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1. WPROWADZENIE 

1.1. Zakres pracy 

Systemy prawne współczesnych państw regulują, w różnym zakresie i w róż-
norodnych formach organizacyjnych, udział podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą. Uczestnictwo przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym to 
cenne źródło wiadomości o samej gospodarce i mechanizmach nią rządzących. 
Wiedza przedsiębiorców może stanowić jeden z istotnych czynników prawidło-
wego kształtowania regulacji normatywnych, a to stanowi impuls do tworzenia 
organizacji przedsiębiorców reprezentujących swoich członków i interesy danej 
gałęzi gospodarki. Przedsiębiorcy zwiększają tym sposobem swoje możliwości 
wywierania wpływu na ustawodawcę. Następuje więc połączenie dwóch odręb-
nych celów: z jednej strony organy władzy publicznej, kreując system prawny 
adekwatny do istniejących stosunków gospodarczych, potrzebują niezbędnej 
wiedzy od uczestników wymiany gospodarczej (przedsiębiorców), z drugiej – 
przedsiębiorcy skuteczniej mogą wyrażać swoje stanowisko poprzez reprezen-
tujące ich organizacje.  

Ma to niezmiernie ważne znaczenie w przypadku oparcia modelu ustro-
jowego danego kraju na koncepcji państwa kooperującego, koncentrującego 
i intensyfi kującego uczestnictwo podmiotów spoza administracji publicznej we 
współuczestniczeniu w wykonywaniu (administrowaniu) zadań publicznych. 
Taki model, z różnym skutkiem, funkcjonuje w Polsce. Obecność podmiotów 
niepublicznych w sferze administracji publicznej to cecha współczesnych syste-
mów ustrojowych opartych na zasadach pomocniczości, praworządności, społe-
czeństwa obywatelskiego i decentralizacji1.  

Praca niniejsza, zatytułowana Samorząd gospodarczy w prawie polskim. 
Studium prawne, obejmuje analizę zagadnień związanych z normatywną po-
zycją samorządowych organizacji przedsiębiorców w ustawodawstwie pol-
skim. Przedstawiono tu nie tylko obowiązujące ustawodawstwo polskie, lecz 

1 I. Niżnik-Dobosz, Współdziałanie jako pojęcie redefi niujące administracyjne prawo ustro-
jowe [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, pod red. B. Dolnickiego, 
Warszawa 2012, s. 161–176. 
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także w niezbędnym zakresie nieobowiązujące już rozwiązania prawne, regu-
lujące funkcjonowanie organizacji samorządowych przedsiębiorców w Polsce, 
w szczególności w okresie 1918–1939. Stanowi to analizę historyczną rozwoju 
instytucji samorządowych organizacji przedsiębiorców, nawiązującą przy tym 
do tworzenia wybranych instytucji samorządu gospodarczego w państwach eu-
ropejskich. Jeden z ostatnich rozdziałów zawiera omówienie podstawowych 
modeli współczesnych regulacji samorządu gospodarczego w obcych systemach 
prawnych, co pozwoliło na przyporządkowanie polskiego systemu normatyw-
nego takich organizacji do istniejących w innych państwach rozwiązań nor-
matywnych. Analiza ta pozwoli wskazać na wady i zalety, jakie niesie za sobą 
funkcjonowanie każdego z tych modeli. Współcześnie bowiem w nauce polskiej 
wyraźnie wskazuje się na przewagę tzw. modelu kontynentalnego funkcjonowa-
nia organizacji samorządu gospodarczego przedsiębiorców, traktując ten model 
jako panaceum na uśpiony dotychczas w polskiej przedsiębiorczości dynamizm 
innowacyjności i konkurencyjności, pozwalający zmniejszyć dystans cywiliza-
cyjny i kulturowy do państw Unii Europejskiej2.  

Mimo tych sporadycznych nawiązań do regulacji zagranicznych, a także wy-
jątkowo do poglądów przedstawicieli nauki innych państw, podstawowy zakres 
niniejszej pracy to analiza rozwiązań prawnych obowiązujących w polskim sy-
stemie prawnym. 

W tytule pojawiło się sformułowanie „samorząd gospodarczy” – nie bez 
powodu. Jak zostanie to przedstawione w dalszej części pracy, pojęcie to jest 
odmiennie postrzegane przez naukę prawa administracyjnego i ustawodawcę. 

Zakreślając w ten właśnie sposób obszar badań, pracą tą objęto trzy grupy 
organizacji: organizacje samorządu gospodarczego w znaczeniu przypisywa-
nym w doktrynie prawa administracyjnego, organizacje samorządu gospodar-
czego uznawane za takie przez ustawodawcę oraz organizacje przedsiębiorców, 
spełniające cechy organizacji zaliczanych do drugiej z wymienionych grup, ale 
które nie zostały wprost przez ustawodawcę zaliczone do organizacji samorządu 
gospodarczego. Ten ostatni zakres obejmuje zrzeszenia przedsiębiorców regulo-
wane ustawą o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców3 i organi-
zacje przedsiębiorców objęte ustawą o organizacjach pracodawców4.

W związku z tym przedmiotem dalszych badań będą następujące organizacje 
samorządowe: 

a) izby gospodarcze, izby dwustronne, izby wielostronne, Krajowa Izba Go-
spodarcza5; 

2 S. Wykrętowicz, Podstawy teoretyczne Obywatelskiego projektu ustawy o izbach przemy-
słowo-handlowych w Polsce [w:] Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych 
w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2012, s. 22.

3 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców 
(Dz.U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „u.s.z.n.p.”.

4 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 z późn. 
zm.), zwana dalej w skrócie „u.o.p.”. 

5 Organizacje te zostały uregulowane na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach go-
spodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710), zwanej dalej w skrócie „u.i.g.”, a także na 
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b) zrzeszenia handlu i usług oraz zrzeszenia transportu, Naczelna Rada Zrze-
szeń Handlu i Usług, Naczelna Rada Zrzeszeń Transportu Prywatnego;

c) cechy, izby rzemieślnicze, Związek Rzemiosła Polskiego6;
d) związki pracodawców, konfederacje i federacje pracodawców; 
e) izby rolnicze, Krajowa Rada Izb Rolniczych7. 
Wspólną cechą wszystkich tych organizacji jest uczestnictwo w nich pod-

miotów prowadzących działalność gospodarczą. Temu założeniu sprzyja kon-
stytucyjna regulacja, zgodnie bowiem z art. 17 ust. 2 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej8 dopuszczono tworzenie w drodze ustawy innych rodzajów 
samorządu, nie kwalifi kując ich do żadnego z wymienionych już w Konstytucji 
samorządu terytorialnego i zawodowego. Tym samym pozostaje kwestią otwar-
tą, które samorządy lub organizacje samorządowe można zaliczyć do „innego 
rodzaju samorządu”, poza niewątpliwie istotnym kryterium, jakim jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej przez członków takiego samorządu. 

Jak już zostało to zasygnalizowane, podstawowym kryterium ich wyróżnie-
nia jest kryterium podmiotowe – członkami tych organizacji są jedynie (wy-
łącznie) podmioty prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorcy). 
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej9 przed-
siębiorcą w rozumieniu tej ustawy jest osoba fi zyczna, osoba prawna lub jed-
nostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje 
zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 
Działalnością gospodarczą jest natomiast zarobkowa działalność wytwórcza, 
budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydoby-
wanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób 
zorganizowany i ciągły10. Przez pojęcie przedsiębiorcy rozumie się także osoby 
prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz 
chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybac twa 
śródlądowego11. Zarówno bowiem w doktrynie, jak i orzecznictwie sądowym 
zdecydowanie przeważa pogląd za zasadnością zakwalifi kowania działalności 

podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 
r., poz. 950 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 
146, poz. 1546 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst 
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo banko-
we (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zm.). 

6 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 
z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „u.r.”. 

7 Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 
927 z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „u.i.r.”.

8 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 
483 z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „Konstytucją RP” lub „Konstytucją” .

9 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).

10 Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 
11 Ibidem. 
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w rolnictwie jako działalności gospodarczej12. Również w kodeksie cywilnym13 
określa się w art. 431 przedsiębiorcę jako osobę fi zyczną, osobę prawną i jed-
nostkę organizacyjną posiadającą z mocy ustawy zdolność prawną, prowadzą-
cą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Orzecznictwo 
sądowe także na gruncie tej regulacji uznało działalność z zakresu rolnictwa za 
działalność gospodarczą14. 

Drugą przesłanką pozwalającą na objęcie tą dysertacją samorządowych or-
ganizacji zrzeszających rolników stanowi okoliczność, że to właśnie rolnicy, 
jako jedyna tak liczna grupa uczestników rynku, mają obligatoryjny samorząd 
(izby rolnicze). Pominięcie w rozważaniach izb rolniczych byłoby istotnym 
mankamentem pracy. 

Rolnicy mogą się zrzeszać w organizacje społeczno-zawodowe rolników15. 
Nie zostały one jednak przez ustawodawcę nazwane mianem samorządu lub 
samorządu rolniczego ani też nie mają cech pozwalających na ich zaliczenie do 
kategorii organizacji samorządowych. Społeczno-zawodowe organizacje rolni-
ków stanowią formę organizacji, zbliżając się do związków zawodowych. Nie 
będą więc omówione w tej pracy. 

W ustawodawstwie nieprecyzyjnie określono pozycję organizacji pracodaw-
ców (związków pracodawców, konfederacji i federacji pracodawców). A priori 
należy założyć, że regulacja normatywna tych organizacji zbliża je do regulacji 
izb gospodarczych, a tym samym również będą stanowić przedmiot zaintereso-
wania w niniejszej pracy. Autor zdaje sobie sprawę, że tak postawiona hipote-
za może być kontrowersyjna, bo niewątpliwie organizacji pracodawców, nawet 
w świetle obowiązującego ustawodawstwa polskiego, nie można bez żadnych 
wątpliwości zaliczyć do grona organizacji samorządu gospodarczego. Są to nie-
jako organizacje „na pograniczu”, pomiędzy izbami gospodarczymi a związka-
mi zawodowymi. Niemniej w dalszej części pracy zostanie wykazane, że cele 
i zadania stawiane organizacjom pracodawców pozwalają na zakwalifi kowanie 
ich do zbiorczej grupy organizacji samorządu gospodarczego. 

Do kategorii organizacji wchodzących w skład samorządowych organiza-
cji przedsiębiorców włączono struktury naczelne zrzeszające inne organizacje 
przedsiębiorców: Krajową Izbę Gospodarczą, Związek Rzemiosła Polskiego, 
Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług, Naczelną Radę Zrzeszeń Transpor-
tu Prywatnego, konfederacje i federacje związków pracodawców oraz Krajową 

12 M. Sieradzka, Komentarz do art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [w:] 
Swoboda działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2012, LEX; K. Kohutek, Komentarz 
do art. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej [w:] M. Brożyna, M. Chudzik, K. Kohutek, 
J. Molis, S. Szuster (red.), Komentarz do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 
gospodarczej (Dz.U.04.173.1807), Warszawa 2005, LEX. Wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2007 r., 
II OSK 1618/06, LEX nr 364703; uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., 
II OPS 1/07, LEX nr 249087.

13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
14 Postanowienie SA w Szczecinie z dnia 7 sierpnia 2006 r., I ACz 441/06, LEX nr 279953.
15 Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników 

(Dz.U. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „u.s.z.o.r.”.
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Radę Izb Rolniczych. Naczelne struktury danych grup organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców stanowią niezbędne dopełnienie istniejących struktur i bez ich 
analizy praca ta miałaby niepełny charakter. 

Do organizacji tych włączono także te, w których członkostwo opiera się 
dodatkowo na innych kryteriach niż tylko prowadzenie działalności gospodar-
czej. Dotyczy to związków pracodawców, w których członkami są pracodawcy, 
a więc podmioty zatrudniające przynajmniej jednego pracownika. Wprawdzie 
pojęcia pracodawcy i przedsiębiorcy nie są tożsame, to jednak są ze sobą ściśle 
powiązane, tzn. co do zasady pracodawca jest jednocześnie przedsiębiorcą16. 

Analizą objęto również izby rolnicze, mimo że nie wszyscy członkowie tych 
izb są przedsiębiorcami. Członkostwo w izbach rolniczych oparte zostało prze-
de wszystkim na kryterium posiadania statusu podatnika podatku rolnego lub 
podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej. Obligatoryjnie 
jego członkami są także członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych po-
siadających w nich wkłady gruntowe. Także w tym przypadku należało uznać, 
że podatnicy takich podatków prowadzą działalność gospodarczą w rolnictwie, 
a jedynie członkowie spółdzielni rolniczych nie posiadają przymiotu przedsię-
biorcy. Niemniej dla celu tej pracy, co należy jeszcze raz podkreślić, nie można 
było odstąpić od analizy jednego z nielicznych samorządów (niezawodowych 
i nieterytorialnych), opartych na członkostwie powstającym ex lege, co do któ-
rych panuje zasadniczo zgodność w nauce prawa administracyjnego o uznaniu 
izb rolniczych za przykład samorządu gospodarczego. Kwestie te zostaną sze-
rzej omówione w dalszej części pracy.

Poza zakresem tej rozprawy pozostają organizacje samorządu zawodowe-
go, pracowniczego, akademickiego, szkolnego i wyznaniowego. Samorządy 
zawodowe zrzeszają osoby, które wprawdzie najczęściej prowadzą działalność 
gospodarczą, ale wobec których głównym kryterium ich członkostwa w takim 
samorządzie jest wykonywanie określonego zawodu. Tym samym warunkiem 
sine qua non prowadzenia danej działalności jest przynależność do samorzą-
du zawodowego. Ten właśnie element regulacji samorządu zawodowego, 
umożliwiający wykonywanie danego zawodu pod warunkiem członkostwa 
w danej organizacji tego samorządu, jest wyraźnym elementem różnicującym 
wobec samorządowych organizacji przedsiębiorców. Drugą nie mniej istotną 
przesłanką pozwalającą na pominięcie samorządów zawodowych jest ich wy-
raźne wyróżnienie w Konstytucji RP, i to w sposób odmienny od pozostałych 
samorządów; należało zatem założyć, że samorząd zawodowy nie jest częścią 
samorządu gospodarczego, tak jak i samorządowe organizacje przedsiębiorców 

16 W doktrynie wyraża się wątpliwości, czy organizacje przedsiębiorców można nazwać sa-
morządem przedsiębiorców; zob. S. Pawłowski, Samorząd (organizacje) pracodawców [w:] Samo-
rząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, pod red. M.A. Waligórskiego, S. Pawłowskiego, Poznań 
2005, s. 303–308; za zaliczeniem tych organizacji jako izb gospodarczych: M. Zdyb, Publiczne 
prawo gospodarcze, Kraków–Lublin 1997, s. 553.
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nie są częścią samorządu zawodowego17. Tym samym nawet w przypadku, gdy 
ustawodawca posługuje się nazwą samorządu zawodowego na określenie orga-
nizacji zrzeszających przedsiębiorców na zasadach analogicznych do pozosta-
łych organizacji samorządu gospodarczego (dotyczy to organizacji tworzonych 
na podstawie ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców), 
będą one przedmiotem analizy w tej pracy. 

Samorząd pracowniczy w postaci samorządu załogi przedsiębiorstwa pań-
stwowego lub innych form grupowania pracowników nie mógł zostać zaklasy-
fi kowany jako organizacje samorządu gospodarczego, ponieważ podstawowym 
kryterium członkostwa w samorządzie pracowniczym jest posiadanie statusu 
pracownika. Pracownik zaś nie jest przedsiębiorcą i wykonuje pracę w imieniu 
i na rachunek pracodawcy.  

Kolejna organizacja, samorząd akademicki, oparta jest na stosunku zakła-
dowym członka społeczności szkół wyższych, będącego destynatariuszem, 
również nie klasyfi kuje się jako organizacja samorządu gospodarczego. Czło-
nek korzysta z działalności zakładu publicznego i nie można uznać, że jest to 
prowadzenie przez daną osobę działalności gospodarczej. Co najwyżej niektóre 
zakłady publiczne prowadzące działalność w zakresie nauczania (np. prywatne 
wyższe szkoły) będą zaliczone do grona przedsiębiorców i mogą być członka-
mi np. izb gospodarczych. Analogicznie samorząd szkolny zrzeszający uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych nie może być kwa-
lifi kowany jako samorząd gospodarczy. 

Również samorząd wyznaniowy, do którego przynależność opiera się na kry-
terium wyznawanych zasad i wartości religijnych, nie jest traktowany jako część 
samorządowych organizacji przedsiębiorców i w związku z tym został w tej 
pracy pominięty.  

Odrębnie nie będzie analizowana, co do zasady, także struktura stowarzy-
szenia, którego członkami mogą być przedsiębiorcy. W obowiązującym syste-
mie prawnym nie ma odrębnej regulacji stowarzyszeń przedsiębiorców, a Prawo 
o stowarzyszeniach18 jest wprawdzie stosowane do organizacji społecznych, ale 
tylko wtedy, gdy nie ma odmiennych regulacji. Nie ma przy tym kategorii sto-
warzyszeń zarezerwowanej tylko dla przedsiębiorców, i dlatego brak owej nor-
matywnej wyłączności członkostwa przedsiębiorców w stowarzyszeniach uza-
sadnia pominięcie tego zagadnienia poza takimi przypadkami, w których analiza 
organizacji samorządowych przedsiębiorców odsyła do regulacji stowarzyszeń.

17 W okresie dwudziestolecia międzywojennego w literaturze polskiej nie było zgodności co 
do zakresu pojęciowego samorządu gospodarczego i zawodowego. Niektórzy zaliczali samorząd 
gospodarczy do samorządu zawodowego (K. Komaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie pra-
wo administracyjne w zarysie, Kraków 1929, s. 430) bądź samorząd zawodowy traktowali jako 
część samorządu gospodarczego (J. Hubert, Samorząd gospodarczy. Skrypt z wykładów w roku 
akademickim 1925/26, Poznań 1926, s. 9). Większość jednak przedstawicieli doktryny samorządy 
gospodarcze i zawodowe traktowała odrębnie.  

18 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. 
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
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1.2. Przesłanki wyboru tematu pracy

Jest co najmniej kilka przesłanek, które skłoniły autora do wyboru tematyki tej 
pracy. 

Normatywna regulacja organizacji samorządu przedsiębiorców jest rozpro-
szona w licznych aktach prawnych, które czasami są niespójne, i pochodzi z róż-
nego okresu. Nie ma, przynajmniej dotychczas, także jednolitej regulacji samo-
rządu gospodarczego. Ta różnorodność regulacji normatywnych przyczyniła się 
do wyboru tej tematyki. 

Nie można również pominąć dotychczasowego dorobku doktryny prawa. Do-
robek ten wprawdzie systematycznie rośnie, ale i tak niewiele miejsca poświęca 
się zagadnieniom samorządu gospodarczego lub samorządowym organizacjom 
przedsiębiorców. Problematyka ta znalazła swoje odzwierciedlenie w dorobku 
nauk politycznych i socjologicznych. Przykładowo w Systemie prawa admini-
stracyjnego całemu samorządowi gospodarczemu przeznaczono niewiele ponad 
pięć stron19. Dotychczas wydano kilka opracowań o charakterze monografi cz-
nym poświęconych samorządom – należy wymienić kilka rozpraw z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego20, które mimo upływu czasu nie straciły na 
swojej aktualności w zakresie rozważań teoretycznych, monografi ę z 1947 r.21 
oraz kilka pozycji współczesnych autorów22. Większa jest liczba pojedynczych 
artykułów. Ponadto problematyką samorządu gospodarczego zainteresowani są 
ci badacze, którzy opisują instytucje społeczeństwa obywatelskiego lub samo-
rząd terytorialny bądź zawodowy. Tym samym niewielka liczba prac z zakresu 
nauk prawnych poświęconych jedynie instytucji samorządu gospodarczego sta-
nowiła istotny impuls wyboru tej tematyki. 

Kolejną przesłanką wyboru tematu niniejszej dysertacji jest niejednolitość 
stanowisk przedstawicieli doktryny nie tylko co do szczegółowych instytucji, 
ale i co do samego znaczenia pojęcia „samorząd gospodarczy”. 

Próba przedstawienia tych stanowisk i zajęcia własnego stanowiska stanowi 
więc argument za wyborem tej tematyki. 

19 M. Stahl, Inne podmioty administrujące [w:] System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty 
administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011, s. 513–518. 

20 Przede wszystkim pozycje: T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa 
polskiego, Warszawa 1928; J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934.  

21 Z. Grelowski, Samorząd specjalny: gospodarczy – zawodowy – wyznaniowy według obo-
wiązujących ustaw w Polsce, Katowice 1947. 

22 Z opracowań typu monografi cznego: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, pod red. 
S. Wykrętowicza, Poznań 2001 (i kolejne wydania); R. Kmieciak, Samorząd gospodarczy w Pol-
sce. Rozważania na temat modelu ustrojowego, Poznań 2004; Samorząd zawodowy i gospodarczy 
w Polsce, pod red. M.W. Waligórskiego, S. Pawłowskiego, Poznań 2005; E. Smoktunowicz, Prawo 
zrzeszania się w Polsce, Warszawa 1992. W ostatniej pracy opisano bardzo szeroko wszystkie 
samorządy wraz z samorządem terytorialnym, organizacje przedsiębiorców i inne podobne organi-
zacje zrzeszające nie tylko przedsiębiorców.  
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1.3. Cele pracy

Cele pracy determinowane są przesłankami wyboru jej tematu. Podstawowym 
zamiarem autora jest określenie teoretycznej istoty samorządu gospodarczego 
i jego podstawowych cech. Pozwoli to na wskazanie, czy objęte niniejszą pracą 
organizacje przedsiębiorców winny być zaliczane do samorządu gospodarczego. 
Z tym celem powiązany jest kolejny, zawierający się w pytaniu o zakres udziału 
samorządowych organizacji przedsiębiorców w wykonywaniu (współwykony-
waniu) zadań publicznych i prywatyzacji zadań publicznych, a także wskaza-
niu, czy taki udział ma miejsce w obowiązującym ustawodawstwie polskim i na 
czym on polega. 

Można a priori przyjąć założenie, że organizacje samorządowe przedsiębior-
ców mogą stanowić alternatywną, wobec administracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, formę umożliwiającą wykonywanie zadań publicznych wobec 
przedsiębiorców lub uczestników obrotu gospodarczego. W ten bowiem sposób 
następuje odciążenie administracji publicznej i jednocześnie aktywizuje się okre-
ślone grupy społeczne, umożliwiając im udział w sprawowaniu władzy publicz-
nej. Tym samym kolejnym celem pracy jest dokonanie analizy podstawowych 
konstytucyjnych zasad ustrojowych. Na ich podstawie należałoby wyznaczyć 
miejsce w ustroju, które zostało (lub nie zostało) „zarezerwowane” dla samorzą-
du gospodarczego. Pozycja samorządu gospodarczego, biorąc pod uwagę Kon-
stytucję RP, pozwoli na wskazanie kierunków i rozwiązań ustawodawczych, 
a także wykładni już istniejących regulacji. Nie można jednakże wykluczyć, 
że przepisy Konstytucji nie będą zawierały jasnej wizji samorządu, a nawet że 
sama ta regulacja w ustawie zasadniczej będzie cząstkowa i niespójna. 

Rozprawa niniejsza ma na celu także przeanalizowanie procedur tworzenia 
i nadzoru nad poszczególnymi samorządowymi organizacjami przedsiębiorców. 
Jako dodatkowy cel pracy należy wymienić również przedstawienie modeli 
funkcjonowania samorządu gospodarczego w innych systemach prawnych. Po-
zwoli to na porównanie istniejącego modelu organizacji samorządowych w Pol-
sce z modelami ustalonymi w ustawodawstwie innych państw oraz wskazanie, 
czy istniejący model wymaga zmiany i jakie są zalety oraz wady rozwiązań 
funkcjonujących w innych państwach. 

Celem tej pracy jest także przedstawienie rysu historycznego tworzenia sa-
morządowych organizacji przedsiębiorców przede wszystkim na ziemiach pol-
skich i w Polsce, a jedynie w formie wzmianki i tylko w niezbędnym zakresie 
w innych państwach europejskich. Niektóre poruszane w pracy zagadnienia, jak 
np. zasady i tryb tworzenia dwustronnych i wielostronnych izb gospodarczych, 
nie były, jak dotychczas, przedmiotem prac badawczych. 

Można tylko żywić nadzieję, że praca ta przybliży problematykę samorzą-
dowych organizacji przedsiębiorców i samorządu gospodarczego także poprzez 
jej walor informacyjny. 
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1.4. Zastosowane metody badawcze 

Podstawową metodą badawczą zastosowaną w tej pracy jest metoda analizy 
prawno-dogmatycznej, polegająca na analizie obowiązującego prawodawstwa 
w zakresie związanym z tematyką rozprawy. Rozważania obejmują nie tylko 
akty prawne powszechnie obowiązujące, takie jak włączone do porządku praw-
nego umowy międzynarodowe, konstytucje, ustawy, rozporządzenia, lecz także 
akty prawne niższego rzędu, niemające charakteru powszechnie obowiązujące-
go (przykładowo statuty, regulaminy organizacji samorządowych).  

Analiza materiału normatywnego prowadzona będzie przy wykorzysta-
niu aparatury pojęciowej oraz poglądów będących dorobkiem przedstawicieli 
doktryny, a także orzecznictwa sądowego. W związku z zakreśleniem tematu 
niniejszej pracy do analizy ustawodawstwa polskiego, także w analizie zagad-
nień teoretycznych autor skupi się na dorobku przedstawicieli nauki polskiej. 
Tylko fragmentarycznie zostaną wskazane poglądy przedstawicieli nauk innych 
państw. 

Jako metodę uzupełniającą należy wskazać empiryczną metodę badań. Em-
piryczna metoda badań obejmuje, w niniejszej rozprawie, analizę zasad funkcjo-
nowania poszczególnych przykładów organizacji samorządowych na podstawie 
danych zamieszczanych przede wszystkim na stronach internetowych tych or-
ganizacji. 

W dalszej kolejności i we fragmentarycznym zakresie została zastosowana 
historyczna metoda badań, polegająca na przedstawieniu w chronologicznym 
rozwoju instytucji samorządu gospodarczego i związanych z tym wniosków, ja-
kie wynikały z przyjmowanych rozwiązań. W szczególności metoda ta znajduje 
zastosowanie przy analizie polskich konstytucyjnych regulacji samorządu go-
spodarczego, począwszy od 1921 r., a skończywszy na obecnie obowiązującej 
Konstytucji RP.  

Również w ograniczonym zakresie posłużono się komparatystyczną metodą 
badań w zakresie dotyczącym porównania rozwiązań normatywnych obejmu-
jących poszczególne rodzaje organizacji samorządowych i wynikających stąd 
wniosków, a także w analizie rozdziału poświęconego modelom samorządu go-
spodarczego w innych państwach. 

1.5. Systematyka pracy 

Podział poszczególnych części pracy, stanowiących odrębne rozdziały, oparty 
jest przede wszystkim na kryterium przedmiotowym. Poszczególne rozdziały 
zawierają analizę instytucji wspólnych dla samorządowych organizacji przed-
siębiorców. Pomocniczym determinantem wyodrębnienia treści w poszczegól-
nych rozdziałach jest kryterium podmiotowe.  
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Praca składa się z jedenastu rozdziałów. 
Rozdział drugi zawiera historyczny zarys rozwoju instytucji samorządo-

wych, grupujących osoby wykonujące działalność gospodarczą. Rozdział ten 
podzielony został na wewnętrzne części, obejmujące poszczególne organizacje 
zrzeszające rzemieślników, przedsiębiorców i prowadzących działalność w za-
kresie rolnictwa. 

Rozdział trzeci obejmuje analizę istoty samorządu gospodarczego, poprze-
dzoną omówieniem znaczenia samorządu terytorialnego. Badania prowadzone 
nad istotą i pojęciem samorządu terytorialnego doczekały się bogatej literatury, 
a wypracowane w ramach tych badań pojęcia mogą znajdować zastosowanie 
przy analizie istoty samorządu gospodarczego. 

Rozdział czwarty to analiza konstytucyjnych regulacji samorządu gospodar-
czego, począwszy od Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., a skoń-
czywszy na Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. W tym rozdziale omówiono 
podstawowe zasady ustrojowe dotyczące funkcjonowania samorządu gospodar-
czego i samorządowych organizacji przedsiębiorców, w szczególności zasady 
pomocniczości i decentralizacji. Posłuży to określeniu pojęcia samorządu go-
spodarczego w ujęciu regulacji Konstytucji. 

Tematem rozdziału piątego będzie tryb tworzenia samorządowych organi-
zacji przedsiębiorców. W tej części pracy zostaną przedstawione regulacje do-
tyczące liczby wymaganych założycieli dla poszczególnych typów organiza-
cji, procedury przyjmowania statutu oraz trybu rejestracji samych organizacji 
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wskazane zostaną pewne odrębności wobec 
izb rolniczych. 

Kolejny rozdział (szósty) zawiera normatywną analizę materii statutowej 
poszczególnych samorządowych organizacji przedsiębiorców omówioną przy 
zastosowaniu kryterium przedmiotowo-podmiotowego. Przedstawiona zostanie 
zarówno obligatoryjna treść statutów, jak i fakultatywna ich treść, przy uwzględ-
nieniu każdego typu organizacji objętego tą pracą. Wyraźnie zostanie zaakcento-
wana tematyka materii statutowej izb gospodarczych. 

Rozdział siódmy to opis celów, funkcji i zadań samorządowych organizacji 
przedsiębiorców, ale z ograniczeniem do podstawowych celów wykonywanych 
poza zadaniami publicznymi. W rozdziale tym, po zdefi niowaniu podstawo-
wych pojęć, takich jak cel, funkcja i zadanie, zostaną omówione takie cele jak: 
reprezentacja, sprawowanie pieczy nad należytym prowadzeniem działalności 
gospodarczej, opiniowanie, kształtowanie i upowszechnianie podstawowych 
zasad etyki w działalności gospodarczej, ochrona godności i dóbr osobistych 
przedsiębiorców, działalność socjalno-samopomocowa, zarządzanie mieniem. 
Na podstawie tych celów wskazane zostaną funkcje, jakie te organizacje wy-
konują. 

W rozdziale ósmym zanalizowano zadania publiczne wykonywane przez sa-
morządowe organizacje przedsiębiorców. Przedstawiono tu rozważania dotyczą-
ce pojęcia zadania publicznego. Charakterystyce zostały poddane następujące 
zadania ze sfery zadań publicznych wykonywane przez samorządowe organiza-
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cje przedsiębiorców: zadania oświatowe, ustalanie zasad tworzenia izb dwu- lub 
wielostronnych, czynności kontrolne, wystawianie dokumentów w obrocie go-
spodarczym i inne formy udziału w wykonywaniu zadań publicznych. 

Tematem rozdziału dziewiątego będzie analiza postępowania nadzorczego 
nad działalnością samorządowych organizacji przedsiębiorców. W tym rozdzia-
le zostaną omówione postępowania nadzorcze, kryteria nadzoru, zakres nadzo-
ru, organy nadzoru i środki nadzorcze.  

Kolejny wyodrębniony fragment pracy obejmuje analizę rozwiązań praw-
nych samorządu gospodarczego obowiązujących w innych państwach. Zostaną 
przedstawione główne kryteria, na podstawie których określono pozycję tego 
samorządu w systemie tzw. anglosaskim, kontynentalnym, mieszanym i admini-
stracyjnym. Wskazane zostaną także zalety i wady tych systemów. 

Pracę kończy zestawienie bibliografi czne oraz teksty pierwszych nowożyt-
nych aktów prawnych regulujących samorząd gospodarczy w Europie i w Pol-
sce (dekret Napoleona z 24 grudnia 1802 r. o izbach handlowych i dekret Fry-
deryka Augusta Księcia Księstwa Warszawskiego z 16 marca 1809 r. o radach 
handlowych). Do regulacji treści tych aktów nawiązano w pracy.





2. ZARYS HISTORYCZNY POWSTANIA
I ROZWOJU ORGANIZACJI SAMORZĄDU 

GOSPODARCZEGO 

2.1. Wstęp 

Niniejszy rozdział jest zaprezentowaniem historycznego rozwoju organizacji sa-
morządowych, tworzonych w handlu, rzemiośle i rolnictwie. Dotyczy powsta-
wania takich organizacji zarówno w Europie, jak i w Polsce lub na terenach 
polskich znajdujących się w XIX w. pod zaborami. Na XIX w. przypada począ-
tek tworzenia większości organizacji samorządowych. Celem tego rozdziału jest 
przybliżenie genezy i historycznego rozwoju instytucji samorządu gospodarcze-
go, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. 

2.2. Geneza 

Samorząd wynika z sąsiedztwa, czyli współżycia ludzi, posiadających prawa 
majątkowe i prawa do decydowania o wspólnych interesach, na pewnym te-
renie23. Takiemu poglądowi nie można odmówić trafności. Idea zarządzania 
swoimi sprawami, zapewne nie od razu w ten sposób zwerbalizowana, była 
stosowana przez ludzkość od początku dziejów. Tylko człowiek żyjący samot-
nie był zdany na własne siły i umiejętności; już najmniejsza grupa ludzi mogła 
i zapewne dzieliła między sobą obowiązki celem zaspokojenia podstawowych 
potrzeb. Powstanie większych wspólnot immanentnie powodowało kształtowa-
nie wzajemnego podziału obowiązków i praw. Tak zrodziły się pewne elementy 
samorządności24.  

23 A. Kroński, Teorja samorządu terytorjalnego, Warszawa 1932, s. 5–6. 
24 R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie 

politycznym Polski, Warszawa 2012, s. 15. 
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Początki samorządności, tej w wymiarze terytorialnym i nieterytorialnym, 
prawdopodobnie rozwijały się równolegle, a niekiedy wspólnie. Ludy zbierac-
kie razem zajmowały pewne terytorium, na którym rozciągała się ich „władza”, 
i dzieliły obowiązki w zakresie podziału zadań wewnątrz grupy. 

W tym kontekście ustalenie konkretnej cezury powstania samorządu jako 
odrębnej instytucji nie jest możliwe. W zależności bowiem od tego, jaka defi ni-
cja samorządu zostanie uznana za prawidłową, daty powstania samorządu będą 
różne. W doktrynie podkreśla się, że elementy samorządności rozumianej jako 
samoobrona, wzajemna pomoc i solidarność grupy ludzi (działającej jako całość 
na rzecz wspólnoty) pojawiły się wraz z powstaniem pierwszych wspólnot25. 
Te jednak elementy były tworzone na podstawie doraźnych potrzeb członków 
wspólnot i co najwyżej funkcjonowały zwyczajowo. Grupa tworzyła wspólnotę, 
ale zakres wspólnych praw i obowiązków zazwyczaj wynikał z różnych cech, 
np. z zakresu wspólnie wykonywanej pracy bądź podziału pracy, uprawnień wy-
bieranego lub samozwańczego przywódcy i jego charyzmy, położenia geogra-
fi cznego i warunków klimatycznych itd. Wskazuje się jednak, że aż tak dalece 
nie można doszukiwać się korzeni samorządu26. Nie będzie to więc starożyt-
ność, gdzie poza nielicznymi wyjątkami ustroje polityczne państw  oparte były 
na władzy absolutnej monarchy, którego zakres uprawnień obejmował bądź ca-
łość spraw publicznych wykonywanych osobiście, bądź też w imieniu i za zgodą 
władcy27. 

Można jednak postawić hipotezę, że już w okresie starożytności zapoczątko-
wano wyodrębnianie się dwóch ścieżek rozwoju samorządu. Jedna z nich miała 
za podstawę terytorium obejmujące wszystkich jego mieszkańców (samorząd 
terytorialny)28, a druga – osoby wykonujące ten sam zawód, to samo lub podob-
ne zajęcie (samorząd specjalny). 

2.3. Powstanie i rozwój cechów i izb rzemieślniczych

Pierwsze sformalizowane, albo też dające się formalnie wyodrębnić instytucje 
samorządności specjalnej, pojawiały się w różnych okresach historycznych29. 

25 A. Wereszczyński, Państwo antyczne i jego renesansy, Lwów 1934, s. 17–18; 
K. Krzeczkowski, Gmina jako podmiot polityki komunalnej, Warszawa 1938, s. 6–7; R. Kmieciak, 
P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy..., s. 15. 

26 R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy..., s. 16.
27 J. Panejko, Geneza i istota samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 17; A. Wereszczyński, 

Państwo..., s. 38.
28 Rozwój idei samorządu terytorialnego doprowadził do uchwalenia przez Konstytuantę 

w dniu 14 grudnia 1789 r. ustawy komunalnej, stanowiącej – jak powszechnie się przyjmuje – 
pierwszy akt prawny regulujący samorząd terytorialny, za: S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz 
demokracji obywatelskiej [w:] Samorząd w Polsce – istota, formy, zadania, pod red. S. Wykręto-
wicza, Poznań 2008, s. 14. 

29 W doktrynie nie ma jednolitości poglądów na źródło powstania organizacji cechowych. 
Wśród struktur, które dały początek organizacjom cechowym, wymienia się: a) rzymskie kolegia 
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Pierwowzorów samorządu rzemiosła można doszukiwać się w organizacjach 
zrzeszających kupców oraz rzemieślników30. W X w. w państwach południowej 
i zachodniej Europy zaczęły powstawać cechy31 – wtedy po raz pierwszy użyto 
w Europie tego terminu32.  Pierwsze cechy w Polsce zaczęły powstawać około 
połowy XIII w.33 Przywilej lokacyjny Krakowa z 1257 r. wskazuje, że w tym 
mieście istniały jatki rzeźnicze, stacje rzeźników, piekarzy i szewców. W Krako-
wie zatem przedstawiciele tych trzech zawodów jako pierwsi utworzyli cechy, 
prawdopodobnie między 1241 a 1257 r.34

Organizacje cechowe i struktury cechów zostały w zasadzie w niezmienio-
nej formie przeniesione na obszary Polski przez rzemieślników zachodnioeu-
ropejskich35. W Polsce bowiem, po okresie wzmożonych najazdów tatarskich 
i mongolskich, zaistniała potrzeba odbudowania zniszczonego kraju, co skłoniło 
ówczesnych władców do tworzenia liberalnych, a nawet uprzywilejowanych re-
gulacji dotyczących rzemieślników i kupców. Kolejną przesłanką, która zachę-
cała do migracji rzemieślników z państw Europy Zachodniej (głównie państw 
niemieckich), była coraz mocniejsza konkurencja w tych krajach. 

rzemieślnicze, których twórcą miał być Numa Pompiliusz, legendarny drugi król Rzymu, a szczy-
towy okres rozwoju i działalności rzymskich kolegiów miał miejsce po uchwaleniu lex Clodia de 
collegiis w 58 r. p.n.e. i trwał aż do likwidacji znacznej części tych stowarzyszeń przez Senatus 
Consultum w 56 r. p.n.e.; b) rzymskie korporacje kupieckie, zrzeszające kupców; c) rzymskie izby 
adwokackie, Collegia togatorum; d) organizacje zawodowych rzemieślników pracujących na po-
trzeby dworów feudalnych; e) związki niewolników rzemieślników (niewolnych rzemieślników) 
pracujących na dworach feudalnych we wczesnym średniowieczu; f) dobrowolne związki wolnych 
rzemieślników; e) bractwa religijne. 

30 M. Grzelak, R. Kmieciak, Ustrój i zadania samorządu gospodarczego [w:] Samorząd 
w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2001, s. 239.

31 Na okres X–XI w. przypada funkcjonowanie organizacji rzemieślniczych w Lombardii (Pa-
dwa), noszących nazwę „ministerie”; por. R. Kmieciak, Samorząd..., s. 40–42. Później takie organi-
zacje powstały w Mediolanie i Wenecji; por. R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd 
gospodarczy..., s. 36. Rzemieślnicy wykonujący dany zawód najczęściej tworzyli w pierwszej ko-
lejności bractwa cechowe, których celem była ochrona interesów gospodarczych. Bractwa cecho-
we uczestniczyły w życiu religijnym oraz towarzyskim samych rzemieślników, a także stanowiły 
formę zabezpieczenia rzemieślnika; por. J. Trembecki, Rzemiosło i cechy w dawnej i współczesnej 
Polsce, Kraków 1947, s. 35. Z bractw cechowych wykształciły się cechy. Powstawały korporacje 
rzemieślników zwane konfraterniami; por. J. Kasztelewicz, Prawo rzemieślnicze, Londyn 1943,
s. 6. W okresie panowania Filipa Pięknego we Francji sam monarcha zaczął organizować samorzą-
dy rzemieślników, nadając im uprawnienia administracyjne (administracji królewskiej) w zakresie 
nadzoru nad produkcją i nadzoru nad pracą, ujednolicono w skali kraju czas pracy i wysokość 
wynagrodzenia w różnych zawodach, a także wyznaczono osoby wchodzące w skład organów 
cechów; por. S. Herbst, Cechy rzemieślnicze, Katowice 1948, s. 14.

32 Pierwsza wiadomość o cechu rybackim pochodzi z 943 r., a sama nazwa „cech” ma źródło 
w terminie niemieckim: zeichen – znak. Znak, inaczej cecha, to godło cechowe, które służyło do 
zwoływania mistrzów wykonujących ten sam zawód na zebrania cechowe; por. J. Trembecki, 
Rzemiosło..., s. 46; S. Herbst, Cechy..., s. 1. 

33 E. Dębowski, Dzieje rzemiosła w krótkim zarysie, Łódź 1947, s. 13–14. 
34 J. Trembecki, Rzemiosło..., s. 48, choć w literaturze kwestionuje się tę datę, przesuwając 

ją bliżej 1285 r. Za: J. Jastrzębski, Izba rzemieślnicza w Krakowie w latach 1927–1939, Kraków 
2010, s. 10.

