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STATUT 

POLSKIEJ IZBY ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 
 

 

ROZDZIAŁ I 
 

Postanowienia Ogólne 
 
Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Polska Izba Rozwoju Elektromobilności” i zwane jest  

w dalszych postanowieniach statutu „Izbą”.  

Art. 2. Izba posiada osobowość prawną. 

 
Art. 3. Siedzibą Izby jest Zielona Góra. Izba prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  
i za granicą. 

 
Art. 4. W ramach swojej działalności Izba może przystępować do organizacji krajowych i zagranicznych  
o podobnym celu działania. 

 
Art. 5. Izba używa pieczęci z nazwą i adresem Izby. W ramach działalności zagranicznej Izba może używać 
nazwy w języku angielskim: „Polish Chamber of E-Mobility Development Association” oraz odpowiedniej 
pieczęci z tą nazwą. Izba może używać skróconej nazwy „PIRE” zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji 
językowej oraz wyróżniającego jej znaku graficznego. 
 
Art. 6. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 
 

 

ROZDZIAŁ II 
 

Cel i przedmiot działalności 
 
Art. 7. Podstawowymi celami Izby są: 

1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży elektromobilności.  
2. Oddziaływanie na kształtowanie świadomości o elektromobilności oraz wspieranie zrównoważonego 

rozwoju przemysłu elektromobilności. 
3. Wsparcie i promocja rozwoju przedsiębiorczości. 
4. Prowadzenie ośrodków badawczo-rozwojowych. 

 
Art. 8. Podstawowym zadaniem Izby jest promowanie rozwiązań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości  
i innowacyjności w branży elektromobilności. 
 

Art. 9.  Izba realizuje swoje cele i zadania poprzez: 
1. Działalność edukacyjną, szkoleniową i informacyjną,  

2. Monitorowanie legislacji i opiniowanie projektów aktów prawnych pozostających w zakresie  

lub związanych z celem działalności Stowarzyszenia, 

3. Reprezentowanie interesów Członków Stowarzyszenia wobec organów administracji publicznej  

i samorządowej oraz instytucji i organizacji zagranicznych i międzynarodowych, 

4. Organizację eventów, kongresów, konferencji, debat tematycznych i szkoleń. 

5. Budowanie bazy kontaktów między ekspertami branży elektromobilności oraz podmiotami 

działającymi na rynku elektromobilności, w tym w szczególności organami administracji publicznej 

i samorządowej jak również z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 

6. Działalność doradczą, 
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7. Działalność wydawniczą. 

8. Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, strategii i monitorowania biznesu, transferu technologii, 

prognozowania oraz innowacji. 

9. Współpraca z ośrodkami badawczymi, ośrodkami innowacji, parkami naukowo-technologicznymi 

oraz inkubatorami przedsiębiorczości. 

10. Prowadzenie preinkubatorów oraz inkubatorów przedsiębiorczości. 

 
Art. 10. Dla realizacji celów statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje 
oraz uczestniczyć we wszystkich innych przedsięwzięciach. Działalność gospodarcza jest prowadzona  
w następującym zakresie:  

1. Główna przedmiot działalności gospodarczej. 
94,11,Z - Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców. 

2. Pozostały przedmiot działalności gospodarczej. 
85,53,Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu. 
85,59,B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 
85,60,Z - Działalność wspomagająca edukację. 
70,21,Z -  Stosunki międzyludzkie (Public Relations) i komunikacja. 
63,91,Z – Działalność agencji informacyjnych. 
72,19,Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych  
i technicznych. 
71,12,Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 
73,20,Z – Badania rynku i opinii publicznej. 
82,30,Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 
58,14,Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków. 
63,12,Z – Działalność portali internetowych. 
73,11,Z – Działalność agencji reklamowych. 
70,22,Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej   
i zarządzania. 
72,19,Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. 

 

ROZDZIAŁ III 
 

Członkowie Izby, ich prawa i obowiązki 
 

Art.11. Członkowie Izby dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych. 
2. Członków wspierających. 
3. Członków honorowych. 
 

Art. 12. Członkiem Izby mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 
 
Art. 13. Osoba prawna może działać jedynie jako Członek wspierający. Osoby prawne działają w Izbie 
zgodnie z przyjętą reprezentacją lub za pomocą pełnomocników. 
 
Art. 14. O przyjęciu w poczet Członków zwyczajnych decyduje Zarząd Izby w formie uchwały podjętej  
w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia stosownego wniosku. Od braku decyzji lub decyzji negatywnej  
nie przysługuje prawo odwołania. 
 

