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STATUT 
 

POLSKO-WŁOSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 

§ 1 
 

1. Polsko-Włoska Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego, 

reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej członków, w zakresie prowadzonej przez nich 

działalności gospodarczej. 

2. Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35 poz.195 

z pózn.zm), zwanej dalej Ustawą oraz niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą Izby jest miasto Lublin. 

2. Izba działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Włoch oraz krajów trzecich. 

3. Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały, a także jednostki organizacyjne dla prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

4. Dochód z działalności gospodarczej Izby służy realizacji celów statutowych. 

 

§ 3 

 

Izba nabywa osobowość prawną z dniem wpisu do rejestru izb gospodarczych. 

 

§ 4 

 

1. Nazwa Izby brzmi: 

a. w języku polskim: POLSKO-WŁOSKA IZBA GOSPODARCZA. 

b. w języku włoskim: CAMERA DI COMMERCIO POLACCO-ITALIANA 

c. w języku angielskim: POLISH-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE. 
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ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 
§ 5 

 

1. Do zadań Izby należy: 

a. przyczynianie się do rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską  

i Republiką Włoską, 

b. ochrona i reprezentowanie interesów członków izby w zakresie ich działalności gospodarczej,  

w szczególności wobec organów państwowych i samorządowych oraz organizacji krajowych  

i międzynarodowych, 

c. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie norm 

rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, 

d. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw 

gospodarczych członków, 

e. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagającej działalność gospodarczą członków 

Izby w tym zwłaszcza informacji rynkowej, inwestycyjnej, prawnej, podatkowej i finansowo-

ekonomicznej, 

f. udzielanie pomocy w rozwoju i racjonalnym wykorzystaniu potencjału produkcyjnego, 

usługowego i handlowego dla obu krajów, 

g. propagowanie i upowszechnianie osiągnięć produkcyjnych, technicznych, naukowych i 

organizacyjnych. 

h. promowanie wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami obu krajów, 

i. informowanie o działalnościach gospodarczych członków Izby, w szczególności podczas targów, 

eventów, spotkań oraz we wszelkich mediach, 

j. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 

k. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz 

rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 

 

§ 6 

 

1. Izba realizuje zadania statutowe w szczególności poprzez: 

a. współpracę z organami i agendami państwowymi i samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

gospodarczymi krajowymi i międzynarodowymi, w celu współtworzenia warunków i podstaw 

prawnych dla prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej członków Izby oraz ochrony i 

reprezentacji ich interesów, 
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b. inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej 

oraz prezentowanie opinii członków Izby w tych sprawach, 

c. organizowanie szkoleń,  udzielania wsparcia marketingowego, ekonomicznego i prawnego w 

zakresie działalności członków Izby, 

d. organizowanie imprez handlowych, promocyjnych i szkoleniowych jak w szczególności targów i 

wystaw krajowych i międzynarodowych, seminariów i konferencji związanych z działalnością Izby 

i jej promocją w celu popierania i rozwoju polsko-włoskiej współpracy gospodarczej i działalności 

Izby oraz jej członków, 

e. organizowanie imprez handlowych, promocyjnych i szkoleniowych jak w szczególności targów i 

wystaw krajowych i międzynarodowych, seminariów i konferencji związanych z działalnością 

innych Izb gospodarczych, z którymi Polsko-Włoska Izba Gospodarcza ma podpisane umowy o 

współpracy, ich promocją w celu popierania i rozwoju współpracy gospodarczej pomiędzy 

członkami różnych Izb, 

f. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi Izbami przemysłowo-

handlowymi o innymi organizacjami samorządu gospodarczego, 

g. wydawanie członkom Izby, na ich wniosek, opinii niezbędnych do rozwijania działalności 

gospodarczej, 

h. organizowanie sądownictwa polubownego, podejmowania mediacji oraz uczestniczenie na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach w postępowaniu sądowym w związku z 

działalnością gospodarczą członków Izby, 

i. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej, wydawniczej, promocyjnej i 

doradczej dla realizacji zadań statutowych Izby,  

j. powoływanie zespołów kolegialnych, komisji, sekcji, biur i jednostek organizacyjnych dla 

wypełniania zadań statutowych Izby, 

k.  dokonywanie ocen i analiz wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących 

prowadzenia działalności gospodarczej i przekazywania ich członkom oraz właściwym organom 

państwowym i samorządowym, 

l. prowadzenie działalności pożytku publicznego odpłatnej i nieodpłatnej w sferze zadań 

publicznych, zgodnych z zadaniami Izby. 