35 J. Trembecki, Rzemiosło..., s. 6.
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Do podstawowych zadań cechu należało: ustalanie zasad przyjmowania 
uczniów, czeladników i mistrzów, określanie wynagrodzenia czeladników36, re-
gulacja spraw związanych z produkcją danego towaru, podział materiałów do 
produkcji, zarządzanie majątkiem cechowym, wykonywanie nadzoru targowe-
go i policji przemysłowej, wykonywanie sądownictwa cechowego, prowadzenie 
działalności samopomocowej, udział w uroczystościach religijnych, ustalanie 
lub współudział w ustalaniu cen sprzedaży37, wykonywanie czynności związa-
nych z obroną murów miejskich, pełnienie funkcji straży pożarnych38, wspo-
maganie chorych rzemieślników, udzielanie prawa do dalszego prowadzenia 
rzemiosła przez wdowę rzemieślnika, utrzymywanie wspólnych urządzeń na 
potrzeby rzemieślników (były to np. folusze, blichy, młyny, garbarnie)39. Zasad-
niczo cechy posiadały monopol wytwarzania, rzadziej sprzedaży konkretnego 
produktu na danym terenie40. Ograniczanie monopolu cechowego dało początek 
tworzeniu wolnych zawodów41, a organizacje cechowe zapoczątkowały powsta-
wanie samorządu rzemieślniczego42.

Pierwsze izby rzemieślnicze na ziemiach polskich powstały w Poznaniu 
i Bydgoszczy. Podstawą prawną ich utworzenia była tzw. pruska ustawa pro-
cederowa z 1869 r. w brzmieniu nowelizacji z 26 lipca 1897 r.43 Pruski minister 
przemysłu i handlu nadał obu izbom rzemieślniczym – w Poznaniu i Bydgosz-
czy – w dniu 25 września 1899 r. statuty, i na ich podstawie z dniem 1 kwietnia 
1900 r. obie te izby powstały. Miały one charakter podmiotów prawa publiczne-
go44. W 1907 r. w Krakowie powstała Krakowska Izba Rękodzielnicza, skupia-
jąca 26 cechów45. 

Po 1918 r. pierwszą całościową regulacją organizacji rzemieślniczych 
w Polsce było rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie przemy-
słowem46. Rozporządzenie to regulowało funkcjonowanie cechów (wolnych 
cechów zwanych wolnymi korporacjami rzemieślników), do których przyna-
leżność rzemieślników była fakultatywna. Dopiero jednak od dnia 10 kwietnia 

36 Co do zasady uczeń nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia, a czasami rodzice ucznia zo-
bowiązani byli do uiszczania opłat za towar zniszczony w czasie nauki przez ucznia; za: S. Herbst, 
Cechy..., s. 3. 

37 W niektórych miastach (np. w Krakowie) to rada miejska ustalała ceny sprzedaży towarów 
w porozumieniu z organami cechu. 

38 J. Trembecki, Rzemiosło..., s. 37–55.
39 S. Herbst, Cechy..., s. 8.
40 Ibidem, s. 11.
41 S. Herbst (ibidem, s. 17–18) wskazuje, że już od XVI w. zaczynają być zgłaszane żądania 

rzemieślników należących do cechów o uwolnienie się od zależności cechowej i żądania swobod-
nego wykonywania zawodu, to zaś można było uzyskać poprzez uzyskanie przywileju służebnika 
królewskiego – początek wolnych zawodów. 

42 R. Kmieciak, Samorząd..., s. 40–41. 
43 M. Grzelak, R. Kmieciak, Ustrój..., s. 241.
44 Szerzej: R. Kmieciak, Samorząd..., s. 47–54. 
45 J. Jastrzębski, Izba..., s. 11.
46 Art. 141–194 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 

przemysłowem (Dz.U. R.P. Nr 53, poz. 468 z późn. zm.).
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1948 r.47 wprowadzono obligatoryjne członkostwo rzemieślnika w cechu. Do 
1934 r. cechy mogły łączyć się w związki cechów. Izby rzemieślnicze były stałą 
formą reprezentacji zawodowych interesów rzemiosła48. Statuty izb rzemieślni-
czych podlegały zatwierdzeniu przez ministra przemysłu i handlu, który spra-
wował także nadzór nad izbami i miał prawo je rozwiązywać. 

Izby rzemieślnicze wykonywały następujące zadania49: 
1) współdziałały z administracją publiczną w sprawach popierania rozwoju 

rzemiosła przez udzielanie informacji i wydawanie opinii;
2) przedstawiały organom administracji wnioski dotyczące interesów rze-

miosła oraz przedkładały co roku sprawozdania o stanie rzemiosła;
3) regulowały sprawy terminatorskie w myśl obowiązujących przepisów 

ustawowych;
4) czuwały nad należytym przestrzeganiem przepisów, tyczących się spraw 

terminatorów;
5) tworzyły egzaminacyjne komisje czeladnicze i egzaminacyjne komisje 

mistrzowskie; 
6) fakultatywnie tworzyły i wspierały szkoły rzemieślnicze oraz w inny spo-

sób współuczestniczyły w przyczynianiu się do podniesienia wykształce-
nia i sprawności zawodowej mistrzów (majstrów), czeladników i termi-
natorów. 

Izba rzemieślnicza składała się z rzemieślników wybieranych na sześciolet-
nią kadencję. 

Z dniem 27 października 1933 r. weszła w życie nowa regulacja samorządu 
rzemieślniczego – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rze-
mieślniczych i ich związkach50. 

Izby rzemieślnicze stały się instytucjami samorządu gospodarczego i osoba-
mi prawa publicznego, których celem była stała reprezentacja gospodarczych 
i zawodowych interesów rzemiosła51. Zadania izb rzemieślniczych pokrywały 
się z zadaniami izb określonymi w rozporządzeniu o prawie przemysłowem, 
a dodatkowo obejmowały: 

a) popieranie instytutów badawczych, muzeów, wystaw, pokazów, jarmar-
ków rzemieślniczych, biur informacyjnych; 

b) popieranie szkół rzemieślniczych oraz przyczynianie się w inny sposób 
do podniesienia sprawności zawodowej rzemieślników mistrzów – maj-
strów, czeladników i terminatorów; 

47 Art. 1 pkt 1 dekretu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1948 r. o częściowej zmianie prawa 
przemysłowego (Dz.U. Nr 18, poz. 130); zob. orzeczenie SN z dnia 11 stycznia 1964 r., II CR 
72/63, OSP 1965, z. 12, poz. 256.

48 Art. 168 rozporządzenia o prawie przemysłowem.
49 Art. 170 rozporządzenia o prawie przemysłowem.
50 Dz.U. R.P. Nr 85, poz. 638.
51 M.A. Waligórski, Samorząd gospodarczy [w:] Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, 

pod red. M.A. Waligórskiego i S. Pawłowskiego, Poznań 2005, s. 235. 
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c) wyznaczanie osób, powołanych do wydawania opinii, wymagających 
wiarygodności i znajomości w zakresie przedmiotów mających znacze-
nie dla rzemiosła; 

d) przedstawianie kandydatów w przypadkach, w których udział reprezen-
tantów rzemiosła przewidują obowiązujące przepisy na stanowiska sę-
dziów handlowych, członków rad państwowych, komisji szacunkowych 
itp.; 

e) wydawanie opinii oraz zaświadczeń o istniejących zwyczajach w rzemio-
śle; 

f) tworzenie sądów polubownych do rozstrzygania sporów, wynikłych ze 
stosunków zawodowych między rzemieślnikami, którzy nie należą do 
zrzeszeń rzemieślniczych, lub należą do zrzeszeń, a których statuty nie 
przewidują sądów polubownych; 

g) zbieranie danych statystycznych, dotyczących rzemiosła; 
h) wydawanie przepisów i zarządzeń, regulujących sprawy terminatorskie 

zgodnie z przepisami prawa przemysłowego, i nadzorowanie ich wyko-
nania; 

i) współdziałanie ze związkiem izb rzemieślniczych i z rzemieślniczymi 
związkami gospodarczymi w spełnianiu ich zadań; 

j) inne czynności i zadania zlecone ustawami i rozporządzeniami52. 
W skład izby rzemieślniczej wchodzili radcowie w trzech piątych wybierani 

przez rzemieślników, a w dwóch piątych mianowani przez ministra przemysłu 
i handlu.  

Nad izbami sprawował nadzór minister przemysłu i handlu, który m.in. okre-
ślał siedziby i okręgi izb rzemieślniczych, nadawał statuty izbom, wyznaczał 
terminy wyborów do izb, terminy zwoływania zebrania radców izby rzemieśl-
niczej, zatwierdzał budżet izby, miał prawo rozwiązania izby naruszającej prze-
pisy, zagrażającej interesowi publicznemu lub nienależycie wykonującej swoje 
zadania. 

Izby rzemieślnicze obligatoryjnie tworzyły związek izb rzemieślniczych, 
którego zadaniami było: 

1) pełnienie funkcji przedstawiciela izb rzemieślniczych wobec władz 
państwowych oraz organów samorządu terytorialnego i gospodarczego 
w sprawach dotyczących ogólnych interesów rzemiosła; 

2) współdziałanie z władzami państwowymi i z rzemieślniczymi związkami 
gospodarczymi w sprawach dotyczących ogólnych interesów rzemiosła, 
przez udzielanie informacji, wydawanie opinii i popieranie tych związ-
ków; 

3) przedkładanie organom administracji publicznej próśb i wniosków, doty-
czących całokształtu organizacji i polityki gospodarczej rzemiosła, m.in.: 
a) kredytu,
b) ceł, eksportu i importu,

52 Art. 3 rozporządzenia o izbach rzemieślniczych i ich związkach.
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c) traktatów i konwencji międzynarodowych,
d) komunikacji i taryf przewozowych,
e) ustawodawstwa przemysłowego, społecznego, spółdzielczego, podat-

kowego i szkolnictwa zawodowego,
f) zakładania i popierania wszelkiego rodzaju instytucji, przeznaczo-

nych do podniesienia poziomu zawodowej oświaty rzemieślniczej 
i wzmożenia produkcji rzemieślniczej.

Związek izb rzemieślniczych podlegał także ścisłemu nadzorowi ministra 
przemysłu i handlu, który m.in. zatwierdzał statut, ustalał liczbę członków 
związku i organów związku (rady związku, zarządu, komisji rewizyjnej i dyrek-
tora), zatwierdzał budżet związku i mógł rozwiązać związek53.

Z dniem 19 lipca 1939 r. weszła w życie ustawa o izbach rzemieślniczych 
i ich związkach54. Ustawa ta utrzymywała dotychczasową pozycję izb rzemieśl-
niczych jako stałej reprezentacji gospodarczych i zawodowych interesów rze-
miosła, przyznając izbom statut osoby prawnej prawa cywilnego i publicznego, 
a także organizacji samorządu gospodarczego. 

Wprawdzie ustawa o izbach rzemieślniczych nie przyznawała wprost kom-
petencji organom administracji do tworzenia izb rolniczych, nakładając na Radę 
Ministrów obowiązek ustalania granic okręgów i siedziby izb rzemieślniczych, 
ale korzystając z takiego uprawnienia, Rada Ministrów tworzyła izby rzemieśl-
nicze55. W literaturze podnosi się, że podstawową różnicą tej regulacji w stosun-
ku do poprzednich było wzmocnienie nadzoru Rady Ministrów w zakresie trybu 
przekształceń terytorialnych samorządu rzemiosła56. 

Izba rzemieślnicza składała się z radców pochodzących w trzech piątych 
z wyborów i w dwóch piątych powoływanych przez ministra przemysłu i handlu 
na pięcioletnią kadencję. Radców pochodzących z wyborów wybierali na obwo-
dowych zgromadzeniach wyborczych delegaci cechów i organizacji rzemieślni-
czych w liczbie i okręgach wyborczych określonych w statucie izby57. Ogólna 
liczba radców nie mogła być mniejsza niż 15 i musiała być podzielna przez 5. 
Na takich samych zasadach wybierano zastępców radców.

53 M.A. Waligórski, Samorząd gospodarczy..., s. 236–238.
54 Ustawa z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach rzemieślniczych i ich związkach (Dz.U. R.P. Nr 65, 

poz. 434), zwana dalej „ustawą o izbach rzemieślniczych”.
55 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb 

Rzemieślniczych w Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu (Dz.U. Nr 12, poz. 95).
56 G. Wilk-Jakubowski, Prawne podstawy funkcjonowania samorządu gospodarczego w II RP, 

Kielce 2008, s. 65.
57 Czynne prawo wyborcze przysługiwało rzemieślnikom będącym obywatelami polskimi, 

mającym ukończone 24 lata, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, wykonującym 
osobiście rzemiosło, będącym członkami cechów lub organizacji rzemieślniczych co najmniej je-
den rok przed dniem zarządzenia wyborów. Bierne prawo wyborcze posiadali rzemieślnicy, którzy 
dodatkowo ukończyli 30 lat i posiadali tytuł mistrza lub uprawnienia do kształcenia uczniów (art. 6 
ustawy o izbach rzemieślniczych).
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Wybory do izb zarządzał minister przemysłu i handlu i powoływał celem ich 
przeprowadzenia komisarza wyborczego58. Minister ustalał też przed wyborami 
listę cechów i organizacji rzemieślniczych mających prawo wyboru delegatów 
do obwodowych zgromadzeń wyborczych.

Organami izby rzemieślniczej były zebranie plenarne i zarząd izby oraz dy-
rektor biura izby odpowiedzialny za przygotowywanie i wykonywanie spraw 
objętych właściwością izby. 

Do zakresu działania izb rzemieślniczych należało59: 
1) organizowanie, samodzielnie lub łącznie z cechami i ich związkami 

oraz innymi organizacjami rzemieślniczymi, zbiorowych przedsięwzięć 
o charakterze gospodarczym oraz popieranie organizacji gospodarczych 
i fi nansowych instytucji rzemieślniczych;

2) organizowanie i popieranie instytutów badawczych, muzeów, wystaw, 
pokazów, jarmarków rzemieślniczych, biur informacyjnych i burs ter-
minatorskich;

3) popieranie szkół i kursów rzemieślniczych oraz przyczynianie się w inny 
sposób do podniesienia sprawności zawodowej rzemieślników;

4) wydawanie przepisów i zarządzeń regulujących sprawy terminatorskie 
na podstawie przepisów prawa przemysłowego i czuwanie nad ich wy-
konaniem przez prowadzenie odpowiedniej kontroli;

5) tworzenie komisji egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich na 
zasadzie przepisów prawa przemysłowego oraz tworzenie komisji spe-
cjalnych związanych z wykonywaniem zadań izb rzemieślniczych;

6) prowadzenie wykazu wszystkich warsztatów rzemieślniczych znajdują-
cych się w okręgu izby;

7) współdziałanie z władzami państwowymi w sprawach dotyczących in-
teresów rzemiosła, przez udzielanie wiadomości i wydawanie opinii;

8) przedstawianie władzom państwowym i samorządowym życzeń i wnios-
ków dotyczących interesów rzemiosła oraz odnoszących się do wyko-
nywania obowiązujących przepisów prawnych z tym związanych;

9) wyznaczanie biegłych do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczą-
cych rzemiosła;

10) przedstawianie kandydatów w przypadkach, w których udział reprezentan-
tów rzemiosła przewidują obowiązujące przepisy na stanowiska: sędziów 
handlowych, członków rad państwowych, komisji podatkowych itp.;

11) wydawanie opinii oraz zaświadczeń o istniejących zwyczajach w rze-
miośle;

12) tworzenie sądów polubownych do rozstrzygania sporów wynikłych ze 
stosunków zawodowych między rzemieślnikami, którzy nie należą do 
zrzeszeń rzemieślniczych, lub należą do zrzeszeń, a których statuty nie 
przewidują sądów polubownych;

13) zbieranie danych statystycznych dotyczących rzemiosła;

58 Art. 7 ustawy o izbach rzemieślniczych. 
59 Art. 4 ustawy o izbach rzemieślniczych.
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14) współdziałanie ze związkiem izb rzemieślniczych w spełnianiu jego 
ustawowych zadań;

15) współdziałanie z cechami, związkami cechów i innymi organizacjami rze-
mieślniczymi w spełnianiu zadań samorządu gospodarczego rzemiosła;

16) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń. 
Ustawa o izbach rzemieślniczych nałożyła na organy gmin obowiązki 
informacyjne dotyczące poboru opłat i wydawania kart rejestracyjnych, 
a na cechy i organizacje rzemieślnicze obowiązek przekazywania da-
nych statystycznych, pod rygorem nakładania na te organizacje kar po-
rządkowych przez zarząd izby60. 

Izby rzemieślnicze obligatoryjnie tworzyły Związek Izb Rzemieślniczych 
Rzeczypospolitej Polskiej. Organami tego Związku były: rada, zarząd i komisja 
rewizyjna61. Do zadań Związku należało62: 

1) reprezentowanie ogólnych interesów rzemiosła wobec władz państwo-
wych i samorządowych;

2) uzgadnianie stanowiska izb rzemieślniczych w sprawach o znaczeniu 
ogólnym dla interesów rzemiosła oraz przedstawianie władzom na ich 
żądanie lub z własnej inicjatywy opinii, życzeń i wniosków dotyczących 
całokształtu organizacji i polityki gospodarczej rzemiosła;

3) ustalanie w porozumieniu z izbami rzemieślniczymi wytycznych dzia-
łalności samorządu gospodarczego rzemiosła w sprawach dotyczących 
obszaru całego państwa;

4) współdziałanie z władzami państwowymi, izbami rzemieślniczymi 
i ogólnopolskimi związkami cechów w sprawach dotyczących interesów 
rzemiosła przez udzielanie wiadomości i wydawanie opinii;

5) opiniowanie projektów ustaw przed skierowaniem ich na drogę ustawo-
dawczą oraz projektów rozporządzeń mających znaczenie dla rzemiosła;

6) badanie ogólnych warunków rozwoju rzemiosła oraz zbieranie danych sta-
tystycznych oraz danych obrazujących gospodarcze położenie rzemiosła;

7) organizowanie i popieranie wszelkiego rodzaju instytucji przeznaczonych 
do podnoszenia poziomu oświaty zawodowej i wzmożenia wytwórczości 
rzemieślniczej.

Dochody izby rzemieślniczej pochodziły z: a) opłat przewidzianych w usta-
wie z dnia 25 kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od przedsiębiorstw 
i zajęć63; b) opłat za korzystanie z urządzeń izby; c) dochodów z własnego ma-
jątku; d) dochodów nadzwyczajnych. Po raz pierwszy wyraźnie sprecyzowano, 
że dochody izby mogą być przeznaczane tylko na realizację jej zadań64. Koszty 
funkcjonowania Związku Izb Rzemieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej pono-
siły w całości izby rzemieślnicze.

60 Art. 14 ust. 5 i art. 18 ustawy o izbach rzemieślniczych. 
61 Art. 23 ustawy o izbach rzemieślniczych.
62 Art. 22 ustawy o izbach rzemieślniczych.
63 Dz.U. R.P. Nr 34, poz. 293.
64 Art. 14 ust. 2 ustawy o izbach rzemieślniczych; G. Wilk-Jakubowski, Prawne..., s. 81. 
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Nadzór nad izbami sprawował minister przemysłu i handlu. Czynności nad-
zorcze obejmowały: 

a) dokonanie podziału mienia izb i przekazywanie tego mienia izbom po-
wstającym z podziału dotychczasowych izb, dokonywanie zmian w statu-
tach izb w razie zmiany okręgów izb, ustalanie liczby radców tworzących 
izby w zmienionych okręgach (art. 3 ustawy o izbach rzemieślniczych);

b)  zatwierdzanie umów o pracę zawieranych przez izbę z terminem wypo-
wiedzenia dłuższym niż sześć miesięcy (art. 13 ustawy o izbach rzemieśl-
niczych);

c) zatwierdzanie statutów izb i ich zmian (art. 17 ust. 2, art. 26 ust. 2 ustawy 
o izbach rzemieślniczych);

d) rozwiązywanie izby i związku izb rzemieślniczych, których działalność 
narusza prawo lub która/które nie wykonuje/nie wykonują swoich zadań, 
a dodatkowo izb rzemieślniczych także wtedy, gdy nastąpiła zmiana gra-
nic ich okręgów (art. 19 pkt 1 i 2, art. 21 ust. 2 ustawy o izbach rzemieśl-
niczych);

e) ustanawianie zarządu tymczasowego rozwiązanej izby (art. 19 pkt 3, art. 
21 ust. 2 ustawy o izbach rzemieślniczych);

f) rozstrzyganie zarzutów przeciwko wyborom i możliwość unieważnienia 
wyborów (art. 8 ust. 5 i 6 ustawy o izbach rzemieślniczych);

g) sprawowanie nadzoru na dyrektorem biura izby (art. 12 ustawy o izbach 
rzemieślniczych);

h) ustalanie górnej granicy opłat pobieranych przez izby (art. 14 ust. 3 usta-
wy o izbach rzemieślniczych);

i) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych (art. 15 ust. 2 i art. 27 ust. 1 
ustawy o izbach rzemieślniczych);

j) zatwierdzenie wyboru prezesa i wiceprezesów Związku Izb Rzemieślni-
czych Rzeczypospolitej Polskiej (art. 24 ust. 2 ustawy o izbach rzemieśl-
niczych);

k) ustalanie zasad ponoszenia kosztów funkcjonowania Związku Izb Rze-
mieślniczych Rzeczypospolitej Polskiej przez izby rzemieślnicze (art. 27 
ust. 2 ustawy o izbach rzemieślniczych)65.

Ustawa ta obowiązywała do 1 października 1956 r. i tylko raz (dekretem z 21 
kwietnia 1948 r.) była nowelizowana66. Zmiany te zasadniczo dotyczyły wzrostu 
uprawnień nadzorczych izb rzemieślniczych nad cechami67. 

Następna regulacja samorządu rzemiosła odbyła się w 1956 r.68 Izby rze-
mieślnicze, jako odrębne osoby prawne, utrzymały status organizacji samorządu 

65 Szerzej: G. Wilk-Jakubowski, Prawne..., s. 62–85. 
66 Dekret z dnia 21 kwietnia 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 19 lipca 1939 r. o izbach 

rzemieślniczych i ich związku (Dz.U. Nr 23, poz. 155).
67 K. Kłosiński, Rzemiosło w Polsce po II wojnie światowej, „Handel Wewnętrzny” 1993, nr 

1–2, s. 17.
68 Ustawa z dnia 11 września 1956 r. o izbach rzemieślniczych i Związku Izb Rzemieślniczych 

(Dz.U. Nr 41, poz. 190), zwana dalej „ustawą z 1956 r.”. 
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gospodarczego i zawodowego rzemiosła69. Po regulacji tej ustawy utrzymano 
pozycję samorządu rzemiosła przyjętą przez rozwiązania sprzed drugiej woj-
ny światowej, co było ewenementem w okresie zdecydowanego prymatu go-
spodarki państwowej i prowadzenia polityki planowania w gospodarce70. Izbę 
rzemieślniczą tworzyli radcowie, w liczbie nie mniejszej niż 15, wybierani na 
kadencję trwającą trzy lata. Wyboru radców dokonywały wyłącznie okręgowe 
zgromadzenia wyborcze, składające się z delegatów wybieranych przez wal-
ne zgromadzenia cechów71. Minister przemysłu drobnego i rzemiosła zarządzał 
wybory radców i ich zastępców. Organami izby rzemieślniczej były: rada, za-
rząd, komisja rewizyjna i sąd izby. Wszystkie organy, poza radą, były wybierane 
przez radę.

Zadania izb rzemieślniczych nie uległy istotnej zmianie w porównaniu z re-
gulacją ustawy o izbach rzemieślniczych. Do zakresu działania izb należało bo-
wiem72: 

1) reprezentowanie rzemiosła wobec władz i instytucji państwowych oraz 
organizacji politycznych i społecznych;

2) badanie przejawów życia gospodarczego i zawodowego rzemiosła;
3) przedstawianie właściwym władzom i instytucjom postulatów, wnios-

ków i opinii dotyczących rzemiosła oraz sposobu wykonywania obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów prawnych;

4) organizowanie samodzielnie lub łącznie z cechami i innymi organiza-
cjami rzemieślniczymi działalności o charakterze gospodarczym;

5) organizowanie i popieranie wystaw, pokazów, wzorcowni, jarmarków 
rzemieślniczych, konkursów, muzeów, instytucji badawczych itp.;

6) współdziałanie z właściwymi instytucjami w celu podnoszenia kwa-
lifi kacji zawodowych rzemieślników oraz zwiększania ich potencjału 
usługowego i produkcyjnego, prowadzenie i popieranie szkół i kursów 
rzemieślniczych, krzewienie i popieranie wynalazczości i racjonaliza-
torstwa wśród rzemieślników itp.;

7) prowadzenie i popieranie akcji socjalnej, kulturalno-oświatowej i wy-
chowania fi zycznego;

8) czuwanie nad wykonywaniem przepisów o bezpieczeństwie i higienie 
pracy w zakładach rzemieślniczych;

69 Art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z 1956 r.
70 Nie było w tym okresie już żadnych innych form samorządu gospodarczego, niemniej art. 

12 ustawy z 1956 r. stanowił, że izby rzemieślnicze korzystały ze zwolnienia od podatków i opłat 
na równi z innymi organizacjami samorządu gospodarczego i zawodowego. Było to wynikiem 
chyba tylko przeoczenia i świadczyło o powieleniu tego przepisu z wcześniejszej ustawy o izbach 
rzemieślniczych z 1939 r. 

71 Czynne prawo wyborcze posiadali rzemieślnicy mający ukończone 18 lat, posiadający pełną 
zdolność do czynności prawnych, osobiście wykonujący rzemiosło, należący w dniu zarządzenia 
wyborów do cechu. Bierne prawo wyborcze posiadali rzemieślnicy mający czynne prawo wybor-
cze, którzy przed dniem zarządzenia wyborów ukończyli 21 lat (art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z 1956 r.).

72 Art. 2 ustawy z 1956 r.
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9) czuwanie nad wykonywaniem przepisów i zarządzeń regulujących spra-
wy uczniów rzemieślniczych;

10) roztaczanie opieki nad młodzieżą rzemieślniczą przez ustanawianie 
stypendiów, prowadzenie i popieranie burs i internatów, organizowanie 
obozów wczasowych itp.;

11) przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przez po-
woływane w tym celu komisje;

12) wyznaczanie rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw 
dotyczących rzemiosła;

13) przedstawianie kandydatów w przypadkach, w których udział przedsta-
wicieli rzemiosła przewidują obowiązujące przepisy;

14) zbieranie i opracowywanie danych statystycznych dotyczących rzemiosła;
15) sprawowanie nadzoru nad działalnością cechów;
16) wykonywanie innych czynności zleconych przepisami szczególnymi.
Izby rzemieślnicze obligatoryjnie tworzyły Związek Izb Rzemieślniczych, 

do którego zadań należało73: 
1) reprezentowanie rzemiosła wobec naczelnych władz i instytucji państwo-

wych oraz organizacji politycznych i społecznych;
2) badanie, opiniowanie, inicjowanie i prowadzenie działalności gospodar-

czej i zawodowej rzemiosła na tle jego zadań i potrzeb gospodarki naro-
dowej;

3) koordynacja i nadzorowanie działalności izb rzemieślniczych;
4) inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie zagad-

nień rzemiosła.
Dochody izb rzemieślniczych pochodziły z opłat za świadczenia i czynności, 

z dochodów z własnego majątku i z innych dochodów nadzwyczajnych oraz 
z dotacji Skarbu Państwa. Dochody te mogły być przeznaczone tylko na wyko-
nywanie zadań określonych w ustawie74. Koszty utrzymania Związku Izb Rze-
mieślniczych ponosiły same izby.

Organem nadzoru nad izbami i Związkiem Izb Rzemieślniczych był mini-
ster przemysłu drobnego i rzemiosła, który wydawał ordynację wyborczą (art. 6 
ust. 1 pkt 1 ustawy z 1956 r.), rozstrzygał zarzuty przeciwko ważności wyborów 
(art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1956 r.), miał prawo unieważnić wybory (art. 6 
ust. 2 ustawy z 1956 r.), zatwierdzał wysokość opłat za świadczenia izby (art. 10 
ust. 3 ustawy z 1956 r.), zatwierdzał statut izby i Związku Izb Rzemieślniczych 
i ich zmiany (art. 13 ust. 3, art. 19 ust. 2 ustawy z 1956 r.), wydawał wytyczne 
w sprawie gospodarki fi nansowej i majątkowej izby i przeprowadzał kontrolę 
izb i Związku Izb (art. 11 i art. 20 ust. 1 ustawy z 1956 r.), pełnił funkcję or-
ganu odwoławczego od uchwał Związku Izb Rzemieślniczych nakładających 
obowiązki na izby (art. 22 ust. 1 ustawy z 1956 r.), miał prawo rozwiązania izby 
i ustanowienia zarządu tymczasowego izby (art. 23 ustawy z 1956 r.). 

73 Art. 16 ustawy z 1956 r.
74 Art. 10 ustawy z 1956 r.
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Dnia 1 stycznia 1973 r. weszła w życie ustawa o wykonywaniu i organizacji 
rzemiosła75. Dopiero ta ustawa zerwała z dotychczasowym modelem samorządu 
rzemieślniczego. Wprowadzono szereg ograniczeń w wykonywaniu rzemiosła, 
ograniczeń zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych. Działalność rze-
miosła mogła być wykonywana zgodnie z wytycznymi narodowego planu go-
spodarczego, określającymi kierunki jego działania oraz zadania gospodarcze 
organizacji rzemieślniczych, a także środki dla ich realizacji76.

Organizacjami samorządu rzemieślniczego były: a) cechy, b) spółdzielnie 
rzemieślnicze, c) izby rzemieślnicze, d) Centralny Związek Rzemiosła77. Rze-
mieślnicy mieli obowiązek przynależenia do cechu, z wyjątkiem osób jedno-
cześnie zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej i wykonują-
cych rzemiosło. 

Cech był społeczno-zawodową organizacją rzemieślników, posiadającą od-
rębną osobowość prawną78. Organami cechu były: walne zgromadzenie człon-
ków, zarząd, komisja rewizyjna i sąd cechowy. Członkowie cechu ponosili od-
powiedzialność korporacyjną za naruszenie uchwał organów cechu i zasad etyki 
zawodowej. Sąd cechu nie mógł jednak pozbawić rzemieślnika prawa wykony-
wania zawodu. Uprawniony był do wystąpienia do właściwego organu admi-
nistracji państwowej o cofnięcie prawa do szkolenia uczniów lub uprawnienia 
do wykonywania rzemiosła79. Zadania cechu zostały określone dość szeroko. 
Należały do nich80: 

a) prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej, mającej 
na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz wykonywania rzemiosła 
zgodnie z interesem społecznym; 

b) reprezentowanie członków cechu wobec organów administracji państwo-
wej, organizacji społecznych i gospodarczych oraz przedstawianie orga-
nom właściwej rady narodowej wniosków co do wykorzystania możliwo-
ści gospodarczych członków cechu; 

c) organizowanie pomocy dla członków cechu w dziedzinie podnoszenia 
kwalifi kacji zawodowych i rozwoju postępu technicznego oraz poprawy 
warunków wykonywania rzemiosła; 

d) wykonywanie kontroli działalności zakładów rzemieślniczych i rozpatry-
wanie skarg na działalność członków cechu;

e) inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie nauki rzemiosła w zakładach 
rzemieślniczych oraz kontrolowanie wypełniania przez młodocianych za-
trudnionych w celu nauki zawodu obowiązku dokształcania się w szkole;

75 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U. Nr 23, 
poz. 164 z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „ustawą o organizacji rzemiosła”.

76 Art. 2 ustawy o organizacji rzemiosła.
77 Art. 23 ustawy o organizacji rzemiosła.
78 Art. 24 ustawy o organizacji rzemiosła.
79 Art. 27 ustawy o organizacji rzemiosła. 
80 Art. 25 ustawy o organizacji rzemiosła.
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f) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych; 

g) organizowanie działalności socjalnej i kulturalno-oświatowej dla człon-
ków cechu, uczniów i pracowników zakładów rzemieślniczych i cechu; 

h) współdziałanie z właściwym związkiem zawodowym w organizowaniu 
działalności socjalnej i kulturalno-oświatowej dla uczniów i pracowni-
ków zakładów rzemieślniczych; 

i) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
j) inicjowanie i popieranie rozwoju spółdzielni rzemieślniczych zrzeszają-

cych członków cechu i ścisłe współdziałanie z tymi spółdzielniami w za-
kresie udzielania rzemieślnikom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła. 

Spółdzielnie rzemieślnicze zrzeszały rzemieślników, ale także cechy. Spół-
dzielnie te miały obowiązek współdziałania z cechami w sprawach objętych 
zakresem ich działania. Podstawowym zadaniem spółdzielni rzemieślniczej 
było organizowanie, w ramach narodowych planów gospodarczych, działal-
ności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy rzemieślnikom 
w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
i społeczno-wychowawczej, w szczególności poprzez: a) zaopatrywanie rze-
mieślników w surowce, materiały, części zamienne, maszyny i narzędzia pra-
cy oraz organizowanie i prowadzenie zbytu wyrobów i usług rzemieślników, 
b) upowszechnianie, przy współpracy z cechami, spółdzielczych form działania 
rzemiosła, c) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej wśród człon-
ków i pracowników81. 

Kolejną organizacją samorządu rzemiosła były izby rzemieślnicze, tworzone 
jako wojewódzkie związki rzemiosła. Członkami izb były obligatoryjnie cechy 
i spółdzielnie rzemieślnicze. Do organów izby rzemieślniczej zaliczano: a) zjazd 
delegatów cechów i spółdzielni rzemieślniczych, b) radę izby, c) zarząd, d) ko-
misję rewizyjną, e) odwoławczy sąd rzemieślniczy. Podstawowym celem izb 
rzemieślniczych było sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności rze-
miosła, cechów i spółdzielni rzemieślniczych, rozwijanie planowej działalności 
rzemiosła oraz udzielanie mu wszechstronnej pomocy. Cel ten był realizowany 
w szczególności poprzez82: 

1) reprezentowanie rzemiosła, cechów i spółdzielni rzemieślniczych wobec 
terenowych organów władzy i administracji państwowej oraz organizacji 
społecznych i gospodarczych; 

2) współdziałanie: z właściwymi organami administracji państwowej 
w sprawach ustalania kierunków rozwoju i zadań rzemiosła, cechów 
i spółdzielni rzemieślniczych oraz wytycznych do planów gospodarczych 
spółdzielni i ich realizacji; z organizacjami koordynującymi działalność 
gospodarczą w poszczególnych branżach; z właściwym związkiem za-
wodowym w sprawach dotyczących pracowników zatrudnionych w za-

81 Art. 29–30 ustawy o organizacji rzemiosła.
82 Art. 32 ustawy o organizacji rzemiosła.



37

kładach i organizacjach rzemieślniczych; z organizacjami młodzieżowy-
mi w zakresie nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych; 

3) sprawowanie nadzoru nad działalnością zrzeszonych organizacji, polega-
jące na prawie do uchylania uchwał członków izb, z wyjątkiem uchwał 
walnych zgromadzeń; w stosunku do walnych zgromadzeń cechów lub 
spółdzielni rzemieślniczych izba rzemieślnicza mogła wstrzymać ich wy-
konywanie; 

4) wykonywanie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, polegającej na czu-
waniu nad szkoleniem uczniów w zakładach rzemieślniczych i otaczaniu 
ich opieką oraz utrzymywaniu współpracy z kuratorami okręgów szkol-
nych w czasie szkolenia teoretycznego uczniów w szkołach dokształcają-
cych i ośrodkach szkolenia zawodowego oraz przeprowadzaniu egzami-
nów czeladniczych i mistrzowskich i innych egzaminów kwalifi kacyjnych, 
a także podnoszeniu kwalifi kacji zawodowych rzemieślników (z prawem 
do używania pieczęci z godłem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej); 

5) organizowanie i prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, 
socjalnej i kulturalno-oświatowej i szerzenie oraz rozwijanie spółdziel-
czych form gospodarowania w rzemiośle; 

6) powoływanie rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw do-
tyczących rzemiosła; 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych 
oraz uchwał organów Centralnego Związku Rzemiosła.

Najwyższym organem samorządu rzemiosła był Centralny Związek Rzemio-
sła, składający się z izb rzemieślniczych i sprawujący nadzór oraz koordynujący 
działalność organizacji rzemieślniczych. Organami Centralnego Związku były: 
a) krajowy zjazd delegatów, b) rada, c) zarząd, d) komisja rewizyjna83. Do zadań 
Centralnego Związku Rzemiosła należało w szczególności84: 

1) reprezentowanie rzemiosła i organizacji rzemieślniczych wobec organów 
władzy i administracji państwowej oraz organizacji społecznych i gospo-
darczych; 

2) opracowywanie wytycznych i zasad wiążących organizacje samorządu 
rzemiosła (wytyczne rozwoju rzemiosła i jego działalności gospodarczej, 
zgodnie z kierunkami wynikającymi z narodowych planów gospodar-
czych; ustalanie zasad, jakim powinny odpowiadać statuty organizacji 
rzemieślniczych; ustalanie zasad kształtowania składek członkowskich 
na rzecz cechów i opłat za usługi świadczone przez cechy oraz szczegó-
łowych zasad gospodarki fi nansowej organizacji rzemieślniczych; ustala-
nie zasad prowadzenia działalności społeczno-wychowawczej, socjalnej, 
szkoleniowej i kulturalno-oświatowej przez organizacje rzemieślnicze);

3) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawodawczych doty-
czących rzemiosła; 

83 Art. 40 ustawy o organizacji rzemiosła.
84 Art. 37 i 39 ustawy o organizacji rzemiosła.
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4) wykonywanie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych (nadzór nad dzia-
łalnością izb rzemieślniczych, spółdzielni rzemieślniczych oraz cechów, 
polegający w szczególności na prawie do uchylenia uchwał każdego or-
ganu organizacji rzemieślniczych; zawieszanie w czynnościach człon-
ków zarządu cechów, izb rzemieślniczych i spółdzielni rzemieślniczych 
lub ich odwoływanie, stwierdzanie zgodności z prawem statutów izb); 

5) współdziałanie z właściwym związkiem zawodowym w organizowaniu 
działalności społeczno-wychowawczej, socjalnej i kulturalno-oświatowej;

6) wykonywanie funkcji związku zawodowego (zawieranie układów zbio-
rowych pracy dla pracowników zakładów i organizacji rzemieślniczych) 
oraz centralnego związku spółdzielczego wobec spółdzielni rzemieślni-
czych. 

Nadzór nad działalnością organizacji samorządu rzemiosła sprawował mi-
nister handlu wewnętrznego i usług. Regulacja ta obowiązywała do 1 stycznia 
1989 r. 

2.4. Powstanie i rozwój izb handlowych
i przemysłowo-handlowych 

W państwach Europy Północnej i Zachodniej już od VII w. zaczęły powstawać 
gildie. Były to dobrowolne stowarzyszenia kupców i rzemieślników, których 
podstawowym celem było pilnowanie ładu rynkowego, rozwój handlu i wy-
twórczości rzemieślniczej. W XIII w. gildie zrzeszały tylko kupców, a rzemieśl-
nicy łączyli się w cechy (czasem zwane izbami sztuki i rzemiosła)85. 

W IX w. w Hiszpanii zaczęły powstawać odrębne organizacje kupieckie86. 
Większość przedstawicieli doktryny wskazuje Consulado del Mar jako pierwo-
wzory izb handlowych87. 

85 I. Rokita-Kwietniak, Zarys historii samorządu gospodarczego od średniowiecza do 
współczesności. Jak powstawały i działają izby gospodarcze w Europie, czyli gospodarny kontynent, 
cz. I, http://www.een.net.pl/uploads/IPH/publikacje/historia-samorzadu-gospodarczego-cz-I.doc 
(dostęp: 25 października 2013 r.).

86 Jedną z pierwszych takich organizacji był związek kupiecki założony w Barcelonie pod 
nazwą Consulado del Mar. Była to organizacja utworzona celem popierania handlu morskiego. 
Stanowiła wzór do powstania w innych miastach hiszpańskich kolegiów kupieckich Casas de 
cόntratacion y los Consulados. Ich rozwój nastąpił w XIII w., kiedy uzyskały charakter półurzędo-
wy. Zakres ich uprawnień obejmował: a) prowadzenie rejestrów okrętowych; b) badanie sterników; 
c) budowę dróg; d) zakładanie i prowadzenie szkół przemysłowych i handlowych; e) przedkładanie 
władzom opinii w sprawach handlowych, przemysłowych i żeglugi; d) przedkładanie władzom 
postulatów w sprawach handlowych, przemysłowych i żeglugi; f) wykonywanie policji morskiej 
i rzecznej; g) rozstrzyganie sporów handlowych i sporów związanych z awariami okrętów i stat-
ków; za: J. Panejko, Początek izb zawodowych i gospodarczych [w:] Projekt Kodeksu Agrarnego, 
pod red. W.L. Jaworskiego, Warszawa 1928, s. 202; Z. Grelowski, Samorząd..., s. 52.

87 J. Panejko, Istota samorządu [w:] Projekt Kodeksu Agrarnego..., s. 262; Z. Grelowski, Sa-
morząd..., s. 52; M. Grzelak, R. Kmieciak, Ustrój..., s. 239. Spotkać można także poglądy negujące 
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W 1485 r. utworzono w Antwerpii pierwszą w Europie izbę handlową88. 
W 1599 r. w Marsylii powstała pierwsza organizacja samorządowa kupców 
we Francji (rada dla strzeżenia spraw handlowych) pod nazwą Conseil afi n de 
surveiller et prendre gard particuliérment aux daffaires qui pourront concerner la 
noce, commerce at trafi c89, która w 1650 r. otrzymała nazwę izby handlu90, i dla-
tego nazywana jest pierwszą francuską izbą handlową91. Uniezależniła się ona 
od rady miasta92. W kręgu państw anglosaskich pierwsze organizacje noszące 
nazwy izb handlowych powstały w 1768 r.93  

Rozwój francuskich izb handlowych przerwała Wielka Rewolucja Francuska, 
która upatrywała w izbach przejaw ograniczenia wolności i swobodnego dzia-
łania jednostki94. Po wprowadzeniu we Francji dyrektoriatu zaczęły odradzać 
się również izby handlowe, ale rozwojowi samorządu gospodarczego nadano 
nowy kierunek. Mocą zarządzenia Napoleona I Bonapartego z dnia 24 grudnia 
1802 r. powstała w Paryżu pierwsza izba handlowa, utworzona na zasadzie obo-

sięganie do średniowiecza jako genezy powstania izb gospodarczych, wskazujące, że w okresie 
X–XIII w. tworzone były różnorodne organizacje, które przyczyniały się do powstawania izb go-
spodarczych, i trudno określić jednoznacznie te z nich, które mają największy w tym udział; za: Cz. 
Klarner, Izby przemysłowo-handlowe w Polsce [w:] Encyklopedia nauk politycznych, pod red. E.J. 
Reymana, t. II, Warszawa 1937, s. 779–780, przytaczający np. włoskie związki kupieckie z XIII w. 
(Consoli dei mercanti), które w kolejnych wiekach przyczyniły się do powstawania samorządu 
gospodarczego. 

