
STATUT Polskiej Izby Gazu Płynnego 

(tekst jednolity) 

 

l. Postanowienia ogólne. 

§ l. 

Polska Izba Gazu Płynnego zwana dalej Izbą jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą podmioty 

prowadzące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie produkcji, zakupu, 

rozlewu, dystrybucji gazu płynnego oraz produkcji i obrotu urządzeniami związanymi z gazem płynnym. 

§ 2. 

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 3 maja 1989 r. o izbach 

gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§ 3. 

1. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa, a terenem działalności Rzeczpospolita Polska. 

2. Izba może prowadzić działalność również poza granicami państwa polskiego. 

3. Izba może wchodzić w układy organizacyjne i gospodarcze z jednostkami zagranicznymi, 

których cele są zbieżne z programem Izby. 

 

§ 4. 

Izba używa pieczęci z napisem Polska Izba Gazu Płynnego oraz znaku graficznego zgodnego ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr l do Statutu . 

 

2. Cele i zadania Izby. 

§ 5. 

Do zadań Izby należy w szczególności: 

1. Zapobieganie praktykom monopolistycznym. 

2. Reprezentowanie interesów członków Izby, przede wszystkim wobec organów państwowych 

oraz instytucji mających wpływ na infrastrukturę związaną ze stosowaniem gazu płynnego. 

3. Organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów organizacyjnych, 

ekonomicznych i prawnych. 

4. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i technicznych. 

5. Prowadzenie działań na rzecz integracji członków Izby. 

6. Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. 

7. Dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących branży gazu 

płynnego, jak również wyrażania opinii o projektach przepisów dotyczących branży. 

8. Wykonywanie zleconych przez organy państwowe opinii, analiz, opracowań problemowych, 

sondaży i ekspertyz z zakresu problematyki gazu płynnego. 

9. Inspirowanie powoływania specjalistycznych organizacji, stowarzyszeń, fundacji i innych 

jednostek działających na rzecz branży. 

10. Współdziałanie z organizacjami i instytucjami w zakresie ekologicznego i bezpiecznego 

użytkowania gazu płynnego. 



11. Organizowanie szkoleń i doradztwa prawnego oraz ekonomicznego. 

§ 6. 

Izba realizuje swoje cele i zadania statutowe przez: 

1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznymi i 

gospodarczymi w celu współtworzenia warunków i właściwych podstaw prawnych dla 

prowadzenia działalności przez członków Izby. 

2. Propagowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w branży. 

3. Tworzenie warunków dla wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby. 

4. Organizowanie szkoleń i doradztwa prawnego oraz ekonomicznego. 

5. Organizowanie wystaw, konferencji, sympozjów, targów. 

6. Gromadzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju zbiorów, materiałów i analiz przydatnych 

dla branży gazu płynnego. 

7. Wdrażanie produkcji maszyn, narzędzi, urządzeń i nowoczesnych technologii oraz bezpiecznej 

dystrybucji w dziedzinie gazu płynnego. 

8. Prowadzenie działalności wydawniczej i poligraficznej dla realizacji celów statutowych. 

9. Występowanie o interpretację obowiązujących branżowych aktów normatywnych oraz 

wypracowanie opinii Izby w tym przedmiocie. 

10. Organizowanie branżowej współpracy zagranicznej. 

11. Działanie na rzecz tworzenia i rozwoju branżowych struktur naukowo-technicznych. 

12. Tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Izby. 

13.  Prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji zadań Izby. 

 

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§ 7. 

1. Członkowie Izby dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) honorowych 

2. Określenie. „członek" używane w dalszej części statutu odnosi się do członka zwyczajnego. 

§ 8. 

1. Członkami Izby mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność w dziedzinie gazu 

płynnego, lub dla jego potrzeb z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących taką działalność jako 

uboczne zajęcie zarobkowe. 

2. Członkowie założyciele stają się zwyczajnymi członkami Izby z mocy prawa. 

3. Uchwałę w sprawach przyznania członkostwa dalszym członkom Izby podejmuje Rada Izby na 

ich pisemny wniosek, w którym zadeklarują przestrzeganie niniejszego statutu. 

4. Od Uchwały odmownej w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby przysługuje 

zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby. 

 

 

 



§ 9. 

