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Zał. do Uchwały Nr 3/2014  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIG 

          z dnia 26.06.2014r. 
                     TEKST JEDNOLITY STATUTU KIG 

 
 
 

Statut 
Krajowej Izby Gospodarczej 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Krajowa Izba Gospodarcza, zwana dalej Izbą, jest samorządową organizacją izb 

gospodarczych oraz innych organizacji gospodarczych i społecznych, w szczególności 

organizacji pracodawców, wspierających rozwój gospodarki narodowej. Izba działa na 

podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o organizacjach pracodawców. 

2. Izba w językach obcych używa nazwy: 

- w języku angielskim: Polish Chamber of Commerce 

- w języku niemieckim: Polnische Wirtschaftskammer 

- w języku francuskim: Chambre Polonaise de Commerce 

- w języku hiszpańskim: Camara de Comercio de Polonia 

- w języku rosyjskim: Bceпольская Хозяйственная Палата 

- w języku chińskim:  波兰商会 

- a języku arabskim:  غرفة التجارة الوطنية  

§ 2 
1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie swojej 

działalności Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały. 

2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa. 

 
§ 3 

Izba używa następujących pieczęci: 

1) pieczęć okrągła z godłem państwowym pośrodku i napisem w otoku: Krajowa Izba 

Gospodarcza; 

2) pieczęć z napisem Krajowa Izba Gospodarcza i adresem Izby. 
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ROZDZIAŁ II 
Zadania Izby i sposoby ich realizacji 

§ 4 
Krajowa Izba Gospodarcza jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców. 

1. Zadaniem Izby jest: 

1) reprezentowanie interesów swoich członków i przedsiębiorców wobec organów państwa, 

organizacji krajowych i zagranicznych; 

2) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; współudział w tworzeniu warunków 

sprzyjających prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym także  w zakresie 

współpracy gospodarczej z zagranicą; 

3) udział w procesach legislacyjnych, prezentowanie opinii w odniesieniu do realizowanej 

polityki gospodarczej oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej, 

gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i 

organizacyjno-finansowej; 

4) działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie 

nauki zawodu oraz doskonalenia zawodowego pracowników; 

5) promowanie i wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców oraz 

kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach 

gospodarczych; 

6) działanie na rzecz godzenia interesów pracodawców, pracowników oraz dobra 

publicznego;  

7) ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców zrzeszonych w Krajowej Izbie 

Gospodarczej wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i 

administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego; 

8) opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w 

zakresie objętym zadaniami związków pracodawców; 

9) współpraca instytucjonalna z samorządem terytorialnym wszystkich szczebli; 

10) współpraca z uczelniami i instytucjami naukowo – badawczymi; 

11) inspirowanie i realizowanie zadań ukierunkowanych na podnoszenie międzynarodowej 

konkurencyjności polskiej gospodarki, w tym szczególnie sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw; 

12) działanie na rzecz kreowania postaw proinnowacyjnych oraz wzrostu innowacyjności 

polskiej gospodarki, w tym również promocji nowych technologii i budowanie 

społeczeństwa opartego na wiedzy oraz promocja klastrów (klasteringu); 

13) wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie za jej zgodą przez organy 

administracji państwowej oraz samorządowej. 
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2. Zadania wymienione w ustępie 1 Izba realizuje przede wszystkim w ścisłym współdziałaniu z 

organizacjami członkowskimi. 

 
§ 5 

1. Izba realizuje zadania statutowe poprzez: 

1) świadczenie na rzecz członków i przedsiębiorców pomocy, w różnych formach 

 i zakresie, w tym także w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do 

zastosowania osiągnięć naukowych, technicznych lub organizacyjnych; 

2) współpracę z centralnymi i terenowymi organami administracji  państwowej  

i samorządowej, organizacjami społeczno-zawodowymi oraz organizacjami  

i instytucjami o charakterze ogólnokrajowym, ogólnounijnym (UE) oraz międzynarodowym; 

3) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej; 

4) wykonywanie zadań w zakresie współpracy z zagranicą; 

5) udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej; 

6) inspirowanie i pomoc organizacyjną w działalności marketingowej i promocji, między innymi 

organizowanie misji gospodarczych oraz udziałów w wystawach i targach; 