88 Niektórzy autorzy wskazują, że była to pierwsza belgijska izba handlowa; por. Z. Grelowski, 
Samorząd..., s. 52, a za pierwszą izbę handlową na świecie uznają Radę do spraw handlowych zało-
żoną w 1599 r. w Marsylii – por. Cz. Klarner, Izby..., s. 779–780. Wyrażane są poglądy, że pierwszą 
belgijską izbą była izba w Bruges, założona przed 1485 r.; por. S. Wykrętowicz, Ustrój prawny 
izb gospodarczych a lobbing [w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, pod red. B. Klimczak,
A. Matysiaka, Wrocław 2005, s. 28. 

89 Wskazuje się jednak także na inną nazwę tej organizacji – biuro handlu (bureau du 
commerce) lub rada handlu; za: I. Rokita-Kwietniak, ibidem. 

90 S. Wykrętowicz, Powstanie i rozwój samorządu gospodarczego w Europie i w Polsce [w:] 
Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2005, s. 13. Kwestia 
użycia po raz pierwszy nazwy „izba handlowa” nie jest jednolicie postrzegana, wskazuje się rów-
nież, że to rok 1599 jest datą pierwszego użycia oznaczenia „izba handlowa”; za: Chambers of 
Commerce under Public and Private Law, Geneva 1992, s. 5.

91 J. Panejko, Początek..., s. 202; S. Zamoyski, Samorząd rolniczy, Kraków 1931, s. 65. 
92 Izba handlowa utworzona w Marsylii miała charakter dobrowolnej organizacji zrzeszającej 

kupców i stanowiła wzór do tworzenia podobnych organizacji w innych miastach francuskich. Na 
podstawie dekretu królewskiego Ludwika XIV z 1701 r. utworzono 10 izb handlowych w całej 
Francji. Początkowo izby te nie miały większego znaczenia, ale z czasem uzyskały pewne kompe-
tencje w sprawach kupiectwa. Otrzymały prawo doradzania wobec rządu we wszystkich sprawach 
kupiectwa, a w posiedzeniach izb brali udział z urzędu urzędnicy państwowi; za: Chambers of 
Commerce..., s. 5; P. Peckedrath, Rola izb przemysłowo-handlowych w gospodarce RFN, „Ekono-
mia i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1994, nr 12, s. 25; Z. Grelowski, Samorząd..., s. 52.

93 W Jersey, Nowym Jorku i North Staffordstire; za: R.J. Bennett, Local business voice: the 
history of Chambers of Commerce in Britain, Ireland, and revolutionary America, 1760–2011, 
Oxford 2011, s. 13–14. 

94 Działalność izb handlowych we Francji zawieszono 14 czerwca 1791; r.; za: J. Kuciński, 
Izby przemysłowo-handlowe na ziemiach polskich (1809–1918), „Studia Prawno-Ekonomiczne” 
1974, t. XII, s. 178.
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wiązkowego uczestnictwa w niej kupców, przedsiębiorców i rzemieślników95. 
W ogólnej liczbie 22 izb handlowych (chambres de commerce), powstałych na 
mocy tego dekretu, ustrój pierwszej izby handlowej stał się wzorem kolejnych 
izb handlowych, w tym utworzonych w 1809 r. rad handlowych w Księstwie 
Warszawskim. 

Za pierwszą izbę handlową powstałą w Polsce można uznać Izbę Handlo-
wą Collegium Commerciale, założoną w 1749 r. w Gdańsku96. Izba ta składała 
się z przedstawicieli rady miejskiej – rajców miejskich, ławy, a także trzeciego 
wydziału – organu pomocniczego, reprezentowanego przez mianowanych przez 
radę przedstawicieli cechów i kupców i podporządkowanego radzie oraz przed-
stawicieli giełd kupieckich97. 

W Polsce pierwszą regulacją wprowadzającą samorząd gospodarczy był 
dekret Fryderyka Augusta z 16 marca 1809 r. o radach handlowych98. Dekret 
ten, jak już wspomniano, wzorowany był na francuskim dekrecie z 24 grudnia 
1802 r. Na mocy tego dekretu utworzono dwuszczeblowy system rad handlo-
wych, który w istocie był systemem izb handlowych99. System rad handlowych 
miał charakter przymusowy. 

Szczebel niższy obejmował rady handlowe w Warszawie, Poznaniu, Toru-
niu, Bydgoszczy, Kaliszu, Lesznie, Wschowie, Rawiczu, Międzyrzeczu i Płoc-
ku. Tak utworzone rady podlegały ministrowi spraw wewnętrznych, który spra-
wował kontrolę nad nimi poprzez prefektów i prezydentów lub burmistrzów 
miast100. Członków rad wybierali kupcy i przemysłowcy oraz rzemieślnicy 
na zebraniach wyborczych, którym przewodniczył prezydent miasta lub bur-
mistrz101. Sporządzone po wyborach listy członków rad były podpisywane przez 
prefekta i prezydenta miasta i przedkładane ministrowi spraw wewnętrznych, 

95 Chambres Consultatives des Arts et Manufactures; za: Z. Grelowski, Samorząd..., s. 53; 
R. Hendler, Selbsverwaltung als Ordnungsprinzip, Köln–Berlin–Bonn–München 1984, s. 24. 
W nauce niemieckiej wskazuje się, że głównym zadaniem tych izb było przedstawianie opinii 
na temat gospodarki oraz udzielanie odpowiedzi na pytania władz publicznych. Funkcjonowały 
one pod przewodnictwem prefekta departamentu lub burmistrza i były to organy pomocnicze dla 
scentralizowanej organizacji administracji, reprezentujące interesy kupców wobec administracji 
lokalnej; za: W. Brohm, Selbsverwaltung In wirtschafts- und berufsständischen Kammern [w:] 
Selbsverwaltung im Staat der Industriegesellsachft, Festgabe zum 70. Deburstag von Goerg 
Christoph von Unruh, pod red. A. von Mutiusa, Heidelberg 1983, s. 779.  

96 K. Piwarski, Dzieje Gdańska w zarysie, Gdańsk 1997, s. 159. 
97 Ibidem, s. 104, 130, 159–160. Rada miejska była najważniejszym organem miasta, ława 

zaś składająca się z ławników wybieranych przez radę sprawowała sądownictwo miejskie pod 
przewodnictwem sędziego będącego człomkiem rady. 

98 Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] 1810, t. I, nr 11, s. 271–275, http://pbc.biaman.
pl/publication/4266 (dostęp: 25 października 2013 r.).

99 Nie ma w doktrynie jednolitości poglądów co do uznania tych izb (rad) mianem samorządu, 
za traktowaniem ich jako izby handlowe analogicznie do francuskich izb; por. za opowiada się 
J. Kuciński, Izby przemysłowo-handlowe na ziemiach polskich (1809–1918), „Studia Prawno- 
-Ekonomiczne” 1974, t. XII, s. 180; przeciwko R. Kmieciak, Samorząd..., s. 47. 

100 J. Kuciński, Izby..., s. 179. 
101 B. Kłapkowski, Rady Handlowe z 1809 r. oraz Izby Handlowe i Rękodzielnicze z 1817 r., 

„Czasopismo Prawno-Historyczne” 1964, t. XVI, z. 1, s. 256. 
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który je zatwierdzał. W każdej radzie zasiadało od 8 do 4 członków102. Co roku 
jedna trzecia składu rady ustępowała w drodze losowania, a wybór ich następ-
ców dokonywany był w drodze kooptacji i także wymagał zatwierdzenia przez 
ministra spraw wewnętrznych103. Szczebel wyższy stanowiła Rada Handlowa 
Ogólna, składająca się z 8 członków mianowanych przez króla spośród 13 kan-
dydatów przedstawianych przez wszystkie rady handlowe. 

Zadania rad handlowych obejmowały informowanie rządu w sprawach 
handlu, przemysłu i rzemiosła i składanie w tym zakresie wniosków104. Rada 
Handlowa Ogólna, poza działalnością informacyjną i wnioskodawczą, miała 
obowiązek udzielania wyjaśnień i opinii w sprawach przedstawianych przez mi-
nistra spraw wewnętrznych105.  

Rady handlowe działały do 1817 r., do czasu wydania w dniu 30 marca 1817 r. 
dekretu o izbach handlowych i rękodzielniczych106. Zgodnie z tym dekretem po-
wołano izby handlowe i rękodzielnicze w Warszawie, Płocku, Kaliszu i Lublinie 
oraz Radę ogólną handlu i rękodzieł przy Komisji Spraw Wewnętrznych i Poli-
cji. Izby te miały charakter przymusowy i wykonywały zadania opiniodawcze 
i wnioskodawcze107. Członkowie izb (warszawskiej – 8 członków, pozostałych 
– 4 członkowie) byli wybierani przez kupców i rękodzielników108 na zgromadze-
niach, którym przewodniczył burmistrz lub prezydent miasta, a listy tak wybra-
nych członków były przekazywane Prezydentowi Warszawy celem podpisania 
i dalszego przekazania Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji109. Rady te 
miały obowiązek wykonywania wszelkich poleceń burmistrzów (prezydentów 
miast) i innych organów administracyjnych. Rada ogólna i rękodzieł sprawowa-
ła funkcje opiniodawcze. Rady te formalnie zostały zniesione w 1831 r. 

Dalszy rozwój samorządu gospodarczego przedsiębiorców na terenach pol-
skich odbywał się w zaborze austriackim i pruskim. Dnia 18 marca 1850 r. wy-
dano ustawę powołującą do życia izby handlowo-przemysłowe na terenie Cesar-
stwa Austriackiego, a wśród powołanych izb były izby we Lwowie, Krakowie 
i Brodach. Przy każdej izbie powoływany był komisarz rządowy, a nadzór nad 
tymi izbami sprawował minister przemysłu i handlu. Izby te charakteryzowały się 
przymusowym członkostwem. Czynne prawo wyborcze mieli jawni członkowie 
i dyrektorzy spółek akcyjnych, a także organizacje przedsiębiorców (gwarectwa, 
towarzystwa zarobkowe, towarzystwa gospodarcze, przedsiębiorstwa komunal-

102 W Izbie Handlowej utworzonej w Warszawie liczba członków wynosiła 8, w Izbie Handlo-
wej w Poznaniu 6, a w pozostałych izbach – po 4 członków. 

103 B. Kłapkowski, Rady..., s. 255. 
104 Art. 8 dekretu z 16 marca 1809 r. stanowił, że obowiązki rad handlowych (szczególnych) 

obejmowały: „1. Uwiadamiać Rząd o przeszkodach, które wstrzymują wzrost handlu, przemysłu 
i rękodzieł; 2. Podawać sposoby do uprzątnięcia tych przeszkód; 3. Przedkładać myśli względem 
pomnożenia pomyślności handlu i przemysłu”, za: ibidem, s. 256–257. 

105 J. Kuciński, Izby..., s. 180. 
106 „Dziennik Praw Królestwa Polskiego” 1817, t. III, nr 12, z 30 maja, s. 135–142. 
107 J. Kuciński, Izby..., s. 180. 
108 Rękodzielnikami byli przemysłowcy i rzemieślnicy.
109 J. Kuciński, Izby..., s. 180.



42

ne, kasy oszczędności itd.). Członków izby lwowskiej było 48, krakowskiej – 38, 
a izby przemysłowo-handlowej w Brodach – 30. Podstawowymi funkcjami tych 
izb było opiniowanie i przedkładanie wniosków w sprawach handlu, przemysłu, 
rzemiosła, polityki kredytowej, podatkowej, szkolnictwa zawodowego. Zakłada-
ły szkoły zawodowe, giełdy, instytucje kredytowe. Posiadały także kompetencje 
administracyjne110. Finansowanie tych izb odbywało się z wpływów z podatku 
dochodowego (jako dodatku do podatku dochodowego)111. 

Na ziemiach polskich wchodzących w skład zaboru pruskiego pierwsza usta-
wa o izbach handlowych została uchwalona 11 lutego 1848 r. Dnia 9 lutego 
1849 r. uchwalono ustawę o izbach przemysłowych. Z inicjatywą ich utworze-
nia mogli wystąpić sami przedsiębiorcy, a warunkiem założenia izby było uzy-
skanie zezwolenia ministra handlu112. W 1849 r. założono izbę handlową we 
Wrocławiu, w 1851 r. w Poznaniu, a także w Toruniu, Bydgoszczy, Grudziądzu, 
Opolu, Legnicy i Świdnicy. Nadzór na tymi izbami sprawował minister handlu. 
Warunkiem uzyskania czynnego prawa wyborczego był wpis przedsiębiorcy do 
rejestru handlowego. Członkowie izb byli wybierani, a jedna dziesiąta składu 
pochodziła z kooptacji. Izby te pełniły funkcje opiniodawcze i wnioskodawcze, 
a na zlecenie administracji sprawowały także funkcje administracyjne113.  

Po odzyskaniu w 1918 r. niepodległości aktem prawnym całościowo regu-
lującym114 funkcjonowanie izb przemysłowo-handlowych było rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemy-
słowo-handlowych115. Rozporządzenie to objęło prawną ochroną nazwę izby, za-
strzegając prawo do jej używania (Izba Przemysłowo-Handlowa w...) tylko dla 
organizacji utworzonych na jego podstawie. Organizacje mające na celu rozwój 
stosunków handlowych z zagranicą nie miały statusu izb przemysłowo-handlo-
wych – były stowarzyszeniami116.  

Zgodnie z tym rozporządzeniem celem izb była stała reprezentacja interesów 
gospodarczych przemysłu i handlu, obejmujących wszystkie gałęzie gospodar-
ki, z wyjątkiem rzemiosła i rolnictwa. Utworzenie izby, określenie okręgu izby 
i jej siedziby wchodziło w zakres kompetencji ministra przemysłu i handlu. Izby 

110 Ibidem, s. 181–182. 
111 Z. Pietkiewicz, Samorząd gospodarczy w Polsce, RPEiS 1930, z. 4, s. 537.
112 Ż. Grotowski, O izbach handlowo-przemysłowych, Warszawa 1910, s. 13–20; L. Berger, 

H. Mianowski, Izby przemysłowo-handlowe wobec etatyzmu, Kraków 1934, s. 11–13, 25–26.
113 J. Kuciński, Izby..., s. 183–184.
114 Znaczenie dla funkcjonowania izb miało rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej 

z dnia 25 listopada 1919 r. w przedmiocie izb przemysłowo-handlowych w byłej Dzielnicy Pru-
skiej („Tygodnik Urzędowy Ministra b. Dzielnicy Pruskiej” z 1919 r. Nr 67) oraz uchwała Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z dnia 8 lipca 1919 r. wraz z rozporządzeniem z dnia 15 lipca 
1919 r. Wydziału Górniczo-Przemysłowo-Handlowego i Wydziału Skarbowego Rady Narodowej 
Księstwa Cieszyńskiego w sprawie utworzenia izby handlowej i przemysłowej w Bielsku (Dzien-
nik Urzędowy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, Nr 12, poz. 141 i 142).

115 Dz.U. R.P. Nr 67, poz. 591. Tekst jednolity został ogłoszony w Dz.U. R.P. z 1936 r. Nr 45, 
poz. 335.

116 Art. 36 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych, z tym że stowarzyszenia, 
których celem była współpraca z zagranicą, mogły nosić nazwę „Polsko-... Izba Handlowa”.
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te stanowiły z mocy rozporządzenia osoby prawa publicznego i instytucje samo-
rządu gospodarczego. 

Do zakresu działania tych izb w art. 4 rozporządzenia zaliczono: 
1) prawo do składania wniosków (przedkładanie wniosków władzom pub-

licznym); 
2) wyrażanie opinii o projektach ustaw i ważniejszych rozporządzeń (współ-

działanie na żądanie władz przy ich opracowywaniu oraz przedstawianie 
rządowi własnych tego rodzaju projektów, a w szczególności wyrażanie 
opinii i współdziałanie na żądanie władz przy opracowywaniu i zmianach 
ustawodawstwa przemysłowego, handlowego i górniczego, ustawodaw-
stwa w sprawach taryfy celnej oraz przepisów celnych, obrotu towarowe-
go z zagranicą, obrotu pieniężnego, nowych dróg komunikacyjnych, taryf 
kolejowych i innych opłat przewozowych, przepisów określających wa-
runki przewozu i wszelkiego rodzaju komunikacji, ustawodawstwa po-
datkowego i monopolowego, ustawodawstwa w sprawach ochrony pracy 
i ubezpieczeń społecznych, ustawodawstwa w sprawach opieki społecz-
nej bezpośrednio dotyczących przemysłu i handlu);

3) przedstawianie postulatów z zakresu traktatów handlowych;
4) przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb i ułatwienia warunków rozwoju 

życia gospodarczego, a w szczególności tworzenie, utrzymywanie lub po-
pieranie, z zachowaniem przepisów ustawowych, odpowiednich instytucji 
i urządzeń, takich jak: instytuty badawcze, muzea, wystawy, pokazy, targi, 
biura informacyjne i reklamacyjne, w szczególności kolejowe i celne;

5) zakładanie, prowadzenie i popieranie we współpracy z władzami oświa-
towymi szkół zawodowych i dokształcających;

6) opiniowanie na żądanie władz oświatowych i z własnej inicjatywy o po-
trzebach i programach szkolnictwa zawodowego i dokształcającego oraz 
o stanie prowadzonych przez izby szkół;

7) wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu 
faktycznego oraz innych działań wymagających wiarygodności i znajo-
mości rzeczy, w zakresie przedmiotów i czynności mających znaczenie 
dla reprezentowanych przez izby dziedzin; w szczególności izbom przy-
sługuje prawo ustanawiania i zaprzysięgania brakarzy, dyspaszerów itp., 
ustanawiania maklerów pozagiełdowych i okrętowych;

8) delegowanie przedstawicieli do utworzonych przez władze organów do-
radczych w sprawach dotyczących lub mających znaczenie dla reprezen-
towanych przez izby dziedzin;

9) proponowanie w wypadkach, w których udział reprezentantów przemy-
słu i handlu przewidują odnośne ustawy lub rozporządzenia, kandydatów 
na stanowiska sędziów handlowych, członków komisji podatkowych, za-
rządców ugodowych i przymusowych, nadzorców sądowych itp.;

10) wydawanie władzom opinii, zaświadczeń o istniejących zwyczajach 
hand lowych, cenach itp.;
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11) wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych zaświadczeń do-
tyczących obrotu handlowego i fi rm;

12) tworzenie, z zachowaniem istniejących przepisów, sądów polubownych 
do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków handlowych;

13) prowadzenie:
a) wykazu wszystkich w danym okręgu przedsiębiorstw należących do 

reprezentowanych przez izbę dziedzin gospodarczych, z wyodrębnie-
niem fi rm zapisanych do rejestru handlowego,

b) listy osób uprawnionych do wykonywania czynnego prawa wybor-
czego do izby;

14) zbieranie danych statystycznych odpowiadających zakresowi pracy izb, 
przy czym dane te na żądanie ministra przemysłu i handlu powinny mu 
być komunikowane; w tym wypadku minister przemysłu i handlu mógł 
udzielić wskazówek dotyczących zbierania danych i opracowywania do-
starczanych mu zestawień;

15) składanie ministrowi przemysłu i handlu kwartalnych sprawozdań 
o stosunkach gospodarczych swego okręgu oraz rocznego sprawozdania 
o swej działalności i stanie gospodarczym okręgu, nie później niż z koń-
cem kwietnia następnego roku; sprawozdania roczne powinny być ogła-
szane drukiem;

16) wykonywanie innych zadań przekazanych ustawami i rozporządzeniami, 
w szczególności z zakresu działania odpowiednich władz państwowych, 
bądź w zupełności, bądź w zastępstwie, bądź ku pomocy wymienionych 
władz.

Wraz z tym wykazem zadań izby przemysłowo-handlowe uzyskały upraw-
nienia do żądania przekazania im projektów ustaw i rozporządzeń od właś-
ciwych organów władz publicznych, organy administracji szkolnej zostały 
zobowiązane do przekazywania informacji i danych statystycznych o stanie 
szkolnictwa zawodowego w okręgu izby oraz o projektach zarządzeń z zakresu 
rozwoju i organizacji szkolnictwa, a pozostałe organy administracji publicznej 
(również sądy) – do udzielania izbom niezbędnych wiadomości dotyczących 
wykazu osób i przedsiębiorstw opłacających państwowy podatek przemysłowy, 
rejestru uprawnień przemysłowych oraz wszelkich nieobjętych tym rejestrem 
zezwoleń (koncesji), uprawnień na prowadzenie przedsiębiorstwa117. Izby te 
miały prawo domagania się informacji i danych statystycznych od działających 
w okręgu izby przedsiębiorców, pod rygorem zastosowania grzywny118. 

Tryb wyboru członków izby oparty był na systemie mieszanym. Wybory za-
rządzał minister przemysłu i handlu, wyznaczając w każdym okręgu izby ko-
misarza wyborczego, który powoływał komisje wyborcze. Izbę obligatoryjnie 

117 Art. 5 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych; katalog podmiotów zobowią-
zanych do udzielania takich informacji był powiększany i ostatecznie obejmował wszystkie pod-
mioty publicznoprawne, z wyjątkiem związków zawodowych i instytucji ubezpieczeniowych; za: 
G. Wilk-Jakubowski, Prawne..., s. 45.

118 Art. 6 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
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tworzyli radcowie z wyboru i radcowie mianowani. Fakultatywnie (o ile statut 
izby tak stanowił) w skład izby mogli także wchodzić radcowie pochodzący 
z kooptacji. Liczba radców pochodzących z wyboru na mocy tego rozporządze-
nia wynosiła w granicach od 30 do 80, a radców mianowanych przez ministra 
przemysłu i handlu – jedna dziesiąta liczby radców pochodzących z wyboru. 
Liczba radców dokooptowanych nie mogła przekraczać jednej dziesiątej liczby 
radców pochodzących z wyborów. Kadencja radców trwała pięć lat. Radcowie 
wybierani byli w dwóch odrębnych trybach: dwie piąte liczby radców pocho-
dzących z wyborów wybierali przedsiębiorcy i inne osoby posiadające czynne 
prawo wyborcze119, a trzy piąte wskazywały organizacje gospodarcze, którym 
minister przemysłu i handlu przyznał prawo wybierania i ustalił liczbę desygno-
wanych przez każdą z nich radców120. 

Wybrani radcowie tworzyli zasadniczo dwie sekcje: przemysłową i handlo-
wą i byli zobowiązani do udziału w posiedzeniach sekcji. 

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej całej izby zwoływał w ciągu trzech 
miesięcy prezes izby poprzedniej kadencji lub w razie jego braku komisarz wy-
borczy. Radcowie izby przemysłowo-handlowej wchodzili w skład zebrania ple-
narnego, będącego najwyższym organem izby. Zebranie plenarne wykonywało 
zadania izb określone w art. 4 rozporządzenia, a także podejmowało uchwały 
w innych sprawach zastrzeżonych dla niej tym rozporządzeniem (np. w sprawie 
pozbawienia mandatu radcy). Statut izby określał te zadania izb, które wykony-
wało prezydium izby lub zarząd izby. Prezydium izby było organem obligato-
ryjnym; dodatkowo w sprawach niecierpiących zwłoki wyrażało opinie, wnioski 
oraz rozstrzygało w sprawach wewnętrznych izby. Prezydium składało się z pre-
zesa izby i wiceprezesów. 

Fakultatywnym organem izby mógł być zarząd izby. Zadania zarządu izby 
obejmowały te z zadań, które wykonywałoby prezydium izby. W przypadku po-
wołania zarządu statut izby dokonywał podziału zadań prezydium na te, które 
nadal były wykonywane przez prezydium, i te wykonywane przez zarząd. Za-
rząd składał się z członków prezydium i pozostałych członków zarządu w liczbie 
od dwóch do czterech radców121. Organem wykonawczym izby był jej prezes, 
reprezentujący izbę na zewnątrz, wykonujący uchwały organów izby, kontrolu-
jący działalność organów izby, zwołujący organy izby i przewodniczący ich ob-
radom, ponoszący odpowiedzialność za funkcjonowanie biura izby. W statucie 
izby mógł być zapis o przekazaniu prezesowi niektórych zadań izby, a zebranie 
plenarne mogło dodatkowo powierzyć załatwienie indywidualnych spraw122.

119 Czynne prawo wyborcze przysługiwało przede wszystkim przedsiębiorcom wykonującym 
we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz osobom zarządzającym przedsiębiorstwami, 
którzy opłacali państwowy podatek przemysłowy w wysokości nie niższej, niż określał to statut 
izby, mieli obywatelstwo polskie, ukończone co najmniej 25 lat, posiadali pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, nie byli skazani wyrokiem sądowym na utratę prawa wybierania posłów do Sejmu 
i nie byli upadłymi dłużnikami. 

120 Art. 8–20 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
121 Art. 23 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
122 Art. 22 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
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Organami wewnętrznymi izby były jej komisje: stałe i doraźne. Ponadto każ-
da izba miała swoje biuro, będące aparatem pomocniczym prezesa izby i pozo-
stałych organów izby. Biuro izby z dyrektorem izby na czele przygotowywało 
projekty uchwał, a jego dyrektor brał udział w każdym zebraniu organów izby, 
referował sprawy i przedkładał opinie. Biuro wraz z zatrudnionymi w nim pra-
cownikami miało charakter stały123. 

Izby przemysłowo-handlowe z mocy prawa tworzyły Związek Izb Przemy-
słowo-Handlowych Rzeczypospolitej Polskiej124. Organami związku były: ogól-
ne zebranie (składające się z delegata każdej z izb), prezydium (składające się 
z prezesa związku i dwóch wiceprezesów) oraz biuro związku z dyrektorem na 
czele125. Celem związku było prezentowanie jednolitego stanowiska izb w spra-
wach o znaczeniu ogólnym oraz przedstawianie władzom na ich żądanie lub 
z własnej inicjatywy wspólnych opinii i wniosków. W przypadku braku zajęcia 
wspólnego stanowiska przez izby każda izba miała prawo przedstawić władzom 
odrębną opinię lub wniosek, informując o tym związek. Związek mógł także 
wykonywać zadania związane z przyczynianiem się do zaspokojenia potrzeb 
i ułatwieniem warunków rozwoju życia gospodarczego. Mogło to być w szcze-
gólności tworzenie, utrzymywanie lub popieranie, z zachowaniem przepisów 
ustawowych, odpowiednich instytucji, takich jak: instytuty badawcze, muzea, 
wystawy, pokazy, targi, biura informacyjne i reklamacyjne, a także zakładanie, 
prowadzenie i współpraca z administracją oświatową szkół zawodowych i do-
kształcających. Związki mogły również wykonywać inne zadania zlecone usta-
wami i rozporządzeniami lub zadania powierzone126.

Finansowanie działalności izb przemysłowo-handlowych odbywało się z do-
chodów własnych oraz dodatku do podatku przemysłowego.  

Izby przemysłowo-handlowe podlegały nadzorowi ministra przemysłu 
i hand lu127. Nadzór ten obejmował: 

a) prawo rozwiązania izby, mianowania komisarza zarządzającego sprawa-
mi izby w razie jej rozwiązania (art. 2 ust. 5, art. 37 wymienionego roz-
porządzenia); 

b) w razie podziału izby dokonywanie podziału zobowiązań i należności 
izby (art. 2 ust. 4 rozporządzenia); 

c) mianowanie radców (art. 8 ust. 1 rozporządzenia); 
d) zarządzanie wyborów do izby i mianowanie komisarza wyborczego (art. 

13 ust. 1 rozporządzenia); 

123 Art. 28 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
124 Związek jako podmiot prawa publicznego powstał dopiero w 1934 r.; za: W. Czyżowicz, 

Samorządy gospodarcze w Polsce (założenia – podstawy prawne – realia), „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie” 2001, nr 1(9), s. 49–50; G. Wilk-Jaku-
bowski, Prawne..., s. 58. 

125 Art. 31–32 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
126 Art. 30 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
127 Art. 3 ust. 2 rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych.
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e) pełnienie funkcji organu odwoławczego od orzeczenia prezesa izby o na-
łożeniu grzywny nakładanej przez prezesa izby (art. 6 ust. 4 pkt 2 rozpo-
rządzenia); 

f) nadawanie statutu izbie w zakresie obejmującym regulamin wyborczy 
i zatwierdzenie statutu w zakresie postanowień organizacyjnych (art. 7 
rozporządzenia); 

g) rozpoznawanie zarzutów przeciwko ważności wyborów (art. 15 ust. 7 
rozporządzenia); 

h) wyznaczanie zrzeszeń gospodarczych uprawnionych do wyznaczania 
radców i wyznaczanie liczby wybieranych przez te zrzeszenia radców 
(art. 16 rozporządzenia); 

i) wyznaczanie terminu zwołania pierwszego zebrania plenarnego izby (art. 
21 rozporządzenia); 

j) żądanie zwołania zebrania plenarnego izby (art. 26 ust. 1 rozporządzenia); 
k) mianowanie dyrektora biura izby i dyrektora biura związku (art. 28 ust. 1, 

art. 32 ust. 1 rozporządzenia); 
l) zatwierdzanie statutu służbowego i statutu emerytalnego pracowników 

biura izby (art. 28 ust. 2 rozporządzenia);
ł) zatwierdzanie preliminarza budżetowego izby i związku (art. 33, art. 35 

ust. 1 rozporządzenia); 
m) określanie wysokości dodatku do państwowego podatku przemysłowego 

stanowiącego źródła fi nansowania izb oraz kategorie podatników zobo-
wiązanych do uiszczenia tego dodatku (art. 35 ust. 2 i 3 rozporządzenia); 

n) zatwierdzanie uchwał plenarnego zebrania izb w sprawie nieruchomości, 
zobowiązań przekraczających jeden rok budżetowy oraz zobowiązań po-
bierania specjalnych opłat (art. 35 ust. 5 rozporządzenia). 

Niektóre kompetencje (takie jak utworzenie izby, likwidacja izby, określenie 
jej siedziby, zmiana granic – art. 2 ust. 2 i 4 wymienionego rozporządzenia) 
przyznano Radzie Ministrów oraz ministrowi spraw wewnętrznych. Minister 
ten, na wniosek ministra przemysłu i handlu, zmieniał nazwy organizacji, któ-
re wbrew cytowanemu rozporządzeniu posługiwały się w nazwie określeniem 
„izba przemysłowo-handlowa” (art. 36 ust. 3 tegoż rozporządzenia).

Działalność izb przemysłowo-handlowych nie została, w związku z wybu-
chem drugiej wojny światowej, formalnie przerwana. Już jednak we wrześniu 
1939 r. niemieckie władze okupacyjne zlikwidowały władze izb i na ich miejsce 
powołały komisarzy. W 1941 r. izby przemysłowo-handlowe (wraz z izbami 
rzemieślniczymi) zostały przekształcone na części okupowanych obszarów pol-
skich w Generalnym Gubernatorstwie w tzw. izby dystryktowe. Izby dystryk-
towe były instytucjami niemieckiej administracji państwowej, wykonującymi 
zadania własne oraz zadania zlecone przez władze okupacyjne128. 

128 K. Dąbrowski, Izby dystryktowe w Generalnym Gubernatorstwie – powstanie i charakter 
ustrojowy [w:] Państwo – Prawo – Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka 
Groszyka, pod red. M. Chrzanowskiego, J. Kostrubiec, I. Nowikowskiego, Lublin 2012, s. 80–89; 
K. Dąbrowski, Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań, Ryki 2012, 
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Począwszy od przełomu 1944 i 1945 r. izby przemysłowo-handlowe, dzia-
łając na podstawie przepisów rozporządzenia z 1927 r. o izbach przemysłowo-
-handlowych, zaczęły się na nowo organizować. W zmienionych warunkach 
gospodarczych rola tych izb stawała się coraz mniejsza. Ich formalna likwidacja 
nastąpiła z dniem 30 marca 1950 r. na podstawie art. 9 i 10 ustawy o Centralnym 
Urzędzie Drobnej Wytwórczości129. Mienie izb stało się mieniem Skarbu Pań-
stwa, a część ich zadań przejęły zrzeszenia przemysłu prywatnego i zrzeszenia 
kupieckie130. Pozostałe sprawy izb, w razie potrzeby, mogły być przekazane in-
nym podmiotom i organom. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego w drodze rozporządzenia131 przekazał właściwym zrzeszeniom 
prywatnego przemysłu i zrzeszeniom prywatnego handlu i usług następujące 
sprawy, należące uprzednio do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych:

1) czynności zlecone obowiązującymi przepisami prawnymi w przedmiocie:
a) zasięgania i składania opinii oraz wniosków,
b) wyznaczania delegatów (członków) lub też przedstawiania kandyda-

tów do udziału w pracach władz, urzędów, instytucji, komisji lub in-
nych organów,

c) dostarczania informacji lub dokumentów;
2)  prowadzenie rejestru umów o naukę na potrzeby władz przemysłowych 

i inspekcji pracy.
Celem koordynacji działalności ogólnopolskich zrzeszeń prywatnego prze-

mysłu w zakresie obowiązujących przepisów oraz czynności zleconych przez 
władze państwowe została powołana Komisja Koordynacyjna Zrzeszeń Prywat-
nego Przemysłu, której skład określał Prezes Centralnego Urzędu Drobnej Wy-
twórczości. W ten sposób defi nitywnie zakończono działalność izb przemysło-
wo-handlowych, z wyjątkiem obrotu gospodarczego z zagranicą. Organizacje 
powstające od 1989 r. i noszące nazwę „izba przemysłowo-handlowa” nie są 
następcami zlikwidowanych w 1950 r. izb132.

Nie wszystkie jednak izby przemysłowo-handlowe zostały zlikwidowane. 
Już w 1949 r. wydano dekret przewidujący utworzenie Polskiej Izby Handlu Za-
granicznego133. Dekret ten wyłączył z zakresu działania izb przemysłowo-hand-

s. 79, http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/877/Archiwalia_izb_red_Dabrowski_2012.
pdf?sequence=3 (dostęp: 25 października 2013 r.).

129 Ustawa z dnia 7 marca 1950 r. o Centralnym Urzędzie Drobnej Wytwórczości (Dz.U. 
Nr 10, poz. 104 z późn. zm.).

130 Podmiotom tym przekazane zostały sprawy wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 7–11 rozporzą-
dzenia o izbach przemysłowo-handlowych. 

131 Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą niektóre sprawy 
należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlowych (Dz.U. z 1951 r. Nr 9, 
poz. 71 z późn. zm.).

132 NSA w wyroku z dnia 24 stycznia 2002 r., I SA 1518/00, LEX nr 82662, stwierdził, że: 
„Ustawa z 1989 r. o izbach gospodarczych nie przewiduje zachowania następstwa prawnego nowo 
powstałych izb z izbami przemysłowo-handlowymi zniesionymi ustawą z 1950 r. o Centralnym 
Urzędzie Drobnej Wytwórczości”. 

133 Dekret Rady Ministrów z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu 
Zagranicznego (Dz.U. Nr 53, poz. 403 z późn. zm.), zwany dalej w skrócie „dekretem”, i już 
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lowych wszelkie sprawy dotyczące handlu zagranicznego134. Nowo utworzona 
Polska Izba Handlu Zagranicznego była odrębną osobą prawną i podmiotem 
prawa publicznego, posługującą się w wykonywaniu swoich zadań pieczęcią 
z godłem państwowym135. Izba ta składała się z członków zwyczajnych, honoro-
wych i korespondentów. Obligatoryjnymi członkami zwyczajnymi były krajo-
we przedsiębiorstwa handlu zagranicznego posiadające uprawnienia importowe 
i eksportowe: Narodowy Bank Polski, Bank Handlu Zagranicznego, Powszech-
ny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystwo Reasekuracyjne „Warta” 
S.A., polskie przedsiębiorstwa – żeglugi morskiej, portowe i transportu mię-
dzynarodowego – oraz zrzeszenie eksporterów i importerów w Polsce. Fakulta-
tywnie członkami zwyczajnymi mogły być inne instytucje lub przedsiębiorstwa 
krajowe, jeśli uzyskały zgodę na członkostwo wydaną przez Prezydium Izby, 
zatwierdzoną przez ministra handlu zagranicznego. Ogólne Zebranie izby na 
wniosek Rady Izby wybierało członków honorowych spośród osób, które miały 
szczególne zasługi dla polskiego handlu zagranicznego. Wybór członka hono-
rowego podlegał zatwierdzeniu przez ministra handlu zagranicznego. Członków 
korespondentów wybierała Rada Izby na wniosek Prezydium Izby spośród kra-
jowych lub zagranicznych osób prawnych i fi zycznych, które oświadczyły, że są 
gotowe do udzielania Izbie pomocy w spełnianiu jej zadań136. Jedynie członko-
wie zwyczajni byli zobowiązani do opłacania składek. 

Organami Polskiej Izby Handlu Zagranicznego były: Ogólne Zebranie137, 
Rada138, Prezes139, Prezydium140 oraz Komisja Rewizyjna141.

24 października została wydana uchwała Rady Ministrów o nadaniu statutu Polskiej Izbie Handlu 
Zagranicznego (M.P. z 1949 r. Nr A-83, poz. 1014). 

134 Już w 1945 r. izby przemysłowo-handlowe utworzyły, w porozumieniu z ministrem żeglugi 
i handlu, Zrzeszenie Eksporterów i Importerów RP, tym samym w pierwszych latach po drugiej 
wojnie światowej handel zagraniczny był realizowany przez podmioty prywatne; za: J. Kaliński, 
Samorząd gospodarczy w handlu (1918–1952) [w:] Samorząd gospodarczy – przeszłość i teraźniej-
szość. Materiały z konferencji, Warszawa 1991, b.p. 

135 Art. 2 dekretu. 
136 Art. 7 dekretu.
137 Zgodnie z art. 11 dekretu w Ogólnym Zebraniu brali udział członkowie zwyczajni, człon-

kowie honorowi, przedstawiciele Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar-
czego oraz ministrów wskazanych w statucie, Prezes Izby i pozostali członkowie Prezydium Izby. 

138 Rada Izby składa się z 15 członków wybieranych przez Ogólne Zebranie spośród członków 
zwyczajnych Izby na okres jednego roku (art. 12 dekretu).

139 Prezesa Izby mianował i odwoływał Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra handlu 
zagranicznego (art. 13 ust. 2 dekretu).

140 Prezydium Izby składało się z siedmiu osób: Prezesa, Wiceprezesa, trzech członków 
i dwóch zastępców członków. Wyboru członków Prezydium poza Prezesem dokonywało Ogólne 
Zebranie, przy czym wybór ten podlegał zatwierdzeniu ministra handlu zagranicznego. W pracach 
Prezydium Izby uczestniczyli delegaci wyznaczeni przez Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego oraz ministrów: handlu zagranicznego, spraw zagranicznych, skarbu, 
żeglugi i komunikacji. Tak ustanowiony delegat miał prawo głosowania w sprawach dotyczących 
zakresu działania ministra, który go ustanowił (art. 13 ust. 1 i 3 dekretu).

141 Komisja rewizyjna składała się z trzech członków i dwóch zastępców wybranych przez 
Ogólne Zebranie Izby spośród jej członków na okres jednego roku (art. 14 dekretu).
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Do kompetencji Ogólnego Zebrania należało: 
a) wybór członków Rady, Prezydium (z wyjątkiem Prezesa), Komisji Rewi-

zyjnej i członków honorowych;
b) zatwierdzanie sprawozdań z czynności Rady, Prezydium i Komisji Rewi-

zyjnej;
c) ustalanie wytycznych do planu pracy Izby;
d) uchwalanie projektów zmian statutu i regulaminów obrad Ogólnego Ze-

brania i Rady142. 
Kompetencje Rady Izby obejmowały w szczególności: 
a) ocenę okresowych sprawozdań Prezydium;
b) opiniowanie spraw przedstawionych w tym celu przez Prezydium;
c) wybór i odwoływanie członków-korespondentów;
d) zatwierdzanie, na wniosek Prezydium, listy Kolegium Arbitrów;
e) uchwalanie budżetów oraz zatwierdzanie zamknięć rachunkowych i taryf 

opłat za czynności Izby; w porozumieniu z właściwymi władzami ustala-
nie tabeli płac pracowników Izby;

f) tworzenie i likwidacja oddziałów, przedstawicielstw oraz innych jedno-
stek organizacyjnych powoływanych do wykonywania zadań statuto-
wych143. 

Prezes Izby reprezentował Izbę na zewnątrz, kierował pracami Izby, wyko-
nywał uchwały ogólnych zebrań Rady i Prezydium oraz zwoływał i przewodni-
czył ogólnym zebraniom, posiedzeniom Rady i Prezydium oraz ustalał porządek 
obrad144. 

Prezydium Izby rozstrzygało o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych 
Izby, przedstawiało projekty budżetu, ustalało wewnętrzną strukturę organiza-
cyjną, zakres działania i zasady organizacji fi nansowej dla biur Izby, oddzia-
łów, przedstawicielstw oraz innych jednostek wyodrębnionych Izby, a także 
załatwiało inne sprawy, niezastrzeżone na rzecz pozostałych organów Izby145. 
Komisja Rewizyjna kontrolowała księgowość i dokumenty Izby146.

Dochodami Izby były: a) składki członków zwyczajnych, b) wpływy z opłat 
za czynności i świadczenia Izby, c) dochody z majątku Izby, d) subwencje. Bud-
żet Izby podlegał zatwierdzeniu przez ministra handlu zagranicznego w porozu-
mieniu z ministrem skarbu147.

Do zadań Polskiej Izby Handlu Zagranicznego należało148: 

142 § 3 Statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (obwieszczenie Ministra Handlu Zagra-
nicznego z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego statutu Polskiej Izby Handlu 
Zagranicznego, M.P. Nr 29, poz. 130), zwane dalej „statutem PIHZ”. 

