 – 18 osób fizycznych w głosowaniu t ajnym wybiera Walne 
Zgromadzenie . 

3. Rada wybiera ze swego grona Prezydium Rady liczące do 7 osób w tym: Prezesa Izby,  
do 3 Wiceprezesów, Sekretarza Rady i do 2 członków Prezydium Rady. 

4. Do kompetencji Rady naleŜy w szczególności: 
a) zatwierdzanie planów finansowych, uchwalanie budŜetu, oraz podejmowanie decyzji co do 

sposobu wykorzystania wypracowanego przez Izbę dochodu. 
b) uchwalanie regulaminu pracy Rady i zatwierdzanie regulamin Prezydium Rady, 
c) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i zbycia lub obciąŜania nieruchomości, 
d) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia komisji problemowych, zespołów ekspertów i 

doradców 
e) składanie sprawozdań z działalności Rady Walnemu Zgromadzeniu, 
f) przyjmowanie projektów uchwał i innych istotnych materiałów przygotowanych na Walne 

Zgromadzenie, 
g) podejmowanie uchwał w sprawie współpracy z innymi organizacjami, izbami i organizacjami 

społecznymi oraz określanie jej  form i zasad, 
h) podejmowanie uchwał i rozstrzygnięć w innych sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji 

Walnego Zgromadzenia, Komisji Rozjemczej. 
i) wybór i odwoływanie członków Prezydium Rady. 
j) powoływanie oddziałów i przedstawicielstw Izby. 
k) powoływanie i odwoływanie dyrektora oddziału i przedstawicielstwa. 
l) powołanie spółek prawa handlowego i podejmowanie uchwał o objęciu udziałów w innych 

podmiotach prawa handlowego. 
 
5. Członkowie Rady wykonują swoje prawa osobiście. 
6. Rada odbywa posiedzenia, co najmniej 4 razy w roku. 
7. Posiedzenia Rady zwołują: Prezesa Izby, jeden z wiceprezesów Izby z własnej inicjatywy,  

na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady. 
8. Rada Izby moŜe ustalić dla członka Prezydium Rady wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. 

 
§ 18 

1. Izbą kieruje i reprezentuje na zewnątrz Prezydium Rady. 
a) Prezydium Rady jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłową 
działalność Izby. 
b) Prezes Izby kieruje pracami Rady oraz jej Prezydium. 
c) Prezes Izby nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych Izby oraz pełni funkcję pracodawcy  
w rozumieniu kodeksu pracy w odniesieniu do Dyrektora Biura Izby 



2. Do kompetencji Prezydium Rady naleŜy kierowanie działalnością Izby. 
3. Do zadań Prezydium Rady w szczególności naleŜy: 

a) Zatwierdzenie projektów programu działania Izby, projektów planów finansowych oraz budŜetu, 
b) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Izby, 
c) gospodarowanie majątkiem Izby z zastrzeŜeniem, § 17 ust. 4 pkt. C, 
d) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących Biura Izby. 
e) ustalenie wysoko ści wpisowego i wysoko ści składek członkowskich 

4. Prezydium Rady sporządza tekst jednolity statutu po zarejestrowaniu w sądzie rejestrowym zmiany 
statutu dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

§ 19 
1. Komisję Rozjemczą Izby, w składzie 3-7 osób, wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie. 
2. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
3. Szczegółowe zasady pracy Komisji określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie  

i obowiązujące w tym zakresie przepisy. 
4. Do kompetencji Komisji Rozjemczej naleŜy w szczególności: 

a) rozpatrywanie zarzutów przeciwko członkom Izby o naruszenie statutu i zasad etyki zawodowej, 
b) wnioskowanie do Prezydium Rady o skreślenie lub wykluczenie i zawieszenie członka w 

prawach, 
c) prowadzenie postępowania mediacyjnego na wniosek zainteresowanych stron, 
d) rozstrzyganie sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego, pomiędzy 

członkami Izby i innymi podmiotami gospodarczymi - jeŜeli wyraŜają na to zgodę. 
5. Członkowie Komisji Rozjemczej pełnią swoją funkcję osobiście. 
 

§ 20 
1. Komisję Rewizyjną w składzie 3 - 7 osób wybiera w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie.  
2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
3. Regulamin pracy Komisji uchwala Walne Zgromadzenie. 
4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej naleŜy przede wszystkim: 

a) badanie sprawozdań finansowych, 
b) wnioskowanie udzielania absolutorium dla Rady, 
c) kontrola przestrzegania prawa i statutu przez organy Izby, 
d) składanie sprawozdań ze swej działalności oraz wyników kontroli Walnemu Zgromadzeniu. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję osobiście. 
 

§ 21 
1. Do obsługi Izby powołuje się Biuro Izby. 
2. Biurem Izby kieruje Dyrektor Biura, z którym umowę o pracę zawiera Prezydium Rady. 
3. Biuro Izby realizuje zadania Izby - wykonując uchwały i zalecenia Prezydium Rady na zasadach 

określonych w regulaminie organizacyjnym. 
4. Do obowiązków i kompetencji Dyrektora Biura Izby naleŜy w szczególności: 

a) składanie Prezydium Rady Izby sprawozdań z działalności biura, 
b) przedkładanie Prezydium Rady projektu planu działania, budŜetu oraz planów finansowych i 

źródeł ich pokrycia, 
c) organizowanie i nadzorowanie pracy Biura. 

5. Dyrektor Biura Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy 
 

§ 22 
1. Powołane przez Radę oddziały i przedstawicielstwa słuŜą realizacji zadań statutowych, pracują w 

oparciu o przyjęte przez Prezydium Rady Izby i zatwierdzone przez Radę regulaminy. 
2. Oddziały i przedstawicielstwa są kierowane przez dyrektora oddziału lub przedstawicielstwa. 
3. Dyrektor oddziału bądź przedstawicielstwa jest odpowiedzialny za jego pracę przed władzami Izby. 
4. Oddziały lub przedstawicielstwa są jednostkami regulaminowymi. 
 
V. Majątek i źródła dochodów Izby    

§ 23 
                                                       

1. Majątek Izby tworzą nieruchomości, środki pienięŜne i prawa majątkowe. 
2. Na dochody Izby składają się następujące wpływy: 

a) wpisowe i składki członkowskie, 



b) darowizny, spadki i zapisy, 
c) wpisowe i składki na fundusze celowe, 
d) z odpłatnych świadczeń Izby, 
e) z własnej działalności, 
f) z innych źródeł. 

3. Izba moŜe prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Dochód z działalności 
gospodarczej Izby słuŜy realizacji celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału 
miedzy jej członków. 

 
§ 24 

Rada Izby okre śla sposoby i terminy wpłat składek członkowskich 
 

§ 25 
Zobowiązania finansowe zaciąga oraz oświadczenia woli w imieniu Izby składa dwóch członków 
Prezydium Rady oraz pełnomocnicy działający w ramach umocowania. 

 
VI. Zmiana statutu. Rozwi ązanie Izby 

§ 26 
1. Uchwałę w sprawie zmian statutu, bądź rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie 

większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Izby, a w drugim terminie - 
bez względu na liczbę obecnych. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby - Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora  
i ustala cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby. 

 
VII. Przepisy ko ńcowe  

§ 27 
      W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie obowiązujące w Rzeczypospolitej 

Polskiej przepisy prawa. 
 
_______________________________________ 
Statut uchwalono 7.04.1994 r., znowelizowano 12.06.1996, Znowelizowano 15.06.2004. 
Znowelizowany 27.06.2007r. znowelizowano 24 czerwca 2009 r.  
 
 

 