7) popieranie rozwoju kształcenia zawodowego i współpracę w tym zakresie  

z właściwymi organami oświatowymi oraz kształtowanie zasad rozwoju kształcenia 

ustawicznego; 

8) tworzenie warunków dla funkcjonowania działającego przy Izbie Sądu Arbitrażowego, 

mającego charakter sądu polubownego, w celu niezawisłego i bezstronnego rozstrzygania 

sporów w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym oraz rozwijanie działań 

mediacyjnych w sporach pomiędzy przedsiębiorcami, a także tworzenie warunków do 

współpracy sądów arbitrażowych działających przy organizacjach członkowskich KIG; 

9) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej; 

10) delegowanie przedstawicieli do organów doradczych władz i administracji państwowej oraz 

organizacji międzynarodowych; 

11) ustanawianie ekspertów Izby  w różnych dziedzinach gospodarki; 

12) tworzenie komisji, komitetów, rad, sekcji i innych zespołów kolegialnych, w tym Konwentu 

Seniorów Izby, Kolegium Ekspertów Izby oraz Rady Polityki Gospodarczej. 
2. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach 

ogólnych. 

 
ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 
§ 6 

1. Członkostwo w Krajowej Izbie Gospodarczej może mieć charakter zwyczajny, stowarzyszony, 

sympatyka i honorowy. 
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2. Członkiem zwyczajnym Krajowej Izby Gospodarczej może być posiadająca osobowość prawną 

izba gospodarcza, organizacja pracodawców, jak również inna organizacja gospodarcza lub 

społeczna, której przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego.  

3. Członkiem stowarzyszonym Krajowej Izby Gospodarczej może być osoba prawna, która 

utożsamia się ze Statutem i działalnością Izby, a nie spełnia wszystkich warunków określonych 

niniejszym Statutem dla członków zwyczajnych.  

4. Członkiem sympatykiem Krajowej Izby Gospodarczej może zostać osoba fizyczna o  wysokim 

autorytecie i niepodważalnych walorach moralnych, która działa na rzecz rozwoju 

przedsiębiorczości i samorządu gospodarczego.  

5. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych izby gospodarczej następuje na podstawie uchwały 

Prezydium, po złożeniu pisemnej deklaracji przez odpowiednie władze tej organizacji po 

zapoznaniu się z pisemną opinią Prezesa. 

6. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych  organizacji gospodarczej lub społecznej, której 

przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju gospodarczego następuje na podstawie uchwały 

Prezydium, powziętej po złożeniu pisemnej deklaracji zainteresowanej organizacji, po 

zapoznaniu się z pisemną opinią Prezesa. 

7. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych oraz członków sympatyków następuje na 

podstawie uchwały Prezydium, powziętej po złożeniu pisemnej deklaracji zainteresowanej 

osoby prawnej lub fizycznej, po zapoznaniu się z pisemną opinią Prezesa. 

8. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków, składający deklarację może odwołać się do 

Rady w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Prezydium. 

9. Członkowie wykonują swe prawa i obowiązki przez przedstawicieli. Nie dotyczy to członków 

honorowych i sympatyków, którzy wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. 

10.W Walnym Zgromadzeniu każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Każdego 

członka może reprezentować dwóch przedstawicieli. 

11. W każdym czasie członek zwyczajny, oświadczeniem skierowanym do Prezesa Krajowej Izby 

Gospodarczej, może wystąpić o przekształcenie swojego członkostwa w członkostwo 

stowarzyszone. Decyzję w tej sprawie podejmuje Prezydium. 

 
§ 7 

1. Walne Zgromadzenie może  - na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej - nadawać tytuł 

Honorowego Członka Krajowej Izby Gospodarczej osobom  szczególnie zasłużonym.   

Tytuł Honorowego Członka Krajowej Izby Gospodarczej może w szczególności uzyskać osoba, 

która co najmniej przez cztery kadencje była członkiem organów statutowych KIG.  

2. Osobie, która pełniła funkcję Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczącego Rady, 

Sekretarza Generalnego lub Wiceprezesa -  Dyrektora Generalnego Izby przez co najmniej 

dwie pełne kadencje lub Wiceprezesa Krajowej Izby Gospodarczej przez 4 kadencje i w 

sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju Izby, Walne Zgromadzenie może – na wniosek 
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Prezesa lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia -  nadać tytuł Honorowego Prezesa 

Krajowej Izby Gospodarczej.  