143 § 16 statutu PIHZ.
144 § 24 statutu PIHZ.
145 § 26 statutu PIHZ.
146 § 31 statutu PIHZ.
147 Art. 15 i 16 dekretu.
148 Art. 5 dekretu.
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1) nawiązywanie i utrzymywanie stosunków z międzynarodowymi i zagra-
nicznymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami 
handlu zagranicznego (izby handlowe, instytuty eksportowe itp.);

2) badanie wszelkich przejawów życia gospodarczego za granicą, w szcze-
gólności zbieranie i opracowywanie materiałów mających znaczenie dla 
rozwoju stosunków handlowych z zagranicą;

3) sporządzanie na użytek władz i krajowych przedsiębiorstw sprawozdań 
o zagranicznych stosunkach gospodarczych;

4) prowadzenie na użytek władz i członków Izby ewidencji światowych cen 
towarów będących przedmiotem polskiego handlu zagranicznego;

5) zbieranie materiałów z zakresu zagranicznych przepisów prawnych 
i zwyczajów w dziedzinach związanych z handlem zagranicznym oraz 
udzielanie władzom i osobom w kraju informacji i opinii w tych spra-
wach;

6) składanie władzom centralnym wniosków, spostrzeżeń i informacji 
w sprawach związanych z handlem zagranicznym oraz udzielanie wła-
dzom centralnym na ich żądanie opinii o projektach aktów prawodaw-
czych i umów;

7) wykonywanie czynności izb przemysłowo-handlowych oraz izb handlo-
wych na zasadzie umów między Rzeczpospolitą Polską bądź kontrahen-
tami polskimi a obcymi państwami lub kontrahentami, albo na zasadzie 
międzynarodowych zwyczajów handlowych, w szczególności wydawa-
nie zaświadczeń o polskim pochodzeniu towarów eksportowanych, lega-
lizowanie faktur, wydawanie polskim organizacjom i przedsiębiorstwom 
handlu zagranicznego certyfi katów, świadectw i zaświadczeń co do wy-
konywanych przez nie funkcji, obrotów i innych okoliczności istotnych 
dla stosunków handlowych z zagranicą;

8) zbieranie i ogłaszanie polskich zwyczajów handlowych oraz ich stwier-
dzanie w sprawach pozostających w związku z handlem zagranicznym;

9) udzielanie zagranicznym organizacjom, instytucjom i przedsiębiorstwom 
informacji w zakresie polskiego handlu zagranicznego;

10) zjednywanie rynków zagranicznych dla produkcji polskiej i eksportu pol-
skiego za pomocą wydawnictw, artykułów, ogłoszeń, odczytów, fi lmów 
itp.;

11) urządzanie wystaw i targów międzynarodowych w Polsce oraz organizo-
wanie udziału wytwórczości polskiej w wystawach i targach za granicą;

12) ustanawianie ekspertów Izby dla towaroznawstwa, techniki, transpor-
tu, ubezpieczeń i językoznawstwa w zakresie pozostającym w związku 
z handlem zagranicznym, ustalanie taryfy wynagrodzeń dla ekspertów 
Izby oraz wskazywanie przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym eks-
pertów w poszczególnych dziedzinach;

13) wnioskowanie i opiniowanie w sprawach przedsiębiorstw trudniących się 
w Polsce zastępstwem stron przy odbiorze i zdawaniu towarów oraz przy 
stwierdzaniu opakowania, wagi, ilości i jakości, czuwanie nad działal-
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nością tych przedsiębiorstw tudzież wnioskowanie i opiniowanie w spra-
wach korzystania z usług takich przedsiębiorstw za granicą przez przed-
siębiorstwa polskie;

14) powołanie i prowadzenie przy Izbie, na zasadzie odrębnego regulaminu, 
Kolegium Arbitrów do rozstrzygania sporów wynikłych w związku ze 
stosunkami handlowymi albo transportem między stronami polską a za-
graniczną, a poddanych umownie orzecznictwu tego Kolegium, tudzież 
czuwanie nad wszelkimi polskimi sprawami arbitrażowymi za granicą;

15) składanie władzom wniosków w sprawie standaryzacji artykułów ekspor-
towych oraz ich składowania, opakowania, znakowania i transportu;

16) wydawanie książek, broszur i periodyków oraz urządzanie wykładów 
i odczytów w kraju i zagranicą w zakresie handlu zagranicznego;

17) wykonywanie za granicą czynności zleconych Izbie przez krajowe orga-
nizacje gospodarcze i społeczne przez przedsiębiorstwa lub inne osoby 
w sprawach patentowych oraz w sprawach wzorów znaków towarowych149;

18) wykonywanie wszelkich innych czynności zleconych Izbie przez mini-
stra handlu zagranicznego lub za jego zgodą przez innego ministra.

Przytoczona regulacja PIHZ wyraźnie wskazuje, że Izba ta przejęła nie tylko 
wykonywanie wszystkich zadań izb przemysłowo-handlowych, których działal-
ność była oparta na rozporządzeniu z 1927 r. o izbach przemysłowo-handlowych 
w stosunkach gospodarczych z zagranicą, lecz także otrzymała dodatkowe zada-
nia związane z pozyskiwaniem informacji o obrocie gospodarczym z zagranicą 
i zapewniała ścisłą współpracę z właściwymi naczelnymi i centralnymi organa-
mi administracji rządowej w zakresie handlu zagranicznego. Była to w istocie co 
najmniej agencja rządowa do spraw handlu zagranicznego, wyposażona w od-
rębną podmiotowość prawną, i w związku z tym całkowicie kontrolowana przez 
administrację rządową (w szczególności przez ministra handlu zagranicznego), 
wykonująca zadania publiczne (w zakresie wykonywania państwowej polityki 
gospodarczej)150. Nadano jej nazwę Polskiej Izby Handlu Zagranicznego – za-
pewne przede wszystkim celem uwiarygodnienia w obrocie gospodarczym z za-
granicą – rezygnując w tym zakresie z nazwy „izby przemysłowo-handlowej”. 

Z dniem 16 lipca 1982 r. pojawiła się możliwość tworzenia przez zagraniczne 
podmioty gospodarcze (przez to pojęcie rozumiano osoby prawne i fi zyczne ma-
jące siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą oraz obywateli państw obcych 
mających kartę stałego pobytu w Polsce) prowadzące działalność gospodarczą 
w Polsce Polsko-Polonijnej Izby Przemysłowo-Handlowej151. Początkowo nie 
określono żadnych zadań tej izby i jej nie tworzono. Dopiero nowelizacja tej 

149 Kompetencja ta przysługiwała PIHZ do dnia 29 kwietnia 1966 r., kiedy to weszła w życie 
ustawa z dnia 21 kwietnia 1966 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 14, poz. 86), i została 
przejęta przez rzeczników patentowych. 

150 S. Laskowski, Izby handlowe jako instrument portowej polityki gospodarczej, „Technika 
i Gospodarka Morska” 1968, nr 8–9, s. 352.

151 Art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez 
osoby prawne i fi zyczne (Dz.U. Nr 19, poz. 146 z późn. zm.).
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ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. nakazywała jej powołanie, przewidywała obli-
gatoryjne członkostwo w tej Izbie wszystkich zagranicznych podmiotów gospo-
darczych i określała jej zadania: 1) reprezentowanie interesów gospodarczych 
członków Izby oraz podejmowanie działań mających na celu ochronę tych inte-
resów; 2) udzielanie członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów eko-
nomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i pro-
wadzeniem przez nich działalności gospodarczej; 3) współdziałanie z organami 
administracji państwowej w celu zapewnienia podejmowania i prowadzenia 
przez członków Izby działalności gospodarczej zgodnie z interesem gospodarki 
narodowej i przepisami prawa152.

Z dniem 1 stycznia 1989 r. weszła w życie ustawa o działalności gospo-
darczej z udziałem podmiotów zagranicznych153, na mocy której przekształ-
cono dotychczasową Polsko-Polonijną Izbę Przemysłowo-Handlową w Izbę 
Przemysłowo-Handlową Inwestorów Zagranicznych, z fakultatywnym człon-
kostwem członków poprzedniej izby. Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów 
Zagranicznych podlegała nadzorowi centralnego organu administracji rządowej 
(Prezesa Agencji do spraw Inwestycji Zagranicznych), a do jej zadań należało 
w szczególności: reprezentowanie interesów gospodarczych członków Izby oraz 
podejmowanie działań mających na celu ochronę tych interesów oraz udzielanie 
członkom Izby pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organi-
zacyjnych i prawnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez 
nich działalności gospodarczej154. Z dniem 4 lipca 1991 r. weszła w życie usta-
wa o spółkach z udziałem zagranicznym155, która nakazywała przekształcenie, 
w terminie do 4 lipca 1992 r., tejże izby w izbę działającą na podstawie ustawy 
o izbach gospodarczych, pod rygorem jej likwidacji156.

2.5. Powstanie i rozwój zrzeszeń handlu i usług 

Od XIV w. organizacje kupieckie, określane mianem gildii, bractw kupieckich 
lub kongregacji kupieckich, zaczęły prowadzić swoją działalność na terenie Pol-
ski. Prawdopodobnie najstarsza kongregacja kupiecka została założona w Kra-
kowie w dniu 25 lutego 1409 r. pod nazwą Krakowska Kongregacja Kupiecka 
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Działała za zezwoleniem króla 

152 Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. zmieniającej ustawę o zasadach prowadzenia 
na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej 
wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fi zyczne (Dz.U. Nr 3, poz. 12).

153 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów 
zagranicznych (Dz.U. Nr 41, poz. 325 z późn. zm.).

154 Art. 37 ust. 4 ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych. 
155 Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, 

poz. 253 z późn. zm.).
156 Art. 40 ust. 1–3 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym. 
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Władysława Jagiełły, choć już wcześniej pojawiały się wzmianki o jej istnieniu. 
Kongregacja ta skupiała najbardziej zamożnych kupców, a jej podstawowym 
zadaniem była obrona i popieranie interesów kupiectwa, a także stanie na straży 
„obyczajowości” w zakresie handlu157. 

W okresie od 1918 do 1925 r. przedstawiciele kilku najważniejszych orga-
nizacji zrzeszających kupców podejmowali próby zespolenia tych organizacji 
w jeden organizm. Tym sposobem w dniu 28 czerwca 1925 r. w Grudziądzu 
powołano Naczelną Radę Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego158. Do zadań tej Rady 
należały w szczególności: a) obrona interesów handlu, b) działalność na rzecz 
usprawnienia form obrotu handlu, c) działalność dydaktyczno-informacyjna 
i d) działalność techniczno-organizacyjna159.  

Pierwszą ogólnokrajową regulację prawną organizacji handlowych stanowiły 
przepisy rozporządzenia o prawie przemysłowem160, choć przepisy te dotyczyły 
przede wszystkim osób trudniących się przemysłem (działalnością przemysło-
wą), a nie handlem. Utworzona Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego 
i jej struktura organizacyjna funkcjonowały na podstawie tej regulacji161. Zgod-
nie z art. 69 prawa przemysłowego osoby prowadzące samodzielnie przemysł 
mogły dobrowolnie zrzeszać się w korporacje, zgromadzenia, stowarzyszenia 
przemysłowe. Organizacje te stanowiły odrębne osoby prawa prywatnego. Do 
obligatoryjnych zadań tych organizacji należało162: 

1) pielęgnowanie ducha łączności oraz utrzymywanie i podnoszenie godno-
ści zawodowej członków; 

2) sprawowanie pieczy nad utrzymaniem dobrych stosunków między człon-
kami korporacji a ich pracownikami, prowadzenie informacyjnych wy-
kazów wolnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach członków korporacji 
i poszukujących takich miejsc pracy;

3) nadzór nad sprawami młodzieży przemysłowej, przebywającej na nauce 
u członków korporacji, oraz rozstrzyganie sporów wynikłych ze stosunku 
nauki.

Organizacje te fakultatywnie mogły wykonywać zadania polegające na163: 

157 Sześć wieków historii Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, za: http://www.kongregacja-
kupiecka.com.pl/podstrony.php?strona=2 (dostęp: 25 października 2013 r.).

158 Za: http://www.handel.org.pl/o-nrzhiu.html (dostęp: 25 października 2013 r.); odrębnie 
organizowali się kupcy innych narodowości, np. kupcy żydowscy w Centrali Związków Kupców 
w Polsce; por. J. Kaliński, Handel wewnętrzny w Polsce. Zarys dziejów od 1918 r., Warszawa 1989, 
s. 16. 

159 T. Przyłuski, 70 lat Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług, Warszawa 1995, 
s. 7–8, przy czym to tylko podstawowe kierunki działalności zrzeszeń. Przykładowo założyły one 
i prowadziły kilkanaście zawodowych szkół handlowych, Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej, 
wydawały czasopisma branżowe, prowadziły kursy dla handlowców, tworzyły kasy kredytowe itp.

160 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 
przemysłowem (Dz.U. R.P. Nr 53, poz. 468). 

161 T. Przyłuski, 70 lat..., s. 31; uchwała SN ICiIK z dnia 14 lutego 1964 r., VI KO 52/62, 
OSNKW 1964, nr 6, poz. 82. 

162 Art. 70 prawa przemysłowego. 
163 Art. 71 prawa przemysłowego. 
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1) popieraniu i urządzaniu szkół, kursów, odczytów itp. celem kształcenia 
zawodowego członków korporacji i ich pracowników oraz uczniów;

2) tworzeniu kas i funduszy zapomogowych dla członków korporacji i ich 
rodzin oraz pracowników; 

3) gospodarczym popieraniu przemysłowej pracy członków korporacji 
przez utrzymywanie wspólnych warsztatów pracy, składów surowców, 
półfabrykatów i wzorów, wspólnych magazynów sprzedaży, przez zakła-
danie kas zaliczkowych dla członków itp. 

Obszar działalności tych organizacji obejmował zasadniczo powiaty. Orga-
nizacje te podlegały nadzorowi organów administracji publicznej. Czynności 
nadzorcze obejmowały m.in. zezwolenie na rozszerzenie obszaru działalności 
poza teren jednego powiatu, zatwierdzenie statutu, udzielenie zezwolenia na 
rozporządzanie nieruchomościami, zaciąganie kredytów, rozpoznawanie odwo-
łań od wyników wyborów, badanie uchwał w sprawach fi nansowych, rozstrzy-
ganie sporów korporacyjnych, rozwiązanie organizacji. Organizacje te mogły 
dobrowolnie łączyć się w związki. 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej organizacje te wznowiły dzia-
łalność, rozszerzając nawet zakres funkcjonowania. Naczelna Rada Zrzeszeń 
Kupiectwa Polskiego zorganizowała strukturę terenową i zajęła się porządko-
waniem rynku wewnętrznego, walką ze spekulacją, propagowaniem etyki za-
wodowej, organizowaniem szkolnictwa handlowego, udzielała pomocy w za-
opatrzeniu prywatnych przedsiębiorców, wykonywała funkcje reprezentacyjne 
i opiniodawcze164.

W 1948 r. na III zjeździe delegatów Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiectwa 
Polskiego podjęto uchwały o wprowadzeniu obowiązkowego członkostwa w tej 
Radzie wszystkich organizacji kupieckich. 

W ramach wykonania tych uchwał minister handlu wewnętrznego zarządze-
niem z dnia 8 listopada 1949 r. powołał przymusowe zrzeszenia prywatnego 
handlu i usług165. Zgodnie z tym zarządzeniem w każdym powiecie i mieście 
wydzielonym z powiatu miało zostać utworzone jedno obligatoryjne zrzeszenie 
dla przedsiębiorców prowadzących na danym terenie przedsiębiorstwa handlo-
we lub usługowe. Zrzeszenia te obligatoryjnie były członkami wojewódzkich 
związków zrzeszeń, które obowiązkowo przystępowały do Naczelnej Rady 
Zrzeszeń Kupieckich Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniono nazwę ogólnokra-
jowej organizacji na: Naczelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług166. 
W latach 1972–1973 ponownej modyfi kacji uległa struktura organizacji; zamiast 
struktury trójszczeblowej powstała struktura dwuszczeblowa: wojewódzkie 
zrzeszenia i Naczelna Rada167. Ustawą z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu 

164 J. Basta, Proces likwidacji samorządu gospodarczego w Polsce (1945–1949), „Studia 
Historyczne” 1997, z. 4, s. 564–565.

165 M.P. Nr A–88, poz. 1083. 
166 T. Przyłuski, 70 lat..., s. 33. 
167 Ibidem, s. 48. 
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i organizacji rzemiosła uchylono prawo przemysłowe168. Skutkiem tej regulacji 
było przeniesienie znacznej liczby przedsiębiorców do struktury rzemiosła. 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła mini-
ster handlu wewnętrznego i usług w porozumieniu z ministrami sprawującymi 
nadzór nad jednostkami pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej, wyko-
nującymi działalność gospodarczą niestanowiącą rzemiosła, mógł powoływać 
i rozwiązywać organizację zrzeszającą obowiązkowo osoby wykonujące tę 
działalność i określać zasady jej działania. Było to rozwiązanie tymczasowe, 
bo już z dniem 1 stycznia 1975 r. weszła w życie nowa regulacja organizacji 
kupieckich169. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 u.w.h. osoby prowadzące działalność gospodarczą 
były zobowiązane do przynależności do wojewódzkich zrzeszeń prywatnego 
handlu i usług, a te z kolei obligatoryjnie były członkami Naczelnej Rady Zrze-
szeń Prywatnego Handlu i Usług. Wszystkie organizacje miały charakter samo-
rządowych organizacji społeczno-zawodowych. Zgodnie z jej art. 18 zrzesze-
nia i Naczelna Rada były następcami prawnymi organizacji prywatnego hand lu 
i usług, działających na podstawie przepisów wydanych z mocy art. 46 ust. 3 
ustawy o organizacji rzemiosła. 

Organami zrzeszeń były: zebranie delegatów, zarząd i prezydium zarządu, 
komisja rewizyjna, sąd koleżeński. 

Do zadań zrzeszeń należało170: 
1) współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach doty-

czących działalności członków zrzeszeń oraz reprezentowanie interesów 
członków wobec tych organów; 

2) inicjowanie usprawnień technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych; 
3) prowadzenie szkoleń społeczno-obywatelskich i zawodowych członków 

zrzeszenia, wydawanie opinii o kwalifi kacjach zawodowych członków 
i osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień; 

4) prowadzenie działalności gospodarczej i socjalnej, zakładanie i prowa-
dzenie kas oraz funduszów zapomogowo-pożyczkowych dla aktualnych 
i byłych członków; 

5) organizowanie akcji społecznych wśród członków; 
6) udzielanie członkom porad i informacji w zakresie prowadzonej przez 

nich działalności; 
7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych 

oraz uchwał Naczelnej Rady.

168 Ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U. Nr 23, 
poz. 164 z późn. zm.).

169 Ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o wykonywaniu handlu oraz niektórych innych rodzajów 
działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U. Nr 27, poz. 158 z późn. zm.), 
zwana dalej „u.w.h.”. 

170 Art. 12 u.w.h.
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Zrzeszenia wykonywały uprawnienia korporacyjne wobec swoich członków, 
nie miały kompetencji do cofania uprawnień do wykonywania danej działalno-
ści gospodarczej. 

 Naczelna Rada była centralną organizacją społeczno-zawodową osób pro-
wadzących działalność gospodarczą171, do zadań której należało: 

1) reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i admini-
stracji państwowej oraz organizacji gospodarczych i społecznych; 

2) współdziałanie z organami administracji państwowej w sprawach działal-
ności członków zrzeszeń; 

3) prowadzenie działalności szkoleniowej wśród członków oraz pracowni-
ków zrzeszeń i Naczelnej Rady; 

4) prowadzenie akcji socjalnej, domów wypoczynkowych oraz innych form 
samopomocy; 

5) organizowanie zrzeszeń, koordynowanie i kontrola ich działalności oraz 
wykonywanie nadzoru nad zrzeszeniami; 

6) udzielanie porad i informacji w zakresie prowadzenia działalności gospo-
darczej; 

7) ustalanie regulaminów sądów koleżeńskich oraz innych organów zrze-
szeń i Naczelnej Rady; 

8) wykonywanie innych zadań, wynikających z przepisów szczególnych. 
Z dniem 1 lipca 1983 r. wyodrębniono wojewódzkie zrzeszenia transportu 

prywatnego, które także były zobowiązane do uczestniczenia w nowo utworzo-
nej Naczelnej Radzie Zrzeszeń Transportu Prywatnego172.

Nadzór zwierzchni nad zrzeszeniami prywatnego handlu i usług oraz nad 
Naczelną Radą Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług wykonywał minister hand-
lu wewnętrznego i usług, a nad zrzeszeniami transportu prywatnego i Naczelną 
Radą Zrzeszeń Transportu Prywatnego – minister administracji, gospodarki te-
renowej i ochrony środowiska173.

Kolejna zmiana miała miejsce w dniu 1 stycznia 1989 r., z chwilą wejścia 
w życie ustawy o działalności gospodarczej174. Zgodnie z jej art. 49 działające 
dotychczas zrzeszenia prywatnego handlu i usług, zrzeszenia transportu pry-
watnego, Naczelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Naczelna 
Rada Zrzeszeń Transportu Prywatnego mogły w okresie do 1 stycznia 1990 r. 
przekształcić się w organizacje podmiotów gospodarczych opartych na zasadzie 
dobrowolnego członkostwa, będących następcami prawnymi dotychczasowych 
organizacji. Do czasu przekształcenia się organizacje te działały na dotychcza-
sowych zasadach, a w razie braku ich przekształcenia – ulegały one likwidacji. 
Naczelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług przekształciła się na mocy 

171 Art. 16 u.w.h.
172 Ustawa z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu handlu oraz 

niektórych innych rodzajów działalności przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz.U. 
Nr 23, poz. 100).

173 Art. 19 u.w.h.
174 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324).



58

uchwały z 7 grudnia 1989 r.175 Z dniem 1 lipca 1989 r. weszła w życie obo-
wiązująca do dzisiaj regulacja o samorządzie zawodowym niektórych przed-
siębiorców176 i zgodnie z jej art. 8 działające w dniu wejścia w życie tej ustawy 
zrzeszenia prywatnego handlu i usług, zrzeszenia transportu prywatnego, Na-
czelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Naczelna Rada Zrze-
szeń Transportu Prywatnego ulegały przekształceniu lub likwidacji stosownie 
do przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej lub 
tej ustawy. Niezależnie od procedury przekształceń nowo tworzone organizacje 
stały się następcami prawnymi poprzednich struktur. 

Ponadto na uwagę zasługuje funkcjonowanie dwóch zrzeszeń, które zosta-
ły utworzone na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem, i które na tej podstawie prawnej 
funkcjonowały aż do końca 1989 r. Utworzone w 1935 r. Zrzeszenie Intere-
santów Handlu Bawełną w Gdyni177, które następnie zmieniło swoją nazwę na 
Izbę Bawełny w Gdyni, prowadzące działalność pod nadzorem ministra handlu 
zagranicznego. W 1973 r. Rada Ministrów potwierdziła dalsze funkcjonowanie 
tej Izby pod nadzorem ministra handlu zagranicznego178. 

W 1965 r. powołano komunikatem ministra handlu zagranicznego Zrzesze-
nie Wełniarskie w Gdyni179, które już w 1966 r. zmieniło nazwę na Izbę Wełny 
w Gdyni180. 

2.6. Powstanie i rozwój izb rolniczych

Instytucje samorządu rolniczego wykształciły się najpóźniej. Pierwsze organiza-
cje samorządu rolniczego powstały w XIX w.181 

Na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami pierwsze regulacje sa-
morządu rolniczego pochodzą z 30 czerwca 1894 r., kiedy to parlament pruski 

175 T. Przyłuski, 70 lat..., s. 97.
176 Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców 

(Dz.U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.). 
177 Za: http://www.gca.org.pl/x.php/1,25/Historia.html (dostęp: 25 października 2013 r.).
178 Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1973 r. Nr 253/73 w sprawie Izby Bawełny 

i Izby Wełny (niepubl.), za: R. Jastrzębski, Samorząd gospodarczy. Izba Domów Składowych, PUG 
2004, nr 10, s. 10. 

179 Dz. Urz. Ministerstwa Handlu Zagranicznego z 1965 r. Nr 9, poz. 54, za: R. Jastrzębski, 
Samorząd..., s. 10.

180 Dz. Urz. Ministerstwa Handlu Zagranicznego z 1966 r. Nr 5, poz. 30, za: R. Jastrzębski, 
Samorząd..., s. 10. 

181 W połowie XIX w. rozwinęły się we Francji obligatoryjne stowarzyszenia rolnicze pod 
nazwą rady rolnicze. Członkowie tych rad nie pochodzili jednak z wyboru, ale byli nominowani 
przez organy administracji rządowej. W 1851 r. została uchwalona we Francji ustawa o izbach 
rolniczych, nie weszła ona jednak w życie; por. K. Walkowiak, Początki o rozwój samorządowych 
izb rolniczych w Europie [w:] Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, 
Poznań 2005, s. 156.
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uchwalił prawo o obligatoryjnych izbach rolniczych182. Powołane izby miały 
osobowość publicznoprawną i były wyposażone we władztwo administracyjne. 

Podstawowymi zadaniami tak utworzonych izb rolniczych było: przedsta-
wicielstwo i obrona interesów rolnictwa i leśnictwa, popieranie wszelkich urzą-
dzeń mających na celu podnoszenie poziomu zawodowego rolników (np. szkół 
rolniczych), popieranie postępu technicznego w produkcji rolnej, współdziała-
nie z administracją państwową w doskonaleniu prawa gospodarczego, współ-
działanie z giełdą, informowanie rolników o notowaniach cen na produkty rolne, 
informowanie rządu o stanie rolnictwa i leśnictwa, opiniowanie i współdziałanie 
w sprawach kredytu rolnego, występowanie z własną inicjatywą wobec organów 
administracji rządowej w różnych sprawach związanych z rolnictwem183. 

Po odzyskaniu niepodległości izby rolnicze funkcjonowały jedynie na tere-
nie byłych województw poznańskiego i pomorskiego184. Pierwszą polską kom-
pleksową regulacją samorządu rolniczego było rozporządzenie Prezydenta Rze-
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych185. Znaczące zmiany 
regulacji przyniosło rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paź-
dziernika 1932 r. o zmianach w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych186. W dalszej części podrozdziału 
zostanie przedstawiona regulacja obowiązująca od dnia 1 stycznia 1937 r. 

Celem izb rolniczych było organizowanie zawodu rolniczego oraz współ-
działanie z administracją publiczną w dziedzinie rolnictwa. 

Izby rolnicze obligatoryjnie były tworzone dla obszaru całego kraju, zasadni-
czo w granicach województw. Uprawniona do tworzenia izby, zmiany jej granic 
i siedziby była Rada Ministrów187. Izba rolnicza stanowiła podmiot prawa pub-
licznego i jednostkę samorządu gospodarczego, a nazwa „izba rolnicza” była za-
strzeżona tylko dla organizacji tworzonych na podstawie tego rozporządzenia188. 

W skład izby wchodzili radcowie pochodzący z wyborów oraz radcowie mia-
nowani przez ministra rolnictwa i reform rolnych. Liczba radców pochodzących 
z wyborów wynosiła od 20 do 70, przy czym połowa z tej liczby była wybierana 
przez zgromadzenia wyborcze, a połowa przez organizacje rolnicze wyznaczo-
ne przez ministra rolnictwa i reform rolnych. Liczba radców mianowanych nie 
mogła przekraczać połowy ogólnej liczby radców pochodzących z wyborów189. 

182 Ustawa z dnia 30 czerwca 1894 r. o izbach rolniczych (Zb. u. prus. s. 126 i n.); K. Walkowiak, 
Początki..., , s. 153.

183 K. Walkowiak, Początki..., s. 153.
184 Ł. Radwanowicz, Izby samorządu rolniczego [w:] Prawo administracyjne ustrojowe. 

Podmioty administracji publicznej, pod red. J. Stelmasiaka i J. Szreniawskiego, Bydgoszcz–Lublin 
2002, s. 126–127. 

185 Dz.U. R.P. Nr 39, poz. 385.
186 Dz.U. R.P. z 1932 r. Nr 94, poz. 817.
187 Art. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach 

rolniczych (Dz.U. R.P. z 1932 r. Nr 2, poz. 16 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 
o izbach rolniczych”.

188 Art. 5 rozporządzenia o izbach rolniczych.
189 Art. 17 rozporządzenia o izbach rolniczych.
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Wojewoda zarządzał wybory radców z okręgów wyborczych, które zasadni-
czo obejmowały obszar powiatowego związku komunalnego. Zasadą była więk-
szościowa ordynacja wyborcza, ale w statucie izby można było dopuścić propor-
cjonalny podział mandatów. Udział w zgromadzeniu wyborczym przysługiwał 
osobom posiadającym czynne prawo wyborcze190. Kadencja radców wynosiła 
sześć lat, z tym że co trzy lata wygasały mandaty połowy liczby radców191. Poło-
wę składu radców wybierały organizacje rolnicze wskazane przez ministra rol-
nictwa i reform rolnych. Minister ten jednocześnie ustalił liczbę radców wska-
zywanych przez daną organizację192. Bierne prawo wyborcze przysługiwało 
osobom, które: a) posiadały obywatelstwo polskie, b) miały pełną zdolność do 
czynności prawnych, c) nie były upadłymi dłużnikami, d) nie były pozbawione 
prawa wyborczego do Sejmu na podstawie wyroku sądu, e) nie były czynnymi 
pracownikami izby rolniczej, e) miały ukończone 30 lat, f) były właścicielami, 
dzierżawcami (użytkownikami) lub kierownikami nałożonych w okręgu izby 
gospodarstw rolnych lub pracowały w okręgu izby w dziedzinie rolnictwa i po-
siadały wykształcenie wyższe bądź wykształcenie rolnicze co najmniej średnie.
Dodatkowo radcowie wybierani przez organizacje rolnicze powinni być człon-
kami tychże organizacji193. Organami izby rolniczej były: rada izby194, zarząd 
izby195 i prezes izby196. 

Do zadań izb rolniczych zaliczano197:
1) reprezentowanie i obronę interesów rolnictwa, polegające na:

a) występowaniu do organów administracji rządowej i samorządowej 
z wnioskami o ogólnych potrzebach rolnictwa oraz o potrzebach rol-
nictwa ich okręgów,

190 Zgodnie z art. 25 rozporządzenia o izbach rolniczych czynne prawo wyborcze przysługiwa-
ło osobom spełniającym następujące przesłanki: a) były członkami organów stanowiących powia-
towych związków komunalnych lub gmin objętych okręgiem wyborczym; b) były właścicielami, 
dzierżawcami (użytkownikami) lub kierownikami położonych w okręgu izby gospodarstw rolnych 
lub c) pracowały w okręgu izby w dziedzinie rolnictwa i posiadały wykształcenie wyższe lub wy-
kształcenie rolnicze co najmniej średnie.

191 Art. 27 rozporządzenia o izbach rolniczych.
192 Art. 30 rozporządzenia o izbach rolniczych.
193 Art. 18, 23 i 29 rozporządzenia o izbach rolniczych.
194 Do kompetencji rady izby należało: a) uchwalanie preliminarzy budżetowych i zamknięć 

rachunkowych izby; b) ustalanie na rzecz izby opłat; c) decydowanie o zaciąganiu pożyczek, 
o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomego majątku izby oraz o przyjmowaniu na rzecz 
izby darowizn i zapisów; d) wybór zarządu izby; e) wykluczenie radcy z rady izby; f) podejmowanie 
uchwał w sprawie zmiany statutu izby (art. 4, 21, 35, 40 rozporządzenia o izbach rolniczych).

195 Zarząd był organem z domniemanym zakresem kompetencji (obejmującym wszystkie 
sprawy nienależące do właściwości rady izby i prezesa izby) – art. 41 rozporządzenia o izbach 
rolniczych. 

196 Prezes izby wybierany przez zarząd ze swojego grona reprezentował izbę na zewnątrz, 
wykonywał uchwały rady i zarządu izby, zwoływał i przewodniczył posiedzeniom rady i zarządu, 
sprawował nadzór nad działalnością biura – art. 44 rozporządzenia o izbach rolniczych.

197 Art. 8 rozporządzenia o izbach rolniczych.
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b) wydawaniu opinii w sprawach dotyczących rolnictwa, w szczególno-
ści opinii o projektach ustaw i rozporządzeń z zakresu rolnictwa oraz 
innych dziedzin mających znaczenie dla rolnictwa198,

c) delegowaniu swych przedstawicieli do istniejących przy administracji 
rządowej organów doradczych,

d) wyznaczaniu na żądanie właściwych organów administracji lub osób 
zainteresowanych rzeczoznawców do wydawania opinii, stwierdzania 
stanu faktycznego oraz innych działań, wymagających wiarygodności 
i znajomości rzeczy w sprawach dotyczących rolnictwa,

e) składaniu ministrowi rolnictwa i reform rolnych sprawozdania o sta-
nie rolnictwa w ich okręgach199;

2) samodzielne wspieranie rolnictwa, polegające w szczególności na:
a) zakładaniu i utrzymywaniu szkół rolniczych oraz szerzeniu oświaty 

rolniczej pozaszkolnej,
b) organizowaniu doświadczalnictwa we wszystkich gałęziach produkcji 

rolnej,
c) organizowaniu wystaw i pokazów rolniczych,
d) udzielaniu porad i pomocy fachowej w sprawach rolnictwa,
e) organizowaniu rachunkowości gospodarstw rolnych,
f) organizowaniu melioracji rolnych,
g) organizowaniu hodowli, w szczególności kwalifi kowanie gospodar-

skich zwierząt zarodowych i prowadzenie ksiąg tych zwierząt, wyko-
nywaniu kontroli gospodarstw hodowlanych oraz produktów hodow-
li,

h) kwalifi kowaniu nasion i ziemiopłodów wprowadzanych do obrotu 
handlowego jako materiału uszlachetnionego,

i) organizowaniu akcji ochrony roślin przed chorobami roślin i ich 
szkodnikami oraz akcji tępienia chwastów,

j) współdziałaniu w zaspokajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie nawo-
zów sztucznych, nasion, pasz, maszyn rolniczych, inwentarza żywego 
i innych środków produkcji rolnej,

k) organizowaniu lecznictwa zwierząt domowych,
l) organizowaniu gospodarstw leśnych w lasach niestanowiących włas-

ności państwa oraz zalesień nieużytków,
ł) organizowaniu ochrony rolnictwa przed klęskami elementarnymi oraz 

pomocy dla gospodarstw przez klęski te nawiedzonych,
m) badaniu opłacalności poszczególnych gałęzi produkcji rolnej i okre-

ślaniu istotnych kosztów produkcji,

198 Temu zadaniu izb odpowiadał obowiązek organów administracji rządowej przekazywania 
do zaopiniowania projektów ustaw przed skierowaniem ich na drogę obrad ustawodawczych oraz 
projektów rozporządzeń mających doniosłe znaczenie dla rolnictwa, chyba że pilność sprawy 
lub interes publiczny przeciwstawiały się skierowaniu do zaopiniowania (art. 10 rozporządzenia 
o izbach rolniczych). 

199 Art. 9 rozporządzenia o izbach rolniczych.
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n) współdziałaniu w zaspokajaniu potrzeb rolnictwa w zakresie kredytu;
o) współdziałaniu w sprawie organizacji zbytu produktów rolnych oraz 

przy ustalaniu cen tych produktów, w szczególności na giełdach i tar-
gach,

p) zbieraniu danych statystycznych dotyczących rolnictwa,
r) opiece nad gospodarstwami powstałymi z przebudowy ustroju rolne-

go,
s) współdziałaniu w organizowaniu ubezpieczeń w rolnictwie
t) opiece nad spółkami wodnymi, pastwiskowymi i leśnymi200;

3) wykonywanie czynności powierzanych izbom rolniczym przez ustawy 
i rozporządzenia oraz współdziałanie z administracją rządową i samo-
rządową we wszelkich sprawach dotyczących rolnictwa, w szczególności 
przy wykonywaniu przez te organy nadzoru nad działalnością powiato-
wych samorządów terytorialnych i zapewnianiu jednolitości prowadzo-
nej przez te samorządy działalności w zakresie rolnictwa201. 

Przy wykonywaniu zadań z zakresu samodzielnego wspierania rolnictwa 
izby rolnicze mogły, za zgodą właściwych organów samorządu terytorialnego, 
powierzać poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie 
zadań należących do zakresu działania izby. Izby te mogły przejmować od orga-
nów samorządu terytorialnego wykonywanie zadań202. Rozporządzenie o izbach 
rolniczych określało także wzajemne relacje między izbami rolniczymi a orga-
nizacjami rolniczymi. Izby rolnicze miały obowiązek współdziałania z organi-
zacjami rolniczymi (w szczególności powiatowymi organizacjami rolniczymi), 
poprzez popieranie ich rozwoju oraz powierzanie tym organizacjom wykony-
wania poszczególnych zadań wraz z przekazaniem adekwatnych środków na ich 
realizację. Izby rolnicze mogły także przejmować mienie organizacji rolniczych 
wraz z zobowiązaniami i należnościami, na wniosek tych organizacji i za zgodą 
ministra rolnictwa i reform rolnych203.  

Za gospodarkę fi nansową izby rolniczej odpowiedzialny był jej zarząd. Izby 
rolnicze zwolnione były ze wszystkich opłat i podatków na zasadach analogicz-
nych do jednostek samorządu terytorialnego. Dochodami izb rolniczych były: 
a) udział w wysokości 3% w ogólnej kwocie państwowego podatku gruntowe-
go, b) udział w wysokości 3% w dodatkach samorządowych do państwowego 
podatku gruntowego w wysokości 3% tego podatku, c) opłaty ustanowione na 
rzecz izby na mocy obowiązujących ustaw, d) opłaty za świadczenia i usługi 
oddawane rolnikom przez izbę, e) dotacje rządowe, samorządowe lub inne204.

200 Art. 11 rozporządzenia o izbach rolniczych.
201 Zgodnie z art. 14 rozporządzenia o izbach rolniczych minister rolnictwa i reform rolnych 

mógł, za zgodą izb rolniczych, przekazać im do „dalszego prowadzenia” zakłady i inne instytucje 
z zakresu kompetencji izb rolniczych, pozostające pod zarządem państwa; por. J. Basta, Proces..., 
s. 562. 

202 Art. 12 rozporządzenia o izbach rolniczych.
203 Art. 13 rozporządzenia o izbach rolniczych.
204 Art. 50 rozporządzenia o izbach rolniczych.
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Zwierzchni nadzór na działalnością izb rolniczych wykonywał minister rol-
nictwa i reform rolnych, a nadzór bezpośredni – wojewoda205. Minister rolnictwa 
i reform rolnych oraz wojewoda byli informowani o terminach i porządku obrad 
posiedzeń rady i zarządu izby, a także mogli w nich uczestniczyć. Protokoły 
takich posiedzeń obligatoryjnie były przekazywane tym organom206. 

Uchwały rady izby i zarządu izby, a także zarządzenia wykonawcze prezesa 
izby były przekazywane wojewodzie, który miał prawo wstrzymać ich wykony-
wanie, jeżeli zachodziło prawdopodobieństwo naruszenia przez te akty posta-
nowień rozporządzenia o izbach rolniczych, statutu izby lub innych przepisów 
powszechnie obowiązujących. W takiej sytuacji wojewoda przekazywał taką 
uchwałę lub zarządzenie wykonawcze ministrowi rolnictwa i reform rolnych 
celem unieważnienia. Minister mógł unieważnić uchwałę lub zarządzenie także 
z urzędu207. 

Ponadto przepisy rozporządzenia o izbach rolniczych przyznawały ministro-
wi rolnictwa i reform rolnych szereg innych uprawnień nadzorczych, obejmu-
jących: 

a) zatwierdzanie uchwał rady izby w sprawach preliminarzy budżetowych, 
zamknięć rachunkowych, zaciąganiu pożyczek, nabywaniu, zbywaniu 
i obciążaniu nieruchomości i przyjmowaniu na rzecz izby zapisów i da-
rowizn i zasadniczo ustalaniu opłat na rzecz izby (art. 35 rozporządzenia 
o izbach rolniczych); 

b) zatwierdzenie wyboru prezesa i wiceprezesa izby (art. 43 rozporządzenia 
o izbach rolniczych); 

c) wyrażanie zgody na powołanie dyrektora biura izby (art. 46 rozporządze-
nia o izbach rolniczych); 

d) nadawanie i zmianę statutu izby (art. 4 rozporządzenia o izbach rolni-
czych); 

e) udzielenie zgody na wydatki izby nieznajdujące pokrycia w budżecie 
izby (art. 48 rozporządzenia o izbach rolniczych); 

f) rozwiązanie rady izby i wykonywanie czynności zamiast rady izby, wy-
znaczanie komisarza do wykonywania kompetencji zarządu izby i preze-
sa izby (art. 55 rozporządzenia o izbach rolniczych). 

W czasie drugiej wojny światowej izby rolnicze zasadniczo zaprzestały swo-
jej działalności. W 1942 i 1943 r. izby rolnicze zostały przekształcone w biura 
agrarne (powiatowe biura rolnicze)208. Po zakończeniu drugiej wojny światowej 

205 Art. 52 rozporządzenia o izbach rolniczych.
206 Art. 53 rozporządzenia o izbach rolniczych.
207 Art. 54 rozporządzenia o izbach rolniczych.
208 K. Dąbrowski, Archiwalia izb dystryktowych w Generalnym Gubernatorstwie [w:] 

Archiwalia izb przemysłowo-handlowych. Stan i perspektywy badań, pod red. K. Dąbrowskiego, 
Ryki 2012, s. 79, http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/877/Archiwalia_izb_red_
Dabrowski_2012.pdf?sequence=3 (dostęp: 25 października 2013 r.). 
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izby rolnicze rozpoczęły funkcjonowanie, ale już z dniem 26 sierpnia 1946 r. 
zostały zlikwidowane209. 

Część zadań izb rolniczych, w zakresie przedstawicielstwa i obrony inte-
resów rolnictwa, samodzielnego przedsiębrania środków do wszechstronnego 
popierania rolnictwa oraz współdziałania z władzami państwowymi i samorzą-
dowymi w sprawach rolnictwa, przejęło stowarzyszenie Związek Samopomocy 
Chłopskiej210. Mienie izb rolniczych także przeszło na rzecz tego stowarzysze-
nia211. Niektóre zadania powierzono wojewódzkim władzom administracji ogól-
nej, a zadania w zakresie zakładania i utrzymywania szkół rolniczych przekaza-
no ministrowi rolnictwa i reform rolnych212. 

2.7. Wnioski

Początki tworzenia organizacji zrzeszających osoby prowadzące działalność go-
spodarczą lub wykonujące dany zawód przypadają na starożytność. Organizacje 
tworzone w tym okresie nie przetrwały do kolejnej epoki historycznej, jaką było 
średniowiecze. Od VII w. zaczęły powstawać nowe organizacje, zrzeszające po-
czątkowo kupców i rzemieślników.  

