Załącznik do Uchwały Nr 5/2008
z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Jednolity tekst
Statutu
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej
§1
1. Tworzy się izbę gospodarczą pod nazwą „Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej",
zwana dalej „Izbą".
2. Siedzibą Izby jest Miasto Stołeczne Warszawa.
3. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Izba ma osobowość prawną.
§2
1. Celem działania Izby, jako organizacji samorządu gospodarczego, jest reprezentowanie
wspólnych interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków w zakresie ich
działalności usługowej, wytwórczej i handlowej w szczególności wobec organów
państwowych i samorządowych.
2. Podstawowymi zadaniami Izby są:
1) uczestniczenie w przygotowaniu oraz wyrażaniu opinii o projektach rozwiązań
dotyczących funkcjonowania i rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce,
2) wyrażanie ocen o wdrożonych rozwiązaniach prawnych oraz podejmowanie
interwencji w przypadku zagrożeń interesów komunikacji miejskiej w Polsce,
3) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
4) stwarzanie warunków do równoprawnej konkurencji,
5) monitorowanie funkcjonowania komunikacji miejskiej,
6) organizowanie współpracy członków Izby w zakresie:
− rozwiązywania problemów obsługi komunikacyjnej miast,
− organizacji i finansowania przedsiębiorstw komunikacyjnych,
− systemów informatycznych oraz sterowania ruchem,
− systemów wnoszenia opłat,
− rozwiązywania problemów technicznych komunikacji miejskiej,
− jakości świadczonych usług,
7) rozpowszechnianie informacji i szkolenia,
8) organizowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinach określonych w statucie,
9) stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i
pojednawczego w związku z działalnością gospodarczą jej członków,
10) podejmowanie w ramach prowadzonej przez Izbę działalności gospodarczej wspólnych
przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych.
§3
Przedmiotem działalności Izby jest:
-94.11,Z; Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
-58.11.Z*; Wydawanie książek,
-58.12.Z*; Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
-58.14.Z*; Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
-58.19.Z*; Pozostała działalność wydawnicza,

-47.99.Z*; Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami,
-55.20.Z*; Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
-62.01.Z*; Działalność związana z oprogramowaniem,
-62.02.Z*; Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
-62.03.Z*; Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
-63.11.Z*; Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność,
-62.09.Z*; Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych,
-73.20.Z; Badanie rynku i opinii publicznej,
-70.21.Z; Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
-70.22.Z*; Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania,
-71.20.B; Pozostałe badania i analizy techniczne,
-73.12.B; Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
-73.12.C; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
elektronicznych (internet),
-73.12.D; Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych
mediach,
-74.30.Z; Działalność związana z tłumaczeniami,
-82.30.Z; Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
-85.59.B; Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
-74.90.Z*; Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana.
§4
1. Przy Izbie działają komisje branżowe mające charakter pomocniczy i doradczy w pracach
Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Komisje branżowe powołuje Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu
zgodnie z wynikającymi potrzebami.
3. Komisje branżowe działają zgodnie z regulaminem komisji zatwierdzanym przez Radę
Nadzorczą.
§5
1. Członkami Izby mogą być przewoźnicy i organizatorzy komunikacji miejskiej a także
przedsiębiorcy z otoczenia systemowego komunikacji miejskiej.
2. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne i w niczym nie ogranicza samodzielności i
samorządności członków Izby.
§6
1. Członkowie Izby mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyboru do wszystkich władz Izby,
2) brania udziału osobiście lub przez swych przedstawicieli w Walnym Zgromadzeniu

