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STATUT 
 POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI 

P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E  

§1  

Polska Izba Gospodarki Odpadami, zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu 
gospodarczego, reprezentującą interesy zrzeszonych w niej przedsiębiorców i innych podmiotów, 
w zakresie ich działalności gospodarczej, działającą na podstawie niniejszego Statutu oraz 
ustawy z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi 
zmianami). 

§2  

Nazwa Izby brzmi: Polska Izba Gospodarki Odpadami. Izba może używać nazwy w skrócie PIGO. 

§3  

1. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w granicach Unii Europejskiej. Izba 
może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały. 

2. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.  

§4  

1. Izba może używać następujących pieczęci: 
1) pieczęć okrągłą z napisem w otoku: Polska Izba Gospodarki Odpadami w Warszawie, 
2) pieczęć adresową z napisem: Polska Izba Gospodarki Odpadami.  

2. Izba może używać znaku graficznego (logo). 

§5  

Izba posiada osobowość prawną. 

 
Z A D A N I A  I Z B Y  

 

§6  

Do zadań statutowych Izby należy w szczególności:  

1) reprezentacja i obrona interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców, 
2) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki odpadami, 
3) opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do gospodarki 

odpadami,   
4) podejmowanie inicjatyw prawodawczych oraz uczestniczenie w ich przygotowywaniu, 
5) prowadzenie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej i 

samorządowej,  
6) rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz 

placówkami naukowymi w kraju i za granicą,  
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7) działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego członków 
Izby,  

8) promowanie nowoczesnych systemów gospodarki odpadami i osiągnięć 
gospodarczych członków Izby,  

9) prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie gospodarki odpadami, udzielanie 
pomocy w działalności gospodarczej członkom oraz wspieranie ich inicjatyw,  

10) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie 
gospodarczym,  

11) wydawanie na wniosek zrzeszonych przedsiębiorców opinii i referencji dotyczących 
ich działalności.  

§7  

1. Izba realizuje swoje zadania statutowe w szczególności przez:  
1) świadczenie na rzecz członków Izby pomocy, w różnych formach i zakresie,  

w podejmowaniu i prowadzeniu działalności zmierzającej do zastosowania osiągnięć 
naukowych, technicznych lub organizacyjnych, 

2) współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjami 
gospodarczymi, społeczno-zawodowymi oraz placówkami naukowymi, 

3)  tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej i ekologicznej, 
4)  gromadzenie i przetwarzanie informacji gospodarczej na potrzeby swoich członków 

oraz organów administracji rządowej, samorządowej lub innych podmiotów, 
5)  sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków w zakresie krajowego i zagranicznego 

rynku gospodarki odpadami, 
6)  prognozowanie kierunków rozwoju usług i działalności przetwórczej związanej z 

gospodarką odpadami i występowanie do organów administracji rządowej z 
wnioskami w tym zakresie, 

7)  prowadzenie zadań powierzonych przez administrację rządową i samorządową oraz 
delegowanie swoich przedstawicieli do jej organów doradczych, 

8)  nawiązywanie i ułatwianie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami 
zajmującymi się gospodarką odpadami dla promowania członków Izby, 

9) udział w targach, wystawach i giełdach w kraju i za granicą oraz ich organizowanie dla 
promowania osiągnięć i członków Izby, 

10)  działalność wydawniczą, 
11)  współpracę z placówkami naukowymi i szkołami, ze służbami sanitarnymi w zakresie 

ochrony środowiska, 
12) udzielanie pomocy organizacyjnej i doradczo-konsultacyjnej członkom Izby, 
13)  utworzenie przedstawicielstw, oddziałów, sekcji, komisji i innych jednostek oraz 

zespołów, 
14)  prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, poprzez 

wyodrębnione jednostki organizacyjne Izby, w takim zakresie w jakim nie narusza to 
interesów gospodarczych zrzeszonych w niej członków, 

2. Dla realizacji zadań powierzonych przez administrację rządową lub samorządową Izba może 
ubiegać się o zapewnienie jej środków niezbędnych dla prowadzenia tych zadań.  