3. Tryb i zasady przyznawania tytułów Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i 

Honorowego Członka Krajowej Izby Gospodarczej określa Regulamin zatwierdzany przez 

Radę. 

4. Z wnioskiem o nadanie Tytułu Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Prezesowi 

Izby występuje Prezydium. 

5. Tytuł Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej i tytuł Honorowego Członka Krajowej 

Izby Gospodarczej są tytułami dożywotnimi. 

6. Osoby, którym nadano tytuł Honorowego Członka lub Honorowego Prezesa KIG mogą być 

desygnowane przez Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej do różnych gremiów krajowych i 

międzynarodowych jako reprezentanci KIG. 

 
§ 8 

Członkowie zwyczajni Izby mają prawo: 

1) desygnować swoich przedstawicieli do Walnego Zgromadzenia; 

2) wybierać  organy Izby określone w § 13 ust. 1 pkt 2, 4 oraz 6 - 7 i zgłaszać do nich 

kandydatury swoich przedstawicieli, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej; 

3) uczestniczyć we wszystkich formach działalności Izby; 

4) zgłaszać organom Izby wnioski dotyczące jej działalności;  

5) korzystać ze świadczeń Izby na zasadach określonych jej regulaminami. 

 
§ 9 

Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do: 

1) przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz regulaminów i uchwał jej organów; 

2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby; 

3) regularnego płacenia składek członkowskich; 

4) brania czynnego udziału w pracach Izby. 

 

§ 10 
Członkowie zwyczajni Izby oraz Członkowie Honorowi Krajowej Izby Gospodarczej, członkowie 

stowarzyszeni i członkowie sympatycy zobowiązani są do dbania o dobre imię Izby, przestrzegania 

norm współżycia społecznego oraz zasad etyki w działalności gospodarczej. 

 

§ 11 
Izba nie posiada uprawnień władczych wobec swoich członków oraz nie może naruszać ich 

samodzielności, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne. 

 



 

6 

§ 12 
1. Członkostwo zwyczajne w Izbie ustaje w przypadku wystąpienia, wykreślenia, wykluczenia, 

wygaśnięcia lub przekształcenia: 

1) wskutek wystąpienia – z datą otrzymania przez Prezydium pisemnego oświadczenia członka 

o wystąpieniu z Izby lub przekształcenia w członkostwo stowarzyszone; 

2) wskutek wykreślenia z powodu utraty statutowych wymogów członkostwa –  

z dniem wykreślenia oraz z powodu niepłacenia składek w pełnej wysokości za okres 1 roku 

- wraz z upływem ostatniego dnia roku, za który nie została zapłacona składka członkowska; 

3) wskutek wykluczenia z Izby z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i 

uchwał jej organów lub gdy dalsze jego członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby, lub 

gdy godzi w jej dobre imię – z dniem wykluczenia; 

 4) wskutek  wygaśnięcia  z powodu zaprzestania działalności przez członka. 

2. Członkostwo stowarzyszone oraz członkostwo sympatyka w Izbie ustaje w przypadku 

wystąpienia lub wykluczenia: 

1) wskutek wystąpienia – z upływem miesiąca kalendarzowego, w którym Prezydium otrzymało 

pisemne oświadczenie członka o wystąpieniu z Izby; 

2) wskutek wykluczenia – z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i 

uchwał jej organów lub gdy dalsze członkostwo stowarzyszone lub członkostwo sympatyka  

w Izbie nie da się pogodzić z celami Izby, albo gdy godzi w jej dobre imię – z dniem 

wykluczenia.  

3. Wykreślenie członka następuje na mocy uchwały Prezydium, przyjętej na wniosek Prezesa 

Krajowej Izby Gospodarczej.  O decyzji członek powiadamiany jest pisemnie.  

4. Wykluczenie członka następuje uchwałą Prezydium podjętą na wniosek Prezesa Krajowej Izby 

Gospodarczej. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, kierując do Prezydium wniosek o 

wykluczenie, zawiadamia zainteresowanego o tym fakcie podając uzasadnienie i określając 

termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia 

przez członka.  

5. Wykluczonemu członkowi służy prawo odwołania do Rady. Odwołanie składane jest na ręce 

Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej nie później niż w terminie 60 dni licząc od daty doręczenia 

wykluczonemu członkowi uchwały o wykluczeniu. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej jest 

zobowiązany włączyć sprawę do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady następującego 

po  doręczeniu  odwołania. Za datę wykluczenia, w przypadku nieuwzględnienia odwołania 

przez Radę, uważa się datę uchwały Prezydium.   