Art. 15.  
1. Członkowie zwyczajni Izby mają prawo: 

a) Wyborcze do władz Izby – czynne i bierne, 
b) Uczestniczenia w pracach Izby i jej władz, 
c) Głosu na Walnym Zebraniu Członków, 
d) Korzystania z pomocy i rekomendacji Izby,  
e) Otrzymywania wszelkich opracowań i informacji Izby oraz rocznego sprawozdania Zarządu,  
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f) Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby. 
2. Członkom wspierającym i Członkom honorowym przysługują prawa, o których mowa w art. 15 ust. 1 

pkt d), e) i f). 
 

Art. 16. Członkowie zwyczajni i Członkowie wspierający Izby mają następujące obowiązki: 
1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów i zadań Izby. 
2. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Izby.  
3. Udzielania organom Izby informacji niezbędnych dla jej działalności oraz świadczenia pomocy  

w wykonywaniu działań statutowych.  
4. Regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich do końca pierwszego kwartału 

każdego roku kalendarzowego za bieżący rok kalendarzowy.  
5. Członkowie, którzy przystąpią do Izby po pierwszym kwartale roku kalendarzowego płacą  

w pierwszym roku składkę proporcjonalną do okresu członkostwa, biorąc za podstawę liczbę dni 
pozostałych do końca roku kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że datą uzyskania statusu 
Członka Izby jest data podjęcia decyzji Zarządu Izby o przyjęciu w poczet Członków.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Członka Izby, Zarząd Izby może 
podjąć decyzję o obniżeniu jego składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy lub prolongacie 
terminu płatności, rozłożenia jej na raty, albo jej umorzenia w całości lub w części. 

 

Art. 17. Członkostwo w Izbie ustaje w następujących przypadkach:  
1. Dobrowolnego wystąpienie Członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Izby. Deklarację wystąpienia 

członek składa w formie pisemnej.  
2. Śmierci Członka będącego osobą fizyczną lub likwidacji osoby prawnej , będącej Członkiem Izby.  
3. Pozbawienia członkostwa w Izbie przez Walne Zebranie Członków Izby w drodze uchwały  

na wniosek Zarządu Izby z powodu:  
a) Działania na szkodę interesów Izby, 
b) Nieprzestrzegania Statutu Izby, regulaminów i uchwał władz, 
c) Uchylania się od opłacania składek członkowskich do końca roku kalendarzowego,  
d) W przypadku osoby fizycznej pozbawienia prawomocnym orzeczeniem Sądu praw publicznych.  

4. Likwidacji Izby. 
 

Art. 18. Zarząd Izby ma prawo wystąpić o pozbawienie członkostwa w przypadku, o którym mowa w art. 17 
pkt. 3 lit. a) i b) niniejszego Statutu, gdy członek nie zaprzestanie wyżej wymienionych działań w terminie 7 
dni od daty udzielenia mu przez Zarząd Izby pisemnego wezwania do ich zaprzestania. 
 

Art. 19. 
1. Ustanawia się tytuł Członka honorowego PIRE.  
2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która przyczyniła się do rozwoju Izby lub daje 

rękojmię aktywnego uczestnictwa na rzecz osiągnięcia celów Izby. 
3. Godność Członka honorowego nadaje Zarząd Izby w drodze uchwały podjętej w terminie 30 dni od 

dnia wpłynięcia stosownego wniosku. Od braku decyzji lub decyzji negatywnej nie przysługuje prawo 
odwołania. 

4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
5. Członkowie honorowi mają jedynie prawo uczestniczenia w pracach władz Izby z głosem doradczym 

oraz przedkładania opinii dotyczących prac Izby i jej władz. 
 
Art. 20. Członkiem wspierającym Izby może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która: 
1. Regularnie wspiera działalność Izby w zadeklarowanej przez siebie w formie. 
2. Udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych 

Izby. 
 

Art. 21 O przyjęciu w poczet Członków wspierających decyduje Zarząd Izby w formie uchwały podjętej  
w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia stosownego wniosku. Od braku decyzji lub decyzji negatywnej  
nie przysługuje prawo odwołania. 
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ROZDZIAŁ IV 
 

Władze Izby 
 

Postanowienia ogólne 
 

Art. 22. 
1. Władzami Izby są: 

a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie Izby z funkcją w Komisji Rewizyjnej Izby. 
 

Art. 23. Kolegialne władze Izby wyrażają swoją wolę przez podejmowanie uchwał, chyba że Statut stanowi 
inaczej. 

 

Art. 24. Uchwały kolegialnych władz Izby podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym  
w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania, chyba, że Statut stanowi inaczej. 
 

Art. 25. Jeżeli przed upływem kadencji skład którejkolwiek z władz Izby zmniejszy się poniżej przewidzianego 
niniejszym Statutem minimum, Zarząd Izby niezwłocznie zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu 
uzupełnienia składu. 