Powstające organizacje miały przede wszystkim charakter branżowy. Gru-
powały one osoby wykonujące ten sam rodzaj działalności gospodarczej. Po-
siadały rozbudowany system uprawnień korporacyjnych oraz wykonywały za-
dania z zakresu administracji publicznej. Do tej ostatniej grupy zadań można 
w szczególności zaliczyć wykonywanie czynności nadzorczych nad danym 
rodzajem działalności gospodarczej, stanowienie regulacji obejmujących dany 
rodzaj działalności, ujednolicanie zasad i kryteriów prowadzenia działalności, 
pilnowanie porządku i bezpieczeństwa, wykonywanie sądownictwa wobec osób 
prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonywanie zadań z zakresu 
szkolnictwa zawodowego. Podstawowymi uprawnieniami korporacyjnymi były 
prawa do przyjmowania członków i pozbawiania członkostwa, strzeżenia mo-
nopolistycznej pozycji przedsiębiorców na danym terenie i regulowania pozo-
stałych sfer życia przedsiębiorców. Organizacje te nie posiadały podmiotowości 
publicznoprawnej i wykonywały powierzane im zadania w imieniu monarchy. 
Nie można by było ich zaliczyć do organizacji samorządu gospodarczego. 

Zakres tych zadań uzależniony był od rozwoju administracji publicznej. Im 
bardziej aparat administracji państwowej był centralizowany, tym mniej prze-
kazywano zadań publicznych do wykonywania organizacjom przedsiębiorców. 

209 Art. 1 dekretu Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1946 r. o zniesieniu izb rolniczych (Dz.U. 
Nr 47, poz. 265 z późn. zm.).

210 J. Basta, Proces..., s. 568–569.
211 Art. 2 i 3 dekretu o zniesieniu izb rolniczych.
212 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie przekazania 

czynności zniesionych izb rolniczych (Dz.U. Nr 64, poz. 357).
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Nieprzypadkowo po okresie IX–XIII w., w którym wzrastał zasób zadań pub-
licznych wykonywanych przez te organizacje, nastąpiło zmniejszenie przeka-
zywania im zadań publicznych, a także pozbawianie posiadanych zadań. Już 
w XIV w. rozpoczął się proces wzmacniania administracji centralnej. Jedynie 
organizacje rzemieślnicze (cechy) zachowały, co do zasady, przez cały ten okres 
obligatoryjną przynależność jako warunek wykonywania danej działalności. 
Pozostałe organizacje (izby handlowe) posiadały zasadniczo uprawnienia opi-
niodawcze. 

Istotna zmiana nastąpiła na początku XIX w. i była związana z pierwszą 
regulacją prawną zakładającą obligatoryjne uczestnictwo w izbach handlowych 
przedsiębiorców. Do podstawowych przesłanek wprowadzenia nowych zasad 
należy zaliczyć przyspieszenie rozwoju gospodarczego, ale przede wszystkim 
zapewnienie większej ściągalności należności podatkowych oraz zapobieganie 
patologiom w gospodarce poprzez samokontrolę przedsiębiorców i nadzór ad-
ministracji państwowej213. Izby te nie miały jednak uprawnień zwierzchnich wo-
bec przedsiębiorców, a jedynie wykonywały zadania państwowe, i dlatego były 
traktowane bardziej jako organy administracji rządowej, a nie administracji sa-
morządowej214. Niemniej zobowiązanie izb handlowych do wykonywania zadań 
publicznych stanowiło istotny moment w kształtowaniu ich dalszego kierunku 
rozwoju. Okazało się bowiem, że izby handlowe mogą skutecznie wykonywać 
zadania publiczne. Nastąpił niejako powrót do idei regulacji organizacji samo-
rządowych z obszaru Półwyspu Iberyjskiego z IX–XIII w. 

Dalszy rozwój organizacji samorządu gospodarczego przypada na drugą 
połowę XIX w. Powstały wówczas organizacje samorządowe przedsiębiorców 
(izby handlowe i przemysłowo-handlowe), rzemieślników (izby rzemieślnicze) 
i organizacje w zakresie rolnictwa (izby rolne). Również w tym okresie tworzo-
ne były organizacje samorządowe na terenach Polski.  

Kształtowana w tamtym czasie pozycja organizacji samorządnych stała się 
podstawą do ich funkcjonowania w XX w. 

Polskie regulacje samorządu gospodarczego z okresu dwudziestolecia mię-
dzywojennego bazowały na rozwiązaniach innych państw zachodnioeuropej-
skich, a w szczególności Niemiec i Francji. Przedstawiona w tym rozdziale 
analiza pozwala na wskazanie kilku podstawowych zasad regulacji organizacji 
samorządowych. Organizacje te: 

a) były oparte na obligatoryjnym członkostwie przedsiębiorców;
b) były podmiotami prawa publicznego i wyposażano je w szeroki wachlarz 

zadań publicznych wykonywanych samodzielnie lub wspólnie z innymi 
organami administracji publicznej, w szczególności przysługiwało im 
prawo do opiniowania aktów prawnych, wyznaczania osób pełniących 
określone funkcje (np. rzeczoznawców, brakarzy, dyspaszerów, makle-

213 Por. S. Wykrętowicz, Ustrój prawny izb gospodarczych a lobbing [w:] Działania zbiorowe 
w teorii i praktyce, pod red. B. Klimczak i A. Matysiaka, Wrocław 2005, s. 32. 

214 J. Panejko, Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Wilno 1934, s. 63. 
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rów itp.), wykonywania zadań z zakresu kształcenia i szkolnictwa zawo-
dowego;

c) stały się ex lege wyrazicielami poglądów przedsiębiorców z danego ob-
szaru gospodarki i występowały z wnioskami dotyczącymi propozycji 
wprowadzenia określonych regulacji prawnych;

d) posiadały rozbudową strukturę organizacyjną, co najmniej dwuszczeblo-
wą, oraz uprawnienia korporacyjne i wykonywały nadzór nad organiza-
cjami samorządowymi niższego szczebla;

e) podlegały ścisłemu nadzorowi naczelnych organów administracji rządo-
wej, obejmującemu zarówno nadzór weryfi kacyjny, jak i prewencyjny, 
oraz zapewniającemu wpływ na obsadę organów tych organizacji. 

Niezależnie od tego rozwijały się organizacje dobrowolne w zakresie rolnic-
twa i handlu, które miały współdziałać z organizacjami publicznego samorządu 
gospodarczego.  

W historycznym rozwoju organizacji samorządowych istotną cezurę czasową 
stanowi rok 1945. Wówczas to rozpoczęła się w Polsce przebudowa ustroju go-
spodarczego, charakteryzująca się ograniczaniem lub wręcz eliminacją z życia 
gospodarczego niepublicznych przedsiębiorców. Co istotne, nie zmalał jednak 
zakres zadań publicznych wykonywanych w zakresie gospodarki, ale sposób ich 
wykonywania został dostosowany do nowych warunków ekonomicznych. Za-
dania te przejęła administracja publiczna (od 1950 r. jednolita administracja pań-
stwowa), istniejące organizacje przedsiębiorców (prywatne zrzeszenia hand lu 
i usług) oraz nowo tworzone organizacje o charakterze zawodowym (np. Zwią-
zek Samopomocy Chłopskiej). 

Spośród odradzających się organizacji samorządowych jako pierwsze zosta-
ły zlikwidowane izby rolnicze, a następnie izby przemysłowo-handlowe. Znie-
sienie tych struktur wynikało z nacjonalizacji przeprowadzonej w zakresie rol-
nictwa i przemysłu, a tym samym liczba podmiotów uczestniczących w izbach 
przemysłowo-handlowych (prywatni przedsiębiorcy) oraz izbach rolniczych 
(właściciele dużych gospodarstw rolnych) uległa daleko idącemu ograniczeniu. 
Było to również skutkiem realizowania polityki gospodarczej dyskryminującej 
prywatnych właścicieli gospodarstw rolnych i przedsiębiorców. 

Pozostawiony został – praktycznie aż do 1973 r. – samorząd w zakresie rze-
miosła, działający na podstawie zasad sprzed drugiej wojny światowej, a także 
zachowane zostały struktury zrzeszeń prywatnego (nieuspołecznionego) handlu 
i usług drobnych przedsiębiorców. Sektor rzemiosła był na tyle istotny (obejmo-
wał kilkaset tysięcy rzemieślników), że nadzór nad tą sferą działalności i wyko-
nywanie wobec niej zadań publicznych pozostawiono samorządowi rzemiosła, 
wyraźnie podporządkowując go jednak administracji rządowej. 

Tam, gdzie istniała ekonomiczna potrzeba zachowania struktur samorządu 
gospodarczego, takie organizacje były tworzone. W 1949 r. utworzono Polską 
Izbę Handlu Zagranicznego jako podmiot prawa publicznego na potrzeby obrotu 
gospodarczego z zagranicą. 
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Wraz ze zmianami systemu gospodarczego ustawodawca wprowadził nowe, 
partykularne rozwiązania prawne dotyczące organizacji przedsiębiorców, co do 
zasady nie wracając (poza izbami rolniczymi) do podstawowych zasad regulu-
jących funkcjonowanie samorządowców gospodarczych sprzed drugiej wojny 
światowej. 





3. POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU 
GOSPODARCZEGO

3.1. Wstęp 

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie istoty samorządu. W nauce 
prawa zajmowano się dotychczas przede wszystkim istotą samorządu teryto-
rialnego, dlatego też zostaną przedstawione najważniejsze poglądy na istotę 
samorządu w nawiązaniu do samorządu terytorialnego. W dalszej części tego 
rozdziału zostanie zamieszczona analiza samorządu gospodarczego. Pierwszym 
podrozdziałem merytorycznym będzie analiza pochodzenia słowa „samorząd”.

3.2. Etymologia słowa „samorząd”

Przyjmuje się, że słowo „samorząd” w języku polskim pochodzi od wyrażenia 
selbstverwaltung, oznaczającego urządzenia administracyjne gminy215. Selbst-
verwaltung zaś pochodzi od połączenia skróconych wersji dwóch słów: „selbstän-
dige” i „Verwaltung”, użytych na określenie wolnego od państwowego nadzoru 
zarządu majątkiem gminy216. W doktrynie wskazano, że po raz pierwszy termin 
„selbstverwaltung” pojawił się w 1779 r.; określał gospodarkę państwową217. 

215 J. Panejko, Geneza..., s. 12. 
216 H. Zöpfl , Grundsätze des gemeinen Deutschen Staatsrechts, Lipsk 1863, s. 481, za: G. Jed-

linek, Allgemeine Staatslehre, Berlin 1914, s. 629; opublikowane na stronie https://archive.org/
details/allgemeinestaats00jelliala (dostęp: 25 października 2013 r.).

217 Po raz pierwszy użył go J.A. Schlettwein, Grundfeste der Staaten oder die politische Öko-
nomie, Giessen 1779, s. 587, za: F.E. Schnapp, Samorząd jako element polityki porządku państwo-
wego, ST 1991, nr 7–8, s. 3. Pojęcie „selbstverwaltung” miało określać gospodarkę państwową 
w odróżnieniu od merkantylistycznych form gospodarowania. 
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Z kręgu prawa anglosaskiego wywodzi się termin selfgovernment, oznacza-
jący pierwotnie formę rządzenia państwem na czele z parlamentem218. Local 
selfgovernment skrócono w drugiej połowie XIX w. do local government i uży-
wano na oznaczenie angielskiego zarządu lokalnego219. 

Na gruncie nauki francuskiej słowo samorząd, selfgovernment, pojawiło się 
dopiero w XX w., a sam samorząd był początkowo określany zgodnie z teorią 
naturalistyczną mianem pouvoir municipal. Dopiero pod koniec XIX w. przyjęto 
jako synonim samorządu termin „decentralizacja”, la décentralisation. 

Najbliższym źródłowo polskiemu znaczeniu terminu „samorząd” jest poję-
cie „selbsverwaltung”, chociaż istotę samorządu najlepiej wydaje się określać 
francuskie „la décentralisation”. Te dwa określenia nie są przeciwstawne. Samo-
dzielne zarządzanie sprawami publicznymi przez społeczność lokalną oznacza 
przeniesienie przez ustawodawcę na rzecz takiej społeczności prawa do wyko-
nywania danych zadań. Tym samym selbsverwatung akcentuje prawo do wy-
konywania zadań publicznych przez społeczność lokalną, a la décentralisation 
– umocowanie tej społeczności prawem do zarządzania konkretnymi sprawami 
publicznymi. 

Także w języku potocznym „samorząd” oznacza samodzielne i niezależne 
wykonywanie pewnych funkcji o charakterze administracyjnym przez określo-
ny organizm społeczny (związek osób, instytucję)220. 

3.3. Defi niowanie samorządu 

Poszukiwaniem istoty samorządu nauka zajęła się już na przełomie XVIII 
i XIX w., wypracowując – począwszy od tego okresu – trzy podstawowe teorie 
samorządu: naturalistyczną, pozytywistyczną (państwową) i polityczną. Zostały 
one sformułowane na potrzeby samorządu terytorialnego, stąd w dalszej części 
tego podrozdziału zostaną przedstawione najważniejsze cechy tych teorii. 

Zgodnie z poglądami wywodzącymi się z teorii naturalistycznej samorząd to 
korporacja prawa publicznego posiadająca własny zakres spraw, wykonywany 
tylko przez organy tego samorządu. Celem władzy ustawodawczej (monarchy) 
było jedynie wskazanie na niezmienne i nienaruszalne prawa samorządu. Idąc 
tym tokiem myślenia, samorząd jest niejako wytworem naturalnych etapów 
rozwoju społeczeństwa i zawsze powstaje, zanim ukształtuje się organizacja 
państwa. Zwolennicy tej koncepcji wskazywali, że skoro samorząd ma własne 
i nienaruszalne prawa, co do których wiadomo, że żaden organ administracji 

218 W przeciwieństwie do zarządzania na zasadzie „government by prerogative”, czyli zarzą-
dzania na podstawie nieskrępowanej woli monarchy, za: G. Jellinek, Allgemeine..., s. 629–630, 
opublikowane na stronie https://archive.org/details/allgemeinestaats00jelliala (dostęp: 25 paździer-
nika 2013 r.). 

219 J. Panejko, Geneza..., s. 14.
220 Słownik języka polskiego R–Z, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1996, s. 165.
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państwowej nie może angażować się w ich wykonywanie, to także w tej sferze 
nie podlega kontroli państwa. Osobowość prawna jednostkom samorządu była 
nadawana wprawdzie przez prawo pozytywne, ale prawo państwowe nie mog-
ło odmówić nadania samorządowi odrębnej podmiotowości prawnej. Dopusz-
czano możliwość wyposażania jednostek samorządu w zadania zlecone i tylko 
w tym zakresie wykonywanie tych zadań podlegało nadzorowi administracji 
rządowej221. 

Teoria naturalistyczna samorządu, zakładająca nie tyle autonomię samorzą-
du, ile wręcz jego niezależność od innych organów władzy publicznej i pełną 
samodzielność w wykonywaniu własnych, przyrodzonych mu praw, spotkała się 
z krytyką i w istocie w pełnej postaci nie została recypowana przez żaden ustrój 
polityczny222. Wyrazem tej teorii było traktowanie samorządu jako tzw. czwartej 
władzy, na równi z władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władze 
te miały się wzajemnie równoważyć, z zastrzeżeniem własnych zakresów kom-
petencji. 

W połowie XIX w. powstała teoria państwowa (pozytywistyczna) samorzą-
du. Zgodnie z nią zadania publiczne wykonywane są przez struktury państwa 
(administracji państwowej). To państwo (ustawodawca) kreuje zadania pub-
liczne, a skoro tak, to może także określić sposób ich wykonywania. Państwu 
nie można przeciwstawiać jakichkolwiek innych podmiotów, a wszelkie zada-
nia samorządu pochodzą z woli ustawodawcy. Tym samym samorząd służy do 
wykonywania zadań administracji państwowej i jest jego – obok administra-
cji rządowej – częścią. Zgodnie z tą teorią samorząd to zdecentralizowana ad-
ministracja państwowa. Samorząd nie ma zadań własnych, rozumianych jako 
niezmienne i niezastępowalne. Każde zadanie samorządu pochodzi od państwa 
(władzy ustawodawczej) i każde zadanie może być przez władzę ustawodawczą 
modyfi kowane. Wykonywanie zadań podlega nadzorowi administracji rządowej 
lub samorządowej wyższego szczebla. 

Przekazanie samorządowi zadań publicznych przynależnych administracji 
państwowej określano mianem decentralizacji. Pozwala to na skrócenie procesu 
decyzyjnego, przenosząc podejmowanie decyzji na struktury będące najbliżej 
mieszkańców. W ten sposób działalność administracji jest oszczędniejsza i szyb-
sza, a także dopuszcza się mieszkańców do udziału w wykonywaniu zadań223. 
Teoria taka stanowi również obecnie podstawową ideę regulacji normatywnej 
samorządu. 

Należy także wymienić trzecią teorię samorządu – teorię polityczną. Zgod-
nie z tym poglądem samorząd nie jest instytucją prawną i nie da się zdefi nio-
wać jego istoty w przepisach prawa. Samorząd to sposób realizacji określonych 

221 H. Kelsen, Allgemaine Staatslehre, Berlin 1925, s. 186; O. Von Gierke, Das deutsche 
Genossenschaftsrecht, t. I, Berlin 1886, s. 761–763. 

222 Można się spierać, czy pierwsza nowożytna regulacja samorządu (ustawa Konstytuanty 
Francuskiej z 24 grudnia 1789 r.) nie odzwierciedlała najpełniej tej idei. 

223 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji bezpośredniej [w:] Samorząd w Polsce. 
Istota, formy, zadania, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2001, s. 54–55.
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interesów, które można nazwać mianem politycznych. Według tej koncepcji 
państwo i społeczeństwo to dwie rywalizujące z sobą sprzeczności; państwo 
musi przeciwstawiać się społeczeństwu, tworząc system prawny. Taki organizm 
państwowy, nazwany mianem „selfgovernment” (samorząd), mógł mieć dwie 
postacie: samorząd zwierzchni i samorząd gospodarczy. Zgodnie z tą teorią sa-
morząd gospodarczy nie jest samorządem, natomiast istotą samorządu jest sa-
morząd zwierzchni. Istotę samorządu (w rozumieniu samorządu zwierzchniego) 
stanowić by miało zatem administrowanie wszystkimi sprawami państwowymi 
o charakterze lokalnym przez mianowanych honorowo urzędników (na wzór 
angielskich sędziów pokoju), posiadających wysoki cenzus majątkowy, którzy 
w zakresie wykonywania administracji nie byliby kontrolowani przez jaką-
kolwiek administrację, a ocenę legalności ich działań wykonywałyby sądy224. 
W tym ujęciu samorząd, wyodrębniany z uwagi na aspekt personalny, był trak-
towany jako swoista postać „wolności do państwa”225. 

W nauce polskiej pierwszej połowy XX w. dominowała teoria państwowa 
samorządu w dwóch różniących się ujęciach, i na ich podstawie doszukiwano 
się istoty samorządu, a w szczególności istoty samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z pierwszym z tych ujęć samorząd to oparta na przepisach prawa 
zdecentralizowana administracja państwowa, czyli lokalne organy, niepodległe 
hierarchicznie innym organom i samodzielne w granicach ustawy oraz ogólnego 
porządku prawnego226. Zgodnie z tym poglądem istotą samorządu było wyko-
nywanie administracji państwowej (publicznej) i decentralizacja tej administra-
cji227. Wykonywanie administracji publicznej stanowiło materialną treść istoty 
samorządu i polegało na wykonywaniu władzy zwierzchniej (imperium). Na-
tomiast decentralizacja administracji publicznej stanowiła kryterium formalno-
-organizacyjne, z którego wynikały dwie dalsze cechy samorządu: a) samodziel-
ność, b) niezależność hierarchiczna. 

Niezależność samorządu polegała na braku podporządkowania hierarchicz-
nego jednostki samorządu jakiemukolwiek innemu organowi władzy publicz-
nej (rządowej lub samorządowej wyższego szczebla)228. Samodzielność zaś 
oznaczała prawo wykonywania zadań w granicach prawa w sposób niezależ-
ny od wytycznych innych organów229. Samodzielność przy tym miała charakter 

224 Autorem tej koncepcji był R. von Gneist; por. R. von Gneist, Selfgovernment, 
Kommunalverfassungb und Verwaltungsgerichte in England, Berlin 1871, s. 811, za: J. Panejko, 
Geneza..., s. 63–67. 

225 H.J. Wolff, O. Bachof, R. Stober, Verwaltungsrecht, München 1987, s. 19, za: F.E. Schnapp, 
Samorząd..., s. 4.

226 J. Panejko, Geneza..., s. 130; Sz. Wachholz, Istota i prawo związków publicznych, Warszawa 
1928, s. 43. 

227 J. Panejko, Geneza..., s. 131; S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne. Pojęcia 
i instytucje zasadnicze, Poznań 1947, s. 63–64.

228 Por. T. Bigo, Związki..., s. 140; W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne, Warszawa 1922, 
s. 367. 

229 J. Panejko, Geneza..., s. 131.
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względny, przejawiający się w poddaniu działalności organów samorządu nad-
zorowi administracji publicznej lub sądów. 

Podobne koncepcje głosili także inni przedstawiciele nauki, akcentując od-
rębność publicznoprawną lokalnych ugrupowań obywateli związanych więzami 
terytorialnymi, zawodowymi, interesami itd., wyposażonych przez władzę cen-
tralną w prawo do odrębnego określania sposobów wykonywania jednolitych 
zadań230. Wskazywano przy tym, że samorząd stanowi odrębną prawnie orga-
nizację, obdarzoną przez ustawę prawem do wykonywania części administracji 
państwowej, w imieniu własnym i pod nadzorem państwa231. 

Istotę samorządu upatrywano w jego osobowości publicznoprawnej, jako 
samoistnego wobec państwa podmiotu publicznych praw podmiotowych, które 
były realizowane za pomocą bezpośredniego przymusu232. 

Według innego ujęcia (w ramach teorii państwowej) samorząd defi niowano 
jako organ państwa stanowiący odmianę administracji publicznej, pozwalający 
na urzeczywistnienie idei decentralizacji. Idea decentralizacji charakteryzowała 
się dwiema cechami: niezależnością w granicach prawa czynników lokalnych 
od władz centralnych i uwzględnieniem woli mieszkańców uczestniczących 
w ten sposób w wykonywaniu zadań publicznych233. To ujęcie ściśle wiązało 
samorząd ze strukturą administracji państwowej. 

Mniej licznych zwolenników zaskarbiła sobie teoria samorządu nazywa-
na teorią naturalistyczno-państwową234. Samorząd – zgodnie z tą teorią – nie 
mógł być przeciwstawiany państwu, ponieważ otrzymywał od państwa prawo 
do wykonywania zadań (imperium), stawał się podmiotem prawa publicznego 
i był podporządkowany państwu. Samorząd nie był tylko formą decentralizacji 
administracji państwowej; jego istota polegała na wykonywaniu administracji 
publicznej w zakresie części spraw, a w zakresie spraw lokalnych zadania te 
samorząd wykonywał autonomicznie, bez wkraczania administracji rządowej. 
W tym ujęciu samorząd określano jako prawo do stanowienia o sprawach miej-
scowych i wykonywania w ten sposób części zarządu państwowego235. 

Pojęcie samorządu było przedmiotem zainteresowania nauki także po 1950 r., 
mimo że – w związku z likwidacją samorządu terytorialnego – w polskim syste-
mie prawnym formalnie istniał zasadniczo tylko samorząd rzemieślniczy i pra-
cowniczy. Funkcjonowanie tych samorządów podporządkowane było realizacji 
„odgórnie” przydzielanych im zadań państwowych. 

230 W. Wakar, Zagadnienia samorządu w Rzeczypospolitej Odzyskanej, Warszawa 1924, s. 49–
–51. 

231 B. Wasiutyński, Udział czynnika obywatelskiego w administracji państwowej, „Themis 
Polska” 1928–1929, t. IV, seria 3, nr 4, s. 94. 

232 T. Bigo, Związki..., s. 142. Podobnie H. Dembiński, Osobowość publicznoprawna 
samorządu w świetle metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934, s. 68.  

233 M. Jaroszyński, Rozważania ideologiczne i programowe na temat samorządu, Warszawa 
1936, s. 7–8.

234 A. Kroński, Teorja..., s. 27. 
235 Ibidem, s. 24; podobnie B. Wasiutyński, Udział..., s. 3.
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W doktrynie tego okresu pojęcie samorządu przede wszystkim było przed-
miotem rozważań na gruncie nauki prawa administracyjnego. Samorząd defi -
niowano szeroko, jako ogół organizacji społecznych powołanych do załatwiania 
spraw o znaczeniu publicznym, przybierającym różne formy wiązania obywa-
teli w związki społeczne, oraz w ujęciu wąskim, opisując samorząd jako zespół 
takich organizacji społecznych, które w swoim działaniu mogą posługiwać się 
środkami przysługującymi władzy państwowej236. W ramach wąskiego ujęcia 
samorządu akcentowano wykonywanie w sposób samodzielny zarządu sprawa-
mi społecznymi przez same zrzeszenia lub organy powołane przez te zrzesze-
nia, wskazując przy tym, że elementami konstytutywnymi pojęcia samorządu 
są: 1) wykonywanie zadań organizacyjnych przez zrzeszenia, 2) zarządzanie 
sprawami o znaczeniu lokalnym, 3) posiadanie samodzielności w wykonywaniu 
zadań tworzących prawną sferę działania zrzeszenia237. Określano przy tym, że 
samorząd to związki powoływane przez państwo w trybie aktu prawodawcze-
go lub decyzji administracyjnej, które spełniają cele wyraźnie reprezentowane 
przez państwo, i w związku z tym posiadają prawo opierania swojej działalności 
na autorytecie państwa, przy możliwości wykorzystywania aparatu przymusu238. 

Samorząd określano także poprzez przypisywanie mu charakterystycznych 
jego cech, takich jak: a) wyodrębniona, określona przez prawo grupa społeczna, 
b) członkostwo w samorządzie powstające z mocy prawa, c) dana grupa była 
powoływana do wykonywania zadań administracji państwowej w granicach 
określonych przez prawo, d) wykonywanie zadań przez taką grupę następowało 
w sposób samodzielny w formach właściwych dla administracji państwowej, 
e) tak wyodrębniona grupa posiadała własną organizację ustaloną w przepisach 
prawnych, mającą charakter przedstawicielski i pozostającą pod kontrolą tej 
grupy, f) zbudowanie organizacji samorządu na zasadzie decentralizacji i podej-
mowanie działań na podstawie prawa, podlegając przy tym nadzorowi organów 
państwa, g) brak możliwości zaklasyfi kowania organów samorządu jako orga-
nów administracji rządowej (państwowej), wchodzących w skład jednolitego 
aparatu administracyjnego rozumianego jako całość239. 

Defi niowano samorząd jako formę działania grupy społecznej uznanej mocą 
prawa za samorząd lub nieuznanej wyraźnie za samorząd, a istotę samorządu ro-
zumiano jako współudział grupy społecznej w rozwiązywaniu własnych spraw 

236 J. Starościak, Sprawa samorządu w państwie socjalistycznym, „Kultura i Społeczeństwo” 
1962, nr 2, s. 21–25. Autor ten defi niował także samorząd (samorząd społeczny) w znaczeniu 
bardzo szerokim (teoretycznym), jako formę państwa komunistycznego, w którym zanikają 
funkcje władzy państwowej; por. J. Starościak, Problemy współczesnej administracji, Warszawa 
1972, s. 45–46. 

237 J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1969, s. 82–84. 
238 Ibidem, s. 86–88. 
239 T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji administracji [w:] System prawa 

administracyjnego, t. I, pod red. J. Starościaka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1977, 
s. 349–350. 
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społecznych i demokratyczny sposób rządzenia poprzez zagwarantowanie 
wszystkim członkom danej grupy społecznej równego udziału w rządzeniu240. 

W ówczesnej doktrynie prawa zaczęto rozróżniać również pojęcia „samo-
rządność” i „samorząd”. Samorządność rozumiano jako prawo i zdolność do 
samodzielnego rządzenia określonej bądź zorganizowanej grupy społecznej 
w zakresie obejmującym sprawy tej grupy241. Samorząd zaś interpretowano jako 
zorganizowane i demokratyczne rządzenie się zorganizowanej lub określonej 
grupy społecznej w zakresie spraw tej grupy242. Jako atrybuty samorządu wska-
zywano: 1) stronę podmiotową, którą była zorganizowana lub określona grupa 
społeczna; 2) podstawowe funkcje, którymi były decydowanie i współdecydo-
wanie w określonych sprawach dotyczących tej grupy (czyli „rządzeniu się” 
grupy) oraz reprezentowane grupy; 3) cechy „rządzenia się” grupy, do których 
należało zaliczyć: a) samodzielność, b) zakres rządzenia się, obejmujący tylko 
określone sprawy grupy, c) demokratyczny sposób rządzenia się grupy243. 

Wśród szerokiego spektrum ujmowania samorządu akcentowano zadania 
i sposób przynależności do jego struktur. Zgodnie z tym ujęciem samorząd okre-
ślano jako formę udziału mas w rządzeniu, polegającą na samodzielnym wy-
konywaniu zadań społeczno-organizatorskich przez wyodrębnienie na zasadach 
powszechnej przynależności terytorialnej, zawodowej lub innej lokalne grupy 
społeczne i organy przez te grupy wyłaniane. Samorząd reprezentował niepań-
stwowe formy życia społecznego244. 

Zgodnie z kolejnym stanowiskiem samorząd (terytorialny, zawodowy, inny) 
był określany jako struktura nastawiona na administrowanie określonymi rodza-
jami spraw zamiast „państwa”, ale pod nadzorem państwa, nienastawiona na 
osiąganie zysku, a przy tym organy samorządu były wybierane przez członków 
(uczestników) samorządu, zaś decyzje organów tego samorządu podlegały peł-
nej kontroli sądowej245.  

W tym okresie formułowano także poglądy o braku celowości normatywne-
go defi niowania pojęcia samorządu, jako bardzo utrudnionego lub wręcz nie-
możliwego246. 

Od 1990 r., w związku z restytucją samorządu terytorialnego, w badaniach 
nad samorządem zaczęto nawiązywać do dorobku nauki z okresu dwudziestole-
cia międzywojennego, nie doprowadziło to jednak do ujednolicenia stanowisk. 
W dalszej części podrozdziału zostanie przedstawione kilka charakterystycz-
nych ujęć istoty samorządu terytorialnego. 

240 S. Kaźmierczyk, Samorząd zawodowy w PRL, Wrocław 1979, s. 14 i n. 
241 J. Drozdowicz, Podstawowe pojęcia z zakresu samorządu spółdzielczego, PiP 1977, z. 1, 

s. 64–65. 
242 Ibidem, s. 64. 
243 Ibidem. 
244 S. Iwanowski, W sprawie pojęcia samorządu, PiP 1974, z. 11, s. 100–105.
245 J. Łętowski, Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990, s. 90. 
246 S. Kaźmierczyk, Samorząd..., s. 49; E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe 

instytucje, Warszawa 1968, s. 96; podobnie L. Grzonka, Pojęcie „samorządu” w literaturze 
prawniczej, „Wiek XXI. Zeszyty Naukowo-Teoretyczne PWSBiA” 2004, nr 1(11), s. 203. 
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Samorząd traktowany jest jako posiadający odrębną podmiotowość prywat-
noprawną związek osób będący podmiotem praw i obowiązków, obejmujący 
zasadniczo całość spraw lokalnych, powołany do wykonywania zadań publicz-
nych247. 

Defi niuje się go jako wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy 
prawa związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wyko-
nywania administracji publicznej i wyposażony w materialne środki umożli-
wiające realizację nałożonych zadań248. W podobnym kierunku prezentowane 
są poglądy, zgodnie z którymi samorząd terytorialny to wyodrębniony w struk-
turze państwa, powstały z mocy prawa związek lokalnego społeczeństwa, po-
woływany do samodzielnego wykonywania administracji państwowej (publicz-
nej), wyposażony w materialne środki realizacji nałożonych zadań, przy czym 
z faktu wyodrębnienia terytorialnych związków samorządowych wynika ich 
względna niezależność od innych części aparatu państwowego, a w konsekwen-
cji możliwość kształtowania własnej, wewnętrznej organizacji i wybór organów 
przedstawicieli oraz uprawnienia do stanowienia prawa lokalnego. Z faktu wy-
konywania administracji państwowej wynika możliwość stosowania przezeń 
władztwa administracyjnego oraz podległość nadzorowi państwa249.  

Niektórzy istotę samorządu odnajdują w formie ustrojowej zdecentralizo-
wanej administracji publicznej, wykonującej przydzielone jej przez ustawy za-
dania własne na własną odpowiedzialność, przy czym jednostki samorządu są 
adresatami norm prawnych, a wykonywanie samodzielnie i na własną odpo-
wiedzialność zadań publicznych przez samorząd czyni z niego podmiot prawa 
publicznego250. 

Samorząd sprowadza się także do traktowania go jako jednego z typów de-
centralizacji administracji, będącego odmienną formą organizacyjną administra-
cji państwowej, wyposażoną w odrębną od państwa podmiotowość prawną i we 
władztwo administracyjne251. 

Według kolejnego ujęcia samorząd – w ujęciu podmiotowym – to jednostka 
o charakterze korporacyjnym, z osobowością prawną o charakterze publicznym 
i prywatnym, wypełniająca przez organy wyłonione w drodze wyborów zadania 
administracji publicznej na zasadach niezależności określonej prawnie i podle-
gająca przy tym nadzorowi państwowemu252. 

247 J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne. Część I, Kraków 1995, s. 109–110.
248 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2002, s. 312; też G. Herz, 

Samorząd terytorialny – pojęcie, istota i podstawy prawne [w:] Prawo samorządu terytorialnego, 
pod red. M. Chmaja, Warszawa 2013, s. 18, przypisując taką defi nicję M. Chmajowi. 

249 Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny [w:] Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, 
Prawo administracyjne. Część ogólna, pod red. Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2000, s. 147; 
Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, ST 2002, nr 3, s. 3–30.

250 J.P. Tarno, Pojęcie i istota samorządu terytorialnego [w:] J.P. Tarno, M. Sieniuć, 
J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce, pod red. J.P. Tarno, Warszawa 2004, 
s. 22. 

251 E.J. Nowacka, Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, s. 32–33.
252 B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Kraków 2006, s. 22.
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Defi niuje się również samorząd jako społeczność lokalną, o demokratycznej 
organizacji wewnętrznej, wyodrębnionej przez ustawę celem zdecentralizowa-
nego wykonywania części zadań z zakresu administracji publicznej, z prawem 
do korzystania z kompetencji charakterystycznych dla administracji publicz-
nej253. 

Opisuje się także samorząd jako wykonywanie zadań administracji publicz-
nej w sposób zdecentralizowany i na własną odpowiedzialność przez odrębne 
w stosunku do państwa podmioty, które w zakresie wykonywania swoich zadań 
nie są poddane żadnej ingerencji państwa254. W tym ujęciu istotnego znaczenia 
nabiera określenie obszarów samorządności. Jeden z tych obszarów, nazywany 
zewnętrznym, obejmuje prawa i obowiązki instytucji samorządowych wobec 
tych podmiotów, które wchodzą z nim w samodzielne stosunki prawne (np. 
gmina–mieszkaniec). Drugim obszarem samorządności jest obszar wewnętrz-
ny, obejmujący regulację struktury wewnętrznej jednostki samorządowej (we-
wnętrzny układ organizacyjny, zagadnienia fi nansowe, osobowe itp.)255.  

Defi niując samorząd, wyróżnia się dwa jego znaczenia: węższe i szersze. 
W znaczeniu szerszym, traktowanym jako pojęcie polityczne lub socjologiczne, 
samorząd defi niowany jest jako grupy społeczne lub wyłonione przez nie orga-
ny, bez względu na wykonywanie przez nie funkcji administracji publicznej256. 
Jako polityczne znaczenie samorządu wskazuje się na użycie nazwy „samorząd” 
w odniesieniu do organizacji gospodarczych charakteryzujących się dobrowol-
nością członkostwa257. 

W znaczeniu węższym, nazywanym prawnym, samorząd to grupy społeczne 
i ich reprezentacje, które zostały powołane przez przepisy prawa celem sprawo-
wania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych. Te gru-
py społeczne wyłaniają organy tworzące odrębne podmioty prawa publicznego 
(korporacje prawa publicznego)258. 

Do istotnych cech samorządu zalicza się: 
1) korporacyjny (zrzeszeniowy) charakter, polegający na tym, że przepisy 

prawa winny gwarantować określonym grupom społecznym i wyłonio-
nym przez nie organom prawo do zarządzania „swoimi” sprawami; 

2) członkostwo w samorządzie powstające ex lege (grupy społeczne uczest-
niczą w wykonywaniu samorządu z mocy ustawy, a nie dobrowolnie, 
z mocy własnego oświadczenia woli);

3) wykonywanie zadań należących do administracji publicznej;

253 W. Kisiel, Zagadnienia ogólne [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo 
samorządu terytorialnego w Polsce, pod red. W. Kisiela, Warszawa 2006, s. 24. 

254 F.E. Schnapp, Samorząd..., s. 4, i tam podana literatura niemiecka.
255 Ibidem, s. 4. 
256 Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2001, s. 5. 
257 L. Grzonka, Pojęcie..., s. 203.
258 Z. Leoński, Samorząd..., s. 5; J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2005, s. 

129–130; J. Jendrośka, Samorząd terytorialny w polskiej nauce prawa administracyjnego [w:] 
Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Kolonia 2001, s. 178.
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4) oparcie wykonywania zadań publicznych na zasadzie samodzielności 
(decentralizacji), a wkraczanie w działalność samorządu może następo-
wać jedynie w ramach nadzoru i wyłącznie w formach przewidzianych 
ustawą, w zakresie nienaruszającym owej samodzielności259. 

Na tej podstawie wskazuje się, że jeżeli kryterium łączącym członków samo-
rządu jest więź gospodarcza, to wówczas samorząd taki ma charakter samorządu 
gospodarczego260. 

W literaturze prezentowane są także inne podejścia do defi niowania samorzą-
du, akcentujące jego podmiotowość publicznoprawną. Zgodnie z tymi koncep-
cjami istotą samorządu terytorialnego jest posiadanie odrębnej podmiotowości 
publicznoprawnej, gwarantującej samodzielność w podejmowaniu i wykonywa-
niu zadań publicznych. Samo kształtowanie katalogu zadań publicznych przez 
samorząd winno być oparte na klauzuli generalnej zawierającej domniemanie, 
a kwalifi kowanie danego zadania jako zadania publicznego powinno następo-
wać w związku z jego znaczeniem dla rozwiązywania spraw lokalnych. Zada-
nia publiczne samorząd wykonuje przede wszystkim w sferze działań niewład-
czych, opartych na mieniu publicznym i funkcjonujących poprzez zarządzenie 
rozwojem, a tym samym – także na własną odpowiedzialność i w interesie 
mieszkańców. Zgodnie z tymi defi nicjami działanie samorządu winno mieścić 
się jedynie w granicach prawa, a wyjątkowo tylko w sferze imperium (wykony-
wania zadań administracyjnych) wymagana jest wyraźna podstawa prawna261. 
To ostatnie ujęcie wyraźnie zbliża defi niowanie samorządu terytorialnego do 
międzywojennych koncepcji naturalistyczno-państwowych.

Mając to na uwadze, należy wskazać, że mimo odmiennych co do szczegó-
łów zaprezentowanych defi nicji samorządu, podstawowy kanon ujęcia tej insty-
tucji jest dość powszechnie akceptowany w nauce prawa. Istotę samorządu upa-
truje się w wyodrębnionej prawnie strukturze korporacyjnej, której substratem 
jest ex lege wspólnota mieszkańców, wyposażonej w podmiotowość prawną, 
powołanej do samodzielnego wykonywania zdecentralizowanych lokalnych za-
dań publicznych na podstawie posiadanego władztwa administracyjnego.  

Tak zaprezentowane znaczenie samorządu, wypracowane na gruncie dorob-
ku doktryny prawa, będzie stanowiło asumpt do zdefi niowania samorządu go-
spodarczego. 

259 Z. Leoński, Samorząd..., s. 6. 
260 Ibidem. 
261 Np. M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych 

nawykach uczonych administratywistów, ST 2009, nr 12, s. 7–22. 
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3.4. Defi niowanie samorządu gospodarczego 

Uwzględniając dorobek nauki w zakresie defi niowania samorządu terytorialne-
go, należy wskazać, że także samorząd gospodarczy, tak jak każdy samorząd, 
ma charakter korporacyjny. Jest to jeden z niezbędnych i koniecznych elemen-
tów defi niowania każdego samorządu.

Substratem tego samorządu są podmioty prowadzące działalność gospodar-
czą (przedsiębiorcy). Jak już zostało w poprzednim podrozdziale podniesione, 
w przypadku, gdy kryterium łączącym członków samorządu jest prowadzenie 
działalności gospodarczej, tak tworzony samorząd winien być określany mia-
nem samorządu gospodarczego262. 

Samorząd gospodarczy nazywany był – i jest czasami – także mianem sa-
morządu specjalnego263, nieterytorialnego, korporacyjnego264, personalnego265, 
zawodowo-gospodarczego266. 

Wydaje się, że najtrafniejszym określeniem samorządu gospodarczego jest 
nazywanie go samorządem specjalnym267. Nie jest to samorząd nieterytorialny, 
ponieważ jednym z determinantów jego funkcjonowania jest także określone 
terytorium. Samorząd ten grupuje przedsiębiorców zamieszkujących lub pro-
wadzących działalność gospodarczą na danym terytorium i zmiana tego tery-
torium skutkuje utratą członkostwa w danej jednostce strukturalnej samorządu. 
Samorząd terytorialny powoływany jest celem załatwiania, zasadniczo przewa-
żającej części różnorodnych spraw publicznych wobec mieszkańców, tym sa-
mym w związku z kryterium rodzaju spraw określany jest także samorządem 
powszechnym268. Samorząd gospodarczy nie ma charakteru powszechnego, bo 
jego legitymacja do wykonywania zadań nie pochodzi od wszystkich mieszkań-
ców danego obszaru, tylko od ściśle określonej grupy przedsiębiorców. Samo-
rząd ten z zasady może więc wykonywać niektóre zadania, ale nie wszystkie. 
Antonimem wyrazu „powszechny” są takie terminy jak: „specjalny”, „rzadki”, 
„wyjątkowy”, „odrębny”, „swoisty”, „specyfi czny”, „partykularny”, „selektyw-

262 Z. Leoński, Samorząd..., s. 6.
263 W literaturze podaje się, że po raz pierwszy określono samorząd gospodarczy mianem 

samorządu specjalnego w pracy K.W. Kumanieckiego, B. Wasiutyńskiego, J. Panejki, Polskie 
prawo administracyjne w zarysie, Kraków 1929 – za: M.A. Waligórski, Istota samorządów 
specjalnych [w:] Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, pod red. M.A. Waligórskiego 
i S. Pawłowskiego, Poznań 2005, s. 12. 