6. W przypadku złożenia przez członka odwołania od uchwały Prezydium o jego wykluczeniu, do 

chwili podjęcia przez Radę uchwały w  przedmiocie rozpatrzenia tego odwołania, członkowi 

wykluczonemu nie przysługują prawa członka Izby inne niż prawo do rozpatrzenia jego 

odwołania.   
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ROZDZIAŁ IV 
Organy Izby 

§ 13 
1. Organami Izby są: 

1) Walne Zgromadzenie; 

2) Rada; 

3) Prezes Krajowej Izby Gospodarczej; 

4) Prezydium; 

5) Zarząd; 

6) Komisja Rewizyjna; 

7) Komisja Rozjemcza. 

2. Kadencja organów Izby trwa cztery lata i  jest kadencją wspólną dla członków tych organów.  

3. Wyboru  organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, o ile 

postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Tryb wyborów Rady, Komisji Rewizyjnej i Komisji 

Rozjemczej określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze 

odrębnej uchwały.  

4. Kandydatury na stanowiska wskazane w ustępie poprzednim mogą zgłaszać członkowie 

zwyczajni.  

5. Tryb wyboru Prezydium określa ordynacja wyborcza uchwalona przez Radę.  

6. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków, chyba że 

postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej. 

7. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:  

1) odwołania przedstawiciela przez członka; 

2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji; 

3) śmierci; 

4) ustania członkostwa izby lub innej organizacji, której przedstawicielem był członek 

danego organu; 

5) upływu kadencji organu. 

8. Nie uchybiając innym postanowieniom niniejszego Statutu, z ważnych przyczyn  

(w tym z powodu nieprzestrzegania Regulaminu pracy organów Izby), w czasie trwania 

kadencji, poszczególni członkowie organów Izby mogą być odwołani ze składu tych organów. 

Uchwałę w przedmiocie odwołania podejmuje organ, który dokonał wyboru danego członka, 

zwykłą większością głosów. 

9. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu członka danego organu Izby następuje w formie uchwały 

tego organu. 
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ROZDZIAŁ V 
Walne Zgromadzenie 

§ 14 
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby. 

2. Członkowie zwyczajni Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu poprzez upoważnionych 

przedstawicieli. Przedstawiciele delegowani przez izbę lub inną organizację członkowską mogą 

reprezentować tylko jednego członka. 

3. Przedstawiciel członka zwyczajnego Izby delegowany na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po 

złożeniu ślubowania uzyskuje tytuł Radcy Izby. Tytuł Radcy przysługuje do chwili rozpoczęcia 

kolejnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co 4 lata. 

 

§ 15 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada nie później niż na 30 dni przed upływem 

kadencji organów Izby. 

2. Rada zawiadamia członków Izby o miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej na 30 dni 

przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 16 
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezydium z własnej inicjatywy lub 

na żądanie Rady, Komisji Rewizyjnej lub jednej trzeciej członków Izby. 

2. Prezydium zwołując Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy, organy lub 

członkowie Izby występujący o jego zwołanie zobowiązani są określić porządek jego obrad. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w terminie 45 dni od 

daty złożenia żądania jego zwołania i obradować jedynie nad sprawami objętymi porządkiem 

obrad określonym zgodnie z ust. 2.  

 
§ 17 

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział przedstawiciele członków zwyczajnych Izby. Każdemu 

członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. 

2. Każdy członek zwyczajny Izby ma prawo zgłosić do 2 kandydatów do organów Izby.  

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również zaproszeni goście, a także Honorowi 

Prezesi Krajowej Izby Gospodarczej, Honorowi Członkowie Krajowej Izby Gospodarczej, 

przedstawiciele członków stowarzyszonych i członkowie sympatycy. Osoby te mogą zabierać 

głos w dyskusji na Walnym Zgromadzeniu oraz wyrażać opinie, natomiast nie przysługuje im 

prawo do głosowania.  
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4. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział tylko przedstawiciele członków 

zwyczajnych Izby, przy zachowaniu zasady określonej w ust. 1. 