Członków Izby i w wyborach organów Izby z prawem l głosu,
3) współdecydowania o programie działania Izby w drodze podejmowanych w tym
zakresie uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków Izby,
4) korzystania z pomocy i doradztwa Izby w granicach jej statutowej działalności oraz z
innych usług prowadzonych przez Izbę.
2. Członkowie Izby są obowiązani:
1) przestrzegać Statutu Izby,
2) wykonywać uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby o ile uchwały te nie
ograniczają samodzielności członków Izby,
3) brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
4) terminowo wpłacać ustalone składki.
3. Składkę członkowską wpłaca są na rachunek bankowy Izby co rok, jednorazowo do końca
pierwszego kwartału lub w dwóch równych ratach, pierwsza w terminie do końca
pierwszego kwartału, druga do końca trzeciego kwartału każdego roku kalendarzowego.
§7
1. Członkostwo Izby nabywa się przez pisemne zadeklarowanie woli przystąpienia do Izby i
przyjęcie postanowień Statutu oraz opłacenie wpisowego w wysokości 1500zł.
2. Nabycie członkostwa Izby, przez przedsiębiorców z otoczenia systemowego komunikacji
miejskiej wymaga ponadto rekomendacji dwóch Członków Izby jako wprowadzających,
reprezentujących przewoźników lub organizatorów.
3. O przyjęciu w poczet członków Izby decyduje Zarząd w formie uchwały.
§8
1. Utrata członkostwa w Izbie następuje przez wykreślenie w następujących przypadkach:
1) pisemnego oświadczenia członka Izby zgłoszonego Zarządowi Izby co najmniej na 3
miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Za datę utraty członkostwa przyjmuje
się ostatni dzień roku,
2) zwłoki w zapłacie składki członkowskiej i bezskutecznego upływu dodatkowego
terminu do zapłaty zaległych składek, udzielonego przez Zarząd Izby.
3) działania na niekorzyść lub szkodę Izby.
2. Utrata członkostwa, z zastrzeżeniem ust. l pkt l, następuje uchwałą Rady Nadzorczej.
Zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Rady
Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały.
§9
1. Organami Izby są:
- Walne Zgromadzenie Członków Izby
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
2. Najwyższym organem Izby jest Walne Zgromadzenie Członków Izby. Walne
Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i
nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Izby w ciągu pierwszych sześciu miesięcy
każdego roku kalendarzowego. Zwołanie Zgromadzenia odbywa się listem poleconym lub
faksem z podaniem dnia, godziny i miejsca Zgromadzenia tudzież porządkiem obrad,
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wysłanym przynajmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Izby, na podstawie uchwały Zarządu,
wniosku Rady Nadzorczej lub pisemne żądanie co najmniej 1/10 liczby członków Izby, w
terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku lub żądania.
Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane władne jest podjąć uchwały bez względu na
liczbę uczestniczących w nim członków Izby z zastrzeżeniem ust. 6.
Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana jest bezwzględna większość
głosów oddanych. Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby uchwalone być mogą bezwzględną
większością głosów z tym, że wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Izby.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) przyjmowanie rocznych planów działalności Izby,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Izby, bilansu oraz rachunku
zysków i strat za rok ubiegły,
3) uchwalanie regulaminów organów Izby,
4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
5) udzielanie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok ubiegły,
6) ustalanie wysokości składki członkowskiej,
7) zmiana Statutu Izby,
8) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków,
9) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
10) przystępowanie Izby do spółek, stowarzyszeń i innych organizacji,
11) powoływanie sądu polubownego,
12) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej w przedmiocie utraty
członkostwa w Izbie,
13) rozwiązywanie i likwidacja Izby.
§10

1. Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą", jest organem sprawującym stały nadzór nad
działalnością Izby. Jest także organem doradczym Izby. Rada składa się z 6 do 9 Członków
powoływanych przez Walne Zgromadzenie, na wspólną kadencję trwającą 3 lata. Liczbę
Członków Rady ustala Walne Zgromadzenie każdorazowo przed powołaniem nowej Rady.
Na swym pierwszym posiedzeniu Rada konstytuuje się, wybierając ze swego składu
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członkostwo w Radzie ustaje w
przypadku utraty uprawnień przedstawicielskich przez Członka Rady. Decyzję o
ewentualnym uzupełnienie składu Rady i powołaniu nowego Członka podejmuje najbliższe
Walne Zgromadzenie.
2. Rada działa na podstawie Statutu i regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada wykonuje nadzór i kontrolę Izby kolegialnie, w składzie co najmniej trzyosobowym.
4. Powołanie Rady wyłącza indywidualną kontrolę Izby przez jej członków.
5. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
6. Członkowie Zarządu, likwidatorzy i pracownicy Izby nie mogą być jednocześnie członkami
Rady.
7. Do kompetencji Rady należy:
1) w zakresie zadań kontrolnych:
a) badanie sprawozdania finansowego oraz rachunku zysków i strat,
b) badanie sprawozdania Zarządu, jak i wniosków Zarządu co do podziału zysków i
pokrycia strat,
c) dokonywanie w terminie do 31 grudnia każdego roku wyboru biegłego rewidenta
przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Izby. W razie nie dokonania
wyboru w terminie ustalonym wyżej, wyboru biegłego rewidenta dokonuje Zarząd Izby,
d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników

badań (ppkt. a) i b)),
e) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania pracowników Izby oraz ustalanie
wynagrodzenia dla Zarządu Izby,
f) powoływanie i odwoływanie komisji branżowych i zatwierdzanie regulaminu pracy
tych komisji,
g) opiniowanie pozostałych regulaminów oraz projektów uchwał Walnego
Zgromadzenia,
h) reprezentowanie Izby w umowach pomiędzy Izbą a członkami Zarządu jak i w
sporach z nimi, o ile Walne Zgromadzenie nie powoła pełnomocnika,
i) zwoływanie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Prezes Izby nie zwoła go w
terminie ustalonym w Statucie oraz nadzwyczajnego Zgromadzenia ilekroć Prezes Izby nie
zwoła go w ciągu 14 dni od zgłoszenia takiego wniosku przez Radę lub 1/10 członków
Izby,
j) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Zarządu,
k) współdziałanie z Zarządem przy ustalaniu sposobu pozyskiwania środków
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i działalności Izby.
2) w zakresie obejmującym działalność programową:
a) kształtowanie polityki Izby w stosunku do władz centralnych i parlamentu,
b) kształtowanie polityki Izby w stosunku do innych organizacji gospodarczych,
społecznych, zawodowych itp.,
c) określanie zakresu merytorycznego i formy organizowanych przez Izbę zjazdów,
konferencji naukowo-technicznych, seminariów itp.,
d) ustalanie zakresu merytorycznego wydawanych przez Izbę publikacji,
e) określanie głównych kierunków współpracy Izby z organami międzynarodowymi,
agendami Unii Europejskiej i organizacjami krajowymi działającymi na rzecz
komunikacji miejskiej,
f) określanie roli i funkcji komisji branżowych.
8. W celu wykonania czynności o których mowa w ust.7 pkt l Rada ma prawo:
1) przeglądać każdy dział czynności Izby,
2) żądać od Zarządu i pracowników Izby sprawozdań i wyjaśnień,
3) dokonywać rewizji majątku,
4) sprawdzać księgi i dokumenty.
§11
1. Zarząd jest organem wykonawczym Izby, składającym się z Prezesa Izby i do dwóch
Wiceprezesów Izby. Decyzję o liczbie Wiceprezesów podejmuje Walne Zgromadzenie,
każdorazowo przed powołaniem nowego Zarządu. Kadencja Zarządu wynosi 5 lat. Prezesa
Izby i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na wniosek Rady
Nadzorczej. Odwołanie członków Zarządu może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów.
2. Do zadań Zarządu należy:
1) reprezentowanie Izby wobec władz, sądów, instytucji, organizacji społecznych i
gospodarczych,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i zadań statutowych Izby,
3) prowadzenie bieżących spraw Izby w zakresie działalności statutowej i gospodarczej,
4) prowadzenie rachunkowości Izby,
5) racjonalne gospodarowanie mieniem Izby,
6) załatwianie spraw członków w zakresie działalności Izby,
7) przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Izby,
8) przyjmowanie członków Izby,
9) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań rocznych i bilansów,
10) prowadzenie wszelkich innych spraw nie zastrzeżonych przepisami lub statutem do

wyłącznej właściwości pozostałym organom Izby.
3. Prezes Izby organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami Izby. Szczegółowy
podział zadań pomiędzy członków Zarządu ustala Zarząd.
4. Członkowie Zarządu są pracownikami Izby z którymi stosunek pracy powstaje na
podstawie powołania. Umowy, w tym umowy o pracę, z członkami Zarządu zawiera w
imieniu Izby Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
§12
1. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Izby.
2. Organizację i tryb prac Biura określa regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Zarząd.
3. Biurem Izby kieruje Prezes Izby i wykonuje wszelkie czynności w sprawach z zakresu
prawa pracy wobec wszystkich pracowników Izby.
§13
Do reprezentowania Izby wobec władz, sądów i instytucji oraz do składania oświadczeń i
podpisywania w imieniu Izby upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
§14
1. Zarząd Izby jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Izby oraz spełniać swoje
obowiązki z należytą starannością.
2. Zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przy podejmowaniu czynności
prawnych których wartość przekracza l mln. złotych.
§15
1. Majątek Izby powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów
z własnej działalności, dochodów z majątku Izby.
2. Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych a dochód z niej służy
do realizacji celów statutowych Izby.
3. Zysk z działalności gospodarczej Izby nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy
jej członków.
§16
Zmiana Statutu może być poddana pod głosowanie na wniosek 1/10 członków Izby, Rady
Nadzorczej i Zarządu.
§17
Likwidacja, a następnie rozwiązanie Izby następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia. Walne
Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną lub likwidatora, ustala tryb i termin likwidacji
oraz postanawia o przeznaczeniu majątku Izby.

