STATUT
Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej
(tekst jednolity po zmianach z dnia 22 maja 2017 roku)

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§ 1.
1. Izba Gospodarcza, zwana dalej w Statucie „PIKE", nosi nazwę Polska Izba Komunikacji
Elektronicznej.
2. PIKE może używać nazwy skróconej „PIKE".
3. Oficjalne tłumaczenie nazwy PIKE stanowi „Polish Chamber of Electronic Communication”.
4. PIKE jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze
zrzeszonych w niej przedsiębiorców.
§ 2.
1. PIKE działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na
podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195
z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
2. PIKE ma osobowość prawną.
§ 3.
1. Terenem działania PIKE jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą PIKE jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 4.
PIKE może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o celach zbieżnych z celami
statutowymi PIKE.
§ 5.
PIKE używa pieczęci z napisem: "Polska Izba Komunikacji Elektronicznej".
Rozdział II
Cele, środki działania, majątek
§ 6.
Celem PIKE jest:
1) reprezentacja i ochrona interesów gospodarczych członków PIKE, w szczególności wobec
organów państwowych i unijnych, samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i podmiotów
krajowych i zagranicznych;
2) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;
3) popularyzacja idei komunikacji elektronicznej, w tym multimedialnych sieci telewizji kablowej;
4) działalność oświatowa oraz edukacyjna w dziedzinie komunikacji elektronicznej;
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§ 7.
PIKE realizuje swoje cele przez:
1) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz
uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych i inspirowanie prac
legislacyjnych;
2) uczestniczenie w kształtowaniu i upowszechnianiu norm technicznych i jakościowych
w dziedzinie komunikacji elektronicznej;
3) dokonywanie oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących
prowadzenia działalności gospodarczej;
4) opracowywanie i wdrażanie norm rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej
prowadzonej przez członków PIKE;
5) delegowanie przedstawicieli PIKE do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo
- opiniodawczych w dziedzinie komunikacji elektronicznej;
6) działalność edukacyjną, szkoleniową, wydawniczą, organizowanie konferencji,
w szczególności z udziałem operatorów sieci telewizji kablowej, parlamentarzystów,
przedstawicieli administracji, nadawców programów, producentów i dystrybutorów sprzętu
komunikacji elektronicznej, przedstawicieli środowisk zawodowych i społecznych związanych
z komunikacją elektroniczną;
7) utrzymywanie stałych kontaktów i współpracę z parlamentem, organami administracji,
w szczególności właściwymi do spraw mediów elektronicznych, kultury, łączności,
oraz międzynarodowymi organizacjami o celach zbieżnych z celami PIKE;
8) udział PIKE oraz inicjowanie i wspieranie udziału członków PIKE w programach rozwojowych
Unii Europejskiej;
9) wspieranie rozwoju krajowej produkcji sprzętu w dziedzinie komunikacji elektronicznej;
10) powoływanie sekcji, komisji, komitetów, klubów członkowskich i innych zespołów na wniosek
zainteresowanych członków PIKE;
11) wspieranie inicjatyw tworzenia lokalnych programów telewizyjnych i radiowych w sieciach
telewizji kablowej;
12) tworzenie warunków do prowadzenia postępowań mediacyjnych i polubownych w sprawach
pomiędzy członkami PIKE oraz ich wspieranie w postępowaniach sądowych w sporach
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
13) współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi izbami gospodarczymi
oraz innymi organizacjami samorządowymi;
14) podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych PIKE,
w tym prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 8.
1. Majątek PIKE powstaje z:
1) składek członkowskich (w tym o charakterze celowym) i wpisowego;
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2) dochodów z własnej działalności;
3) dochodów z majątku PIKE;
4) darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i ofiarności publicznej.
2. Majątek PIKE może być użyty wyłącznie do realizacji jej celów statutowych. Majątek PIKE
w szczególności nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
3. PIKE opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw PIKE
może korzystać z usług podmiotów trzecich, w tym zatrudniać pracowników, również w charakterze
członków organów.
Rozdział III
Członkowie PIKE, ich prawa i obowiązki
§ 9.
1. Członkiem PIKE może zostać wyłącznie przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jako:
1) przedsiębiorca telekomunikacyjny, tj. przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą
polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub
świadczeniu usług telekomunikacyjnych;
2) dostawca audiowizualnej usługi medialnej, dostępnej w sieciach telekomunikacyjnych,
w tym umożliwiający odbiór programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów
ustawy o radiofonii i telewizji;
3) dostawca usług świadczonych drogą elektroniczną.