5. O ile Statut nie stanowi inaczej, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością 

głosów, przy obecności przedstawicieli co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym 

terminie. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Walne Zgromadzenie 

odbywa się w drugim terminie, w tym samym dniu (określonym w zawiadomieniu o zwołaniu 

Walnego Zgromadzenia), a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad  

są ważne bez względu na ilość obecnych przedstawicieli członków. Informacja o tej zasadzie 

winna być zamieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 18 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Statutu, 

należy: 

1) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;  

2) uchwalanie ordynacji wyborczej do organów Izby; 

3) uchwalanie wieloletnich dokumentów programowych Izby;  

4) zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrywanie sprawozdań Komisji 

Rozjemczej; 

5) dokonywanie wyboru Rady i jej Przewodniczącego, Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej,  

członków Komisji Rewizyjnej i członków Komisji Rozjemczej; 

6) nadawanie tytułów Honorowego Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej oraz Honorowego 

Członka Krajowej Izby Gospodarczej; 

7) udzielanie absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej; 

8) udzielanie absolutorium  Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej; 

9) uchwalanie Statutu i jego zmian; 

10)  podejmowanie decyzji w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej siedzibę KIG; 

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do 

kompetencji Walnego Zgromadzenia. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
Rada 
§ 19 

1. W skład Rady wchodzi co najmniej 52 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie, 

spośród kandydatów desygnowanych przez przedstawicieli członków zwyczajnych Izby oraz z 

urzędu Przewodniczący Rady i Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Tryb wyboru Rady określa 
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ordynacja wyborcza uchwalona przez Walne Zgromadzenie. Rada na pierwszym posiedzeniu 

wybiera dwóch Wiceprzewodniczących Rady i I Wiceprezesa KIG. 

2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą brać udział w posiedzeniach wszystkich 

organów Izby. 

3. Każdemu członkowi zwyczajnemu Izby przysługuje prawo zgłoszenia na Walnym Zgromadzeniu 

jednego kandydata do Rady. 

4. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Prezydium, w tym I Wiceprezesa KIG oraz 

czterech  Wiceprezesów KIG. 

Prezydium składa się z 19  - 26 członków, w tym Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, który 

jest członkiem Prezydium z urzędu i kieruje jego pracami. 

Poszczególne grupy członkowskie mają prawo wyboru, ze swego grona: 

- 8 Członków Prezydium, w tym Wiceprezesa KIG - przedstawiciele izb regionalnych i 

lokalnych 

- 8 Członków Prezydium, w tym Wiceprezesa KIG -  przedstawiciele izb i organizacji 

branżowych 

- 4 Członków Prezydium, w tym Wiceprezesa KIG - przedstawiciele izb bilateralnych i 

multilateralnych 

- 4 Członków Prezydium, w tym Wiceprezesa KIG - przedstawiciele innych organizacji 

gospodarczych i społecznych. 

Wybór I Wiceprezesa KIG dokonywany jest przez Radę na wniosek Prezesa Krajowej Izby 

Gospodarczej. 

5. Na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Rada powołuje w drodze odrębnej uchwały - 

bezwzględną większością głosów – Wiceprezesa - Dyrektora Generalnego, który kieruje 

pracami Zarządu, na okres czterech lat.  

6. Wiceprezes - Dyrektor Generalny z urzędu uczestniczy w posiedzeniach Rady i Prezydium z 

głosem doradczym. 

7. Na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Rada może z ważnych przyczyn odwołać 

bezwzględną większością głosów Wiceprezesa - Dyrektora Generalnego przed upływem 

kadencji. 

§ 20 
1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.  

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek 

Prezydium, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

W zawiadomieniu o posiedzeniu powinien być wskazany termin, miejsce posiedzenia i porządek 

obrad.  

3. Posiedzeniom Rady przewodniczy  Przewodniczący Rady albo z jego upoważnienia 

Wiceprzewodniczący Rady. 
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§ 21 
1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków 

w pierwszym terminie. 

2. W przypadku braku wymaganego quorum w pierwszym terminie, Rada odbywa swe 

posiedzenie w tym samym dniu w drugim terminie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu 

Rady, a jej uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. Informacja o tej 

zasadzie winna być zamieszczona w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady. 
 

§ 22 
Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne, jeżeli żaden z członków Rady nie zażąda innej 

formy głosowania.  
§ 23 

1. Członkowie Rady mają prawo zgłosić zdanie odrębne co do podjętej uchwały i uzasadnić je na 

piśmie. 