 

CZŁONKOWIE IZBY, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 7 

 

1. Członkiem Izby mogą być prowadzące działalność gospodarczą podmioty polskie i podmioty 

zagraniczne w rozumieniu przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. 
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2. Członkowie Izby będący osobami prawnymi są reprezentowani w Izbie przez swoje właściwe organy 

lub pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa osobiście lub 

przez pełnomocników. 

 

§ 8 

      

1. Założyciele Izby stają się członkami Izby z chwilą wpisania Izby do rejestru izb gospodarczych. 

2. Założyciele Izby po wpisaniu Izby do rejestru izb gospodarczych zobowiązani są do wpłacenia 

wpisowego. 

3. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie decyzji Rady Izby, po uprzednim złożeniu 

deklaracji członkowskiej. Obowiązkiem nowoprzyjętego członka jest wpłacenie składki członkowskiej 

w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym został przyjęty w poczet członków Izby. 

Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby. Do czasu odbycia 

pierwszego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby wysokość składki członkowskiej 

określa Zgromadzenie Założycielskie Izby. 

4. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członów Izby zainteresowany podmiot może w terminie 30 

dni od daty doręczenia mu decyzji Rady Izby w tym przedmiocie, odwołać się do Walnego 

Zgromadzenia Członków Izby. Odwołanie winno być skierowane na ręce Prezesa Izby lub 

zastępującego do Wiceprezesa Rady. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członów 

Izby a jego decyzja jest ostateczna. W przypadku uwzględnienia odwołania za datę przyjęcia w poczet 

członków Izby uważa się datę uchwały Walnego Zgromadzenia Członów w tej sprawie. 

 

§ 9 

  

1. Izba nie posiada uprawnień władczych w stosunku do swoich członków, a jej działalność nie może 

naruszać samodzielności członków ani wkraczać w ich sprawy wewnętrzne. 

 

§ 10 

 

1. Członkowie Izby mają prawo: 

a. wybierać i być wybieranymi do organów Izby, 

b. korzystać na preferencyjnych zasadach, określonych regulaminami uchwalonymi przez Radę Izby 

z wszystkich form działalności Izby, 

c. korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez Radę Izby, 

d. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Izby i stanowiska jej organów w 

poszczególnych sprawach związanych z realizacją jej zadań statutowych, organom Izby, 



5 
 

e. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków Izby, 

f. uczestniczyć w powoływanych przy Izbie zespołach kolegialnych, komisjach, sekcjach i innych 

organach kolegialnych. 

2. Członkowie Izby zobowiązani są do: 

a. kierowania się w swej działalności gospodarczej zasadami etyki i normami rzetelnego 

postępowania, 

b. przestrzegania postanowień Statutu Izby, regulaminów oraz uchwał podjętych przez jej organy, 

c. udziału w realizacji celów statutowych Izby, 

d. regularnego opłacania składek członkowskich, 

e. dbania o dobre imię Izby i jej członków. 

 

§ 11 

 

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej określa Walne Zgromadzenie Członków.  

2. Na okres do czasu odbycia pierwszego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby wysokość 

rocznej składki członkowskiej ustala Zgromadzenie Założycielskie Izby. 