 
CZŁONKOSTWO  

 

§8  
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Członkiem Izby może być każdy podmiot, prowadzący działalność gospodarczą związaną z 
gospodarką odpadami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

§9  

1. Nabycie członkostwa Izby przez jej założycieli następuje przez uchwalenie i przyjęcie Statutu 
Izby.  

2. Nabycie członkostwa Izby przez innych przedsiębiorców następuje w drodze złożenia 
pisemnej deklaracji i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Izby.  

§10  

1. Utrata członkostwa w Izbie następuje z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o skreśleniu z 
listy członków, podjętej na wniosek członka Izby lub z urzędu w przypadku:   

       1) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, o której mowa w § 8 Statutu, 
       2) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 
       3) naruszenie Statutu lub działania wbrew interesom Izby.   
2. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust. 1. pkt 2) następuje po uprzednim 

wezwaniu członka do zapłacenia składek i bezskutecznym upływie zakreślonego w 
wezwaniu terminu do ich uregulowania.  

3. Skreślenie z listy członków w przypadku określonym w ust.1. pkt 3) następuje po rozpatrzeniu 
sprawy i podjęciu uchwały przez Radę Izby.   

4. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się w terminie 30 dni od daty otrzymania 
uchwały Rady o skreśleniu z listy członków Izby do Walnego Zgromadzenia.  

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie skreślenie z listy członków Izby lub uchylenia 
uchwały Rady o skreśleniu jest ostateczna.  

6. Za datę ustania członkostwa w Izbie przyjmuje się datę uchwały Rady w sprawie skreślenia 
z listy członków. W przypadku wniesienia odwołania następuje wstrzymanie wykonania 
uchwały Rady do czasu jego rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie. Do czasu 
rozstrzygnięcia odwołania członek Izby jest zawieszony w prawach i obowiązkach.  

§11  

Członkowie Izby mają prawo do:  
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Izby,  
2) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby, w szczególności w zjazdach, 

szkoleniach, konferencjach, 
3) korzystania z pomocy Izby w ramach realizacji jej zadań statutowych,  
4) zasięgania informacji o pracach i programach Izby,  
5) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby i jej organów.  

§12  

Członkowie Izby zobowiązani są do:  
1) przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, a 

także uchwał organów Izby,  
2) współdziałania w realizacji celów statutowych Izby,  
3) terminowego płacenia składek członkowskich,  
4) czynnego udziału w pracach Izby,  
5) dbania o dobre imię Izby, przestrzegania norm współżycia społecznego oraz dobrych 

obyczajów i rzetelności w obrocie gospodarczym.  
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§13  

1. Członkowie Izby, będący osobami prawnymi, wykonują swoje prawa i obowiązki członka Izby 
przez organy upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez pełnomocnika. 

2. Członkowie Izby, nieposiadający osobowości prawnej, wykonują swoje prawa i obowiązki 
członka Izby przez osoby upoważnione przepisami prawa do ich reprezentacji lub przez 
pełnomocnika.  

§14  

1. Wysokość i terminy uiszczania składek członkowskich określa Rada Izby, kierując się 
uwarunkowaniami wynikającymi z budżetu Izby oraz aktualnymi zadaniami w zakresie 
reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. 

2. Członkowie Izby uiszczają składki w wysokości podstawowej lub zwiększonej. Składki w 
wysokości podstawowej uiszczają mikro przedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy. 
Składki w wysokości podwyższonej uiszczają wszyscy lub wskazani w uchwale Rady Izby, 
duzi przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy, którzy grupują innych przedsiębiorców (stojący na 
czele grupy kapitałowej) i których przedstawiciele zasiadają w Radzie Izby. 

3. Opóźnienie w uiszczaniu składek o trzy miesiące może spowodować utratę członkostwa Izby 
w trybie określonym w § 10.  

 
F U N D U S Z E  

§15  

Dochody Izby składają się z :  

1) składek członkowskich i opłat wpisowych, 
2) wpływów z własnej działalności oraz z dochodów z majątku Izby,  
3) subwencji, spadków, darowizn i zapisów,  
4) dotacji celowych,  
5) środków przekazanych na realizację zadań powierzonych przez administrację 

rządową i samorządową,  
6) innych wpływów.  

 
O R G A N Y  I Z B Y  

§16  

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

2. Wyboru członków organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 
Członkowie Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą łączyć funkcji w tych organach.  