4. podmiot świadczący usługi na rzecz podmiotów wskazanych w pkt. 1-3, w tym producent
lub dystrybutor infrastruktury telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
oraz urządzeń konsumenckich, jak również usług technicznych, budowlanych, badawczych,
doradczych czy szkoleniowych.
2. Członkiem PIKE mogą zostać również wspólnicy spółki cywilnej, w zakresie wykonywanej przez
nich działalności gospodarczej, jak również osoby fizyczne wspólnie prowadzące działalność
gospodarczą. Wspólnikom spółki cywilnej, jak również osobom wspólnie prowadzącym działalność
gospodarczą przysługują łącznie uprawnienia jednego członka PIKE.
3. Osobom fizycznym, osobom prawnym, jak również jednostkom organizacyjnym nieposiadającym
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, może być nadawane honorowe
członkostwo w PIKE. Honorowe członkostwo w PIKE nadaje Zarząd. Zasady nadawania
honorowego członkostwa w PIKE, jak również uprawnienia honorowych członków PIKE określa
regulamin, uchwalony przez Zarząd. Do honorowego członkostwa postanowień o członkostwie
w PIKE nie stosuje się.
§ 10.
1. Przyjęty w poczet członków PIKE może zostać wyłącznie przedsiębiorca, który:
1) prowadzi zgodnie z obowiązującym
w postanowieniach Statutu;

prawem działalność

gospodarczą

określoną

2) złożył deklarację członkowską obejmującą zobowiązanie do przestrzegania postanowień
Statutu oraz informacje dotyczące przedsiębiorcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej;
3) przedstawił pozytywną opinię co najmniej dwóch członków PIKE;
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4) uiścił wpisowe w wysokości aktualnie obowiązującej.
2. Po spełnieniu przez przedsiębiorcę wszystkich wymogów określonych w ust. 1 Zarząd
przeprowadzi konsultacje, mające na celu ustalenie czy nie występują sprzeczności pomiędzy
członkostwem tego podmiotu w PIKE a realizacją jej celów statutowych.
§ 11.
1. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedsiębiorcy w poczet członków
PIKE w terminie 90 dni od daty spełnienia przez przedsiębiorcę ostatniego z wymogów określonych
w § 10 ust. 1 Statutu, biorąc przy tym pod uwagę opinie, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3
oraz wynik konsultacji, o których mowa w § 10 ust. 2 Statutu. Opinie oraz wyniki konsultacji
nie są wiążące dla Zarządu.
2. Decyzja Zarządu w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedsiębiorcy w poczet członków
PIKE jest ostateczna.
3. Kandydat ubiegający się o uzyskanie członkostwa w PIKE obowiązany jest niezwłocznie
powiadomić o wszelkich zmianach istotnych z punktu widzenia statutowych wymogów uzyskania
członkostwa, w szczególności o zmianie zawartych w deklaracji członkowskiej danych dotyczących
przedsiębiorcy lub prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
4. Zarząd niezwłocznie powiadomi kandydata o treści podjętej decyzji, nie później jednak
niż w terminie 14 dni od daty jej podjęcia.
5. W przypadku utraty bytu prawnego przez podmiot będący członkiem PIKE, w związku z jego
połączeniem lub podziałem, traci on członkostwo w PIKE z dniem połączenia lub podziału.
Nie podlega utracie członkostwo w PIKE, w przypadku przekształcenia członka PIKE.
6. Do podmiotów, które powstały poprzez połączenie lub podział członka PIKE, połączone z ustaniem
bytu prawnego członka PIKE, jak również podmiotów przejmujących niebędących członkami PIKE,
przepisy o przyjmowaniu w poczet członków PIKE stosuje się odpowiednio.
7. Członek PIKE zobowiązany jest niezwłocznie poinformować PIKE o przejęciu innego członka PIKE.
Członek PIKE przejmujący innego członka PIKE wstępuje w prawa i obowiązki przejmowanego
członka PIKE z dniem przejęcia. Podmiotowi przejmującemu, z tytułu przejęcia innego członka
PIKE, nie przysługują dodatkowe uprawnienia, w tym w szczególności dodatkowe prawo głosu.