 

Art. 26. Jeżeli przed upływem kadencji zmniejszy się skład którejkolwiek z władz, lecz wymagane statutem 
minimum jej Członków będzie zachowane, najbliższe Walne Zebranie Członków Izby może wybrać nowych 
Członków celem uzupełnienia składu. 
 

 

Walne Zebranie Członków 
 

Art. 27. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Izby. 
 

Art. 28. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z prawem głosu wszyscy Członkowie zwyczajni 
Izby. Członkowie zwyczajni Izby mogą wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. 

 

Art. 29. W posiedzeniach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym Członkowie 
honorowi, Członkowie wspierający Izby oraz zaproszeni przez Prezesa Zarządu goście. 

 

Art. 30. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Izby za pomocą listów poleconych 
wysłanych najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia. Zwołanie Walnego Zebrania Członków może 
nastąpić także poprzez zawiadomienie Członków zwyczajnych Izby drogą elektroniczną na adresy poczty 
mailowej lub w inny sposób najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia . W zawiadomieniu Zarząd Izby 
określa, w szczególności miejsce i czas posiedzenia oraz propozycję porządku obrad. 

 

Art. 31. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy będące przedmiotem 
działalności Izby, niezastrzeżone dla innych władz tj:  
1. Uchwalanie zmian Statutu. 
2. Uchwalanie rocznych programów działalności Izby. 
3. Uchwalanie rocznego budżetu Izby. 
4. Zatwierdzanie sprawozdań z rocznej działalności Izby.  
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby z działalności Izby oraz sprawozdań 

finansowych za ubiegły rok obrotowy.  
6. Ustalanie zasad naliczania składek członkowskich.  
7. Powoływanie,  zawieszanie  i  odwoływanie  Członków Zarządu  i  Komisji Rewizyjnej.  
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8. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Członkom Zarządu Izby z wykonania przez 
nich obowiązków.  

9. Pozbawianie członkostwa w Izbie na wniosek Zarządu Izby.  
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, rozstrzygających spory między Członkami Izby. 
 

Art. 32. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, nie później niż do końca trzeciego 

kwartału roku kalendarzowego. 
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być:  

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby z działalności Izby oraz sprawozdań 
finansowych za ubiegły rok obrotowy, 

b) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium Członkom Zarządu Izby z wykonywania 
przez nich obowiązków.  

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się z inicjatywy Zarządu Izby, na żądanie, Komisji 
Rewizyjnej lub pisemny wniosek 10% Członków zwyczajnych.  

4. Pisemny wniosek, Komisji Rewizyjnej, 10% Członków zwyczajnych o zwołanie Nadzwyczajnego 
Walnego Zebrania Członków musi określać cel jego zwołania oraz proponowany porządek obrad.  
W takim wypadku Zarząd Izby może z własnej inicjatywy uzupełnić proponowany porządek obrad 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, powinno zostać wyznaczone nie później niż na 45 dni  
od dnia wpłynięcia wniosku o jego wyznaczenie. Zawiadomienie Członków Izby następuje zgodnie 
ze sposobem określonym w art. 30 Statutu. 

 

Art. 33. Każdemu Członkowi zwyczajnemu Izby przypada jeden głos na Walnym Zebraniu Członków.   
 

Art. 34. Na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków głosowanie jest jawne, jednak na wniosek 
któregokolwiek z Członków Izby z prawem głosu, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. Tajne 
głosowanie zarządza się również przy podejmowaniu uchwał dotyczących powołania, zawieszenia  
i odwołania Członków władz Izby. 

 

Art. 35. Obradami Walnego Zebrania Członków Izby kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo zwykłą 
większością głosów spośród przedstawicieli Członków zwyczajnych obecnych na obradach. Obrady i treść 
podjętych uchwał są protokołowane. Protokół Walnego Zebrania Członków Izby powinien zostać podpisany 
przez Przewodniczącego i protokolanta. Protokolanta wybiera Przewodniczący Walnego Zebrania Członków.  

 

Art. 36. Uchwały Walnego Zebrania Członków, ważnie podjęte są wiążące dla wszystkich Członków oraz 
władz Izby. 
 

Zarząd 
 

Art. 37. Zarząd Izby reprezentuje Izbę, prowadzi jej sprawy i kieruje jej działalnością. 
 

Art. 38. 
1. Zarząd Izby składa się z 1 do 5 Członków, w tym Prezesa Zarządu, wybieranych przez Walne Zebranie 

Członków Izby zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przy czym w przypadku Zarządu 
wieloosobowego Walne Zebranie Członków Izby powołuje Prezesa Zarządu w odrębnym głosowaniu 
tajnym. 