2. Uzasadnienie takie należy dołączyć do protokołu z posiedzenia Rady, jeżeli zostało złożone w 

biurze Izby w ciągu trzech dni od daty posiedzenia. 

 

§ 24 
Do kompetencji Rady należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia; 

2) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania rocznych programów działania Krajowej 

Izby Gospodarczej wraz z  planami finansowymi na rok obrotowy; 

4) ustalanie zasad działalności finansowej Izby; 

5) powoływanie, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej członków Zarządu Izby, w 

tym Wiceprezesa - Dyrektora Generalnego, który kieruje pracami Zarządu; 

6) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych w 

kolejnym roku na działalność statutowo – samorządową; 

7) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości wpisowego, składek członkowskich  oraz 

sposobu ich uiszczania; 

8) podejmowanie decyzji w sprawie odwołań od uchwał Prezydium dotyczących odmowy 

przyjęcia w poczet członków Izby, wykluczenia członka Izby oraz w sprawie odwołań od 

decyzji Prezydium wniesionych przez Zarząd i dotyczących działalności gospodarczej Izby; 

9) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Krajowej Izby Gospodarczej za rok obrotowy; 

10) zatwierdzanie sprawozdań finansowych Krajowej Izby Gospodarczej za rok obrotowy; 

11) uchwalanie regulaminu pracy Rady; 

12) powoływanie Konwentu Seniorów KIG i określanie zasad jego działania; 

13) zwoływanie i ustalanie porządku  obrad Walnego Zgromadzenia; 
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14) powoływanie i odwoływanie członków Prezydium; 

15) udzielanie absolutorium Prezydium; 

16) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Prezydium; 

17) uchwalanie regulaminu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego; 

18) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych niniejszym Statutem do 

kompetencji Rady; 

19) zatwierdzanie regulaminów przyznawania tytułów: Honorowy Członek oraz Honorowy 

Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. 

 
 

Rozdział VII 
Prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

§ 25 
1. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie bezwzględną 

większością głosów spośród kandydatów, którzy uzyskali rekomendację przedstawicieli co 

najmniej 10% członków zwyczajnych. 

2. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej ma prawo wypowiadać się i zajmować stanowisko, w 

imieniu Izby,  we wszystkich sprawach związanych z działalnością Izby. 

3. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej może uczestniczyć w posiedzeniach wszystkich organów 

Izby. 

4. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej ma szczególny obowiązek dbałości o wizerunek Izby. 

5. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej zgłasza propozycje liczebności Zarządu i kandydatów do 

Zarządu, w tym kandydata na Wiceprezesa - Dyrektora Generalnego.  

6. Prezes KIG reprezentuje Izbę w stosunkach prawnych z członkami Zarządu, nawiązuje z nimi 

stosunek pracy, przyznając rodzaj i wysokość wynagrodzenia określone przez Prezydium. 

7. Prezes Krajowej Izby Gospodarczej opiniuje pisemnie deklaracje organizacji 

zainteresowanych członkostwem w Izbie (wnioski o przyjęcie w poczet członków), o których 

mowa w § 6 ust. 6 oraz w § 6 ust. 7 niniejszego Statutu. 

8. W przypadku niemożności pełnienia swojej funkcji przez Prezesa Krajowej Izby 

Gospodarczej zastępuje go I Wiceprezes lub w razie jego nieobecności jeden z 

Wiceprezesów KIG.  
 

ROZDZIAŁ VIII 
Prezydium  

§ 26 
Prezydium składa się z 19 - 26 wybranych zgodnie z zasadami ustalonymi w § 19 ust. 4. 

 
§ 27  
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Do kompetencji Prezydium należy: 

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady;  

2) opiniowanie  dokumentów przedkładanych innym organom do zatwierdzenia lub 

uchwalenia; 

3) określanie, na wniosek Wiceprezesa – Dyrektora Generalnego, zakresu obowiązków i 

kompetencji Członków Zarządu; 

4) uchwalanie regulaminów funduszy celowych;  

5) powoływanie, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, Kolegium Ekspertów KIG i 

określenie zasad jego działania; 

6) powoływanie, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, przewodniczącego i 

członków Konwentu Seniorów Izby oraz przewodniczącego, członków Kolegium 

Ekspertów, Przewodniczącego i członków Rady Polityki Gospodarczej oraz określanie 

zakresu i  zasad ich działania; 

7) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej stałych 

oraz doraźnych komisji, komitetów, rad, sekcji, i innych zespołów kolegialnych; powoływanie 

przewodniczących, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie ich regulaminów; 

8) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;  

9) zatwierdzanie na wniosek Wiceprezesa – Dyrektora Generalnego struktury organizacyjnej 

Izby; 

10) przygotowywanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do 

kompetencji Rady; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie powołania, rozwiązania oraz regulaminów działania Sądu 

Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej; 

12)  określanie zasad świadczenia bezpłatnych lub z ulgą oraz odpłatnych usług członkom Izby; 

13) uchwalanie regulaminu pracy Prezydium; 

14) wyrażanie zgody na przystąpienie Izby do istniejących lub nowo tworzonych organizacji 

społecznych krajowych i zagranicznych (stowarzyszeń, federacji, konfederacji, itp.), jak 

również wyrażanie zgody na ustanowienie fundacji; 

15) określanie uprawnień członków stowarzyszonych; 

16) ustalanie, na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej, wysokości wynagrodzeń 

członków Zarządu. 

§ 28 
1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej 4 razy w roku.  

2. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, upoważniony przez niego  

I Wiceprezes lub jeden z Wiceprezesów KIG. 

3. Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium następuje w przypadku odwołania z Rady swojego 

przedstawiciela przez członka Izby, rezygnacji z pełnienia funkcji, śmierci, ustania członkostwa 
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w izbie lub innej organizacji, której był reprezentantem albo z przyczyn określonych w § 11.  

ust. 7. Wygaśnięcie członkostwa w Prezydium stwierdza się w drodze uchwały Rady. 
4. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% 

członków Prezydium. 
 

ROZDZIAŁ IX 
Zarząd 

§ 29 
1. Bieżącą działalnością Izby kieruje Zarząd składający się z 1 – 3 członków - w tym Wiceprezesa 

– Dyrektora Generalnego, który kieruje pracami Zarządu - wybieranych przez Radę na wniosek 

Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Liczebność Zarządu określa Rada na wniosek Prezesa 

Krajowej Izby Gospodarczej. 

2. Funkcję pracodawcy w rozumieniu prawa pracy w odniesieniu do zatrudnionych w Izbie 

pracowników pełni Wiceprezes – Dyrektor Generalny.  
3. Zarząd jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym w zakresie praw i 

obowiązków majątkowych Izby oraz podejmowania zobowiązań w jej imieniu, z ograniczeniami 

wynikającymi z niniejszego Statutu i innych dokumentów Krajowej Izby Gospodarczej. 
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.  

 

§ 30 
1. Członkowie Zarządu zobowiązani są wypełniać swoje obowiązki z należytą starannością. 

2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Izby niezastrzeżone dla innych organów Izby.  

3. Wszystkie działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu wymagają uchwały Zarządu.  

4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala 

Prezydium na wniosek Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. 

 

§ 31 
Wiceprezes – Dyrektor Generalny może brać udział w posiedzeniach wszystkich organów Izby.  

 
 

ROZDZIAŁ X 
Komisja Rewizyjna 

§ 32 
1. Komisja Rewizyjna składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie zwykłą większością głosów, w trybie określonym w ordynacji wyborczej 

uchwalonej przez Walne Zgromadzenie. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych organów Izby. 
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3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza. 

4. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata i jest kadencją wspólną. 

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

50% członków Komisji. 

 
§ 33 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy; 

1) kontrola realizacji uchwał organów Izby; 

2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby,  

a zwłaszcza jej gospodarki finansowej; 

3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z planem finansowym Izby; 

4)  opiniowanie projektów rocznych programów działania Krajowej Izby Gospodarczej wraz z 

planami finansowymi; 

5) opiniowanie projektów sprawozdań z działalności Krajowej Izby Gospodarczej za rok 

obrotowy; 

6)  opiniowanie sprawozdań finansowych Krajowej Izby Gospodarczej za rok obrotowy; 

7) przedstawianie innym organom Izby wniosków i spostrzeżeń dotyczących jej bieżącej 

działalności; 

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności wraz  

z wnioskami – na zakończenie kadencji –  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi, 

Radzie, Zarządowi; 

9)  dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za rok 

obrotowy.   