Członek PIKE przejmujący innego członka PIKE winien zadeklarować, w terminie 7 dni
od dokonania przejęcia, zmienione parametry, stanowiące podstawę obliczenia należnej stawki
członkowskiej.
8. Nie stanowi podstawy utraty członkostwa w PIKE przejęcie przez członka PIKE podmiotu
niebędącego członkiem PIKE.
9. Zbycie przedsiębiorstwa przez członka PIKE nie stanowi podstawy przejścia członkostwa
na nabywcę. Członek PIKE zobowiązany jest poinformować PIKE o zbyciu przedsiębiorstwa.
Zarząd skreśli członka PIKE z listy członków PIKE, jeżeli w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa
przestał on spełniać warunki niezbędne dla członkostwa w PIKE.
10. Z dniem utraty bytu prawnego przez członka PIKE, w tym w związku z jego połączeniem lub
podziałem, wygasa reprezentacja osoby, która reprezentowała podmiot tracący byt prawny.
Wygaśnięcie reprezentacji skutkuje utratą członkostwa w organach PIKE, chyba że do dnia
wygaśnięcia reprezentacji, osoba, która reprezentowała podmiot tracący byt prawny, zostanie
wskazana jako reprezentant przez innego członka PIKE, spełniającego odpowiednie wymagania
opisane w § 21 ust. 2. Nie wygasa reprezentacja, jak również nie podlega utracie członkostwo
w organach PIKE, osoby, która reprezentowała członka PIKE podlegającego przekształceniu.
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§ 12.
1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom PIKE. Bierne prawo wyborcze służy
wyznaczonym przez członków PIKE reprezentantom.
2. Każdy członek PIKE może wyznaczyć wyłącznie jednego reprezentanta do organów wybieralnych.
3. Członkowie PIKE niebędący osobami fizycznymi są reprezentowani przez swoich reprezentantów.
Wyznaczenie reprezentanta do organów wybieralnych, jak również osoby uprawnionej
do wykonywania w imieniu członka PIKE czynnego prawa wyborczego może nastąpić wyłącznie
na piśmie, zgodnie z wzorem ustalonym przez Zarząd.
4. Członek PIKE może odwołać swego reprezentanta w każdym czasie.
§ 13.
1. Członek PIKE jest uprawniony do:
1) uczestniczenia w pracach PIKE, szkoleniach, konferencjach i innych imprezach
organizowanych przez PIKE;
2) korzystania z wszystkich urządzeń PIKE na zasadach określonych przez Zarząd;
3) wysuwania postulatów i wniosków dotyczących organów PIKE;
4) korzystania z pomocy i wsparcia PIKE udzielanego członkom PIKE w ramach realizacji
jej celów statutowych.
2. Do obowiązków członka PIKE należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwał organów PIKE;
2) czynny udział w realizacji statutowych celów PIKE;
3) regularne opłacanie składek członkowskich;
4) niezwłoczne zawiadamianie Zarządu o wszelkich zmianach istotnych z punktu widzenia
statutowych wymogów członkostwa w PIKE, w szczególności o zmianach zawartych
w deklaracji członkowskiej danych dotyczących członka PIKE lub prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej;
5) kierowanie się w swojej działalności zasadami etyki, normami rzetelnego postępowania
i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji;
6) dbanie o dobre imię PIKE.
§ 14.
1. Członkostwo w PIKE ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z PIKE;
2) wykluczenia z PIKE;
3) skreślenia z listy członków PIKE;
4) ustania bytu prawnego członka PIKE. W przypadku rozwiązania stanowiącego skutek podziału
lub połączenia zastosowanie znajdą uregulowania § 11.
2. Członek PIKE może w każdym czasie wystąpić z PIKE poprzez złożenie Zarządowi pisemnego
oświadczenia woli.
3. Wykluczenie z PIKE może nastąpić w przypadku:
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1) rażącego naruszenia postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia albo innych
organów PIKE, w szczególności rażącego naruszenia obowiązków członka PIKE wskazanych
w § 13 ust. 2;
2) odmowy wykonania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego;
3) gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami PIKE.
4. Skreślenie z listy członków PIKE następuje w przypadku:
1) utraty statutowych wymogów członkostwa w związku ze zmianą przedmiotu działalności
przedsiębiorstwa, utratą uprawnień wymaganych do prowadzenia działalności gospodarczej
danego rodzaju, faktycznym zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej;
2) zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres co najmniej 3 miesięcy.