1. W przypadku niewykonania przez członka Izby obowiązków statutowych, lub postępowania w 

sposób niegodny członka Izby, Rada Izby może podjąć uchwałę o jego zawieszeniu w prawach 

członka i wnioskować do Walnego Zgromadzenia o jego wykluczenie. 

2. Od powyższej uchwały przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia 

Członków Izby. 

 

§ 10. 

Członkostwo Izby ustaje na skutek : 

Wystąpienia - wystąpienie członka Izby następuje po upływie 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, 

licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło pisemne wypowiedzenie członkostwa. 

Wykreślenia - wykreślenie członka następuje w przypadku: utraty przez niego statutowych uprawnień 

do zrzeszania się w Izbie; stwierdzenia, że przyjęcie nastąpiło niezgodnie z postanowieniami statutu; 

śmierci członka lub rozwiązania osoby prawnej. 

Wykluczenia - wykluczenie członka może nastąpić z ważnych przyczyn, w przypadku gdy z jego winy 

dalsze członkostwo jest sprzeczne z postanowieniami statutu lub zasadami współżycia społecznego, a 

w szczególności: 

a) umyślnego działania na szkodę Izby lub jej członków, 

b) popełnienia przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnej, lub z innych niskich pobudek, 

jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, 

c) uporczywego nie wykonywania podstawowych obowiązków członkowskich, 

d) nie płacenia składek członkowskich (terminy płacenia składek określi Walne Zgromadzenie). 

 

§ 11. 

Członkom Izby przysługuje prawo: 

Czynnego oraz biernego prawa wyborczego do organów Izby. 

Uczestnictwa w posiedzeniach Rady Izby z głosem doradczym. 

Uczestniczenia w powołanych przez Radę Izby względnie Walnego Zgromadzenia Członków Izby 

zespołach i komisjach problemowych. 

Zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Izby, jak również branży gazu płynnego. 

Korzystania z pomocy i doświadczeń Izby. 

Korzystania z doradztwa Izby we wszystkich sprawach wynikających z działalności członków, w 

szczególności doradztwa prawnego, organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego, 

Korzystania w pierwszej kolejności z wszelkiego rodzaju szkoleń, konsultacji, wystaw, promocji i innych 

imprez organizowanych przez Izbę. 

Uzyskiwania opinii o istniejących zwyczajach i rozwiązaniach stosowanych w branży gazu płynnego. 

 



§ 12. 

 

Członek Izby ma obowiązek: 

a) Przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby i 

wybieralnych organów Izby. 

b) Przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów w działalności gospodarczej. 

c) Aktywnego uczestnictwa w realizacji zadań statutowych Izby. 

d) Wspierania inicjatyw Izby. 

e) Dostarczania materiałów niezbędnych do opracowań objętych planem działania 

zatwierdzonym przez Radę Izby. 

§ 13. 

 

Członek Izby wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście albo przez pełnomocnika. 

Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 14. 

 

Osobom fizycznym i prawnym wybitnie dla Izby zasłużonym Walne Zgromadzenie Członków Izby może 

nadać Członkostwo Honorowe. 

Członek Honorowy ma prawo: 

a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby, 

b) być wybranym do Rady Izby, 

c) brać udział w realizacji zadań statutowych Izby , 

 

3.    Tryb nadawania Członkostwa Honorowego określa Walne Zgromadzenie Członków Izby. 

4. Organy Izby. 

§ 15. 

 

Organami Izby są: 

Walne Zgromadzenie Członków Izby. 

Rada Izby. 

Dyrektor Izby. 

 

 

 

 



§ 16. 

 

W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne: 

a) będące osobami reprezentującymi osoby prawne, 

b) będące właścicielami podmiotów gospodarczych. 

 

 

WALNE ZGROMADZENIE 

§ 17. 

 

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest najwyższym organem Izby . 

W skład Walnego Zgromadzenia wchodzi po jednym przedstawicielu każdego członka Izby. 

 

§ 18. 