3. Kadencja Rady i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.  
 Rada w zależności od potrzeb określa zasady wynagradzania oraz zwrotu kosztów 

poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach Zarządu Izby.  
4.    Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:  

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji, 
2)  ustania członkostwa w Izbie przedsiębiorcy, którego reprezentował, 
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3) śmierci członka. 
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby, przed upływem kadencji i 

powstania z tego tytułu wakatu, organom Izby przysługuje prawo uzupełnienia jego składu. 
Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków tego organu.  

 
W A L N E  Z G R O M A D Z E N I E  

§17  

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Izby.  
2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:  

1) uchwalenie i zmiana Statutu Izby, 
2)  decydowanie o rozwiązaniu Izby, ustanowieniu likwidatora i przeznaczeniu majątku 

Izby w razie jej rozwiązania, 
3)  powoływanie i odwoływanie członków Rady i Komisji Rewizyjnej, 
4)  zatwierdzanie programu działalności Izby, 
5)  zatwierdzanie sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej z ich działalności statutowej 

oraz udzielenie absolutorium członkom tych organów, 
6)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
7) zatwierdzanie regulaminów pracy Rady i Komisji Rewizyjnej, 
8) decydowanie w sprawie odwołań od decyzji Rady dotyczących nabycia i utraty 

członkostwa w Izbie, 
9) ustalanie zasad wynagradzania oraz zwrotów kosztów uczestnictwa w pracach Rady 

i Komisji Rewizyjnej, 
10)  podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji 

pozostałych organów Izby. 

§18  

1. Walne Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz w roku.  
 2. Zarząd Izby z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady lub Komisji Rewizyjnej lub co 

najmniej 1/3 członków Izby zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Występujący o 
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest podać porządek jego 
obrad.  

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od daty 
zgłoszenia żądania jego zwołania. Członkowie Izby winni być powiadomieni listami poleconymi 
lub pocztą kurierską o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie 
później niż 14 dni przed datą jego posiedzenia.  

 4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej (formuła hybrydowa). O udziale w Walnym Zgromadzeniu Członków w takiej 
formie, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie. 

 5. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 18 ust. 4, obejmuje w szczególności: 
 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego 
Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i 

 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. 
  

§19  

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Izby lub ich przedstawiciele. Postanowienia 
§ 13 Statutu mają odpowiednie zastosowanie.  
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2. Każdy członek Izby lub jego przedstawiciel posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.     

§20  

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków lub ich przedstawicieli w pierwszym 
terminie. Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu 1,5 godziny 
po wyznaczonym pierwszym terminie, a jego uchwały zapadają zwykłą większością głosów 
bez względu na ilość obecnych, upoważnionych do głosowania członków lub ich 
przedstawicieli.  

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania Izby zapadają większością 2/3 głosów 
przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania członków Izby lub ich 
przedstawicieli. Postanowień zdania drugiego ustępu poprzedniego nie stosuje się.  

3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia.  
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym.  
5. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku, kiedy wniosek taki złoży co najmniej 1/3 

przedstawicieli członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.  
6. Protokół z Walnego Zgromadzenie podpisują jego Przewodniczący i Sekretarz.  
7. Każdy z członków ma prawo do otrzymania protokołu lub wyciągu z protokołu Walnego 

Zgromadzenia.  
8. Wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia obejmujący treść podjętych na Zgromadzeniu 

uchwał podpisuje Prezes Zarządu Izby albo działający w jego imieniu członek Zarządu.  
 

R A D A  

§21  

1. Rada Izby składa się z trzech do dwunastu członków wybieranych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie. 
2. Rada Izby wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza. 
3. Do kompetencji Rady należy w szczególności: 

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz udzielanie im absolutorium, 
2) powoływanie i odwoływanie komisji i organów doradczych, 
3) desygnowanie przedstawicieli Izby do władz spółek i fundacji w których Izba posiada 

udziały kapitałowe lub jest ich fundatorem, 
4) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i utraty członkostwa w Izbie, 
5) ustalanie wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów uczestnictwa w pracach 