5. W przypadku złożenia oświadczenia o wystąpieniu z PIKE członkostwo w PIKE ustaje z dniem
otrzymania stosownego oświadczenia. Oświadczenie o wystąpieniu z PIKE kieruje się na ręce
Zarządu.
6. W przypadku wykluczenia albo skreślenia z listy członków PIKE członkostwo ustaje z momentem
upływu 14 dni od daty doręczenia członkowi PIKE stosownej decyzji wraz z uzasadnieniem, chyba
że członek PIKE wniesie w tym terminie odwołanie. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji
o skreśleniu z listy członków PIKE wszelkie prawa członka PIKE ulegają zawieszeniu, również
reprezentant członka PIKE zostaje zawieszony w pracach organu, do którego został powołany.
7. Członek PIKE ma prawo odwołać się pisemnie od decyzji w przedmiocie wykluczenia go albo
skreślenia z listy członków PIKE w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się do
Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, który - w celu jego rozpatrzenia - umieszcza
wniosek o rozpatrzenie odwołania w przedmiocie obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
chyba, że odwołanie zostanie uwzględnione przez Zarząd. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest
ostateczna.
§ 15.
1. Decyzje w sprawie wykluczenia oraz skreślenia z listy członków PIKE zapadają w formie uchwały
Zarządu.
2. W przypadku, gdy wykluczenie z PIKE ma nastąpić z powodu rażącego naruszenia Statutu, uchwał
Walnego Zgromadzenia albo innych organów PIKE, jak również w przypadku gdy dalsze
członkostwo nie da się pogodzić z celami PIKE, Zarząd przed podjęciem decyzji o wykluczeniu
zwraca się do Sądu Koleżeńskiego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 28 ust. 3 pkt. 5
Statutu. Orzeczenie nie jest wiążące dla Zarządu.
3. O terminie i miejscu posiedzenia, na którym będzie omawiana sprawa wykluczenia albo skreślenia
członka PIKE, Zarząd powiadamia zainteresowanego na piśmie co najmniej 7 dni przed datą
posiedzenia, informując o statutowej podstawie wykluczenia albo skreślenia, oraz że może wziąć
udział w posiedzeniu Zarządu lub złożyć przed tym terminem wyjaśnienia na piśmie.
4. Nie wzięcie udziału w posiedzeniu Zarządu nie wstrzymuje podjęcia uchwały w sprawie
wykluczenia albo skreślenia z listy członków PIKE.
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Rozdział IV
Organy PIKE
§ 16.
1. Organami PIKE są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Sąd Koleżeński.
2. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą PIKE. Każdy członek PIKE ma prawo uczestniczyć
w obradach Walnego Zgromadzenia oraz wykonywać na nim prawo głosu.
3. Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński działają na podstawie Statutu oraz właściwych
regulaminów uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego są wybierani przez Walne
Zgromadzenie spośród reprezentantów wyznaczonych i zgłoszonych przez członków PIKE,
w głosowaniu tajnym.
5. Kadencja w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej i Sądzie Koleżeńskim wynosi 3 lata i jest wspólna dla
wszystkich członków organu. Kadencja wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, w ostatnim roku pełnienia funkcji.
6. W razie wygaśnięcia mandatu członka organu w trakcie kadencji wybory uzupełniające
przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandat członka organu PIKE
dokooptowanego w trakcie trwania kadencji wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów pozostałych
członków tego organu.
7. Zgodę na kandydowanie do organu PIKE udziela się osobiście, na piśmie lub pocztą elektroniczną.
§ 17.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem
postanowień § 31 i § 32.
2. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków tych organów.
3. Zwykła większość głosów oznacza przewagę głosów "za" w stosunku do głosów "przeciw". Głosów
"wstrzymujących się" nie uwzględnia się przy obliczaniu wyniku głosowania.
4. Uchwały wszystkich organów PIKE zapadają w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu tajnym, jeżeli
Statut PIKE tak stanowi lub na wniosek chociażby jednego uczestnika obrad.
5. Zarząd uprawniony jest do podejmowania uchwał poza posiedzeniami Zarządu, na zasadach
określonych w Regulaminie Zarządu, z wyłączeniem uchwał w sprawach osobowych
oraz członkowskich.
§ 18.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym
niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.
2. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw, jest:
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1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania
z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz rozpatrzenie sprawozdania Sądu
Koleżeńskiego;
2) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
3) wybór do organów PIKE po upływie kadencji w tych organach.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy albo:
1) na wniosek przynajmniej 1/10 członków PIKE;
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i wyznaczyć jego datę
w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać wykaz spraw, które
Zarząd ma obowiązek umieścić w proponowanym przedmiocie obrad.
§ 19.
1. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd powiadamia członków PIKE pisemnie o miejscu, dacie,
godzinie posiedzenia i proponowanym przedmiocie obrad.
2. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu, wraz z materiałami tematycznymi, wysyła się listami
poleconymi najpóźniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
§ 20.
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
1) ustalenia programu działalności PIKE;
2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
3) udzielania absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przy czym
dopuszczalne jest głosowanie nad udzieleniem absolutorium całemu Zarządowi lub Komisji
Rewizyjnej;
4) wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego lub poszczególnych
członków tych organów;
5) przystąpienia PIKE do spółek, spółdzielni lub utworzenia spółek;
6) przystąpienia PIKE do organizacji krajowych i międzynarodowych;
7) uchwalania regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
8) odwołań członków PIKE od uchwał Zarządu, gdy takie odwołanie przysługuje;
9) zmian w Statucie;
10) rozwiązania PIKE i wyznaczenia likwidatora.
2. Na Walnym Zgromadzeniu uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych
przedmiotem obrad, chyba że wszyscy członkowie PIKE są obecni na Walnym Zgromadzeniu
i wyrażą zgodę na podjęcie uchwały w sprawie nieprzewidzianej przedmiotem obrad. Kolejność
poszczególnych punktów porządku określa Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w toku
Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy z członków PIKE ma na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
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4. Członek PIKE nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika wykonywać, w przypadku
głosowania imiennego, prawa głosu w sprawie udzielenia absolutorium jemu lub jego
reprezentantowi w organach PIKE.
§ 21.
1. Zarząd składa się z siedmiu, dziewięciu albo jedenastu członków, wybranych w głosowaniu tajnym.
2. Wybory przeprowadza się w następujący sposób:
1) trzech członków Zarządu (w przypadku Zarządu siedmioosobowego), czterech członków
Zarządu (w przypadku Zarządu dziewięcioosobowego) albo pięciu członków Zarządu
(w przypadku Zarządu jedenastoosobowego) wybiera się spośród reprezentantów członków
PIKE, reprezentujących przedsiębiorstwa, z których każde, według danych złożonych w PIKE,
obsługuje co najmniej 100.000 abonentów;
2) pozostałych członków Zarządu wybiera się spośród reprezentantów wszystkich członków
PIKE.
3. Liczbę członków Zarządu opisaną w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Nowowybrany Zarząd odbywa swoje pierwsze posiedzenie niezwłocznie po dokonaniu wyboru
członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie, w dniu dokonania tego wyboru. Obradom
pierwszego posiedzenia Zarządu, do chwili wyboru Prezesa Zarządu, przewodniczy najstarszy
wiekiem członek Zarządu, o ile członkowie Zarządu nie uzgodnią odmiennie. Zarząd na pierwszym
swoim posiedzeniu uchwala liczbę Wiceprezesów Zarządu, wybiera Prezesa Zarządu oraz
Wiceprezesów Zarządu.
§ 22.
1. Zarząd załatwia wszystkie sprawy PIKE niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
2. Zarząd w szczególności:
1) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia;
2) określa kierunki działania PIKE do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie;
3) ustala plan pracy Zarządu;
4) uchwala roczny budżet PIKE;
5) opracowuje sprawozdania finansowe i z działalności Zarządu do zatwierdzenia przez Walne
Zgromadzenie;
6) ustala strukturę organizacyjną PIKE;
7) powołuje Dyrektora Generalnego oraz określa zakres jego obowiązków i kompetencji;
8) powołuje Biuro PIKE do obsługi działalności PIKE;
9) ustala wysokość składek członkowskich oraz wpisowego, przy czym zmiana wysokości
składek oraz wpisowego może być dokonywana nie częściej niż raz w roku i tylko po
uprzednim uzyskaniu opinii Komisji Rewizyjnej, w tym również może obniżyć wysokość
składek członkowskich oraz wpisowego w przypadku poszczególnych członków PIKE, na ich
szczególnie umotywowany wniosek;
10) opracowuje projekt regulaminu pracy Zarządu i przedstawia go do uchwalenia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu;

9|Strona
| 9 z 13 |

11) podejmuje uchwały w sprawie podjęcia, prowadzenia oraz zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej przez PIKE;
12) może powoływać oraz rozwiązywać sekcje, komisje, komitety, kluby członkowskie i inne
zespoły oraz określać ich zadania;
13) na wniosek Prezesa Zarządu może powołać Radę Konsultacyjną, opisaną w § 30, jak również
uzupełnić jej skład.