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Izby należy: 

 

a) uchwalenie statutu Izby i jego zmian, 

b) uchwalanie długoterminowych kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji, 

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Izby, 

d) uchwalanie wysokości i zasad opłacania składek członkowskich i wpisowego, 

e) wybór i odwoływanie członków Rady Izby, 

f) udzielanie absolutorium, ustępującej Radzie Izby, 

g) uchwalanie regulaminu wyborczego, 

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Rady Izby w sprawach odmowy przyjęcia w poczet 

członków lub skreślenia z listy członków Izby, 

i) rozwiązania Izby, 

j) tworzenie funduszów celowych Izby , 

k) coroczne ustalanie wysokości kwoty zobowiązań , które samodzielnie może zaciągać Dyrektor 

Izby. 

 

§ 19. 

 

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwoływane jest raz w roku, nie później niż do 30 maja każdego roku, 

w miejscu, terminie i porządku dziennym ustalonym przez Radę Izby o czym powiadamia się pisemnie 

listem poleconym członków Izby co najmniej na miesiąc przed jego odbyciem. 



§ 20. 

 

W przypadkach uzasadnionych Rada Izby uprawniona jest do zwołania Zgromadzenia Nadzwyczajnego. 

Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Rada Izby również na pisemny wniosek 1/5 członków Izby , nie 

później niż 40 dni od złożenia wniosku. 

 

§ 21. 

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Izby zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności 

co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane w głosowaniu jawnym. Zgromadzenie może 

uchwalić głosowanie tajne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

Uchwały w sprawach personalnych oraz związanych z § 10 podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

Każdy członek Izby ma jeden głos. 

 

 

RADA IZBY 

§ 22. 

 

Do kompetencji Rady Izby należy: 

 

a) uchwalanie programu działania Izby w oparciu o uchwalone przez Walne Zgromadzenie 

kierunki działania, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Izbie, 

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Izby, 

d) uchwalanie regulaminu pracy Rady Izby oraz regulaminu działania Biura Izby, 

e) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Izby oraz ustalanie wysokości jego wynagrodzenia, 

f) zatwierdzanie przedstawionego przez Dyrektora Izby rocznego preliminarza dochodów i 

wydatków oraz programu działania, 

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania jednostek lub delegatur Biura Izby, 

h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania komisji i zespołów problemowych, 

i) podejmowanie uchwał w sprawie podjęcia działalności gospodarczej lub zaniechania, 

j) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia, i zbycia majątku Izby, którego wartość 

przekracza upoważnienie Dyrektora Izby, 

k) rozpatrywanie sprawozdań Dyrektora Izby z działalności statutowej i wykonania preliminarza 

finansowego. 

 



§ 23. 

 

Rada Izby składa się z 7 - 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. W Radzie Izby każdy 

członek może mieć tylko 1 przedstawiciela, a członkowie – firmy powiązane kapitałowo mogą mieć co 

najwyżej dwóch przedstawicieli. 

W razie konieczności uzupełnienia składu Rady w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków 

Izby, Rada może dokoptować na zwolnione miejsce nowego członka, przy czym liczba dokoptowanych 

członków nie może być większa niż 1/3 składu Rady. Dokoptowany członek Rady Izby zachowuje 

członkostwo w Radzie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Izby. 

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. 

Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Izby następuje w razie: 

a) śmierci Członka Rady , 

b) ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który reprezentuje, 

c) rezygnacji z członkostwa w Radzie, 

d) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, 

e) ustania pełnienia funkcji w organach reprezentowanego podmiotu. 

5.   Rada Izby ma prawo zawiesić w czynnościach członka Rady i postawić wniosek o odwołanie przez 

Walne Zgromadzenie Członków Izby . 

6.   Rada Izby odbywa swoje posiedzenie przynajmniej raz na kwartał. 

7.   Kadencja pierwszej Rady Izby trwa l rok, a każdej następnej 2 lata. 

 

§ 24. 

 

Rada Izby wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch Wiceprezesów i dwóch członków którzy tworzą 

Prezydium Rady. 

 

§ 25. 

 

Do kompetencji Prezesa należy: 

 

a) reprezentowanie Izby, 

b) zwoływanie oraz prowadzenie posiedzeń Rady Izby i Walnego Zgromadzenia Członków Izby, 

c) kierowanie pracami Prezydium Rady, 

d) zawieranie umowy o pracę z Dyrektorem Izby na zasadach określonych przez Radę Izby. 

 

 



§ 26. 