264 T. Hilarowicz, Wprowadzenie w praktykę administracyjną, Warszawa 1928, s. 128. 
265 S. Kasznica, Polskie..., s. 66, obejmując pojęciem „samorząd personalny” wszystkie 

samorządy poza samorządem terytorialnym (tzn. samorząd gospodarczy, zawodowy, wyznaniowy, 
narodowościowy, kulturalny). 

266 S. Wacholz, Nowy ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i jego wartości, Kraków 1934, 
s. 45. 

267 M.A. Waligórski, Istota samorządów specjalnych [w:] Samorząd zawodowy i gospodarczy 
w Polsce, pod red. M.A. Waligórskiego i S. Pawłowskiego, Poznań 2005, s. 12. 

268 S. Wójcik, Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku, Lublin 1999, s. 156.
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ny”, „niepowszechny”269. Tym samym nazwa „samorząd specjalny” jest trafna 
wobec samorządu gospodarczego i wyraźnie odróżnia go od samorządu teryto-
rialnego. 

Określenie „samorząd zawodowo-gospodarczy” wskazuje na połączenie 
dwóch samorządów, które mają odmienną pozycję i regulację prawną (zawo-
dowy i gospodarczy). Należy jednak wskazać, że także możliwe są regulacje 
prawne traktujące łącznie obie postacie takiego samorządu.

Z kolei przymiotnik „korporacyjny” lub nawet „personalny” jest trafny, ale 
korporacyjny charakter ma także samorząd terytorialny, zawodowy i terytorial-
ny, a tym samym nie byłaby to cecha właściwa tylko samorządowi gospodar-
czemu. Personalny charakter akcentuje istnienie więzi łączących dane osoby 
z samorządem, przy czym więzi te są traktowane jako osobiste więzi (węzły) 
wspólnych interesów, niezależne od miejsca zamieszkania. Pomijając już kwe-
stię miejsca zamieszkania, która także może mieć znaczenie dla członkostwa 
w danej organizacji samorządu nieterytorialnego, osobiste więzi są cechą cha-
rakterystyczną dla każdego innego rodzaju samorządu (np. zawodowego, akade-
mickiego, szkolnego, wyznaniowego itd.)270. 

Po ustaleniu, że samorząd gospodarczy ma charakter korporacyjny i specjal-
ny, należy zastanowić się nad zdefi niowaniem pozostałych cech tego samorządu. 

Jak już zostało wspomniane we wstępie do tego rozdziału, defi niując samo-
rząd gospodarczy, zasadne jest nawiązanie do podstawowej postaci samorządu, 
jakim jest samorząd terytorialny. 

Zgodnie z pierwszym stanowiskiem, istotę samorządu stanowi wykonywanie 
państwowej administracji o charakterze lokalnym lub specjalnym samodzielnie 
przez związki publicznoprawne obdarzone władzą, na podstawie i w granicach 
ustaw państwowych271. Tak defi niując samorząd, akcentowano jego unitarny 
charakter, i to niezależnie od tego, czy kryterium jego powstania byli mieszkań-
cy i terytorium (samorząd lokalny), czy też przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne prowadzące 
działalność gospodarczą i terytorium (samorząd specjalny). Tym samym istoty 
samorządu gospodarczego upatruje się w samodzielnym wykonywaniu władzy 
na podstawie zasady praworządności272. 

Według kolejnego stanowiska, jednego z najwcześniej zaprezentowanych 
w nauce polskiej, samorząd gospodarczy to samorząd zorganizowany na zasa-
dach przedstawicielstwa wspólnych, kolektywnych i osobistych interesów osób 
należących do jednego stanu gospodarczego lub zawodu (np. izby) albo wyzna-
czonych ściśle przez gospodarczą sytuację materialną (np. spółki)273. Samorząd 

269 Słownik antonimów, za: http://antonimy.net/antonimy-wyrazu-powszechny (dostęp: 
25 października 2013 r.). 

270 S. Kasznica, Polskie..., s. 66.
271 S. Zamoyski, Samorząd..., s. 56.
272 R. Kmieciak, Samorząd..., s. 29. 
273 J. Hubert, Samorząd gospodarczy. Skrypt z wykładów w roku akademickim 1925/26, Poznań 

1926, s. 1–2. 
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gospodarczy „zrzeszał obywateli pewnych obszarów ze względu na ich osobiste 
kwalifi kacje i odpowiadające im interesy życiowe” 274. Zgodnie z tym poglądem 
samorząd gospodarczy stanowił postać korporacji prawa publicznego o charakte-
rze przymusowym i posiadał podmiotowość publicznoprawną oraz został wypo-
sażony w prawo do stosowania przymusu administracyjnego celem wykonania 
zadań. Samorząd gospodarczy istniał w interesie publicznym, rozumianym jako 
interes państwa, a nie w interesie swoich członków. Wyrazem zróżnicowania 
ochrony interesów (publicznego i korporacyjnego) był brak przyznania człon-
kom tego samorządu prawa do rozwiązania organizacji samorządu gospodar-
czego. Powołanie zaś samorządu gospodarczego powinno być korzystne dla ad-
ministracji rządowej, ponieważ pozwalało na użycie „fachowych” umiejętności 
i zdolności członków tego samorządu, a poprzez utworzenie odrębnej struktury 
samorządu gospodarczego jako korporacji publicznoprawnej członkowie takiej 
korporacji mogliby skuteczniej bronić swoich interesów w starciu z państwem 
(administracją publiczną)275. Samorząd gospodarczy miał przy tym mieć cha-
rakter ogólny i specjalny. Ogólny charakter samorządu gospodarczego oznaczał 
objęcie całości życia gospodarczego, a charakter specjalny – reprezentowanie 
poszczególnych dziedzin gospodarki (np. odrębnie handel, rzemiosło, przemysł, 
rolnictwo)276. Pogląd ten nadal zachował – w znacznej części – aktualność. 

W zaprezentowanym ujęciu istoty samorządu gospodarczego koncentrowa-
no się nie tyle na formalnoprawnych i zinstytucjonalizowanych podstawach jego 
działalności, ile – przede wszystkim – na programie działania lub współdzia-
łania administracji publicznej z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców 
i ich reprezentującymi. Samodzielność takiego samorządu postrzegano jako for-
mę współadministrowania pod nadzorem administracji rządowej277. 

Według innego stanowiska samorząd gospodarczy to związek publiczno-
prawny spełniający zadania ogólnogospodarcze pod nadzorem administracji 
rządowej (rządu), działający za pośrednictwem własnych organów, o składzie 
kształtowanym na zasadzie przymusowej przynależności i przymusowych 
świadczeń na rzecz danego związku278. Zgodnie z tym poglądem samorząd go-
spodarczy charakteryzował się następującymi cechami: 

a) miał charakter doradczy i opiniodawczy; 
b) wykonywał zadania administracji gospodarczej zlecone przez ustawy 

w granicach swojej właściwości, będąc tworem samodzielnym wobec 
władz państwowych; 

c) miał charakter publiczny, polegający na tym, że istniał przymus przyna-
leżności do struktur tego samorządu, a organy tego samorządu mogły na 

274 Ibidem, s. 2. 
275 Ibidem, s. 6. 
276 Ibidem, s. 1. 
277 Ibidem. 
278 R. Brzeski, Samorząd gospodarczy i Naczelna Izba Gospodarcza, „Górnośląskie Wiado-

mości Gospodarcze” 1930, nr 2, s. 6. 
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swoich członków nakładać opłaty dla pokrywania kosztów swojej dzia-
łalności279.  

Zaprezentowano również koncepcję, według której samorząd gospodarczy 
stanowił jedną z form samorządu specjalnego, a istotą tego samorządu była 
konieczność regulowania niektórych dziedzin życia gospodarczego w drodze 
aktów administracyjnych, przez organizację opartą na czynniku społecznym, 
wyposażoną przez państwo w odpowiedni zakres władzy280.

Według innego stanowiska, skoro samorząd to administracja sprawowana 
samodzielnie przez związki publicznoprawne będące korporacjami, to samorząd 
gospodarczy jest tym rodzajem samorządu, wyodrębnionym z uwagi na kryte-
rium sposobu powiązania (jednoczenia) ludzi z daną strukturą samorządową, 
którego podstawowym kryterium jest wspólność interesów gospodarczych281. 

Najdalej idącym stanowiskiem był pogląd, zgodnie z którym samorząd go-
spodarczy tworzyły przymusowe organizacje zawodowe o charakterze publicz-
noprawnym, wykonujące określone zadania administracji państwowej nieza-
leżnie od administracji rządowej i kontrolowane przez sądy administracyjne282. 
Samorząd gospodarczy miał być trwałą strukturą administracji publicznej o zna-
czeniu istotnie przewyższającym samorząd terytorialny, a przy tym wręcz postu-
lowano likwidację samorządu na szczeblu powiatów i województw i zastąpienie 
go samorządem o charakterze gospodarczym283. Była to, spośród dotychczas 
zaprezentowanych w nauce, najdalej idąca koncepcja, zrównująca co najmniej 
samorząd gospodarczy z samorządem terytorialnym. 

 Głoszone były i takie koncepcje, które na gruncie ustawodawstwa polskiego 
okresu dwudziestolecia międzywojennego negowały istnienie samorządu go-
spodarczego, wskazując, że zakres i charakter nadzoru administracji rządowej 
nad izbami przemysłowo-handlowymi to element polityki etatystycznej i inter-
wencjonizmu państwowego, co skutkowało ograniczeniem liberalizmu gospo-
darczego, a tym samym zaprzeczeniem przez te izby idei samorządności284.  

Po 1989 r. istotę samorządu gospodarczego analizuje się w dwóch obszarach: 
jednym z nich są nauki prawne, drugim – nauki ekonomiczne i politologiczne. 

W tym pierwszym obszarze kwintesencję samorządu gospodarczego upatru-
je się w korporacji tworzonej z mocy prawa, wyposażonej we władztwo ad-
ministracyjne celem wykonywania zdecentralizowanej administracji publicznej 
i tworzonej dla upodmiotowienia przedsiębiorców, powiększając w ten sposób 

279 Ibidem, s. 282; M. Jaroszyński, Samorząd gospodarczy, „Samorząd” 1925, nr 14, s. 255. 
280 Cz. Klarner, Izby..., s. 778. 
281 S. Kasznica, Polskie..., s. 63–67.
282 W.L. Jaworski, recenzja pracy M. Szawelskiego, Na przełomie naszego ustroju 

państwowego, RPEiS 1929, z. 1, s. 62. 
283 Samorząd na szczeblu powiatu i województwa miał być nazwany samorządem związków 

zawodowych, ale te związki zawodowe to organizacje samorządowe poszczególnych dziedzin 
gospodarki; por. W.L. Jaworski, Projekt konstytucji, Warszawa 1928, s. 70, 78.  

284 S. Lauterbach, Organizacja gospodarcza bez zbawienia ojczyzny, Warszawa 1934, s. 25, 107. 
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zakres zarządzania partycypacyjnego i legitymizując społeczeństwo obywatel-
skie285. 

Wskazuje się przy tym, że cechą charakteryzującą samorząd gospodarczy 
winien być  udział w decentralizacji władzy poprzez wykonywanie samodzielne 
i na własny rachunek zadań publicznych286, co skutkować powinno przyznaniem 
mu odrębnej od państwa podmiotowości publicznoprawnej. Samorząd gospo-
darczy ma być powoływany nie ze względu na cele uczestniczących w nim 
przedsiębiorców, ale z uwagi na zarządzanie własnymi sprawami, obejmującymi 
zadania publiczne287. 

Samorząd gospodarczy określa się także jako konglomerat następujących 
cech: a) to wyodrębniona grupa społeczna określona przez prawo, której człon-
kostwo powstaje ex lege i dla której podstawową więzią łączącą jej członków 
jest więź gospodarcza, b) grupa ta posiada własną prawnie określoną organizację 
o charakterze przedstawicielskim, pozostającą pod kontrolą tej grupy, c) orga-
nizacja ta wykonuje zadania administracji publicznej w granicach określonych 
przez prawo, na zasadzie decentralizacji, w sposób samodzielny i w formach 
właściwych dla administracji państwowej, d) podlega nadzorowi organów ad-
ministracji państwowej, e) organizacja ta wchodzi w skład administracji pub-
licznej288.  

Wreszcie jako istotę samorządu gospodarczego wskazuje się decentralizację 
administracji państwowej w sferze ekonomicznej289, a samo pojęcie samorządu 
gospodarczego obejmuje związek publicznoprawny, zorganizowany na zasa-
dach przedstawicielstwa wspólnych i osobistych interesów osób powiązanych 
więzią gospodarczą290. 

W drugim obszarze badań, obejmujących nauki ekonomiczne i politologicz-
ne, samorząd gospodarczy defi niuje się jako pewien program działań, organizacji 
życia publicznego w dziedzinach gospodarczych na zasadach współpracy orga-
nów państwowych lub związków komunalnych z określonymi reprezentantami 
interesów kolektywnych danego stanu, zawodu lub grupy społeczno-zawodo-
wej, a podstawę samorządu gospodarczego stanowi zarówno ogół przedsiębior-
ców danej gałęzi produkcji, jak i zbiorowość społeczna oparta na pewnej więzi 

285 A. Chudowski, Idea samorządu gospodarczego jako wyzwanie globalne [w:] Spór 
o samorząd gospodarczy w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2005, s. 31–32 i 45. 

286 T. Wróblewski, Samorząd gospodarczy w projekcie ustawy o samorządzie gospodarczym, 
Wrocław 1997, s. 195; M. Jurewicz, Ustrój prawny izb gospodarczych – propozycje jego 
usprawnienia, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2009, t. LXXIX, s. 132. 

287 M. Zdyb, Komentarz do ustawy o działalności gospodarczej, Bydgoszcz 1997, s. 161–163. 
288 T. Jędrzejewski, Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie [w:] Spór 

o samorząd gospodarczy w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2005, s. 82, wyraźnie 
nawiązując do koncepcji zawartej w pracy T. Rabskiej, Podstawowe pojęcia organizacji 
administracji [w:] System prawa administracyjnego, Wrocław 1977, s. 349–350. 

289 M.A. Waligórski, Istota samorządów specjalnych [w:] Samorząd zawodowy i gospodarczy 
w Polsce, pod red. M.A. Waligórskiego i S. Pawłowskiego, Poznań 2005, s. 16. 

290 Ibidem, s. 17, oraz R. Kmieciak, Samorząd gospodarczy a samorząd terytorialny – zakres 
pojęć i wzajemne relacje, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 3, s. 96, nawiązując do defi nicji 
samorządu gospodarczego u J. Huberta, Samorząd..., s. 1. 
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duchowej, reprezentująca w życiu społecznym wartości zarówno ekonomiczne, 
jak i cywilizacyjne i moralne291. Wskazuje się, że istotą samorządu gospodarcze-
go jest przekazanie samorządom niektórych uprawnień władczych administracji 
rządowej, a mniejsze znaczenie przypisuje się charakterowi członkostwa (do-
browolnego lub przymusowego)292. Inni określają samorząd gospodarczy jako 
publicznoprawne związki przymusowe o charakterze nieterytorialnym i eko-
nomicznym, których kompetencje obejmują ściśle określoną sferę działalności 
gospodarczej pewnej kategorii osób, związki wykonujące zdecentralizowaną 
część administracji państwowej w sposób zorganizowany i władczy, na równi 
z organami samorządu gospodarczego293. 

3.5. Wnioski

Na początek należy przyjąć założenie, zgodnie z którym w tym rozdziale omó-
wiono teoretyczne koncepcje samorządu. Tym samym przedmiotu rozważań nie 
stanowiły ani przepisy Konstytucji RP regulujące samorząd gospodarczy, ani też 
ustawowe defi nicje samorządu (samorządów) gospodarczego. Te zagadnienia 
będą przedmiotem analizy w kolejnych rozdziałach. 

 Mając na uwadze zaprezentowany dorobek nauk w zakresie określenia isto-
ty samorządu, w tym samorządu gospodarczego, należy podjąć próbę przed-
stawienia teoretycznej defi nicji tej instytucji, niewątpliwie nawiązującej do już 
prezentowanych w nauce poglądów. 

Samorząd gospodarczy to wyodrębniony normatywnie podmiot o cha-
rakterze korporacyjnym z organami pochodzącymi z demokratycznych 
wyborów, o powstającym z mocy prawa członkostwie przedsiębiorców, wy-
posażony w zadania publiczne wykonywane samodzielnie przy zapewnieniu 
możliwości uwzględniania lokalnych warunków i skierowane do podmio-
tów będących zarówno członkami tego samorządu, jak i pozostających poza 
nim, oraz podlegający nadzorowi prawnemu. 

Te cechy wydają się najistotniejsze w defi niowaniu istoty samorządu go-
spodarczego w ujęciu nauki prawa administracyjnego. Określają one bowiem 
samorząd gospodarczy jako odrębny podmiot wyposażony w zadania pub-
liczne wykonywane samodzielnie. W tym fragmencie defi nicji określa się sa-
morząd jako podmiot samodzielny wobec pozostałej administracji publicznej, 
a tym samym zawiera się implicite zakaz podporządkowywania organów tego 
samorządu aktom pochodzącym od pozostałej administracji publicznej. Wobec 
organów samorządu nie mogą inne organy administracji (rządowej lub samorzą-

291 R. Kmieciak, Samorząd..., s. 29–30. 
292 A. Matysiak, Samorząd gospodarczy w świetle koncepcji społeczeństwa obywatelskiego 

[w:] Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, pod 
red. B. Klimczak, Wrocław 2001, s. 83. 

293 R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy..., s. 30. 
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dowej) wydawać wiążących je wytycznych, okólników lub innych aktów prawa 
wewnętrznego. Tylko ustawodawca ma prawo kreowania zadań tego samorzą-
du. Poprzez posiadanie odrębnej podmiotowości prawa cywilnego samorząd ten 
będzie mógł ponosić odrębną odpowiedzialność.  

Kolejnym istotnym elementem przedstawionej defi nicji jest kształtowa-
nie składu organów poprzez demokratycznie wybrane organy, a przede 
wszystkim przez organ stanowiący. Bez zapewnienia tego warunku nie moż-
na by było mówić o jakimkolwiek samorządzie. Członkostwo w samorządzie 
gospodarczym musi opierać się na członkostwie powstającym z mocy prawa 
(np. z chwilą wpisu przedsiębiorcy do właściwego rejestru). Wydaje się, że teza 
o traktowaniu członkostwa powstającego ex lege jest najbardziej uzasadniona. 

Pewną alternatywą dla tego wymogu mogłoby być obligowanie przedsię-
biorców do uczestniczenia w istniejących organizacjach samorządu. Dla sku-
teczności wyposażenia samorządu w zadania publiczne oraz dla ich skutecznego 
wykonywania sposób uzyskania członkostwa pomiędzy nabyciem z mocy prawa 
a członkostwem obligatoryjnym nie ma jednak zasadniczego znaczenia. Mogą 
to potwierdzać przykłady samorządów zawodowych, w których regułą jest obli-
gatoryjne członkostwo powstające na skutek wniosku osoby, a nie członkostwo 
powstające ex lege. 

Członkami samorządu gospodarczego są tylko przedsiębiorcy. Ten ele-
ment różnicuje samorząd gospodarczy od innych form samorządu.

Należy także wyraźnie odróżnić członkostwo w samorządzie od adresatów 
działań samorządu. Samorząd gospodarczy może bowiem podejmować działa-
nia nie tylko wobec swoich członków, lecz także wobec osób pozostających 
poza jego członkostwem294. Taka sytuacja ma miejsce także w samorządzie tery-
torialnym, w którym zadania organów tego samorządu mogą być również adre-
sowane wobec osób niewchodzących w skład danej wspólnoty. Przykładowo 
osoba, która nie mieszka w danej gminie, a jedynie chwilowo na jej obszarze 
przebywa, jest adresatem każdego aktu prawa miejscowego obowiązującego na 
tym terenie. Analogicznie osoby prawne nietworzące wspólnoty samorządowej 
są adresatami zadań publicznych wykonywanych przez organy samorządu tery-
torialnego. 

Istotnym elementem przedstawionej defi nicji jest także wskazanie, że zada-
nia publiczne, w jakie winny być wyposażane samorządy gospodarcze, mają 
być realizowane z możliwością ich dostosowywania do lokalnych potrzeb 
i zapotrzebowań. W tym zakresie można mówić o samozarządzaniu sprawami. 
Samozarządzanie oznacza nie tyle prawo do nieograniczonego kreowania zadań 
publicznych przez organy samorządu, ile uprawnienie do dostosowywania me-

294 Także polskie regulacje z okresu dwudziestolecia międzywojennego przewidywały 
możliwość wykonywania zadań wobec osób nienależących do samorządu gospodarczego; por. 
K. Dąbrowski, Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje samorządu 
przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa 
Polskiego”, t. 10, Kraków–Lublin–Łódź 2007, s. 313. 
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tod wykonywania tych zadań295. Możliwość, prawnie zdefi niowana, dostosowy-
wania sposobów wykonywania danych zadań do potrzeb lokalnych, pozwala na 
wyodrębnienie sposobu wykonywania zadań poprzez samorząd od administracji 
rządowej. To bowiem członkowie takiego samorządu muszą mieć zagwaran-
towane prawo udziału w określeniu jak najbardziej efektywnego sposobu wy-
konywania zadań. Pozbawienie tego prawa członków samorządu prowadzi do 
zatarcia różnic w podziale na zadania wykonywane przez administrację niesa-
morządową (rządową) i samorządową. Administracja rządowa wykonuje swoje 
zadania co do zasady jednolicie i z założenia nie powinna być wyposażana w ta-
kie, których wykonywanie ma uwzględniać udział społeczności lokalnej bądź 
społeczności samorządowej. 

Tym samym nie powinno się samorządu gospodarczego wyposażać jedy-
nie w zadania o charakterze ogólnokrajowym, które mają być wykonywane 
w sposób jednolity (tzw. zadania zlecone). Jak już zwrócono na to uwagę, 
w zakresie bowiem wykonywania zadań zleconych zasadniczo nie przewiduje 
się możliwości udziału podmiotów stanowiących jego korporacyjny charakter 
w ich kształtowaniu. Tym samym równie dobrze zadania zlecone mogłyby wy-
konywać struktury administracji rządowej. 

Istotną cechą tego samorządu jest także podleganie nadzorowi prawnemu. 
Nadzór prawny to zarówno nadzór wykonywany przez uprawnione do tego usta-
wowo podmioty, jak i nadzór wykonywany na podstawie kryterium legalności. 
Nadzór ten powinien mieć charakter weryfi kacyjny.  

Można zastanawiać się nad możliwością upoważnienia członków danego sa-
morządu w prawo do samodzielnego tworzenia nowych zadań publicznych. Nie 
może to być jednak niczym nieograniczona możliwość, ale zakreślony przez su-
werena zakres spraw publicznych, w ramach których samorządy mogą kreować 
szczegółowe zadania. W przeciwnym razie samorząd stawałby się podmiotem 
przeciwstawnym ustawodawcy i mogącym w sposób nieograniczony ingerować 
w prawa i wolności chronione, i to najczęściej konstytucyjne. 

Inne kryteria podnoszone w doktrynie można uznać za mniej istotne. Zakres 
powierzanych ustawowo samorządowi gospodarczemu zadań jest cechą drugo-
rzędną. To ustawodawca decyduje, jakie zadania należy samorządowi przeka-
zać, kierując się przede wszystkim ich charakterem oraz efektywnością wyko-
nania. Niewątpliwie zadania te powinny obejmować sferę gospodarki, statystyki 
czy szkolnictwa zawodowego, ale jest to tylko katalog przykładowy. Nie można 
jednak kreować samorządu gospodarczego bez dostatecznego rozeznania, jakie 
sprawy publiczne winien on wykonywać. Najpierw bowiem powstają sprawy 
publiczne, a dopiero do ich wykonywania może być tworzony samorząd, a nie 
odwrotnie296. 

295 M. Mączyński, Samodzielność a samorządność [w:] Nadzór nad samorządem a granice 
jego samodzielności, pod red. M. Steca, M. Mączyńskiego, Warszawa 2011, s. 16–17. 

296 Takim przykładem był samorząd zawodowy utworzony jako Związek Maklerów Papierów 
Wartościowych na mocy ustawy z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 155 z późn. zm.), do którego 
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Z wyposażeniem samorządu w zadania łączy się przyznanie mu odrębnej 
podmiotowości publicznoprawnej. Przekazane bowiem zadania publiczne sa-
morząd wykonuje samodzielnie, czyli we własnym imieniu tego samorządu 
(organów samorządu). Zdolność prawna prawa publicznego i zdolność do czyn-
ności prawnych prawa publicznego są elementami składowymi podmiotowości 
publicznoprawnej. W doktrynie trafnie podnosi się, że podmiot prawa publicz-
nego to taka jednostka administrująca, w imieniu której kształtowana jest sy-
tuacja prawna podmiotów administrowanych, a sama jednostka administrująca 
posiada zdolność do władczego kreowania sytuacji prawnej podmiotów admi-
nistrowanych na podstawie regulacji ustawowej297, a zarazem podmiotowość 
publicznoprawna to zagwarantowana odrębność od państwa i samodzielność 
w wykonywaniu zadań publicznych298. Tym samym, skoro organy samorządu 
gospodarczego byłyby wyposażone w zadania publiczne wykonywane we włas-
nym imieniu i samodzielnie, to skutkowałoby to nabyciem przez nie podmioto-
wości publicznoprawnej. Podmiotowość ta jest więc skutkiem (konsekwencją) 
sposobu wyposażania w zadania organów samorządu i ich wykonywania. 

To zaś prowadzi do konstatacji, że samorząd gospodarczy jest jedną z form 
decentralizacji władzy wykonawczej. Zasady fi nansowania zadań samorządu 
oraz organów samorządu gospodarczego zawsze winny być określane wraz 
z ustawowym powierzaniem zadań publicznych. Źródłem fi nansowania tych 
zadań nie mogą być tylko opłaty jego członków, ale np. świadczenia publicz-
noprawne (np. podatki), i już kwestią techniczną jest określenie, skąd te środki 
mają pochodzić (np. z budżetu państwa, odrębnych podatków uiszczanych na 
rzecz samorządów itp.). Teoretycznie wątpliwe byłoby rozwiązanie polegające 
na fi nansowaniu samorządu gospodarczego z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, wówczas bowiem jeden samorząd fi nansowałby drugi. Niemniej 
przy ustawowo zagwarantowanych uprawnieniach do partycypacji w budżecie 
jednostki samorządu terytorialnego i takie rozwiązania są możliwe, czego przy-
kładem jest fi nansowanie izb rolniczych. Kwestie takiego fi nansowania zostaną 
odrębnie omówione w dalszej części pracy. 

Drugorzędną kwestią dla przyjętej defi nicji samorządu jest upodmiotowienie 
członków tego samorządu. To bowiem zadania, w jakie ten samorząd ma być 
wyposażony, będą wskazywały na rzeczywiste lub tylko formalne upodmioto-
wienie przedsiębiorców. 

przynależność była obowiązkowa i powstawała z chwilą wpisu do właściwego rejestru. Z dniem 
4 stycznia 1998 r. związek ten został przekształcony w stowarzyszenie działające na podstawie 
Prawa o stowarzyszeniach (art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym 
obrocie papierami wartościowymi, Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.). 

297 J. Supeł, W sprawie podmiotowości administracyjnoprawnej [w:] Prawo do dobrej 
administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Warszawa–
–Dębe 23–25.09.2002, pod red. Z. Cieślaka i Z. Niewiadomskiego, Warszawa 2003, s. 594.  

298 J. Niczyporuk, Podmiotowość administracyjnoprawna a zdolność administracyjna – 
delimitacja pojęć [w:] Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga 
pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Jackowi M. Langowi, pod red. M. Wierzbowskiego, 
J. Jagielskiego, A. Wiktorowskiej, E. Stefańskiej, Warszawa 2009, s. 281. 





4. KONSTYTUCYJNE PODSTAWY 
FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI 
SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO 

4.1. Wstęp 

W rozdziale tym zostaną przedstawione regulacje samorządu gospodarczego 
w Konstytucji marcowej, Konstytucji kwietniowej oraz obecnie obowiązującej 
ustawie zasadniczej. Celem tego rozdziału jest przedstawienie podstawowych 
zasad ustrojowych określających samorząd gospodarczy. 

4.2. Samorząd gospodarczy w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. 

Podstawy funkcjonowania samorządu gospodarczego zostały zawarte już 
w Konstytucji z dnia 17 marca 1921 r.299 Zgodnie z jej art. 68 nałożono na usta-
wodawcę obowiązek utworzenia niezależnego od samorządu terytorialnego 
samorządu gospodarczego. Samorząd gospodarczy miał być powołany dla po-
szczególnych dziedzin życia gospodarczego i funkcjonować jako: izby rolnicze, 
handlowe, przemysłowe, rzemieślnicze, izby pracy najemnej i inne. Konstytu-
cja nakładała także obowiązek przynależności izb samorządu gospodarczego do 
Naczelnej Izby Gospodarczej Rzeczypospolitej. Ustawy miały określić zasady 
i zakres współpracy izb samorządu gospodarczego oraz Naczelnej Izby Gospo-
darczej z władzami państwowymi w zakresie kierowania życiem gospodarczym 
i zamierzeń ustawodawczych. 

299 Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. R.P. Nr 44, 
poz. 267 z późn. zm.), zwana dalej w skrócie „Konstytucją marcową”. 
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Regulacja ta szeroko określała podstawy funkcjonowania samorządu gospo-
darczego. Samorząd ten stał się jedną z form realizacji zadań publicznych. Za-
dania te Konstytucja marcowa określiła następująco: 

a) kierowanie życiem gospodarczym;
b) udział w zamierzeniach ustawodawczych władzy państwowej w zakresie 

życia gospodarczego. 
Zadań tych samorząd nie wykonywał samodzielnie, ale współdziałał z wła-

dzami państwowymi. 
Wprawdzie Konstytucja marcowa nie regulowała kwestii członkostwa w sa-

morządzie gospodarczym, ale w związku z jego niewątpliwie publicznopraw-
nym charakterem300 przynależność ta następowała z mocy prawa301. 

Charakterystyczną cechą konstytucyjnej regulacji było obowiązkowe powo-
łanie, w drodze ustawy, poszczególnych organizacji samorządu gospodarczego 
w podziale na poszczególne gałęzie gospodarki. Odrębnie miały powstać izby 
rolnicze, izby handlowe, izby przemysłowe, izby rzemieślnicze, izby pracy na-
jemnej i inne izby. Wszystkie te izby miały funkcjonować jako samorząd go-
spodarczy. Charakterystyczne było także bardzo szerokie określenie przedmiotu 
działalności reprezentowanej przez poszczególne izby. Obok takich izb jak rol-
nicze, przemysłowe czy handlowe, mianem samorządu gospodarczego określa-
no także izby wolnych zawodów, a nawet izby pracy najemnej302. Zwłaszcza 
w tym ostatnim przypadku uznanie za samorząd gospodarczy również organi-
zacji skupiających pracowników (osoby wykonujące pracę najemną) wydaje się 
co najmniej problematyczne303. Również w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego podnoszono krytyczne głosy za tak szerokim ujęciem samorządu go-
spodarczego, wskazując, że bardzo niejasna i nieprzemyślana była koncepcja 
tworzenia izb pracy w ramach samorządu gospodarczego304. Izby pracy miały 
skupiać tylko pracowników, a adresatami rozstrzygnięć izb pracy mieliby być 
tylko pracownicy, a nie pracodawcy; ich przedmiot działania miał obejmować 

300 Tak SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 stycznia 1932 r., II K 1110/31, OSN(K) 1932, 
nr 4, poz. 77.

301 K. Dąbrowski, Izby przemysłowo-handlowe Drugiej Rzeczypospolitej jako instytucje 
samorządu przemysłowo-handlowego. Ujęcie doktrynalne i konstytucyjne, „Studia z Dziejów 
Państwa i Prawa Polskiego”, t. 10, Kraków–Lublin–Łódź 2007, s. 306. 

302 Które jednak, tak jak Naczelna Izba Gospodarcza, nigdy nie powstały; por. K. Dąbrowski, 
Izby przemysłowo-handlowe..., s. 310; G. Wilk-Jakubowski, Podstawy..., s. 86–96, przedstawia 
liczne próby ustawodawcze powoływania izb pracy już od 1919 r., które miały pełnić pewne 
funkcje samorządu pracowniczego i wpisywać się w system ustrojowy na wzór izb parlamentu. 

303 Takie izby były jednak tworzone w innych państwach – w Wielkim Księstwie Luksemburg 
ustawą z 4 kwietnia 1924 r. utworzono pięć izb zawodowych: izbę rolniczą, rzemieślniczą, 
handlową, urzędników prywatnych, robotników (Loi dn. 4 avril 1924, Portant création de chambres 
professionnelles á bas eléctive) – za: J. Panejko, Ustrój samorządu terytorjalnego w Polsce [w:] W.L. 
Jaworski, Projekt Konstytucji, Kraków 1928, s. 326; J. Panejko, Samorząd porównawczy, Kraków 
1928, s. 10–11. Także w Austrii samorząd gospodarczy obejmuje odrębną Izbę Pracowników; por. 
P. Sarnecki, System konstytucyjny Austrii, Warszawa 1999, s. 30. 

304 M. Święcicki, Związki zawodowe i izby pracy w ustawach i projektach ustaw z lat 1918–
–1939, „Zeszyty Naukowe SGPiS” 1959, z. 15, s. 164. 
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wyłącznie problemy życiowe pracowników, a nie sprawy z zakresu ustawo-
dawstwa pracy305. Należy jednak stwierdzić, że polska regulacja konstytucyj-
na nie była odosobnionym sposobem unormowania samorządu gospodarczego. 
Przykładowo system prawny Włoch w okresie 1922–1943 regulował istnienie 
systemu tzw. korporacjonizmu, którego cechą była hierarchicznie zbudowana 
struktura organizacji grupujących pracowników i przedsiębiorców. Najniższą 
jednostkę stanowiła monopolistyczna reprezentacja zawodowa danego okręgu 
pod nazwą syndykatu, która posiadała liczne uprawnienia publicznoprawne. 
Odrębne syndykaty tworzyli przedsiębiorcy i pracownicy. Syndykaty te wcho-
dziły w skład korporacji będącej organizacją publicznoprawną, reprezentującą 
wszystkie czynniki produkcji. Wewnątrz syndykatu miało następować wyrów-
nywanie sprzecznych interesów zawodowych306.  

4.3. Samorząd gospodarczy w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r. 

Z dniem 24 kwietnia 1935 r. weszła w życie Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 
kwietnia 1935 r.307 Zgodnie z jej art. 72 ust. 2 lit. c samorząd gospodarczy był częś-
cią administracji państwowej, na równi z administracją rządową i samorządem 
terytorialnym. Tylko kolejność, w jakiej Konstytucja kwietniowa wymieniała po-
szczególne części składowe administracji państwowej, pozwala się domyślać, że 
samorząd gospodarczy był najmniejszą częścią administracji państwowej, a więc 
zakres zadań państwowych przekazanych temu samorządowi do wykonywania 
winien być mniejszy niż ten przekazany administracji rządowej i samorządowi te-
rytorialnemu. Konstytucyjna regulacja samorządu gospodarczego znalazła swoje 
odzwierciedlenie w art. 76 Konstytucji kwietniowej. Zgodnie z art. 76 ust. 1 tej 
Konstytucji samorząd gospodarczy powoływany był dla poszczególnych dziedzin 
życia gospodarczego. Samorząd ten obejmował izby rolnicze, izby przemysłowo-
-handlowe, izby rzemieślnicze, izby pracy, izby wolnych zawodów oraz inne 
zrzeszenia publicznoprawne. Poszczególne jednostki tego samorządu (izby lub 
zrzeszenia) miały charakter podmiotów prawa publicznego. Konstytucja kwiet-
niowa nie określała charakteru zadań publicznych przekazywanych samorządowi 
gospodarczemu, poza dość ogólnym stwierdzeniem wskazującym na powołanie 
tego samorządu dla poszczególnych dziedzin życia gospodarczego. 

Struktura samorządu gospodarczego była dwustopniowa: szczebel pod-
stawowych jednostek tego samorządu stanowiły izby i zrzeszenia, a szczebel 
wyższy – ogólnokrajowy – tworzony był przez związki tych jednostek. W tym 

305 J. Hubert, Krótki zarys prawodawstwa pracy [w:] Prawo pracy. Część teoretyczna, Poznań 
1931, s. 25.

306 Z. Grelowski, Samorząd..., s. 57–58. 
307 Dz.U. Nr 30, poz. 227, zwana dalej Konstytucją kwietniową.
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drugim przypadku łączenie izb w związki uzależnione było od ustaw, podobnie 
jak fakultatywność nadania tym związkom osobowości publicznoprawnej. Wy-
jątkową pozycję Konstytucja kwietniowa przypisywała Naczelnej Izbie Gospo-
darczej. Izba ta została wyposażona przez Konstytucję w następujące zadania: 
rozważanie zagadnień dotyczących całokształtu życia gospodarczego, opinio-
wanie projektów ustaw gospodarczych oraz harmonizowanie poczynań w po-
szczególnych gałęziach gospodarstwa narodowego (art. 76 ust. 3 Konstytucji 
kwietniowej) 308. 

Nadzór nad działalnością jednostek samorządu gospodarczego wykonywała 
Rada Ministrów poprzez powołane do tego organy (art. 76 ust. 4 Konstytucji 
kwietniowej). Konstytucja nie określała kryterium nadzoru. 

4.4. Samorząd gospodarczy w Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. 

W uchwalonej 22 lipca 1952 r. Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej309 nie przewidywano jakiejkolwiek formy samorządu, a tym samym także 
samorządu gospodarczego310. Nie oznacza to jednak, że obowiązujące wówczas 
ustawodawstwo zwykłe nie regulowało żadnej formy samorządu gospodarcze-
go. Istniał samorząd rzemieślniczy, który jako jedyny z zakresu samorządów 
gospodarczych nieprzerwanie obowiązywał przez cały okres Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej. 

Jedynie w art. 12 Konstytucji lipcowej zapewniono uznanie i ochronę na 
podstawie obowiązujących ustaw indywidualnej własności i prawa dziedzicze-
nia ziemi, budynków i innych środków produkcji należących do chłopów, rze-
mieślników i chałupników. Konstytucyjna ochrona prawa własności i prawa do 
dziedziczenia środków produkcji należących do rzemieślników nie obejmowała 
samorządu rzemieślniczego. 

Zmiana Konstytucji lipcowej z dniem 14 lutego 1976 r.311 spowodowała 
znowelizowanie jej art. 10 poprzez dodanie pkt 3, zgodnie z którym Polska 
Rzeczpospolita Ludowa w trosce o wyżywienie narodu zobowiązała się m.in. 
do popierania rozwoju samorządu rolniczego, a zwłaszcza kółek rolniczych i ich 
spółdzielni312. Taka konstytucyjna regulacja nie doprowadziła jednak do powo-

308 K.W. Kumaniecki, Nowa konstytucja polska, Kraków 1935, s. 46.
309 Ustawa z dnia 22 lipca 1952 r. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. 

Nr 33, poz. 232 z późn. zm.), zwana dalej „Konstytucją lipcową”.
310 W. Czyżowicz, Samorządy..., s. 50.
311 Ustawa z dnia 10 lutego 1976 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

(Dz.U. Nr 5, poz. 79).
312 W tekście jednolitym Konstytucji opublikowanym w Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36, została 

zmieniona numeracja i treść dotychczasowego art. 10 – została przypisana do art. 15. Znamienne 
było to, że przez pojęcie samorządu rolniczego w konstytucji rozumiano dobrowolne kółka rolnicze.
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łania jakichkolwiek jednostek samorządu rolniczego; działalność kółek rolni-
czych bardziej przypominała funkcjonowanie przedsiębiorstw uzależnionych od 
subsydiowania rządowego niż od inicjatywy członków tych kółek.  

Kolejna zmiana nastąpiła z dniem 31 grudnia 1989 r.313 Wówczas weszła 
w życie istotna nowelizacja obowiązującej Konstytucji lipcowej, która nadała 
nową treść wielu jej przepisom, w tym także art. 5. Zgodnie z tym przepisem 
Rzeczpospolita Polska zagwarantowała udział samorządu terytorialnego w spra-
wowaniu władzy oraz swobodę działalności innych form samorządu. Skreślono 
art. 15 gwarantujący popieranie rozwoju samorządu rolniczego, który po likwi-
dacji w 1946 r. i tak do końca 1995 r. nie został utworzony. 

Dopuszczając swobodę działania innych niż samorząd terytorialny form sa-
morządu, Konstytucja lipcowa nie regulowała ani zakresu tej działalności, ani 
też nie traktowała tych innych form samorządu jako formy udziału w wykony-
waniu zadań publicznych. 

4.5. Samorząd gospodarczy w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 1997 r. 

Obecnie obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie reguluje 
wprost pozycji samorządu gospodarczego, posługuje się jednak w jednym arty-
kule terminem „samorząd gospodarczy”. 

Podstawowe znaczenie dla regulacji tego rodzaju samorządu przypisuje się 
art. 17 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym umożliwiono tworzenie w dro-
dze ustawy innych niż samorząd zawodowy rodzajów samorządu. Na uwagę za-
sługuje posłużenie się pojęciem samorządu wyrażonego w liczbie pojedynczej. 
Logiczną konsekwencją takiego zapisu powinno być uznanie, że ustrojodawca 
uznaje istnienie jednego samorządu, ale o różnych rodzajach. Rodzajem samo-
rządu jest samorząd terytorialny (art. 15 i 16 Konstytucji RP), samorząd zawo-
dowy (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) oraz inne, już nienazwane wprost rodzaje 
samorządu (art. 17 ust. 2 Konstytucji RP). Utworzone w drodze ustawy inne 
rodzaje samorządu nie mogą jednak naruszać wolności wykonywania zawodu 
ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.  