3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z inicjatywy własnej lub na wniosek
co najmniej trzech członków Zarządu, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub wskazany przez niego członek Komisji, jak również Przewodniczący Rady
Konsultacyjnej lub wskazany przez niego członek Rady Konsultacyjnej.
§ 23.
skreślony
§ 24.
1. Szczegółowe zasady powoływania Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu zawiera Regulamin
Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz przewodniczy jego posiedzeniom.
3. W razie czasowej nieobecności Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje, w tym przewodniczy
jego posiedzeniom:
1) jeden z Wiceprezesów Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu;
2) jeden z Wiceprezesów Zarządu wybrany przez Zarząd, jeżeli Prezes Zarządu nie wskazał
swojego zastępcy.
§ 25.
1. Prezes Zarządu reprezentuje PIKE na zewnątrz i prowadzi bieżące sprawy PIKE w czasie
pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu PIKE będą składane:
1) jednoosobowo przez Prezesa Zarządu, z tym zastrzeżeniem, że Prezes Zarządu nie będzie
uprawniony do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu PIKE w sprawach
zobowiązań majątkowych PIKE przekraczających kwotę 50.000 złotych; przy świadczeniach
okresowych wartość zobowiązania określa się za roczny okres umowy a przy krótszych
umowach za cały okres umowy;
2) łącznie przez Prezesa Zarządu oraz jednego Wiceprezesa Zarządu lub dwóch Wiceprezesów
Zarządu łącznie.
3. Czynności prawne rodzące zobowiązania majątkowe PIKE, z wyłączeniem wydatków
na zapewnienie bieżącego funkcjonowania PIKE, mogą być dokonywane tylko w sprawach
przewidzianych w budżecie PIKE lub w stosownych uchwałach Zarządu.
§ 26.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera niezwłocznie spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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§ 27.
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie bieżących i rocznych kontroli całokształtu działalności PIKE a zwłaszcza
jej gospodarki finansowej;
2) badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem PIKE, a także
ocena racjonalności ich ponoszenia;
3) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi wniosków i spostrzeżeń dotyczących
bieżącej działalności PIKE;
4) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom
Zarządu;
5) opracowanie projektu regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej i przedstawienie go do uchwalenia
na najbliższym Walnym Zgromadzeniu;
6) rozpatrywanie wniosków składanych przez Zarząd.
2. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu raz w roku sprawozdanie z czynności Komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3
miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej
jednego członka Komisji.
§ 28.
1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie Przewodniczącego Sądu.
3. Sąd Koleżeński:
1) rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy członkami PIKE, dbając jednocześnie o kształtowanie
zasad etyki w działalności gospodarczej członków PIKE;
2) rozstrzyga sprawy sporne, w których tylko jedna ze stron jest członkiem PIKE, jeżeli podmiot
ten złoży taki wniosek a druga strona sporu wyrazi zgodę na rozstrzygnięcie sporu przez Sąd
Koleżeński;
3) dokonuje wykładni postanowień Statutu na wniosek organów PIKE lub członków PIKE;
4) rozstrzyga o zgodności regulaminów PIKE ze Statutem, na wniosek organów PIKE
lub członków PIKE;
5) na wniosek Zarządu orzeka czy naruszenie Statutu lub uchwały organu PIKE było rażące
lub czy dalsze członkostwo członka PIKE da się pogodzić z celami PIKE.
4. W sprawach wymienionych w ust. 3 pkt 1-2 Sąd Koleżeński wydaje orzeczenia w składzie
wyznaczonym przez Przewodniczącego Sądu, jednoosobowym albo trzyosobowym. W sprawach
wymienionych w ust. 3 pkt 3-5 Sąd Koleżeński podejmuje uchwały w składzie trzyosobowym.
W przypadku składu trzyosobowego orzeczenia (w tym uchwały) zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności wszystkich członków składu orzekającego. W przypadku równej liczby
głosów „za" i „przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Sądu.
5. W sprawach wymienionych w ust. 3 pkt 1-2 Sąd Koleżeński podejmuje postępowanie na wniosek
przynajmniej jednej ze stron będących w sporze.