  
§ 34 

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach 

określa uchwalony przez nią regulamin. 

 

 
ROZDZIAŁ XI 

Komisja Rozjemcza 
§ 35 

1. Komisja Rozjemcza składa się z pięciu do dziewięciu członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie, w trybie określonym w ordynacji wyborczej uchwalonej przez Walne 

Zgromadzenie. 

2. Komisja Rozjemcza jest powołana do orzekania w sporach zgłaszanych przez członków Izby 

lub organy Izby. 
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3. Komisja Rozjemcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 

Sekretarza. 

4. Członkowie Komisji Rozjemczej nie mogą być członkami innych organów Izby. 

5. Kadencja członków Komisji Rozjemczej trwa cztery lata i jest kadencją wspólną. 

 

§ 36 
1. Do kompetencji Komisji Rozjemczej należy orzekanie w sprawach naruszenia, wynikających ze 

Statutu, praw i obowiązków członkowskich oraz naruszenia zasad etyki między: 

1)  członkami Izby; 

2)  Izbą a członkami Izby; 

3)  innych wniesionych przez organizacje członkowskie oraz organy Izby, w których Komisja 

Rozjemcza uzna się za właściwą. 

2. Komisja wszczyna postępowanie na wniosek zainteresowanej strony. 

3. Orzeczenia w rozpatrywanych sprawach Komisja przekazuje zainteresowanym stronom oraz 

Prezydium. 

4. Uchwały Komisji Rozjemczej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

50% członków Komisji. 

§ 37 
Zasady pracy Komisji Rozjemczej oraz procedurę postępowania w rozpatrywanych sprawach 

określa uchwalony przez nią regulamin. 

 
 

ROZDZIAŁ XII 
Jednostki Organizacyjne Izby 

§ 38 
1.  Dla wykonywania zadań statutowych Zarząd tworzy strukturę organizacyjną, na którą składają 

się biura Izby i jednostki wyodrębnione. 

2.  Zasady działania oraz strukturę organizacyjną biur Izby oraz jednostek wyodrębnionych określa 

regulamin organizacyjny, zatwierdzany przez Zarząd. 

3. Regulamin organizacyjny określa biura Izby lub jednostki organizacyjne delegowane do 

wspierania działalności statutowo – samorządowej Izby. 

4.  Działalność gospodarcza Izby prowadzona jest zgodnie ze zgłoszeniem do Krajowego Rejestru 

Sądowego.  

 
§ 39 

Dla wykonywania statutowych zadań w zakresie współpracy z zagranicą Izba tworzy funkcjonalnie 

i organizacyjnie wyodrębnioną Polską Izbę Handlu Zagranicznego. 
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§ 40 
Dla wykonywania zadań statutowych Zarząd może tworzyć inne jednostki wyodrębnione 

funkcjonalnie i organizacyjnie. 

ROZDZIAŁ XIII 
Majątek i budżet Izby 

§ 41 
Dochody Izby pochodzą z następujących źródeł: 

1) wpisowego; 

2) składek; 

3) wpływów z własnej działalności oraz dochodów z majątku Izby; 

4) subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób lub instytucji; 

5) dotacji celowych z budżetu państwa; 

6) innych. 

§ 42 
1. Plan finansowy Izby na rok kalendarzowy, na wniosek Zarządu, zatwierdza Rada po 

zasięgnięciu opinii Prezydium i Komisji Rewizyjnej.  

2. Na plan finansowy Izby składają się również wyniki działalności jednostek wyodrębnionych, 

działających na zasadzie rozrachunku gospodarczego. 

 
ROZDZIAŁ XIV 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby 
 

§ 43 
Uchwały w sprawie zmian Statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 

dwóch trzecich głosów w pierwszym terminie przy  obecności co najmniej dwóch trzecich 

uprawnionych do głosowania oraz większością trzech  czwartych głosów w drugim terminie przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§ 44 
W przypadku zmiany podstawy prawnej funkcjonowania Izby może się ona przekształcić 

organizacyjnie bez konieczności wszczynania procesu likwidacyjnego. 

 

§ 45 
W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala 

na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Izby. Uchwała taka podlega zgłoszeniu sądowi 

rejestrowemu. 
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W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej: 

 
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIG 

Andrzej Piłat 

 
 
 
 
Sekretarz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KIG 

Klaudiusz Siwiec 
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