 

Prezydium Rady jest wewnętrznym organem Rady Izby realizującym określone przez nią zadania , do 

których w szczególności należą: 

a) organizowanie pracy Rady Izby, 

b) nadzór nad bieżącą realizacją uchwał, 

c) bieżący nadzór nad działalnością Dyrektora Izby. 

 

3. Prezydium Rady odbywa swoje posiedzenie przynajmniej raz na kwartał. 

 

DYREKTOR IZBY 

 

§ 27. 

 

1.   Dyrektor Izby jest organem wykonawczym Rady Izby i reprezentuje Izbę w sądzie i poza sądem. 

 

Dyrektor Izby wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Izby, którym kieruje na zasadach 

jednoosobowego kierownictwa. 

Dyrektor Izby odpowiada za działalność merytoryczną i finansową Izby, a w szczególności za realizację 

zatwierdzonego przez Radę Izby planu działalności i preliminarza. 

Dyrektor Izby uprawniony jest do samodzielnego podejmowania zobowiązań finansowych do 

wysokości kwoty ustalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie Izby, a w przypadku jej przekroczenia 

za zgodą Rady Izby. 

Dyrektor Izby ponosi odpowiedzialność za działalność gospodarczą Izby. 

Dyrektor Izby jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy. 

Dyrektor Izby jest dysponentem funduszy Izby i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość ich 

wydatkowania. 

Dyrektor Izby prowadzi rachunkowość finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Dyrektor Izby składa Radzie Izby coroczne sprawozdanie ze swojej działalności statutowej i finansowej 

najpóźniej do końca kwietnia każdego roku. 

§ 28. 

 

Organizację i zadania Biura Izby określa regulamin zatwierdzony przez Radę Izby na wniosek Dyrektora 

Izby . 

 



§ 29. 

 

Dyrektor Izby uczestniczy w pracach Rady Izby oraz Prezydium Izby bez prawa do głosowania. 

 

5. GOSPODARKA FINANSOWA, MAJĄTEK I FUNDUSZE IZBY. 

 

§ 30. 

 

Na majątek Izby składają się ruchomości , nieruchomości , środki pieniężne i prawa majątkowe. 

Majątek Izby tworzą: 

a) wpływy z wpisowego do Izby, 

b) wpływy ze składek członkowskich, 

c) wpływy z darowizn, spadków, zapisów, 

d) wpływy i składki na fundusze celowe, 

e) dotacje, 

f) wpływy z odpłatnych świadczeń Izby, 

g) wpływy z prowadzonej działalności gospodarczej, 

h) wpływy z praw majątkowych, akcji, obligacji i oprocentowanych wkładów pieniężnych, 

i) inne wpływy. 

 

3.   W ramach posiadanego majątku Izba może tworzyć fundusze celowe przeznaczone na realizację 

zadań statutowych . 

4.   Koszty działalności organów statutowych i Biura Izby ponosi Izba . 

5.   Dochód z działalności gospodarczej Izby służyć może wyłącznie realizacji celów statutowych i nie 

może być przeznaczony do podziału między jej członków . 

 

§ 31. 

 

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Izby upoważniony jest Dyrektor Izby oraz ustanowieni 

przez niego pełnomocnicy, w granicach umocowania. 

Do skuteczności czynności prawnej wymagane jest oświadczenie woli Dyrektora Izby (reprezentacja 

jednoosobowa) lub dwóch pełnomocników (reprezentacja łączna). 

§ 32. 

 

Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków Izby. 



Wpłaty z tytułu wpisowego oraz składek członkowskich wnosi się na konto Izby w okresach i na 

zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 

 

6. Postanowienia końcowe. 

§ 33. 

 

Uchwały w sprawach zmian statutu podejmuje wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków Izby 

większością 2/3 obecnych członków. 

 

§ 34. 

 

Izba ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Izby, przy 

czym wymagane jest 2/3 głosów obecnych członków Izby. 

 

§ 35. 

 

W przypadku likwidacji Izby majątek podlega podziałowi pomiędzy członków Izby stosunkowo do 

wniesionych składek członkowskich. 

§ 36. 

 

W przypadku likwidacji Izby likwidatora ustanawia Rada Izby. 

 

§ 37. 

 

Statut niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej 

Izby Gazu Płynnego w dniu 10.07.1996 r. 

 

Za zgodność. 

 