3. Składkę wnosi się przelewem na rachunek bankowy Izby w terminie do końca roku kalendarzowego. 

4. W przypadku braku środków Walne Zgromadzenie Członków Izby może w trakcie roku podjąć uchwałę 

o podwyższeniu wysokości składki. Różnicę pomiędzy dotychczasową a podwyższoną składką 

członkowie obowiązani są wpłacić w terminie miesiąca od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków 

Izby w tej sprawie. 

 

§ 12 

 
1. W sytuacji, gdy środki finansowe pochodzące ze składek członków okażą się niewystarczające, Rada 

Izby może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do najpilniejszych i najistotniejszych dla Izby i 

jej członków. 

 

§ 13 

 

1. Członkostwo w Izbie ustaje: 

a. na skutek wystąpienia - z dniem złożenia przez członka pisemnego oświadczenia  o wystąpieniu 

z Izby, skierowanego do Rady Izby, 

b. na skutek skreślenia z listy członków z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa - w 

szczególności z dniem zakończenia postępowania likwidacyjnego wobec członka lub zaprzestania 
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działalności gospodarczej lub śmierci, albo z dniem powzięcia wiadomości przez  Izbę o tych 

faktach, 

c. na skutek wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu lub 

uchwał organów Izby, w szczególności niezapłacenia w terminie składki członkowskiej w pełnej 

wysokości, lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo godzi w jej dobre 

imię. 

2. Skreślenie i wykluczenia z listy członków następuje w drodze uchwały Rady Izby. 

3. Podjęcie uchwały o wykluczeniu członka następuje po złożeniu przez niego wyjaśnień a w przypadku 

ich nie złożenia w zakreślonym poniżej terminie, po upływie terminu do ich złożenia. 

4. Termin do złożenia wyjaśnień wynosi 15 dni od daty doręczenia członkowi pisma zawiadamiającego 

go o konieczności złożenia wyjaśnień w sprawach wskazanych przez Radę Izby w tym piśmie. 

5. Wykluczonemu członkowi służy prawo wniesienia odwołania od uchwały Rady Izby o wykluczeniu do 

Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 15 dni od daty doręczenia mu uchwały w tej sprawie. 

Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie członka w sprawie wykluczenia na swym 

najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uwzględnienie lub 

nieuwzględnienia odwołania jest ostateczna. 

6. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków, za datę wykluczenia 

uważa się datę podjęcia uchwały o wykluczeniu przez Radę Izby. 

 

ORGANY IZBY 

 

§ 14 

 

1. Organami Izby są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków, 

b. Rada Izby, 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 

uprawnionych do głosowania i biorących w nim udział, o ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej. 

3. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia danego organu. 

4. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzeniu organu na wniosek co najmniej 1/5 liczby 

uczestniczących w posiedzeniu. 

5. Podjęcie uchwały przez Radę Izby w sprawie wykluczenia członka wymaga większości 2/3 głosów 

biorących udział w głosowaniu przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. 
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6. Wybory do Rady Izby, w tym Prezesa Izby i Wiceprezesów Izby, oraz do Komisji Rewizyjnej 

dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród  kandydatów zgłoszonych przez członków Izby. 

Odwołanie następuje w tym samym trybie. 

7. Kadencja Rady Izby, w tym Prezesa Izby i Wiceprezesów Izby trwa 5 lat i upływa z dniem odbycia 

Walnego Zgromadzenia Członków dokonującego skwitowania działalności Rady Izby za ostatni rok jej 

kadencji. 

8. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat i upływa wraz z kadencją Rady Izby. 

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

 

§ 15 

 

1. Walne Zgromadzenie Członków Izby, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem, jest najwyższą władzą Izby 

- władną do decydowania we wszelkich sprawach związanych z działalnością Izby. Walne 

Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. 

2. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

 

§ 16 

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Izby raz w roku do końca drugiego 

kwartału roku następującego po roku objętym sprawozdaniem Rady Izby z jej działalności. 

2. Rada Izby zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie: 

a. na wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Izby, lub 

b. własnej inicjatywy, lub 

c. na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Członkowie lub Przewodniczący Komisji Rewizyjnej występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno zostać zwołane nie później niż w ciągu 6 tygodni od daty 

zgłoszenia wniosku o jego zwołanie. 