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6. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może powołać do składu orzekającego adwokata lub radcę
prawnego. Adwokat i radca prawny nie biorą udziału w głosowaniu nad treścią orzeczenia
lub uchwały.
7. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony na jego wniosek przez Walne
Zgromadzenie.
8. W przypadku opisanym w ust. 3 pkt 2 Strony ustalą zakres związania rozstrzygnięciem Sądu
Koleżeńskiego.
§ 29.
1. Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w wybieralnych organach PIKE. Nie jest dopuszczalne
łączenie członkostwa w wybieralnych organach PIKE z członkostwem w wybieralnych organach
innych izb gospodarczych, prowadzących konkurencyjną działalność do PIKE, to znaczy o celach
zbieżnych z celami PIKE.
2. Mandat członka organu PIKE wygasa w razie:
1) odwołania przez Walne Zgromadzenie;
2) gdy członek PIKE odwoła swojego reprezentanta będącego członkiem organu PIKE;
3) złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji członka organu PIKE;
4) upływu kadencji;
5) utraty członkostwa w PIKE przez przedsiębiorcę, którego reprezentant jest członkiem organu
PIKE, z zastrzeżeniem wyjątku wskazanego w § 11 ust. 10 zdanie drugie.
3. Spadek liczby członków organu, poniżej liczby członków, określonej w Statucie lub odpowiedniej
uchwale Walnego Zgromadzenia, nie narusza uprawnienia tego organu do działania. Zapis zdania
pierwszego nie narusza obowiązku uzupełnienia składu organu, zgodnie z postanowieniami
§ 16 ust. 6.
§ 30.
1. Rada Konsultacyjna składa się z nie więcej niż 15 członków. Zarząd powołuje członków Rady
Konsultacyjnej, na wniosek Prezesa Zarządu, spośród reprezentantów członków PIKE, opisanych
w § 12, niepowołanych do udziału w organach PIKE, jak również osób niebędących
reprezentantami członków PIKE, opisanymi w § 12, mogących w sposób szczególny przyczynić
się do realizacji celów PIKE.
2. Pracom Rady Konsultacyjnej przewodniczy Przewodniczący, wybrany przez Radę Konsultacyjną.
3. Rada Konsultacyjna wyraża opinie w sprawach dotyczących realizacji celów PIKE,
przedstawionych przez Prezesa Zarządu, trzech członków Zarządu lub na własny wniosek.
4. Rada Konsultacyjna może przedstawiać Zarządowi propozycje kierunków działań lub zmian
w strukturze organizacyjnej PIKE, niezbędne dla zapewnienia najpełniejszej realizacji celów PIKE.
5. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku. Posiedzenia Rady Konsultacyjnej zwołuje Przewodniczący. Pierwsze posiedzenie Rady
Konsultacyjnej zwołuje Prezes Zarządu.
6. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do uchwał podejmowanych przez Radę
Konsultacyjną.
7. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej wygasa z chwilą powołania do udziału w organach PIKE,
rezygnacji z członkostwa w Radzie Konsultacyjnej, jak również odwołania przez Zarząd.
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8. Rozwiązanie Rady Konsultacyjnej, jak również ograniczenie jej składu, następuje w drodze
uchwały Zarządu i nie wymaga wniosku Prezesa Zarządu.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 31.
Zmiana Statutu następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów.
§ 32.
Uchwałę o rozwiązaniu PIKE podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków PIKE.
§ 33.
1. Sposób rozwiązywania PIKE oraz cel, na który przeznaczony będzie jej majątek, określa Walne
Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu PIKE.
2. Sposób rozwiązywania PIKE, osobę likwidatora oraz cel, na który przeznaczony będzie jej majątek,
określa Walne Zgromadzenie w uchwale o rozwiązaniu PIKE.
§ 34.
1. W każdym miejscu Statutu, w którym wskazany jest termin liczony w dniach, odnosi się on do dni
roboczych, tj. dni kalendarzowych z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od
pracy.
2. Do biegu terminów dotyczących zwoływania oraz wysyłki materiałów na Walne Zgromadzenie PIKE
oraz posiedzenia pozostałych organów PIKE nie wlicza się dni: wysłania zawiadomienia
o zwołaniu, wysłania materiałów oraz dni: Walnego Zgromadzenia i dni posiedzeń organów PIKE.
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