Wprawdzie przytoczona treść regulacji konstytucyjnej wyraźnie wskazuje, 
że ustawodawca nie nazwał innych rodzajów samorządu mianem samorządu 
gospodarczego, to jednak w doktrynie prawa powszechnie się przyjmuje, że 

313 Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
(Dz.U. Nr 75, poz. 444).
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owymi „innymi rodzajami samorządu” jest właśnie samorząd gospodarczy314 
lub specjalny315. 

Analizując konstytucyjną regulację samorządu gospodarczego, należy skon-
centrować się na treści i znaczeniu podstawowych zasad ustrojowych: decentra-
lizacji, pomocniczości, jawności i samorządności. Konstytucja nie wprowadza 
bowiem defi nicji samorządu jako takiego, poprzestając na odrębnym zdefi nio-
waniu istoty samorządu terytorialnego316 i samorządu zawodowego317. Omówie-
nie bowiem tych zasad pozwoli na dokonanie wykładni ustrojowej (zawartej 
w Konstytucji RP) pozycji tej formy samorządu. 

4.5.1. Zasada pomocniczości 

Zasada pomocniczości jest uznawana za podstawę prawnoustrojową przekazy-
wania zadań państwa podmiotom niepublicznym318 i w związku z tym zostanie 
omówiona jako pierwsza. 

Idea subsydiarności znana była już od okresu starożytnej Grecji. Nawiązy-
wali do niej Arystoteles, później św. Tomasz z Akwinu, Athusius, Hegel319. 

Jednym z pierwszych dokumentów, w którym istotna treść tej zasady została 
wyrażona, jest encyklika Quadragesimo Anno, zgodnie z którą zakazywano od-
bierania jednostkom i przekazywania społeczeństwu tego wszystkiego, co mog-
ły one wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami. Jak podkreślano, nie 
było słuszne zabieranie mniejszym i niższym społecznościom i przekazywanie 
społecznościom większym i wyższym tych zadań, które same mogły spełniać 
i wykonywać. Każda czynność społeczna powinna mieć ze swego celu i ze swej 
natury charakter pomocniczy i wspomagać poszczególne społeczności całego 
organizmu społecznego, a nie je niszczyć lub wchłaniać320. 

314 S. Bugajewski, Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne [w:] 
Wolność zrzeszania się w Polsce, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2008, s. 203. 

315 K. Prokop, Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego [w:] 
Prawo konstytucyjne, pod red. M. Grzybowskiego, Białystok 2009, s. 82.

316 Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 Konstytucji RP z mocy prawa ogół mieszkańców każdej jednostki 
zasadniczego podziału kraju stanowi wspólnotę samorządową, która uczestniczy w sprawowaniu 
władzy publicznej poprzez wykonywanie – w ramach ustaw – we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność istotnej części zadań publicznych. 

317 Istota samorządów zawodowych polega na reprezentowaniu osób wykonujących zawody 
zaufania publicznego i sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania 
publicznego w granicach interesu publicznego i dla ochrony tych zawodów (art. 17 ust. 1 Konsty-
tucji RP). 

318 P. Wilczyński, Podmioty niepubliczne w sferze administracji publicznej, PiP 2002, 
z. 2, s. 49–50; M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne [w:] Koncepcja systemu prawa 
administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007, s. 102. 

319 Ch. Millon-Delson, Zasada subsydiarności – założenia, historia, problemy współczesne 
[w:] Subsydiarność, pod red. D. Mielczarka, Warszawa 1998, s. 32–36. 

320 Encyklika Papieża Piusa XI Quadragesimo Anno (O chrześcijańskim ustroju społecznym) 
z 15 maja 1931 r., Warszawa 2002, s. 36–37.
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W kolejnej encyklice Mater et magistra wskazano, że właściwością współ-
czesnych czasów jest stałe zwiększanie się kompetencji instytucji publicznych. 
Przyczyn tego doszukiwano się m.in. w tym, że dobro wspólne wymagało po-
wierzenia władzom publicznym coraz większych zadań, choć i w tym zakresie 
wskazywano na konieczność przestrzegania „zasady pomocniczości”. Zgodnie 
z tą zasadą państwu i innym instytucjom prawa publicznego wolno zwiększać 
swą własność tylko w takiej mierze, w jakiej domaga się tego oczywista i praw-
dziwa potrzeba dobra wspólnego. Wskazywano w tej encyklice, że państwo oraz 
inne instytucje publiczne winny powierzać wykonywanie swych przedsięwzięć 
gospodarczych tym obywatelom, którzy wyróżniają się wybitną fachowością 
i wzorową uczciwością, a swe obowiązki wobec państwa spełniają jak najbar-
dziej lojalnie, a ich działalność powinna podlegać stałemu i wnikliwemu nadzo-
rowi, tak aby władza gospodarcza w państwie nie skupiała się w rękach niewielu, 
gdyż byłoby to niewątpliwie sprzeczne z najwyższym dobrem państwa321. Dalej 
w encyklice tej podkreślono znaczenie zasady pomocniczości poprzez wskaza-
nie, że dbając więc o dobro całego kraju, władze państwowe powinny troszczyć 
się usilnie o równomierny w miarę możliwości rozwój rolnictwa, przemysłu 
i usług. Należy przy tym trzymać się zasady, że mieszkańcy terenów opóźnio-
nych w rozwoju powinni sami czuć się głównymi twórcami postępu w dziedzi-
nie gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Ci bowiem są godni miana obywateli, 
którzy sami wnoszą główny wkład w dzieło poprawy swego losu. Trzeba, aby do 
równomiernej rozbudowy gospodarczej w skali krajowej przyczyniali się także 
w miarę możliwości właściciele kapitału i przedsiębiorstw. Dlatego też – w myśl 
zasady pomocniczości – władze państwowe powinny wspierać i pobudzać ini-
cjatywę osób prywatnych, a to w ten sposób, że będą, jeśli się to tylko okaże 
możliwe, pozwalać im na wykonywanie zaplanowanych zadań322. Mając to na 
uwadze, należy wskazać, że rozumienie zasady pomocniczości w ujęciu nauk 
Kościoła rzymskokatolickiego bardzo wyraźnie akcentuje podmiotowość i od-
powiedzialność jednostki oraz struktur najbliższych jednostce, które powinny 
być wyposażane w takie instrumenty działania, aby mogły zaspokoić potrzeby 
samych jednostek. Rola państwa sprowadza się do właściwego podziału zadań 
wykonywanych na rzecz jednostek i przejmowania tych zadań, których same 
jednostki i ich wspólnoty nie mogą prawidłowo wykonać. Zasada pomocniczo-
ści akcentuje także zasadę solidaryzmu społecznego.  

Zasada pomocniczości ma nie tylko kontekst religijny. Zasadę subsydiarno-
ści zawiera także art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana)323: 
wykonanie kompetencji Unii podlega zasadom pomocniczości i proporcjonal-
ności. Zgodnie z zasadą pomocniczości w dziedzinach, które nie należą do wy-
łącznej kompetencji Unii, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w ta-
kim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte 

321 Encyklika Papieża Jana XXIII Mater et magistra (O współczesnych przemianach 
społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej) z 15 maja 1961 r., Wrocław 2007, s. 48.

322 Ibidem, s. 63. 
323 Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r., C 326/13.
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w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie 
centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub 
skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na pozio-
mie Unii. Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem 
w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, a parlamenty 
narodowe czuwają nad przestrzeganiem zasady pomocniczości zgodnie z proce-
durą przewidzianą w tym protokole. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres 
i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnię-
cia celów traktatów. Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie 
z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności. 

Konstytucja RP z 1997 r. reguluje zasadę pomocniczości w preambule 
w następujący sposób: „(...) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczy-
pospolitej, (...) ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa 
podstawowe dla państwa oparte na (...) zasadzie pomocniczości umacniającej 
uprawnienia obywateli i ich wspólnot (...)”, ale najważniejsza część w tym za-
kresie regulacji preambuły sprowadza się do zwrotu: zasada pomocniczości 
umacnia uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Taka treść jednak nie defi niuje 
samej zasady pomocniczości, a w szczególności nie formułuje wprost odpo-
wiedzi na pytanie, w jaki sposób lub co ma umacniać uprawnienia obywateli 
i ich wspólnot. Umacnianie obywateli i ich wspólnot to jednak nic innego jak 
przyznawanie im uprawnień. Tylko dzięki prawom zarówno obywatele, jak i ich 
wspólnoty są mocniejsze w tym znaczeniu, że mogą skuteczniej podejmować 
działania, wyrażać swoje stanowisko, które winno być respektowane przez inne 
podmioty – a w szczególności przez organy państwa. 

W stosunku do obywateli Konstytucja RP już w rozdziale II reguluje wol-
ności i prawa wraz ze środkami ochrony wolności i praw, a także obowiązki324. 
Konstytucyjny zakres regulacji wolności i praw obywateli, w tym konstytucyj-
ne samoograniczenie się ustawodawcy w zakresie możliwości uszczuplenia ich 
korzystania do granicy istoty wolności i praw, stanowi nawiązanie i realizację 
zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli. 

Tak jak w stosunku do obywateli, tak treścią zasady pomocniczości w stosun-
ku do wspólnot powinny być regulacje określające zasady przyznawania upraw-
nień takim wspólnotom. Nieprzypadkowo wspólnota pojawia się w art. 16 ust. 1 
Konstytucji RP jako wspólnota samorządowa. Wspólnota samorządowa stanowi 
istotę jednostki samorządu terytorialnego i przepisy Konstytucji wprost wskazu-
ją, że jednostki te uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej. Tym samym 
treścią zasady pomocniczości jest przekazywanie wspólnotom samorządowym 
istotnej części zadań publicznych przez władzę ustawodawczą, a skutkiem tego 
przekazywania będzie umocnienie uprawnień owych wspólnot325. 

324 Art. 30–86 Konstytucji RP. 
325 W.J. Wołpiuk, Konstytucyjne zasady partycypacji zbiorowości w sprawach publicznych 

[w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, pod red. B. Klimczak i A. Matysiaka, Wrocław 2005, 
s. 16–17, wyraźnie akcentuje, że przynajmniej podstawowe zasady konstytucyjne skierowane 
zostały do „każdego” podmiotu, zarówno obywatela, jak i odrębnej podmiotowo zbiorowości. 
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Konstytucja RP posługuje się pojęciem wspólnoty tylko w odniesieniu do 
jednostek samorządu terytorialnego326, poza jednym przypadkiem – odwołaniem 
się do wspólnoty jako narodu327. Rodzi to kolejne pytanie, a mianowicie czy 
zasada pomocniczości obejmuje inne wspólnoty niż wspólnoty samorządu tery-
torialnego? 

Przytoczony fragment preambuły Konstytucji RP wyraźnie określa, że za-
sada pomocniczości jest jednym z fi larów regulacji konstytucyjnej jako zbioru 
praw podstawowych dla państwa. Tym samym podkreślono jej istotne znaczenie 
jako jednego z fundamentów regulacji funkcjonowania państwa z wyraźnym 
sprecyzowaniem podstawowej funkcji tej zasady: umacniania uprawnień oby-
wateli i ich wspólnot328.  

Samo odwołanie się do tej zasady tylko w preambule Konstytucji RP po-
zwala postawić pytanie o jej moc obowiązywania. Wprawdzie w doktrynie pra-
wa, a w szczególności prawa konstytucyjnego, charakter prawny preambuły do 
Konstytucji RP nie jest traktowany w sposób jednolity, to jednak różnica poglą-
dów w zakresie znaczenia zasady pomocniczości nie jest krańcowo odmienna, 
choć należy wskazać, że nawet w obrębie każdego z przedstawionych stanowisk 
głoszone są niejednolite poglądy329. 

Według pierwszego z takich stanowisk preambuła ma wyraźnie prawne zna-
czenie, a jej postanowienia mają głęboką zawartość normatywną330. Zwolennicy 
tego stanowiska (dodatkowo różniący się także między sobą) wskazują, że skoro 
preambuła stanowi część aktu prawnego, to nie ma podstaw do odmawiania jej 
normatywnego charakteru331, a ponadto za takim rozumieniem preambuły prze-
mawia domniemanie jej normatywności, skoro treść preambuły mogłaby być 
ujęta także w jej artykuły332. W ramach tej grupy poglądów dopuszcza się uzna-
nie, że tylko pewna część preambuły może nie mieć charakteru normatywnego, 

326 Art. 16 ust. 1, art. 166 ust. 1, art. 170 Konstytucji RP.
327 To odwołanie zawarte jest także w preambule Konstytucji RP „(...) my, naród Polski – 

wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, (...) złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami 
rozsianymi po świecie (...)”. 

328 Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009, 
s. 130. 

329 Szerzej M.E. Stefaniuk, Preambuła aktu normatywnego w doktrynie oraz w procesie 
stanowienia i stosowania polskiego prawa w latach 1989–2007, Lublin 2009.

330 K. Complak, Preambuła [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji 
RP z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 9–13; I. Lipowicz, Konstytucyjna pozycja 
samorządu terytorialnego [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP 
z 1997 roku, pod red. J. Bocia, Wrocław 1998, s. 43; J. Jendrośka, Obowiązek konsultowania 
organizacji pozarządowych a nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Podstawy prawne 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 1999, s. 75; 
B. Banaszak [w:] Konstytucja RP. Komentarz, Preambuła, nb 1, Warszawa 2012, s. 4–5; A. Bałaban, 
Prawny charakter wstępu do polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku [w:] W kręgu zagadnień 
konstytucyjnych. Profesorowi Eugeniuszowi Zwierzchowskiemu w darze, pod red. M. Kudeja, 
Katowice 1999, s. 118; P. Wilczyński, Podmioty..., s. 50. 

331 S. Rozmaryn, Ustawa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1964, s. 134–135; 
A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1977, s. 158. 

332 B. Banaszak, A. Preisner, Prawo konstytucyjne. Wprowadzenie, Wrocław 1996, s. 34. 
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a za taką uznaje się informację o genezie historycznej lub zapisane w preambule 
wartości333. 

Drugie, przeważające w doktrynie stanowisko zakłada, że wprawdzie z treści 
preambuły do Konstytucji RP nie można wyprowadzać norm prawnych w ścis-
łym tego słowa znaczeniu, to jednak dostarcza ona autentycznej wypowiedzi 
ustrojodawcy i wskazówek co do zgodnych z jego intencjami kierunków inter-
pretacji przepisów części normatywnej Konstytucji334 i określenia systemu war-
tości wynikającego z Konstytucji335. 

Dla ścisłości należy wskazać, że prezentowany jest także taki pogląd, w któ-
rym neguje się jakikolwiek prawny charakter preambuły (wstępu do aktu nor-
matywnego) i wskazuje się, że należy go traktować jako materiał pozbawiony 
jakiegokolwiek waloru prawnego336. 

Wydaje się, że najtrafniejszym jest drugi z zaprezentowanych poglądów. Nie-
wątpliwie zasada pomocniczości, poprzez jej wyraźne zaakcentowanie w Kon-
stytucji, została wprowadzona do obiegu prawnego. Jest jednak ona skierowana 
przede wszystkim do ustawodawcy, bo to ustawodawca jest zobowiązany do 
umacniania uprawnień wspólnot poprzez przekazywanie im zadań publicznych 
do wykonywania. Zasada ta zaliczana jest do jednej z zasad ustrojowych. Oko-
liczność, że zasada pomocniczości jest częścią porządku prawnego, nie przesą-
dza jeszcze o jej normatywnym charakterze. 

Należy dodatkowo postawić pytanie: czy zasada pomocniczości obowiązu-
je w charakterze dyrektywy (normy dyrektywalnej) czy też normy opisowej? 
Odpowiadając na tak postawione pytanie, trzeba w pierwszej kolejności zapre-
zentować poglądy przedstawicieli doktryny na tę kwestię. Prezentowane jest 
stanowisko, zgodnie z którym zasada pomocniczości nie jest traktowana jako 
zasada normatywna, ale jako zasada dynamiczna, reguła postępowania, zasada 
„w ruchu”, z której wynika w sposób jednoznaczny tylko podział zadań i odpo-
wiedzialności pomiędzy szczeble władzy publicznej oraz między tymi szczebla-
mi a podmiotami niepublicznymi337. 

333 K. Complak, Preambuła..., s. 9; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, 
Warszawa 2008, s. 42–43. 

334 Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
335 L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 42; P. Sarnec-

ki, Systematyka konstytucji [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, pod red. J. Trzcińskiego, 
Warszawa 1997, s. 25; P. Winczorek, Sporna kwestia preambuły [w:] Dyskusje konstytucyjne, War-
szawa 2006, s. 115–116; A. Wiktorowska, Zasada subsydiarności [w:] Instytucje współczesnego 
prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 
2001, s. 759.  

336 A. Gwiżdż, Struktura wewnętrzna ustawy [w:] Postępowanie ustawodawcze w polskim pra-
wie konstytucyjnym, pod red. J. Trzcińskiego, Warszawa 1994, s. 112; wcześniej także J. Lande, 
Nauka o normie prawnej, „Annales UMCS” 1956, sectio G, vol. III, s. 12–13; F. Studnicki, O dog-
matyce prawa, PiP 1957, z. 7–8, s. 120. 

337 M. Kulesza, Zasada subsydiarności jako klucz do reform ustroju administracyjnego państw 
Europy Środkowej i Wschodniej (na przykładzie Polski) [w:] Subsydiarność, pod red. D. Milczarek, 
Warszawa 1998, s. 125–126. 
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Według innego stanowiska zasada pomocniczości zapisana w preambule 
Konstytucji RP jest jedną z zasad normatywnych338, a jej naruszenie traktowane 
jest w orzecznictwie jako naruszenie prawa339. Nie ma więc jednolitości zapatry-
wań na to zagadnienie. 

Podział ten nawiązuje do podziału norm prawnych na normy w znaczeniu 
dyrektywalnym i opisowym340. Zasadne wydaje się założenie, zgodnie z którym 
wynikająca z preambuły Konstytucji RP zasada pomocniczości ma charakter 
zasady prawnej, ponieważ została ona sformułowana w tekście aktu normatyw-
nego (preambuła Konstytucji) i w sposób bezpośredni wyznacza krąg jej adre-
satów (adresatem jest przede wszystkim suweren, czyli naród reprezentowany 
przez władzę ustawodawczą), opisuje zadania do spełnienia (przekazywanie za-
dań publicznych wspólnotom) i okoliczności, w których dane zadanie ma być 
wykonane (przekazywanie zadań wówczas, gdy spowoduje to umocnienie tych 
wspólnot). 

Nawet jednak tak przyjęte założenie nie zawsze pozwala na precyzyjne przy-
pisanie danej zasady prawnej do jednej z tych grup i wydaje się, że dotyczy 
także konstytucyjnie uregulowanej zasady pomocniczości. 

Zasada pomocniczości nakazująca przekazywanie zadań publicznych wspól-
notom obywateli celem umocnienia tych wspólnot może być przedstawiana jako 
zasada w znaczeniu opisowym. Zasada prawna w znaczeniu opisowym oznacza 
bowiem wzorzec ukształtowania określonego przedmiotu unormowania, wska-
zujący sposób rozstrzygnięcia określonej kwestii, wyróżnionej z określonego 
punktu widzenia341. Wzorzec ten może być sprawozdawczo odtworzony lub 
projektowany. Tym samym zasada ta w znaczeniu opisowym to pewien sposób 
postępowania, mający na celu ukształtowanie pewnego „przedmiotu unormo-
wania”, którym może być instytucja lub zespół instytucji, i to ukształtowanie 
dokonuje się poprzez ustanowienie odpowiednich norm prawnych342. 

Natomiast zasada prawna w znaczeniu dyrektywalnym to nakaz lub zakaz 
określonego postępowania danego podmiotu343, przy czym wśród dyrektyw 
można wyróżnić dyrektywy celowościowe, którymi są wypowiedzi wskazujące, 
jak należy postąpić, jeżeli chce się poprzez swoje postępowanie osiągnąć okre-
ślony stan rzeczy344. W tym ujęciu zasada pomocniczości mogłaby być zaliczona 
do zasad dyrektywalnych celowościowych. Różnica pomiędzy zasadą prawną 

338 L. Garlicki, Wstęp [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. 
L. Garlickiego, t. V, Warszawa 2007, s. 16. 

339 Wyrok NSA z dnia 4 czerwca 2001 r., II SA/Kr 911/01, niepubl., z glosą K. Bandarzewskiego, 
ST 2002, nr 6, s. 49–60.

340 S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, 
Warszawa 1974, w szczególności s. 9–24, 28–48, 57–58 i 107–111. 

341 M. Zieliński, Rola pojęcia „zasad prawa” w prawodawstwie polskim [w:] S. Wronkowska, 
M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, s. 43. 

342 M. Zieliński, Rola pojęcia..., s. 38. 
343 Z. Ziembiński, Wyjaśnienia wstępne [w:] S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, 

Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974, s. 14. 
344 Ibidem, s. 15. 
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w znaczeniu opisowym a zasadą prawną w znaczeniu dyrektywy celowościowej 
jest bardzo płynna i zasadniczo sprowadza się do dokonania oceny prawdziwo-
ści lub fałszywości zasady w znaczeniu dyrektywy celowościowej. Fałszywa 
(chybiona) dyrektywa celowościowa to taka dyrektywa, w której nie występuje 
związek pomiędzy określonym postępowaniem a powodowanym przez to po-
stępowanie skutkiem345. Wydaje się, że takiego związku wobec regulacji zasady 
pomocniczości w preambule Konstytucji RP co do zasady nie ma. Tym samym 
należy opowiedzieć się za rozumieniem zasady pomocniczości jako zasady 
w znaczeniu opisowym. 

Czy w związku z tym ustawowe przekazywanie zadań publicznych na rzecz 
wspólnot obywateli umacnia te wspólnoty? Na tak postawione pytanie należy 
udzielić pozytywnej odpowiedzi, pamiętając jednak, że dotyczy ona tylko samej 
zasady, a nie praktycznego jej stosowania. Nawet przekazując zadania publiczne 
do wykonywania wspólnotom, nie przekazuje się im np. dodatkowych czy wy-
starczających środków fi nansowych na ich wykonywanie, a to w konsekwencji 
zazwyczaj nie prowadzi do realnego umocnienia pozycji takiej wspólnoty, a co 
najwyżej czyni ją odpowiedzialną za wykonanie zadań, których prawidłowo 
wykonać nie może.  

Zasada pomocniczości zakłada, że w pierwszej kolejności kompetencje 
i zdolność do działania powinny być przypisywane podmiotom społecznym, 
a dopiero wówczas, gdy działania takich podmiotów okażą się niewystarczające, 
należy je przypisywać bardziej złożonym instytucjom społecznym, a w ostatniej 
kolejności, gdy żadna instytucja społeczna nie będzie skuteczna w wykonywa-
niu kompetencji – organom państwa346.  

Powszechnie przyjmuje się w doktrynie, że zasada pomocniczości powin-
na być analizowana na trzech płaszczyznach: 1) jako zasada pozwalająca na 
określenie istoty zadań publicznych; 2) jako zasada pozwalająca na dokona-
nie podziału zadań publicznych pomiędzy poszczególne szczeble władz pub-
licznych oraz 3) jako określenie podstawowych zasad wykonywania zadań
publicznych347. Odnosząc się w szczególności do drugiego z wymienionych 
aspektów rozumienia tej zasady, należy wskazać, że subsydiarność ujęta jako 
zasada podziału zadań publicznych pomiędzy poszczególne szczeble władz 
publicznych zawiera dyrektywę zobowiązującą ustawodawcę do kierowania za-
dań zgodnie z dekoncentracją i decentralizacją władzy publicznej, a jedynymi 
kryteriami dokonywania podziału zadań winny być powinność, celowość i po-
żyteczność348. Nie zawsze jednak podział zadań publicznych winien być doko-
nywany tylko pomiędzy szczeble już istniejącej władzy publicznej (administra-
cji publicznej). Zadania można dzielić pomiędzy „wspólnoty”, powierzając je 

345 Ibidem. 
346 Ch. Millon-Delson, Zasada..., s. 31; A. Wiktorowska, Zasada..., s. 762–764; F. Saint- 

-Quen, Podział władzy w demokracji europejskiej, ST 1991, nr 6, s. 4.
347 H. Izdebski, Samorząd..., s. 130. 
348 A. Wiktorowska, Zasada..., s. 764. 
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w miarę możliwości „wspólnotom mniejszym”, a nie „większym”349, z tym że 
do grupy „wspólnot” nie zalicza się wspólnot samorządu terytorialnego oraz 
wspólnoty ogólnonarodowej350.  

Istotne znaczenie w odniesieniu do tematu tej pracy ma także analiza tej za-
sady w kontekście pierwszego z wymienionych aspektów, tj. określenia istoty 
zadań publicznych. Zasada pomocniczości rozumiana jako umacniająca upraw-
nienia obywateli i ich wspólnot wyraźnie zakłada, że to na państwie (admini-
stracji publicznej) ciąży obowiązek zagwarantowania i umacniania uprawnień 
obywateli w takim zakresie, w jakim ma to służyć zaspokojeniu przez nich 
swoich potrzeb. Tym samym to obywatel i jego prawa oraz związana z tym 
odpowiedzialność za ich realizację stanowią podstawowy wyznacznik działania 
państwa. Dopiero wówczas, gdy obywatel nie jest w stanie należycie wyko-
nywać określonych uprawnień lub obowiązków (swoich potrzeb), interwencji 
winna dokonać wspólnota znajdująca się najbliżej tego obywatela351. Najczęś-
ciej taką podstawową wspólnotą będzie rodzina. Jeżeli rodzina nie jest w stanie 
należycie zaspokoić potrzeb danej osoby, wówczas potrzeby te winny być za-
spokajane przez wspólnotę bardziej oddaloną od jednostki. Jeżeli i ta wspólnota 
nie jest w stanie należycie zaspokoić potrzeb jednostki, obowiązek ten winna 
przejąć kolejna wspólnota znajdująca się jeszcze dalej od pojedynczej osoby. 
W ten sposób ostatnią „wspólnotą” staje się państwo (władza ustawodawcza 
lub centralna administracja rządowa). Poszczególnych kręgów takich wspólnot 
może być dużo, np. osoba – rodzina – stowarzyszenie – parafi a – gmina – powiat 
– województwo – administracja centralna. Jak z tego schematu wynika, w pew-
nym momencie zaspokajanie potrzeb danej osoby przekazane zostaje z poziomu 
administracji „prywatnej” (w podanym schemacie rodzina – stowarzyszenie – 
parafi a) na poziom administracji „publicznej” (gmina – powiat – wojewódz-
two – administracja rządowa). Jednakże administracja publiczna tylko wówczas 
może (powinna) przejąć zadanie związane z zaspokajaniem potrzeb jednostki, 
jeżeli wynika to z wyraźnego przepisu prawa. Przejmując zaś takie zadanie do 
wykonania, staje się ono zadaniem publicznym352. 

Pojęcie „wspólnota obywateli” jest bardzo pojemne i obejmuje każdą sfor-
malizowaną organizację o charakterze korporacyjnym, w odniesieniu do której 
podstawowym substratem jej funkcjonowania są osoby. Takimi organizacjami są 
organizacje samorządowe, i to niezależnie od tego, czy mają one charakter pod-
miotów prawa prywatnego, czy publicznego. Ustrojodawca, bardzo oszczędnie 
regulując zasadę subsydiarności, nie wskazał, co należy rozumieć przez pojęcie 
wspólnot obywateli i które z tych wspólnot powinny być „umacniane”. Jedynie 
w sposób wyraźny uczynił to wobec struktury samorządu terytorialnego, w sto-
sunku do którego wspólnotą obywateli najbliższą mieszkańcowi jest gmina, nie-
co oddaloną – powiat, a najdalszą – województwo samorządowe. 

349 F. Saint-Quen, Podział..., s. 4.  
350 P. Wilczyński, Podmioty..., s. 50–51.
351 S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005, s. 22. 
352 H. Izdebski, Samorząd..., s. 131. 
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Z zasady pomocniczości wynika, że nakazuje ona umacnianie przez usta-
wodawcę uprawnień wspólnot obywateli. Czy w związku z tym izba gospodar-
cza lub inna forma organizacyjna samorządu gospodarczego spełniają wymóg 
„wspólnoty obywateli”? Zgodnie z gramatyczną wykładnią tego pojęcia wspól-
nota obywateli jest zarezerwowana tylko do takich organizacji, które zrzeszają 
osoby fi zyczne, i to będące obywatelami Polski. Co więcej, już z przytoczone-
go konstytucyjnego sformułowania zasady pomocniczości wynika, że tę zasadę 
ustanawia Naród Polski, rozumiany jako wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, 
a tworzone wspólnoty są wspólnotami obywateli353. 

Członkami organizacji samorządu gospodarczego są natomiast przedsiębior-
cy, którymi mogą być zarówno osoby fi zyczne, i to niezależnie od ich obywatel-
stwa, jak i osoby prawne. Wydaje się jednak, że przyjęcie wykładni językowej 
tego zwrotu prowadziłoby do zawężenia i ograniczenia zasady pomocniczości. 
Obejmowałaby ona wówczas tylko te organizacje, które są organizacjami za-
łożonymi przez obywateli lub w których tylko obywatele mogą być ich człon-
kami. Do takich należałoby wówczas zaliczyć wszystkie jednostki samorządu 
terytorialnego (gminę, powiat, województwo) oraz tylko niektóre inne organiza-
cje (stowarzyszenia osób fi zycznych, związki zawodowe, społeczno-zawodowe 
związki rolników, izby rolnicze itd.). Część organizacji, jak np. fundacje, izby 
gospodarcze, stowarzyszenia zakładane przez osoby prawne itd., nie byłaby ob-
jęta zasadą pomocniczości. 

Taka zawężająca wykładnia, pozbawiająca możliwości udziału niektórych 
organizacji w wykonywaniu zadań publicznych, wydaje się nietrafna. Bardziej 
zasadny jest pogląd, zgodnie z którym konstytucyjna regulacja „wspólnot oby-
wateli” wskazuje na każdą zorganizowaną strukturę, mogącą zapewnić zaspo-
kojenie potrzeb jednostki i wykonać dane zadania354. Nie miałoby wówczas zna-
czenia, czy dana wspólnota została założona tylko przez „obywateli” czy tylko 
obywatele są jej członkami. Podstawowym wyznacznikiem byłoby ustalenie, 
że dana organizacja („wspólnota”) ma na celu zaspokajanie potrzeb jednostki. 
Zasada pomocniczości obejmowałaby wówczas każdą postać samorządu, w tym 
także samorząd gospodarczy, i to niezależnie od tego, w jakiej formule prawnej 
ten samorząd funkcjonowałby355.

353 B. Banaszak [w:] Konstytucja RP. Komentarz, Preambuła, nb 1, Warszawa 2012, s. 4–5.
354 P. Wilczyński, Podmioty..., s. 50–51; J. Jendrośka, Obowiązek konsultowania organizacji 

pozarządowych a nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Podstawy prawne 
funkcjonowania organizacji pozarządowych, pod red. M. Wierzbowskiego, Warszawa 1999, s. 75.  

355 Podobnie w nauce niemieckiej wskazuje się, że w przypadku realnej egzystencji podmiotów 
zbiorowych mających osobowość prawną należy dokonywać takiej wykładni konstytucji 
(niemieckiej), aby prowadziło to do przyznania tym podmiotom zbiorowym prawa do korzystania 
z praw podstawowych, o ile mogą one mieć do nich zastosowanie; por. H.J. Hirsch, Problem 
odpowiedzialności karnej związków osób, „Studia Prawnicze” 1993, nr 4, s. 5, za: W.J. Wołpiuk, 
Konstytucyjne zasady partycypacji zbiorowości w sprawach publicznych [w:] Działania zbiorowe 
w teorii i praktyce, pod red. B. Klimczak i A. Matysiaka, Wrocław 2005, s. 17. 
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4.5.2. Zasada decentralizacji 

W państwie unitarnym suwerenem jest naród, rozumiany także jako ogół miesz-
kańców danego państwa. Jako jedyny suweren jest on również pierwotnym 
źródłem władzy. Oczywiście może podzielić się władzą z innymi podmiotami, 
ale taki podział musi wprost wynikać z aktu prawnego rangi konstytucyjnej. 
Konstytucja RP nie przewiduje przekazania przez naród władzy na rzecz in-
nych podmiotów, w tym wspólnot lokalnych356. Tym samym wspólnoty lokalne 
czerpią swoje uprawnienia tylko w sposób pochodny, a więc tylko w takim za-
kresie, w jakim jedyny suweren na to pozwala. Ponieważ parlament, jako organ 
przedstawicielski suwerena, nie uchwala ustaw kreujących samodzielnie źród-
ło władzy po stronie samorządów lub innych podmiotów, to tym samym de-
centralizacja sprowadza się do przekazania uprawnień do wykonywania zadań 
publicznych przez określone podmioty administracji i nie ma także większego 
znaczenia, w jaki sposób zadania te są wykonywane.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zasada decentralizacji jest jedną 
z podstawowych konstytucyjnych podstaw ustrojowych, na której zbudowana 
została administracja samorządu terytorialnego. 

Zasada ta, podobnie jak zasada pomocniczości, nie ma jednak konstytucyjnej 
defi nicji, lecz mimo to jej rozumienie jest w doktrynie zbieżne. 

Według przeważającego poglądu decentralizacja to prawny sposób organi-
zacji wykonywania władztwa publicznego (wykonywania zadań publicznych 
o charakterze władczym). Cechą charakterystyczną sposobu organizacji władz-
twa publicznego, a tym samym organizacji przedmiotu decentralizacji, jest sa-
modzielność prawna przysługująca podmiotom prawnym przy realizowaniu ich 
obowiązków i uprawnień357. Decentralizacja stanowi zagwarantowanie prawnej 
względnej samodzielności i niezależności jednych organów (podmiotów) admi-
nistracji publicznej od innych organów administracji publicznej. Wyznaczenie 
tej samodzielności i niezależności ma charakter względny, ponieważ następuje 
poprzez wprowadzenie nadzoru zwierzchniego i weryfi kacyjnego358. 

Niekiedy wyjaśnia się, że pełna decentralizacja w odniesieniu do samorzą-
du terytorialnego winna być rozpatrywana na każdym z trzech szczebli odręb-
nie: 1) jako decentralizacja ustrojowa, polegająca na wyposażeniu samorządu 

356 Za szerokim przekazaniem samorządom w ramach decentralizacji władzy publicznej, 
obejmującej nie tylko władzę wykonawczą, lecz także uprawnienia prawotwórcze wykraczające 
poza administrację, zob. M. Kulesza, Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, 
ST 2012, nr 7–8, s. 12–18.  

357 P. Radziewicz, Decentralizacja jako pojęcie prawne, KPPubl. 2005, nr 1–2, s. 27; 
P. Sarnecki, Komentarz do art. 15 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz, pod red. L. Garlickiego, t. IV, Warszawa 2005, s. 2. 

358 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze 2005, s. 161; podobnie K. Propok, 
Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu terytorialnego [w:] Prawo konstytucyjne, 
pod red. M. Grzybowskiego, Białystok 2009, s. 81; Z. Duniewska, Zasada decentralizacji [w:] 
Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, 
Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 132. 



104

terytorialnego w status podmiotu publicznoprawnego oraz zawierająca także 
ustrojową samodzielność samorządu, czyli wyposażeniu go w wyłaniane w de-
mokratycznych wyborach organy przedstawicielskie; 2) jako decentralizacja ad-
ministracyjna, polegająca na wyposażeniu samorządu w niezależną administra-
cję, organy, własny personel, kompetencje i procedury umożliwiające realizację 
zadań na własną odpowiedzialność, oraz 3) jako decentralizacja fi nansowa, 
polegająca na przekazaniu samorządowi odpowiednich zasobów publicznych 
i władztwa nad nimi359.

Skrótowo wskazuje się przy tym, że decentralizacja to taki sposób zorga-
nizowania aparatu administracyjnego, w którym organy niższego stopnia nie 
są podporządkowane organom wyższego stopnia360. Zdecentralizowany model 
administracji to natomiast model mający za podstawę następujące cechy: współ-
istnienie przynajmniej dwóch pionów administracji o kompetencji ogólnej, wy-
stępowanie w administracji zdecentralizowanej organu uchwałodawczego i wy-
konawczego oraz występowanie nadzoru nad administracją zdecentralizowaną, 
opartą na kryterium legalności361.  

Nie ulega też wątpliwości, że decentralizacja to forma organizacji władztwa 
publicznego, a organy wykonujące to władztwo w ramach decentralizacji ce-
chuje samodzielność i niezawisłość362. Samodzielność to wyposażenie organu 
w prawo do względnie samodzielnego działania w dopuszczalnych ustawowo 
granicach i w niezależność od administracji rządowej, a niezawisłość to wol-
ność od ingerencji organów wyższych w zakresie szerszym, niż dopuszczają to 
ustawy363. Niektórzy w decentralizacji upatrują przede wszystkim rozdzielenia 
zadań (działań) administracyjnych na różne organizacje, którymi są osoby praw-
ne prawa publicznego364. 

W sposób opisowy decentralizacja określana jest także jako przekazanie za-
dań publicznych do realizacji na szczeblu lokalnym, połączone z korzystaniem 
przez organy na szczeblu lokalnym z majątku i uprawnień gwarantujących ich 
samodzielność; cechuje się możliwością decydowania w sprawach publicznych 
oraz posiadaniem odpowiednich środków fi nansowych do realizacji własnej po-
lityki365. 

359 E. Ruśkowski, Samorząd terytorialny a decentralizacja władzy publicznej w Polsce [w:] 
Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora 
Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka, A. Doliwy, A. Malarewicz-Jakubów i T. Mróz, Białystok 
2012, s. 841–842.

360 M. Wierzbowski, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 91. 
361 H. Izdebski, Samorząd..., s. 56–57. 
362 A. Domańska, Zasada pomocniczości (subsydiarności) [w:] Polskie prawo konstytucyjne, 

pod red. D. Góreckiego, Warszawa 2012, s. 71.
363 Ibidem, s. 71–72; Z. Husak, Zasada decentralizacji władzy publicznej [w:] Zasady ustroju 

III Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. D. Dudka, Warszawa 2009, s. 256.
364 S. Fundowicz, Decentralizacja..., s. 29; M. Granat, Zasada decentralizacji władzy 

publicznej i samorządu terytorialnego [w:] Polskie prawo konstytucyjne, pod red. W. Skrzydły, 
Lublin 2003, s. 146–147. 

365 N. Gajl, Finanse i gospodarka lokalna na świecie, Warszawa 1993, s. 12. 
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Przytoczone poglądy wskazują, że przy defi niowaniu decentralizacji po-
szczególni przedstawiciele doktryny kładą akcent na różne elementy znaczenia 
tego pojęcia, które co do istoty wydaje się nie budzić wątpliwości. 

Istotą decentralizacji jest bowiem przekazanie w drodze ustawy, a więc nie-
zależnie od pozostałej administracji publicznej, wyodrębnionym organizacyjnie 
samodzielnym podmiotom zadań publicznych, które są wykonywane przez nie 
w sposób samodzielny, na ich własny rachunek i odpowiedzialność i bez stoso-
wania instrumentów nadzoru prewencyjnego bądź kierownictwa. Warunkiem za-
stosowania zasady decentralizacji musi być jednak istnienie przynajmniej dwóch 
formalnie odrębnych względem siebie pionów tej administracji, a warunkiem sku-
tecznego wykonywania powierzonych ustawowo publicznych zadań jest samo-
dzielność prawna, majątkowa i fi nansowa tak wyodrębnionych podmiotów. 

Konstytucja RP w art. 15 ust. 1 wprost określa, że ustrój terytorialny Polski 
zapewnia decentralizację władzy publicznej, a związany z tym ustrojem teryto-
rialnym zasadniczy podział terytorialny państwa zapewnia jednostkom teryto-
rialnym zdolność wykonywania zadań publicznych. W art. 16 ust. 2 Konstytucji 
RP wskazuje się natomiast, że w sprawowaniu władzy publicznej uczestniczy 
samorząd terytorialny. Kolejny artykuł (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) reguluje 
pozycję samorządów zawodowych, które w razie ich powstania zarówno repre-
zentują osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, jak i sprawują pieczę 
nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w interesie pub-
licznym i dla ochrony tych zawodów. 

Po uregulowaniu znaczenia i pozycji samorządu terytorialnego oraz zawo-
dowego, ustrojodawca zawarł zbiorczo w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP inne ro-
dzaje samorządu, nie przypisując im jednak wprost żadnych uprawnień w za-
kresie udziału w wykonywaniu władzy publicznej. Możliwość konstytucyjnie 
uregulowanego uczestnictwa w wykonywaniu władzy publicznej to podstawa 
dla konstruowania zasady decentralizacji w stosunku do samorządu gospodar-
czego. W związku z tym podstawowym punktem wyjścia dla dalszych rozważań 
powinna być kwestia dopuszczalności, w świetle regulacji Konstytucji RP, prze-
kazywania samorządowi gospodarczemu zadań publicznych. W tym zakresie 
zaprezentowano w doktrynie dwa odrębne stanowiska. 

Zgodnie z pierwszym z poglądów, opartym na wykładni systemowej art. 17 
ust. 2 Konstytucji RP, istotne staje się umiejscowienie regulacji samorządu go-
spodarczego w rozdziale I ustawy zasadniczej, zawierającym podstawowe za-
sady ustroju państwa. Usytuowanie art. 17 Konstytucji RP bezpośrednio po jej 
art. 15 oznacza następstwo regulacji prawnej i nie jest przypadkowe. Powołany 
bowiem art. 16 tej ustawy normuje zasadę decentralizacji władzy wykonawczej, 
a skutkiem takiej regulacji jest umożliwienie władzy publicznej przekazywania 
samorządowi gospodarczemu zadań publicznych, choć fakultatywność tworze-
nia tego samorządu wskazuje na konieczność większej powściągliwości z oceną 
dopuszczalności przekazywania takich zadań366. Akcentuje się przy tym, że w art. 

366 B. Naleziński, Samorząd gospodarczy i zawodowy jako forma decentralizacji administracji 
publicznej, „Casus” 1997, nr 4, s. 30; por. też T. Krawiel, Czy Konstytucja chroni korporacje 
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17 ust. 2 Konstytucji RP przyznano prawo partycypacji takiej zbiorowości, jaką 
jest samorząd gospodarczy, w sprawach publicznych, i w tym zakresie wykracza 
to znacznie ponad wzorcowe standardy w obrocie prawnomiędzynarodowym367.  