4. Rada Izby zobowiązana jest powiadomić wszystkich członków o terminie, miejscu, porządku obrad 

oraz drugim terminie zwoływanego Walnego Zgromadzenia listem poleconym wysłanym na 14 dni 

przez terminem walnego zgromadzenia. 

5. Drugi termin może być tym samym dniem co podany w zawiadomieniu pierwszy termin, a musi się 

różnić jedynie godziną rozpoczęcia posiedzenia. Różnica musi wynosić min. 2 godziny między 

terminami rozpoczęcia posiedzeń. 
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6. Zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w 

sprawach objętych porządkiem obrad wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego 

Zgromadzenia, chyba że na Walnym Zgromadzeniu obecni są wszyscy członkowie Izby. 

7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecni są wszyscy członkowie Izby, Walne Zgromadzenie może 

rozważyć także sprawy nie objęte porządkiem obrad określonym w zawiadomieniu zwołującym Walne 

Zgromadzenie i podejmować uchwały także w sprawach nie objętych tym porządkiem. 

8. Dopuszcza się powiadomienie o Walnym Zgromadzeniu drogą mailową, o ile Członek Izby wyraził 

zgodę na zawiadomienie drogą mailową podając swój adres e-mail. 

 

§ 17 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji, 

2) zatwierdzanie bilansów (rocznych sprawozdań finansowych), 

3) wybór i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Rady Izby, w tym Prezesa Izby i Wiceprezesów Izby 

oraz członków Komisji Rewizyjnej, 

4) uchwalanie regulaminów Izby,, 

5) zatwierdzanie uchwalonych przez Radę Izby rocznych planów finansowych Izby oraz sprawozdań Rady 

Izby a także udzielanie Radzie Izby absolutorium na podstawie sprawozdań  Komisji Rewizyjnej w tym 

przedmiocie, 

6) uchwalanie zmian Statutu Izby, 

7) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia przez Izbę działalności gospodarczej i określenie jej 

przedmiotu, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby, 

10) podejmowanie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej 

rozwiązania, 

11) podejmowanie zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu uchwał o pokryciu ze 

środków członków kosztów działalności Izby przewyższających kwotę składek i środków uzyskanych 

przez Izbę z innych źródeł, 

12)  rozpatrywanie innych spraw przekazanych niniejszym Statutem do kompetencji Walnego 

Zgromadzenia. 

 

§ 18 

1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2/5 członków 

Izby lub ich pełnomocników. 
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2. W przypadku braku quorum określonego w ust.1 Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie 

wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i jest władne do podejmowania 

uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych 

członków Izby lub ich pełnomocników. 

3. Każdy członek Izby obecny na Walnym Zgromadzeniu lub reprezentowany na nim przez pełnomocnika 

ma jeden głos. 

 

RADA IZBY 

 

§ 19 

 

1. Rada Izby składa się z 6 do 12 członków, w tym Prezesa Izby i z dwóch do czterech Wiceprezesów Izby, 

wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Radę Izby, Prezesa Izby i Wiceprezesów Izby na pierwszą 

kadencję wybiera w głosowaniu tajnym Zgromadzenie Założycielskie Izby. 

2. Pracami Rady Izby kieruje Prezes Izby, a w jego zastępstwie Wiceprezes Izby.  

3. Do Rady Izby nie mogą być powoływani pracownicy Biura Izby. 

4. W razie rezygnacji z funkcji członka Rady Izby, Prezesa Izby lub Wiceprezesa Izby albo powstania 

wakatu w Radzie Izby lub na stanowisku Prezesa Izby lub Wiceprezesa Izby z innych przyczyn w okresie 

kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje wyborów uzupełniających na wakujące funkcje, 

na okres do końca kadencji. 

5. Rada Izby winna zwołać Walne Zgromadzenie celem dokonania wyborów uzupełniających w terminie 

8 tygodni od powstania wakatu lub powzięcia o tym fakcie wiadomości. 