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną 
funkcją.  

 

Art. 39. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 
 

Art. 40. Zarząd działa zgodnie ze Statutem, celami i zadaniami Izby oraz uchwałami Walnego Zebrania 
Członków Izby. 
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Art. 41. Do kompetencji i obowiązków Zarządu Izby należą sprawy niezastrzeżone do właściwości Walnego 
Zebrania Członków, w tym w szczególności:  
1. Zarządzanie majątkiem i funduszami Izby zgodnie z ich przeznaczeniem i budżetem uchwalonym 

przez Walne Zebranie Członków.  
2. Powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych lub komisji problemowych, określenie ich zadań, 

składu osobowego i koordynowanie ich działań.  
3. Przygotowanie projektów programu działania Izby i budżetów.  
4. Podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia przez Izbę działalności.  
5. Sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności Izby oraz sprawozdań finansowych (bilansów) i 

składanie ich Walnemu Zebraniu Członków.  
6. Przyjmowanie Członków zwyczajnych Izby oraz wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o 

pozbawienie członkostwa w Izbie w przypadku. 
7. Przyjmowanie Członków wspierających.  
8. Zawieranie umów o pracę i innych umów.  
9. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków. 
10. Wykonywanie uchwał, postanowień i zaleceń Walnego Zebrania Członków.  
11. Windykacja składek członkowskich. 
12. Opracowanie, uchwalenie i dokonywanie zmian regulaminów członkostwa w Izbie. 

 

Art. 42. Prezes Zarządu Izby kieruje pracami Zarządu.  
 

Art. 43. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Izby uprawniony jest każdy 
Członek Zarządu samodzielnie. 

 

Art. 44. Członek Zarządu z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach przez Walne Zebranie 
Członków. 

 

Art. 45. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Izby następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto  
w następujących przypadkach:  

1. Pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Izby. 
2. Odwołania przez Walne Zebranie Członków. 
3. Śmierci. 

 

Komisja Rewizyjna 
 

Art. 46. Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznej kontroli Izby. 
 

Art. 47. Kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi trzy lata. 
 

Art. 48. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 
 

Art. 49.Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje  
jej pracami.  
 

Art. 50. Komisja Rewizyjna jest upoważniona do przeprowadzania dorocznych kontroli działalności Izby,  
ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, rzetelności i gospodarności oraz zgodności  
z przepisami prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków. Komisja Rewizyjna ma prawo 
przeprowadzania również kontroli częściowych i doraźnych. 

 

Art. 51. Komisja Rewizyjna może występować do władz Izby z wnioskami i zaleceniami wynikającymi  
z ustaleń kontroli. 

 

Art. 52. Członek Komisji Rewizyjnej z ważnych powodów może być zawieszony w czynnościach przez Walne 
Zebranie Członków. 
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Art. 53. Wygaśnięcie mandatu Członka Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto 
w następujących przypadkach:  

1. Pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Komisji Rewizyjnej. 
2. Odwołania przez Walne Zebranie Członków. 
3. Śmierci. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
 

Majątek Izby 
 

Art. 54. Majątek Izby stanowią nieruchomości i fundusze. 
 

Art. 55. Na fundusze Izby składają się: 
1. Składek Członków. 
2. Darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej. 
3. Dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów. 
4. Dochodów z kapitału. 
5. Dochodów z działalności gospodarczej. 
 

Art. 56. Izba finansuje swoją działalność na podstawie budżetu uchwalonego przez Walne Zebranie 
Członków. 

 

Art. 57. Dla realizacji celów i zadań statutowych Izba może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć 
fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych według zasad określonych w odrębnych 
przepisach. Dochody z działalności gospodarczej Izby służą realizacji jej celów statutowych i nie mogą być 
przeznaczone do podziału pomiędzy Członków Izby. 
 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby 
 

Art. 58. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz w sprawie rozwiązania Izby podejmuje Walne Zebranie 
Członków większością 2/3 głosów. 

 

Art. 59. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Izby, Walne Zebranie 
Członków podejmuje jednocześnie uchwałę o przeznaczeniu majątku Izby i powołuje likwidatora. 

 

Art. 60. Likwidator zakończy bieżące sprawy Izby, ściągnie wierzytelności i wypełni zobowiązania Izby. Po 
zakończeniu likwidacji, likwidator przedstawi sprawozdanie ze swojej działalności do zatwierdzenia przez 
Walne Zebranie Członków. 

 

Art. 61. Po zatwierdzeniu sprawozdania, zgodnie z art. 60 niniejszego Statutu likwidator wystąpi do sądu 
rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Izby z rejestru. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