Zarządu, 
6) desygnowanie przedstawicieli do prac w organach doradczych i opiniodawczych 

organów administracji państwowej i samorządowej, 
7) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań finansowych na kwotę 

przekraczającą     50.000, - zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), 
8) decydowanie o nabywaniu, zbywaniu oraz obciążaniu majątku Izby, zaciąganiu 

kredytów i pożyczek do wysokości 50% rocznych wpływów ze składek w roku 
poprzednim, 

9) nadzór nad realizacją działalności statutowej i kontrola działań Zarządu, 
10) zatwierdzanie preliminarza kosztów i projektu budżetu, 
11) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Izby, w tym sprawozdań 

finansowych, 
12) wskazywanie podmiotu uprawnionego do badania ksiąg rachunkowych,  
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13) przedstawianie stanowiska Izby organom państwowym, samorządowym, 
organizacjom krajowym i zagranicznym oraz mediom, 

14) powoływanie przedstawicielstw, sekcji i oddziałów. 
 

ZARZĄD  

§22  

1. Zarząd Izby składa się z dwóch do trzech członków, wybieranych i odwoływanych przez Radę.  
2. Izbę reprezentuje każdy członek Zarządu działający samodzielnie. 

§23  

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Izby i podejmuje decyzje w sprawach nie zastrzeżonych w 
Statucie do kompetencji innych organów Izby.  

§24  

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:  
1) prowadzenie gospodarki finansowej Izby i realizacja jej preliminarza przychodów i 

wydatków,  
2) zarządzanie majątkiem Izby,  
3) organizacyjno-administracyjna obsługa organów Izby oraz ich posiedzeń,  
4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,  
5) realizacja uchwał i decyzji organów Izby,  
6) podejmowanie decyzji w sprawach organizacji i uczestnictwa w wystawach, targach, 

giełdach,   
7) prowadzenie ewidencji członkowskiej,  
8) składanie Radzie sprawozdań z działalności,  
9) inne nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych organów Izby.  

§25  

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.  
2. Zarząd kieruje pracami biura Izby oraz wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu 

przepisów prawa pracy. 

§26  

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.  
2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu może wystąpić każdy jego członek, podając 

porządek jego posiedzenia. 
3. Udział w posiedzeniu Zarządu można wziąć przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej (formuła hybrydowa).  
4. Udział w posiedzeniu Zarządu, o którym mowa w § 26 ust. 3., obejmuje w szczególności: 
1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w 
posiedzeniu Zarządu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad posiedzenia 
Zarządu, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad posiedzenia Zarządu, i 
2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia Zarządu. 

 

§27  

1. Każdy członek Zarządu posiada jeden głos.  
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2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego 
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 

3. Uchwały Zarządu są protokołowane i podpisywane przez Prezesa Zarządu lub 
przewodniczącego posiedzenia Zarządu. 

K O M I S J A  R E W I Z Y J N A  

§28  

1. Komisja Rewizyjna składa się z czterech osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne 
Zgromadzenie zwykłą większością głosów.  

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza.  

§29  

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  
1) kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia,  
2) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności Izby, a zwłaszcza 

jej gospodarki finansowej,  
3) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z preliminarzem 

przychodów i wydatków,  
4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków dotyczących bieżącej działalności 

Izby,  
5) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności, 
6) żądanie od Zarządu przedłożenia wyjaśnień w zakresie swojej działalności, 
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. 

§30  

Zasady pracy Komisji Rewizyjnej oraz procedurę postępowania określa regulamin zatwierdzony 
przez Walne Zgromadzenie.  
 

S T R U K T U R A  O R G A N I Z A C Y J N A  

§31  

1. Do wykonania zadań statutowych i gospodarczych Izba może tworzyć jednostki wyodrębnione 
funkcjonalnie i organizacyjnie. 

2. Zasady działania tych jednostek oraz ich strukturę określa regulamin zatwierdzony przez Radę.  

§32  

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i 
ustala na jakie cele przeznacza się majątek Izby.  

§33  

Niniejszy Statut został uchwalony i przyjęty na Walnym Zgromadzeniu założycieli Polskiej Izby 
Gospodarki Odpadami w Warszawie w dniu 14 kwietnia 2003 roku. 

§34  
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Przyjęcie Statutu Założyciele Polskiej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie potwierdzają 
własnoręcznymi podpisami na Liście Założycieli.  
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