 

§ 20 

 

1. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na 6 miesięcy. 

2. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes Izby, listem poleconym wysłanym co najmniej na 10 dni przed 

terminem posiedzenia - z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 osób zasiadających w 

Rady Izby. 

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Izby musi być wysłane do każdej osoby zasiadającej w 

Radzie Izby oraz powinno podawać dzień i godzinę drugiego terminu posiedzenia Rady. 

4. Dopuszcza się powiadomienie o posiedzeniu Rady Izby drogą mailową, o ile Członek Rady Izby wyraził 

zgodę na zawiadomienie drogą mailową podając swój adres e-mail. 

5. Posiedzeniom Rady Izby przewodniczy Prezes Izby lub wskazany przez Prezesa Izby Wiceprezes Izby. 

W sytuacji gdyby żaden z Wiceprezesów Izby nie mógł brać udziału w posiedzeniu Rady Izby, Prezes 

Izby może wyznaczyć przewodniczącego z pośród pozostałych Członków Rady Izby. 
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6. Rada Izby władna jest do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 2/5 osób zasiadających 

w Radzie Izby. 

7. W przypadku braku quorum określonego w ust. 2 posiedzenie Rady Izby odbywa się w drugim 

terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia, i jest władne do podejmowania 

uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych osób 

zasiadających w Rady Izby. 

8. Drugi termin może być tym samym dniem co podany w zawiadomieniu pierwszy termin, a musi się 

różnić jedynie godziną rozpoczęcia posiedzenia. Różnica musi być nie mniejsza niż 2 godziny między 

rozpoczęciem pierwszego i drugiego posiedzenia Rady Izby. 

9. Każda osoba zasiadająca w Radzie Izby, obecna na posiedzeniu ma jeden głos. 

10. Uchwały Rady Izby podejmowane są zwykłą większością głosów osób biorących udział w głosowaniu. 

W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Izby lub osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady. 

11. Prezes Izby lub zastępujący go Wiceprezes Izby może zapraszać na posiedzenia Rady Izby inne osoby, 

jeżeli jest  to celowe z uwagi na przedmiot obrad. 

 

 
§ 21 

 
1. Rada Izby  kieruje pracami Izby i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Rady Izby należy w szczególności: 

a. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

b. podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków Izby, 

c. ustalanie rocznych planów gospodarczo-finansowych Izby, na podstawie kierunków działalności 

ustalonych przez Walne Zgromadzenie, 

d. podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia przez Izbę nieruchomości, przedsiębiorstw i 

środków trwałych o wartości przekraczającej 100.000 zł (sto tysięcy złotych), 

e. ustalanie terminu i porządku obrad oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

f. uchwalanie zasad działalności finansowej Izby, w tym rocznych planów finansowych oraz 

dokonywanie w nich zmian w trakcie roku, jeśli będą wymagały tego potrzeby Izby, 

g. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby, 

h. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia przedstawicielstw i oddziałów Izby i określanie   

zasad ich działalności, 

i. wykładania postanowień Statutu, 

j. zarząd majątkiem Izby, 

k. uchwalanie regulaminów preferencyjnych zasad korzystania przez członków z form działalności 

Izby, 

l. opiniowanie kandydatur na stanowisko Dyrektora Biura Izby i jednostek wyodrębnionych, 
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m. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu, 

n. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby, 

o. przygotowywanie wniosków, opinii i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia, 

p. ustalanie zasad korzystania przez członków ze znaku firmowego Izby, 

q. podejmowanie decyzji o tworzeniu w ramach przyjętych rocznych planów finansowych funduszy 

Izby i określenie zasad ich wykorzystania, 

r. określenie stanowiska Izby w sprawach prezentowanych organom i agendom państwowym i 

samorządowym, organizacjom samorządu gospodarczego i organizacjom międzynarodowym, 

s. rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy członkami Izby, 

t. kształtowanie zasad etyki handlowej (kupieckiej), 

u. podejmowanie uchwał i czynności w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów 

Izby. 

 

§ 22 

 

1. Prezes Izby, a pod jego nieobecność zastępujący go Wiceprezes Izby: 

a. kieruje pracami Rady Izby i zwołuje jej posiedzenia oraz im przewodniczy, kierując obradami, 

b. organizuje działalności Izby na podstawie uchwał Rady Izby, 

przygotowuje wnioski i projekty uchwał Rady Izby we wszystkich sprawach należących do jej 

kompetencji, 

c. przygotowuje projekty sprawozdań z działalności Izby i Rady Izby, 

d. nadzoruje wykonanie uchwał Rady Izby i Rady Izby, 

e. wykonuje inne zadania zlecone przez Radę Izby i Walne Zgromadzenie. 

2. Dla wykonywania  przypisanych mu czynności Prezes Izby korzysta z podległego mu Biura Izby. 

 

§ 23 

 

1. Prezes Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa. 

2. Stosunek pracy z Prezesem Izby nawiązuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Izby. 

3. Rada Izby określa składniki i wysokość wynagrodzenia Prezesa Izby. 

4. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa Izby swoich obowiązków zastępuje 

go wskazany przez Prezesa Izby Wiceprezes Izby. 

5. Dla kierowania pracami Biura Izby, Prezes Izby powołuje, po zasięgnięciu opinii Rady Izby, Dyrektora 

Biura Izby, określając warunki zawieranej z nim umowy o pracę i wysokość wynagrodzenia. 
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6. Dyrektor Biura Izby podlega bezpośrednio Prezesowi Izby a w czasie jego nieobecności zastępującemu 

go Wiceprezesowi Izby. 

7. Prezes Izby w porozumieniu z Wiceprezesami Izby określa zakres jego obowiązków. 

    

   

KOMISJA REWIZYJNA 

 

§ 24 

 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Izby zwykłą 

większością głosów, w głosowaniu tajnym. Komisję Rewizyjną na pierwszą kadencję wybiera 

Zgromadzenie Założycieli Izby. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, który kieruje pracą komisji. 

3. Do kompetencji Komisji  należy: 

a. kontrola bieżącej i rocznej gospodarki finansowej Izby, jej organów i Biura Izby pod względem jej 

zgodności z obowiązującymi przepisami, Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków 

Izby, 

b. badanie dokumentów rachunkowych Izby oraz zgodności wydatków z rocznym planem 

finansowym Izby, 

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków Izby wniosków w przedmiocie udzielenia 

skwitowania działalności organów Izby za okres sprawozdawczy (pokrywający się z rokiem 

kalendarzowym), 

d. dokonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie Członków Izby lub Radę 

Izby, 

e. wydawanie opinii w sprawach związanych z naruszeniem postanowień Statutu przez Członków 

Izby. 

 

MAJĄTEK IZBY 

 

§ 25 

 

1. Majątek Izby stanowią nieruchomości, środki rzeczowe i finansowe oraz prawa majątkowe. 

2. Dochodami Izby są: 

a. wpisowe, 

b. wpływy ze składek członkowskich, 
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c. wpływy z własnej działalności gospodarczej, która może być prowadzona dla realizacji celów 

statutowych, 

d. dochody z majątku Izby, 

e. subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy od osób fizycznych i prawnych, instytucji, organów 

i agend państwowych i samorządowych, organizacji krajowych i międzynarodowych, 

f. dochody z odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego. 

3. Izba może tworzyć fundusze: 

a. fundusz statutowy, 

b. zakładowe fundusze socjalne i pracownicze oraz inne fundusze celowe tworzone w oparciu o 

przepisy dotyczące gospodarki finansowej i uchwały organów Izby. 

4. Koszty działalności Izba pokrywa z dochodów określonych w ust.2. 

5. Przedmiotem działalności gospodarczej Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej jest: 

1) PKD 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych; 

2) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych; 

3) PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; 

4) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 

i zarządzania; 

5) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej; 

6) PKD 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami; 

7) PKD 82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; 

8) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

9) PKD 94.11.Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców; 

10) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych. 

11) PKD 58.11.Z - Wydawanie książek; 

12) PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); 

13) PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet; 

14) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; 

15) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów 

telewizyjnych; 

16) PKD 59.12.Z - Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i 

programami telewizyjnymi; 

17) PKD 59.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza; 

18) PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i 

podobna działalność; 

19) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych; 

20) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji; 
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21) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; 

22) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi; 

23) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywanie na zlecenie; 

24) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne (Sekcja ta obejmuje: - działalność 

profesjonalną, naukową i techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej); 

25) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych; 

26) PKD 72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i 

humanistycznych; 

27) PKD 85.59 B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

28) PKD 73.12.Z - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i 

telewizji; 

29) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (Sekcja ta obejmuje: - działalność profesjonalną, naukową i 

techniczną wymagającą wiedzy specjalistycznej); 

30) PKD 82.19.Z - przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność 

wspomagająca prowadzenie biura. 

6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

 

 

REPREZENTACJA 

 

§ 26 

 

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby, w tym w zakresie jej praw i obowiązków 

majątkowych upoważniony jest Prezes Izby jednoosobowo, dwaj Wiceprezesi Izby łącznie lub 

Wiceprezes Izby łącznie z członkiem Rady Izby.  

2. Rada Izby może ustanowić dla dokonania poszczególnych czynności w imieniu Izby pełnomocników, 

określając zakres ich umocowania. 

 

ZMIANY STATUTU 

 

§ 27 
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Zmian statutu dokonuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Izby lub jednej piątej członków Izby. 

Uchwały w przedmiocie zmian statutu zapadają większością 2/3 głosów obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu Nadzwyczajnym. 

 

ROZWIĄZANIE IZBY 

 

§ 28 

 

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy członków Izby. 

2. W przypadku braku quorum określonego w ust.1 Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie 

wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i jest władne do podejmowania 

uchwały w przedmiocie likwidacji Izby, jeżeli liczba obecnych członków lub ich pełnomocników wynosi 

co najmniej 1/3 członków Izby. 

3. Między pierwszym i drugim oraz kolejnymi terminami zwołania Walnego Zgromadzenia w 

przedmiocie likwidacji Izby musi być zachowany 7-dniowy odstęp czasowy. 

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie obowiązane jest wyznaczyć 

likwidatora. Likwidator zobowiązany jest po zakończeniu likwidacji (rozwiązania) zwołać w terminie 3 

miesięcy od daty zakończenia likwidacji Walne Zgromadzenie i przedstawić mu sprawozdanie z 

likwidacji. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia 

sprawozdania likwidatora winna zostać złożona wraz ze sprawozdaniem do rejestru izb 

gospodarczych. 

5. W przypadku rozwiązania Izby, Walne Zgromadzenie określi przeznaczenie majątku pozostałego po 

zakończeniu likwidacji (rozwiązania). 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 29 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 

r. (z uwzględnieniem późniejszych jej zmian) o Izbach gospodarczych oraz inne obowiązujące  przepisy 

prawa. 

2. Wybrani w głosowaniu tajnym przez członków założycieli  Prezes Izby i Wiceprezesi Izby upoważnieni 

są do dokonywania czynności związanych z rejestracją Izby w imieniu członków założycieli oraz Izby i 

pełnią swe funkcje do upływu pierwszej kadencji władz Izby i wyboru władz Izby drugiej kadencji. 
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3. Statut niniejszy został uchwalony przez członków założycieli Polsko-Włoskiej Izby Gospodarczej w dniu 

2 kwietnia 1998 r. na dowód czego członkowie założyciele złożyli swe podpisy. 

4. Statut niniejszy został zmieniony w dniu 27 marca 2019 roku. 

 

 

 

 

………………………………………………..………….    …….………………………………………………………… 

   Jan Czaja       Izabela Byzdra 