Wyrażane są także w tym nurcie dalece idące tezy, zgodnie z którymi kon-
stytucyjna regulacja samorządu gospodarczego to nie tylko wypełnienie zasady 
decentralizacji, ale i zasady subsydiarności, a w związku z tym samorząd spra-
wuje administrację publiczną (państwową), ponieważ tworząc taki samorząd 
w drodze ustawy, państwo zrzeka się części swojej funkcji regulacyjnej na rzecz 
organów samorządu gospodarczego, i tym samym organy te wykonują część 
władztwa publicznego368. 

Zwolennicy przeciwnego stanowiska wskazują natomiast, że wyraźne zastrze-
żenie w Konstytucji udziału w wykonywaniu władzy publicznej dla samorządu 
terytorialnego i jedynie w pewnym zakresie dla samorządu zawodowego zawo-
dów zaufania publicznego nie pozwala na uznanie, że także samorząd gospodar-
czy może być, de lege lata, formą decentralizacji administracji publicznej369.

Należy uznać drugi z wymienionych poglądów za bardziej przekonujący. 
Istotnym wątkiem rozważań powinno być także ustalenie, czy ewentualnie 

ustawowe powierzenie zadań publicznych danemu podmiotowi (strukturze pod-
miotów) statuuje te podmioty jako organy wykonujące administrację publiczną, 
czy też już istniejącej administracji publicznej mogą być przekazywane w dro-
dze ustawy zadania publiczne. Problem jest doniosły, ponieważ udzielenie od-
powiedzi ma bezpośrednie odniesienie do możliwości uznania struktur samorzą-
du gospodarczego za organy, które mogą wykonywać administrację publiczną. 

Władza wykonawcza realizowana przez administrację publiczną nie może 
opierać się na domniemaniu. Nie można bowiem w sposób dorozumiany okre-
ślać, kto wykonuje administrację publiczną. Podstawową strukturę administracji 
publicznej wprost określa Konstytucja RP i nie ma wśród tam wymienionych 
podmiotów administracji samorządu gospodarczego. Skoro tak, to ustawodaw-
ca nie może przekazywać zadań do wykonywania strukturom samorządu go-
spodarczego jako administracji publicznej. Nie ma natomiast przeszkód, aby 
niektóre zadania publiczne mogły stracić swój publiczny charakter (zostać 
sprywatyzowane) i – będąc już poza zakresem zadań publicznych – mogły być 
wykonywane przez takie podmioty jak organizacje samorządu gospodarczego. 
Dopuszczalne byłoby także powierzanie zadań z zakresu administracji rządowej 

zawodowe? Kogo chroni art. 17 Konstytucji?, PUG 2007,  nr 12, s. 30.
367 W.J. Wołpiuk, Konstytucyjne..., s. 12–14. 
368 J. Boć, Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r., 

Wrocław 1998, s. 47; S. Bułajewski, Samorządy zawodowe i gospodarcze jako samorządy specjalne 
[w:] Wolność zrzeszania się w Polsce, pod red. M. Chmaja, Warszawa 2008, s. 203; L. Wiśniewski, 
Kompetencje władcze samorządów a wolność zrzeszania się obywateli, AUWr Prawo, t. CCLVII, 
Wrocław 1997, s. 280–281; P. Janus, Prawne aspekty funkcjonowania samorządu gospodarczego 
na przykładzie Opolskiej Izby Gospodarczej, Opole 2012, s. 15–16. 

369 M. Stahl, Inne podmioty administrujące [w:] System prawa administracyjnego, t. 6, 
Podmioty administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011, 
s. 513–518; H. Izdebski, Samorząd..., s. 41, 43–44. 
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do wykonywania przez samorząd gospodarczy, ale wówczas samorząd ten wy-
konywałby te zadania w imieniu administracji rządowej. Nie byłyby to wówczas 
zadania administracji samorządu gospodarczego. Nie ma także przeszkód przed 
różnymi formami współudziału (współuczestniczenia) struktur samorządu go-
spodarczego lub samorządu terytorialnego z administracją rządową w wykony-
waniu zadań publicznych. 

Jak już wspomniano, decentralizacja jako jedna z podstawowych zasad 
ustrojowych w Konstytucji RP została wprost wyrażona wobec samorządu te-
rytorialnego. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Konstytucji RP ustrój terytorialny Polski 
zapewnia decentralizację władzy publicznej. Tym samym decentralizacja zo-
stała przypisana tylko do realizacji zadań na szczeblach zasadniczego ustroju 
terytorialnego, a więc na szczeblu gminy, powiatu i województwa. Wskazanie 
każdego ze szczebli podziału zasadniczego odbyło się celem wykonywania wła-
dzy publicznej. Decentralizacja dotyczy więc podziału zadań publicznych na 
jednostki samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli zasadniczego po-
działu terytorialnego kraju. 

Jeśli struktury samorządu gospodarczego nie są strukturami tworzonymi 
z mocy prawa, w powiązaniu ze szczeblami podziału zasadniczego Polski, to 
tym samym zasada decentralizacji nie obejmuje samorządu gospodarczego. 

W doktrynie podnosi się czasem, że w odróżnieniu od decentralizacji tery-
torialnej samorząd gospodarczy stanowi część tzw. decentralizacji rzeczowej, 
polegającej na powierzeniu samodzielnym organom lub organizacjom (z reguły 
samorządowym) zarządzania określonymi rodzajami spraw370. Trybunał Kon-
stytucyjny w jednym z wyroków wskazał, że zasada decentralizacji władzy 
publicznej realizowana jest poprzez wykonywanie istotnej części zadań publicz-
nych dotyczących organizacji i ustroju całego państwa nie tylko przez samorząd 
terytorialny371. Można jednak mieć wątpliwości, czy rzeczywiście samorząd go-
spodarczy może wykonywać zadania publiczne na podstawie tzw. decentraliza-
cji rzeczowej. Niewątpliwie Konstytucja RP, regulując decentralizację, odnosi 
ją tylko do podziału zasadniczego („ustroju terytorialnego”) Polski. Ustawa za-
sadnicza nie wspomina o innych aspektach (znaczeniach) decentralizacji. Tym 
samym teza o decentralizacji rzeczowej jako podstawie funkcjonowania samo-
rządu gospodarczego w sferze władzy publicznej teoretycznie jest bardzo intere-
sująca, ale nie znajduje żadnej podstawy normatywnej w takim akcie prawnym 
jak ustawa zasadnicza. To Konstytucja powinna określać zasadnicze piony (czę-
ści, szczeble) administracji publicznej.  

370 Z. Cieślak, Prawo administracyjne, Warszawa 2002, s. 102; por. też P. Sarnecki, Komentarz 
do art. 17 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. 
L. Garlickiego, t. IV, Warszawa 2005, s. 1, 4 i 6. 

371 Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1.
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Mając te rozważania na uwadze, trzeba wskazać, że zasada decentralizacji 
nie ma zastosowania, w świetle obowiązującej regulacji Konstytucji RP, do 
organizacji samorządu gospodarczego372.  

4.5.3.Wolność zrzeszania 

Zgodnie z art. 12 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
tworzenia i działania związkom zawodowym, organizacjom społeczno-zawodo-
wym rolników, stowarzyszeniom, ruchom obywatelskim, innym dobrowolnym 
zrzeszeniom oraz fundacjom. Zasada ta znajduje wsparcie w art. 59 ust. 1 Kon-
stytucji RP, zgodnie z którym zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach 
zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organiza-
cjach pracodawców. Zakres wolności zrzeszania się w związkach zawodowych 
i organizacjach pracodawców oraz zakres innych wolności związkowych może 
podlegać tylko takim ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez 
wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe. 

Wolność zrzeszania373 oznacza swobodę tworzenia przez obywateli różnego 
rodzaju organizacji, funkcjonujących dla realizacji wytyczonych przez nie ce-
lów374. Wyraźnie uwidacznia się konstrukcja tej wolności, jako prawa wolnoś-
ciowego. 

W doktrynie wskazano także, że samo pojęcie „zrzeszenie” może być inter-
pretowane szeroko i wąsko. W ujęciu węższym oznacza ono zrzeszenia  oparte 
na zasadzie dobrowolnej korporacyjności o różnym stopniu formalizacji człon-
kostwa w korporacji. Są to zatem organizacje, w których podstawowym czyn-
nikiem decydującym o ich istnieniu jest człowiek, kolegialnie realizujący swą 
wolność do zrzeszania się. W ujęciu szerszym zrzeszanie (się) to synonim orga-
nizowania się, i dotyczy to wolności do zrzeszania się jednostek375.  

Ustrojodawca pozwala na tworzenie organizacji i nie wyznacza im wyraź-
nych celów, pozostawiając to samym zainteresowanym. Jak wprost wynika 
z powołanych przepisów konstytucyjnych, wolność zrzeszania obejmuje m.in. 
organizacje pracodawców. Niewątpliwie prawo wolnościowe zrzeszania to tak-
że wolność tworzenia organizacji społecznych na zasadach określonych odręb-
nymi przepisami. 

372 Przeciwnie T. Krawiel, Czy Konstytucja..., s. 32, podnosząc, że samorządy gospodarcze 
tworzone na podstawie art. 17 ust. 2 Konstytucji RP mogą być wyposażane we wszystkie zadania 
publiczne, podobnie jak samorządy zawodowe, z wyjątkiem kompetencji prowadzących do ograni-
czenia działalności gospodarczej lub wolności wykonywania zawodu. 

373 Rozumiana także jako pluralizm społeczny. 
374 A. Kulig, Wolność zrzeszania [w:] P. Czarny, A. Kulig, B. Naleziński, P. Tuleja, 

K. Wojtyczek, Prawo konstytucyjne, pod red. P. Sarneckiego, Warszawa 2011, s. 131.
375 I. Skrzydło-Niżnik, glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05, „Przegląd 

Sejmowy” 2006, nr 2, s. 128. 
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Takimi organizacjami są nie tylko organizacje pracodawców, lecz także 
organizacje samorządowe z wyjątkiem samorządu terytorialnego i samorzą-
dów zawodowych, mimo że to ostatnie wyłączenie również budzi wątpliwości 
w doktrynie376. 

Do kategorii organizacji społecznych opartych na wolności zrzeszania nale-
ży także zaliczyć m.in. izby gospodarcze, organizacje samorządu gospodarcze-
go rzemiosła i zrzeszenia przedsiębiorców377. Wspólną cechą tych organizacji 
jest z jednej strony wolność ich zakładania i duży zakres swobody w ustalaniu 
ich celów oraz połączone z tym dobrowolne uczestnictwo, a z drugiej – brak wy-
posażenia w przymiot władzy publicznej i brak zaliczenia do organów władzy 
wykonawczej.  

Wolność zrzeszania obejmuje nie tylko obywateli, ale i przedsiębiorców 
(pracodawców). Każdy ma prawo do korzystania z tej wolności. Omawiając 
tę zasadę ustrojową, należy zastanowić się nad relacjami tej zasady do zasady 
decentralizacji i regulacji zawartej w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP. Wolność zrze-
szania jest w opozycji do zasady decentralizacji. W demokratycznym państwie 
prawa, w którym każde wykonywanie zadań publicznych nie tylko musi doko-
nywać się na właściwej podstawie prawnej, ale również musi być realizowane 
przez podmiot powołany do tego mocą aktu przedstawicieli suwerena, swoboda 
w tworzeniu organizacji, i w znacznej mierze swoboda w wyposażaniu je w cele, 
stałaby w opozycji do legalistycznej teorii organów. Z wolnością zrzeszania nie 
można łączyć decentralizacji władzy publicznej. 

Artykuł 17 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że w drodze ustawy mogą być 
tworzone samorządy inne niż samorząd terytorialny i samorządy zawodowe. 
Oznacza to, że samorząd gospodarczy jest tworzony w drodze ustawy, i to właś-
nie w ustawach (a więc wolą władzy ustawodawczej) powołuje się organizacje 
samorządu gospodarczego. Pozostaje więc otwartą kwestia obligatoryjnego lub 
dobrowolnego uczestnictwa w takim samorządzie, zwłaszcza jeżeli zwróci się 
uwagę na różnorodne konstytucyjnie uregulowanie tworzenia organizacji na 
zasadzie wolności zrzeszania się i samorządu gospodarczego. Nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby wykładnia art. 17 ust. 2 Konstytucji RP wskazywała na obli-
gatoryjność uczestniczenia w samorządzie tworzonym w drodze ustawy, z tym 
że taka obligatoryjność członkostwa nie może być celem samym w sobie. 

Czy w takim razie zasada wolności zrzeszania stoi w opozycji do tworze-
nia samorządu gospodarczego? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jedno-
znaczna. Zdanie drugie art. 17 ust. 2 Konstytucji wskazuje bowiem, że utwo-
rzone w drodze ustawy samorządy nie mogą naruszać wolności wykonywania 
zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej. Tym 
samym ustawodawca konstytucyjny w zakresie wyposażenia samorządów (go-
spodarczych) w zadania lub cele posłużył się regulacją typowo „wolnościową”, 

376 A. Gronkiewicz, Klasyfi kacja organizacji społecznych [w:] Organizacja społeczna w ogól-
nym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2012, s. 104–107. 

377 Jest to katalog otwarty; J.P. Tarno, glosa do uchwały NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 
4/05, ZNSA 2006, nr 1, s. 150.
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to znaczy wskazał tylko na te kompetencje, których samorządy wykonywać nie 
mogą378. Jak trafnie zauważono to w doktrynie, jest to pomieszanie dwóch za-
sad: wolności zrzeszania i samorządu (samorządności gospodarczej)379. Zasada 
wolności zrzeszania się przedsiębiorców w różnorodne organizacje gospodarcze 
stoi więc, w świetle art. 17 ust. 2 Konstytucji RP, w opozycji do zasady decen-
tralizacji. 

4.5.4. Zasada samorządności

Zasada samorządności jest rzadko w doktrynie prezentowana jako odrębna zasa-
da ustrojowa. Niemniej skoro przedstawia się argumenty za kreowaniem takiej 
zasady, to należy także ją omówić. 

Samorząd jest przez niektórych przedstawicieli doktryny traktowany jako 
element społeczeństwa obywatelskiego. Wskazuje się przy tym, że wprawdzie 
sama zasada społeczeństwa obywatelskiego nie została wprost wyrażona w Kon-
stytucji RP, to jednak da się ją odtworzyć z innych zasad zapisanych w ustawie 
zasadniczej380. Wśród tych zasad wymienia się zasadę pluralizmu politycznego 
(art. 11 Konstytucji RP), zasadę pluralizmu społecznego (art. 12 Konstytucji 
RP), zasadę pluralizmu środków masowego komunikowania (art. 14 Konsty-
tucji RP), zasadę pluralizmu wyznaniowego (art. 25 Konstytucji RP) i zasadę 
samorządności (art. 16–17 Konstytucji RP)381. 

Zasada samorządności obejmuje, zgodnie z tym poglądem, samorząd tery-
torialny i inne formy samorządu. Artykuł 16 Konstytucji RP określa podmiot 
samorządu terytorialnego, tryb kształtowania wspólnoty samorządowej, istotę 
samorządu i osobowość prawną samorządu382. Podnosi się przy tym, że zapew-
nienie samorządowi terytorialnemu uczestnictwa w sprawowaniu władzy wy-
maga decentralizacji tej władzy383, a istotą samorządu terytorialnego jest uczest-
niczenie w sprawowaniu władzy publicznej, a tym samym decentralizacja jest 
tylko sposobem zapewnienia tej władzy samorządowi384. 

W odniesieniu do innych form samorządu podkreśla się, że konstytucyjna re-
gulacja jedynie pozwala na ich tworzenie oraz określenie zakresu kompetencji, 
ale zadania tych samorządów nie obejmują konstytucyjnie przyznanego uczest-
nictwa w sprawowaniu władzy publicznej. Jednym z głównych zadań tych in-

378 Dlatego też wskazuje się, że w ogóle zasada wolności zrzeszania nie dotyczy samorządów 
tworzonych na podstawie art. 17 ust. 1 i 2 Konstytucji RP;  por. T. Krawiel, Czy Konstytucja..., s. 30.

379 R. Tupin, Trzecia sfera samorządności, „Rzeczpospolita” z 24 marca 1999 r., nr 70(5235), 
s. 17.  

380 J. Kuciński, Konstytucyjny ustrój państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2003, 
s. 74. 

381 Ibidem, s. 75. 
382 Ibidem, s. 79. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem. 
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nych form samorządu jest urzeczywistnianie podmiotowości jego członków385. 
Zasada samorządności ściśle wiąże się z zasadą pomocniczości386. 

W orzecznictwie sądowym zasada (idea) samorządności określana jest nie-
kiedy jako sposób realizacji celów. W jednym z uzasadnień wyroków NSA 
stwierdził, że idea samorządności to realizacja przez przedstawicieli mieszkań-
ców danej wspólnoty najważniejszych celów dla tej wspólnoty terytorialnej, 
których priorytety wyznaczane są przez możliwości jednostki samorządu teryto-
rialnego i przez potrzeby lokalne. Granicą swobody wyboru celów są powszech-
nie obowiązujące przepisy prawa i normy konstytucyjne387. 

Kreowanie ogólnej zasady samorządności jako odrębnej konstytucyjnej za-
sady ustrojowej obejmującej wszystkie rodzaje samorządu może jednak budzić 
wątpliwości. Nie można skonstruować jednolitej defi nicji lub treści tej zasady 
wobec samorządu terytorialnego i jednocześnie konstytucyjnej regulacji samo-
rządu gospodarczego. Zasada ta znajduje zastosowanie wobec samorządu te-
rytorialnego, natomiast wobec regulacji instytucji dobrowolnych zrzeszeń lub 
stowarzyszeń stoi w wyraźnej opozycji do wolnościowego prawa zrzeszania 
się. Także wolność zrzeszania i regulowanie przez samych członków zrzeszenia 
swoich spraw nie oznaczają, że można nazwać taką strukturę samorządem, czyli 
administracją wykonującą zadania publiczne. Samorząd bowiem ma za zadanie 
zarządzanie sprawami publicznymi, a organizacje utworzone na podstawie pra-
wa ich członków do zrzeszania się, nawet jeśli wykonują zlecone im zadania 
publiczne, to nie stają się częścią ustroju administracji publicznej. 

4.5.5. Zasada jawności 

Zasada jawności nie jest, zasadniczo, zaliczana na podstawowych zasad ustro-
jowych, na których oparto ustrój polskiej administracji. Niemniej jest ona jedną 
z zasad, na podstawie której Konstytucja reguluje funkcjonowanie tejże admi-
nistracji i jej kontrolę. Poza tym tylko przy regulacji zasady jawności ustrojo-
dawca wyraźnie wskazał na istnienie samorządu gospodarczego. Przedstawione 
okoliczności uzasadniają omówienie tej zasady. 

Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz o osobach pełnią-
cych funkcje publiczne. Według tego przepisu prawo to (prawo do uzyskania 
informacji) obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów 
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek 

385 Ibidem, s. 79–80. 
386 Ibidem, s. 80; K. Propok, Zasada decentralizacji władzy publicznej i samorządu 

terytorialnego [w:] Prawo konstytucyjne, pod red. M. Grzybowskiego, Białystok 2009, s. 81. 
387 Uzasadnienie uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 11 grudnia 2012 r., I OPS 6/12, 

ONSAiWSA 2013, nr 3, poz. 39.
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organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej 
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Można mieć wątpliwości, czy wyraźne wyróżnienie samorządu gospodar-
czego (jest to, jak już zasygnalizowano, jedyny przepis w Konstytucji RP bez-
pośrednio mówiący o samorządzie gospodarczym) było zamierzoną intencją 
ustrojodawcy. Zakładając jednak, że ustawodawca celowo posłużył się tym 
pojęciem, należy zastanowić się nad uzasadnieniem objęcia samorządu gospo-
darczego obowiązkiem udzielania informacji. W tym zakresie możliwe są dwa 
stanowiska. Według pierwszego z nich, opartego na wykładni gramatycznej tego 
przepisu, sam fakt istnienia samorządu gospodarczego uzasadnia przyznanie 
obywatelom prawa do uzyskania informacji o działalności takiego samorządu. 
Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP wyraźnie bowiem oddziela trzy grupy podmio-
tów, wobec których prawo to jest realizowane. Pierwsza grupa to organy władzy 
publicznej i osoby pełniące funkcje publiczne (art. 61 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji 
RP). Drugą grupę stanowią organy samorządu gospodarczego i zawodowego 
(art. 61 ust. 1 zdanie 2 in principio Konstytucji RP)388. Trzecia grupa to inne oso-
by oraz jednostki organizacyjne w zakresie, w jakim wykonują zadania władzy 
publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa 
(art. 61 ust. 1 zdanie 2 in fi ne Konstytucji RP). Skoro w odniesieniu do samorzą-
du gospodarczego i zawodowego (i to wymienionego w takiej kolejności) Kon-
stytucja nie nakłada żadnego ograniczenia co do zakresu udzielenia informacji, 
to każda działalność organów tych samorządów winna podlegać udostępnieniu. 
Konsekwencją takiej interpretacji byłoby stwierdzenie, że samorząd gospodar-
czy podlega transparentności i swoistej społecznej kontroli na analogicznych jak 
inne organy władzy państwowej zasadach, a więc jest częścią władzy państwo-
wej (częścią władzy wykonawczej). Stanowisko to, niewątpliwie interesujące, 
jest jednak zbyt daleko idące. Wskazuje ono na domniemanie charakteru zadań 
wykonywanych przez samorząd gospodarczy jako zadań publicznych poprzez 
ocenę jednego tylko uprawnienia obywateli – prawa do uzyskania informacji. 
Prawo dostępu obywateli do informacji nie stanowi o zaliczeniu danej struktury 
samorządu do kategorii podmiotów wykonujących administrację publiczną.  

W drugim z prezentowanych poglądów zakłada się, że powołany art. 61 
ust. 1 Konstytucji RP kreuje prawo dostępu do informacji o działalności innych 
podmiotów, ale tylko w takim zakresie, w jakim dotyczy to informacji o działal-
ności władzy publicznej lub gospodarowania mieniem komunalnym i mieniem 
Skarbu Państwa. Konstytucja RP nie wprowadza prawa do uzyskania infor-
macji o podmiotach prywatnych niewykonujących zadań publicznych. Trudno 

388 K. Tarnacka, Prawo do informacji w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2009, 
zajmuje jednak niejasne stanowisko, na stronie 107 wskazując, że samorządy gospodarcze objęte 
są tym przepisem w zakresie, w jakim dotyczy to wszelkich zachowań związanych z realizacją 
kompetencji władczych przyznanych przez konstytucje i ustawy, a na stronie 153 wskazuje na 
stosowanie tego przepisu do samorządów już bez ograniczenia; por. M. Bernaczyk, M. Jabłoński, 
K. Wygoda, Biuletyn Informacji Publicznej. Informatyzacja administracji, Wrocław 2005, s. 33, 
ale nie wskazują, że jest to wyłączna możliwa interpretacja. Za takim poglądem także B. Banaszak, 
[w:] Konstytucja RP. Komentarz, art. 61, nb 15, Warszawa 2012, s. 368–369. 
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bowiem czymkolwiek uzasadnić istnienie powszechnego prawa domagania się 
informacji od osób fi zycznych w zakresie ich spraw prywatnych lub osób praw-
nych w takim zakresie, w jakim wykonują działalność niepubliczną. Odnosząc 
to stanowisko do art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, należałoby stwierdzić, że kon-
stytucyjne prawo do uzyskania informacji obejmuje informacje w następującym 
zakresie podmiotowo-przedmiotowym: 1) informacje o działalności organów 
władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne w zakresie objętym 
działalnością publiczną; 2) informacje o działalności organów samorządu go-
spodarczego i zawodowego w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne 
lub gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa389; 3) in-
formacje o działalności innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, 
w jakim wykonują zadania publiczne lub gospodarują mieniem komunalnym 
lub majątkiem Skarbu Państwa. Nie każda więc działalność organów samorzą-
du gospodarczego podlegałaby obowiązkowi udzielenia publicznej informacji. 
Taki obowiązek obejmuje tylko działalność samorządów dotyczącą wykonywa-
nia zadań władzy wykonawczej i gospodarowania mieniem publicznym390. Moż-
na dodać, że gdyby samorząd gospodarczy nie mógł wykonywać zadań publicz-
nych, to wówczas nie znalazłby się potencjalnie w grupie podmiotów objętych 
art. 61 Konstytucji RP. Czy w takim razie powołany art. 61 ust. 1 Konstytucji 
RP kreuje samorząd gospodarczy jako podmiot administracji publicznej, skoro 
wyraźnie ten właśnie samorząd został zaliczony do grupy podmiotów zobowią-
zanych do udzielania informacji publicznych? Odpowiedź na tak postawione 
pytanie jest negatywna. Przede wszystkim art. 61 Konstytucji RP nie określa 
pozycji samorządu gospodarczego ani nie przyznaje mu miejsca wśród innych 
form administracji publicznych. Komentowany artykuł określa prawo do infor-
macji publicznej realizowanej wobec każdego podmiotu, który wykonuje dzia-
łalność publiczną, i to niezależnie od tego, czy wykonuje ją we własnym imieniu 
i na własną odpowiedzialność, czy też tylko w imieniu innego podmiotu i na 
jego odpowiedzialność. 

Tym samym, skoro istnieje możliwość wykonywania zadań publicznych na 
rachunek organu administracji i na jego odpowiedzialność, to tylko w tym zakre-
sie samorząd gospodarczy – na podstawie konstytucyjnej regulacji – powinien 
być objęty zasadą jawności. Obejmowałaby ona przypadki powierzania wyko-
nywania zadań publicznych, i ten sposób ich wykonywanie nie powodowałoby 
nazwania wykonującego je podmiotu mianem administracji publicznej czy też 
mianem podmiotu publicznoprawnego. Tak też należy rozumieć w stosunku do 
samorządu gospodarczego instytucję prawa dostępu do informacji publicznej. 
Temu prawu podlega każdy prywatny podmiot (w tym także samorząd gospo-
darczy), któremu zlecono wykonywanie zadania publicznego lub któremu po-
wierzono gospodarowanie mieniem publicznym. Potwierdza to art. 20 ustawy 

389 W. Sokolewicz, Komentarz do art. 61 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz, t. IV, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 2005, s. 31.

390 Por. też P. Winczorek, Bojkot mediów, „Rzeczpospolita” 2008, nr 7, s. 26–27.
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o wojewodzie i administracji rządowej391, zgodnie z którym wojewoda może 
powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw z zakresu swojej 
właściwości jednostkom samorządu gospodarczego lub organom innych samo-
rządów działających na obszarze województwa, kierownikom państwowych 
i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek organiza-
cyjnych funkcjonujących w województwie392. 

4.6. Wnioski 

W ujęciu historycznym konstytucyjne regulacje samorządu gospodarczego, po-
cząwszy od 1921 r., zawierają znaczny panel możliwych rozwiązań. Konstytu-
cje z okresu II Rzeczypospolitej wyraźnie kwalifi kowały samorząd gospodarczy 
do kategorii podmiotów prawa publicznego i części składowych administracji 
publicznej, wykonującej zadania publiczne obok administracji rządowej i samo-
rządu terytorialnego. Określały strukturę tego samorządu i, wprawdzie ogólnie, 
zakres zadań, jaki winien być im przekazany do wykonywania. Było to więc 
usytuowanie ustrojowe tego samorządu na podstawie zasady decentralizacji. 

Późniejsze konstytucje odmiennie regulowały samorząd gospodarczy. Kon-
stytucja lipcowa w ogóle nie regulowała tej instytucji, a Konstytucja z 1997 r. 
bardzo ogólnie, nieprecyzyjnie, a przy tym wewnętrznie sprzecznie określiła 
pozycję tego samorządu. W świetle przedstawionych zasad ustrojowych samo-
rząd gospodarczy stanowiłby instytucję spełniającą zasadniczo kryteria zasady 
pomocniczości, ale już nie decentralizacji. 

W ujęciu rozwiązań konstytucyjnych wątpliwe jest przyznanie organizacjom 
samorządu gospodarczego statutu podmiotów prawa publicznego. Mimo że sa-
morząd ten ma charakter korporacyjny, to jednak dużo więcej cech zbliża go 
do organizacji społecznych tworzonych na zasadzie prawa wolnościowego do 
zrzeszania. 

Niewątpliwie w przypadku przyznania temu samorządowi zadań publicz-
nych umocniono by uprawnienia tak tworzonych wspólnot i ich członków. Jed-
nakże zasada pomocniczości ujęta w Konstytucji RP ma charakter zasady w zna-
czeniu opisowym i stanowi wzorzec ukształtowania określonego przedmiotu 
unormowania, czyli jest to pewien opisany sposób postępowania skierowany do 
ustawodawcy. 

Podstawowe znaczenie w regulowaniu konstytucyjnej pozycji samorządów 
ma jednak zasada decentralizacji. Zasada ta, określająca przekazywanie zadań 

391 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 
(Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). 

392 J. Wyporska-Frankiewicz, Strony porozumienia administracyjnego [w:] Publicznoprawne 
formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2009, s. 150; K. Bandarzewski, 
Komentarz do art. 33 ustawy o administracji rządowej w województwie [w:] Komentarz do ustawy 
o administracji rządowej w województwie, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007, s. 228–241.
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uznanych przez ustawodawcę za publiczne do ich wykonywania we własnym 
imieniu i na własną odpowiedzialność tych podmiotów, którym te zadania zo-
stały przekazane, nie ma zastosowania do samorządu gospodarczego. W ujęciu 
konstytucyjnym decentralizacja została powiązana z zasadniczym podziałem 
terytorialnym państwa i administracją powoływaną na podstawie tego schema-
tu podziału. Objęcie zasadą decentralizacji samorządu zawodowego wynikało 
z wyraźnego konstytucyjnego określenia zadań publicznych, które ten samorząd 
wykonuje, i jego pozycji w ich wykonywaniu. 

W związku z tym, że samorząd gospodarczy ani nie został wyposażony przez 
Konstytucję RP w żadne zadania publiczne, ani też nie wskazano na jakikolwiek 
obszar funkcjonowania (np. gospodarka), w jakim należałoby poszukiwać za-
dań tego samorządu, kreowanie zaś domniemywania co do objęcia samorządu 
gospodarczego zakresem obowiązywania zasady decentralizacji nie ma uzasad-
nienia. Konstytucja RP nie zalicza organizacji samorządu gospodarczego do ka-
tegorii organów (podmiotów) władzy publicznej, lub zawężając ten zakres – do 
organów władzy wykonawczej. 

Jedynie w art. 61 ust. 1 ustawy zasadniczej posłużono się pojęciem samorzą-
du gospodarczego, wskazując, że działalność organów tego samorządu jest jaw-
na. Ten przepis różni się od art. 17 ust. 2 Konstytucji. Jego wykładnia powinna 
wskazywać jednak, że zasada jawności dotyczy organów samorządu gospodar-
czego tylko wtedy, gdy wykonują one zadania publiczne lub gdy gospodarują 
mieniem publicznym. Konstytucja nie wspomina przy tym, czy takie zadania 
lub gospodarowanie mieniem komunalnym (Skarbu Państwa) mogłyby być wy-
konywane we własnym imieniu tego samorządu czy też w imieniu podmiotów 
administracji publicznej przekazującej te zadania. Skoro dopuszczalne jest po-
wierzanie, na zasadzie porozumienia, organom samorządu gospodarczego wy-
konywania zadań publicznych, i to tylko w imieniu organu powierzającego ich 
wykonywanie, to wówczas taka regulacja nie kreuje samorządu gospodarczego 
jako organu administracji publicznej. 

Rekapitulując, treść Konstytucji RP nie pozwala na uznanie samorządu go-
spodarczego za część administracji publicznej. 





5. TRYB TWORZENIA ORGANIZACJI 
SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO 

5.1. Wstęp 

Tryb tworzenia organizacji samorządu gospodarczego nie jest jednolity. Zale-
ży on od wielu kryteriów, w tym przede wszystkim od charakteru członkostwa 
(organizacje dobrowolne, tworzone obligatoryjnie i powstające ex lege) oraz od 
rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez tworzących je przedsię-
biorców. 

Przedmiotem niniejszego rozdziału będzie przedstawienie procedury two-
rzenia tych organizacji. 

5.2. Minimalna liczba założycieli 

5.2.1. Minimalna liczba założycieli izb gospodarczych

Zgodnie z art. 1 u.i.g. tylko przedsiębiorcy mogą tworzyć i być członkami izby 
gospodarczej. W okresie od 8 czerwca 1989 r. do 20 stycznia 2009 r.393 z możli-
wości tworzenia izb gospodarczych były wyłączone osoby fi zyczne prowadzące 
działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe. 

Termin „uboczne zajęcie zarobkowe” został wprowadzony z dniem 1 stycz-
nia 1989 r. ustawą o działalności gospodarczej394, i zgodnie z jej art. 9 określał, 
że podmiot mógł prowadzić działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie za-
robkowe, jeżeli spełnił następujące warunki: 1) wykonywał tę działalność oso-
biście jako osoba fi zyczna; 2) miał inne źródło dochodu, a zarobek uzyskiwany 
z tej działalności stanowił dodatkowe źródło dochodu tej osoby; 3) przedmiotem 
tak prowadzonej działalności gospodarczej mogło być tylko: a) wytwarzanie 
przedmiotów użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz rękodzieła 

393 Zmieniony ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych 
(Dz.U. Nr 216, poz. 1369). 

394 Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324).
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ludowego i artystycznego i ich sprzedaż, b) naprawa i konserwacja przedmiotów 
użytku osobistego, domowego i gospodarskiego oraz mieszkań, a także wyko-
nywanie innych usług z użyciem materiałów i narzędzi własnych lub powierzo-
nych, z wyjątkiem zarobkowego przewozu osób, c) podejmowanie czynności 
handlowych polegających na sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych, 
ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych, w tym mięsa z uboju gospodar-
czego, runa leśnego, owoców leśnych, posiłków domowych, d) wynajmowanie 
turystom przez rolników pokoi lub miejsc na ustawienie namiotów w obrębie 
gospodarstwa, sprzedaż posiłków i świadczenie usług z tym związanych. Pro-
wadzenie takiej działalności gospodarczej nie wymagało dokonywania jej zgło-
szenia do ewidencji działalności gospodarczej. Mimo że ustawa o działalności 
gospodarczej została z dniem 1 stycznia 2001 r. zastąpiona ustawą Prawo dzia-
łalności gospodarczej395, która już nie posługiwała się tym pojęciem, to usta-
wodawca potrzebował aż ośmiu lat, by dostosować art. 1 u.i.g. do terminologii 
obowiązującej w prawie działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 u.i.g. izba gospodarcza może być utworzona, jeżeli 
taką inicjatywę podejmie co najmniej 50 przedsiębiorców, a terytorialny zasięg 
działania tworzonej izby ma obejmować obszar tylko jednego województwa. 
Jeżeli obszar działania tworzonej izby miałby być większy, a więc miałby obej-
mować co najmniej dwa województwa, wówczas liczba przedsiębiorców zało-
życieli winna wynosić co najmniej 100. 

Od tak przyjętej minimalnej liczby założycieli ustawodawca wprowadził od-
stępstwa. Jeżeli założycielami tworzonej izby gospodarczej mają być wyłącznie 
towarzystwa emerytalne działające na podstawie przepisów o organizacji i funk-
cjonowaniu funduszy emerytalnych396, to wówczas minimalna liczba założycieli 
nie została określona. Niemniej skoro izba gospodarcza jest podmiotem mają-
cym korporacyjny charakter, nie może takiej izby założyć tylko jeden podmiot. 
W związku z tym minimalną liczbę założycieli izby gospodarczej zrzeszającej 
wyłącznie towarzystwa emerytalne winny stanowić co najmniej dwa takie to-
warzystwa. Towarzystwo emerytalne prowadzi działalność wyłącznie w formie 
spółki akcyjnej, jako powszechne lub pracownicze towarzystwo. Przedmiotem 
działalności towarzystwa emerytalnego jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie 
funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich397. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1b u.i.g. w przypadku tworzenia izby gospodarczej przez 
podmioty określone w art. 5 ust. 2a u.i.g. liczba założycieli powinna wynosić 
odpowiednio 10 i 20. Przepis ten, wprowadzając wyjątek od minimalnej licz-
by przedsiębiorców założycieli, także nie zawiera precyzyjnej regulacji. Arty-
kuł 5 ust. 2a u.i.g. stanowi bowiem, że izbę gospodarczą mogą tworzyć grupy 

395 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, 
poz. 1178 z późn. zm.), która z dniem 21 sierpnia 2004 r. została, co do zasady, uchylona ustawą 
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

396 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.). 

397 Art. 27 i 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
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producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność 
przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów w rozu-
mieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach. Mając na 
uwadze wykładnię gramatyczną art. 5 ust. 2a u.i.g., w tym kolejność zamiesz-
czonych w tym artykule podmiotów (ustawodawca kolejność określa następu-
jąco: najpierw „grupy producentów rolnych”, potem „ich związki”, a na końcu 
„przedsiębiorcy”), należałoby wskazać, że taka kolejność jest pomocna przy 
ustalaniu minimalnej liczby założycieli. Wprawdzie ustawodawca pomiędzy 
tak określonymi podmiotami umieszcza dwa spójniki współrzędne (paratak-
tyczne) łączne: „i”, „oraz”, lecz nie oznacza to, że ta grupa podmiotów stanowi 
jeden zbiór. Najczęściej tak jest, że spójniki „i” bądź „oraz” wskazują na łącznie 
ujednolicony zbiór podmiotów, dla których ustawodawca zamierza wprowadzić 
spójną regulację. W analizowanym zakresie tak jednak nie jest, skoro art. 7 ust. 
1b u.i.g. wyraźnie określa, że liczba tak wymienionych założycieli powinna wy-
nosić odpowiednio 10 i 20. Słowo „odpowiednio” nakazuje dokonanie podziału 
wymienionych podmiotów na dwie grupy, celem przypisania każdej z tych grup 
wymagań co do minimalnej liczby założycieli. 

Przyjmując założenie, że ustawodawca racjonalnie określił minimalną liczbę 
na 10 lub 20 podmiotów, należałoby pominąć te przypadki, gdy wszystkie trzy 
rodzaje podmiotów wymienione w art. 5 ust. 2a u.i.g. mogłyby być zaliczone 
tylko do jednej grupy (albo do tej grupy, w której minimalna liczba założycieli 
wynosiłaby 10, albo tej grupy, w której taka minimalna liczba wynosiłaby 20). 
Wówczas bowiem wszystkie te podmioty tworzyłyby jedną grupę, a zbiór pod-
miotów drugiej (innej) grupy byłby pusty.  

W związku z tym możliwości wyboru są następujące: 
a) pierwsza grupa to grupy producentów rolnych i ich związki, a druga grupa 

to przedsiębiorcy prowadzący działalność przetwórczą lub handlową w zakresie 
produktów lub grupy produktów; 

b) pierwsza grupa to grupy producentów rolnych, a druga grupa to związki 
grup producentów rolnych i przedsiębiorcy prowadzący działalność przetwór-
czą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów. 

W pierwszym przypadku minimalna liczba 10 założycieli dotyczyłaby grupy 
producentów rolnych i związków grup producentów rolnych, a minimalna licz-
ba założycieli w liczbie 20 obejmowałaby tylko przedsiębiorców prowadzących 
działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów rolnych. Grupa 
producentów rolnych jest odrębnym przedsiębiorcą, posiadającym odrębną 
osobowość prawną, powstającą na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego 
przez marszałka województwa, a minimalna liczba założycieli takiej grupy wy-
nosi zasadniczo pięć398. Grupy producentów rolnych danego produktu lub grupy 

398 Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone 
grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej 
liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. Nr 72, poz. 424 z późn. zm.), minimalna liczba 
członków każdej grupy producentów rolnych wynosi pięciu, poza grupą producentów rolnych 
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produktów mogą tworzyć związki grup producentów rolnych celem reprezento-
wania swoich interesów399. Minimalna liczba założycieli, określona na 10, obej-
mowałaby więc grupy producentów rolnych i związki takich grup, a minimalna 
liczba 20 założycieli – przedsiębiorców prowadzących samodzielną działal-
ność gospodarczą w rolnictwie. Takie rozwiązanie wydaje się racjonalne, skoro 
mniejsze wymagania kierowane są do podmiotów zrzeszających pojedynczych 
producentów, a większe – do samych producentów. 

Należy również prześledzić drugą możliwość, mianowicie do pierwszej gru-
py zaliczyć grupy producentów rolnych, a do drugiej – związki grup producen-
tów rolnych i przedsiębiorców prowadzących działalność przetwórczą lub hand-
lową w zakresie produktów lub grupy produktów. W takiej sytuacji minimalna 
liczba co najmniej 10 założycieli obejmowałaby tylko grupy producentów rol-
nych, a wymóg co najmniej 20 założycieli byłby kierowany do związków grup 
producentów rolnych i przedsiębiorców. Taka interpretacja jest nielogiczna, po-
nieważ zakładałaby istnienie mniejszych wymogów wobec grup producentów 
rolnych, a większych wobec związków tych grup. 

Tym samym należy przyjąć, że w przypadku tworzenia izb gospodarczych 
przez grupy producentów rolnych i ich związki minimalna liczba założycieli 
wynosi 10, a izb gospodarczych przez przedsiębiorców prowadzących działal-
ność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów – 
20 podmiotów. Zmniejszenie wymagań co do liczby założycieli można uzasad-
niać niewielkim zainteresowaniem tej formy działalności400.

Odrębne wymagania ustawodawca skierował do izb gospodarczych tworzo-
nych przez przedsiębiorców prowadzących działalność maklerską401, określa-
nych jako fi rmy inwestycyjne. Firmą inwestycyjną jest dom maklerski, bank 
prowadzący działalność maklerską, zagraniczna fi rma inwestycyjna prowadząca 
działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczna 
osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, 
prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską402. 

produkujących szyszki chmielowe, której minimalna liczba wynosi siedmiu, i grupą producentów 
rolnych produkujących liście suszone tytoniu, w której liczba ta wynosi 50 producentów. 

399 Art. 14 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach 
oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). 

400 W. Szydło, Działania zbiorowe w Polsce na przykładzie grup producentów rolnych oraz 
bankowości spółdzielczej [w:] Działania zbiorowe w teorii i praktyce, pod red. B. Klimczak 
i A. Matysiaka, Wrocław 2005, s. 203–210.

401 Działalność maklerska polega w szczególności na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń 
nabycia lub zbycia instrumentów fi nansowych i wykonywaniu tych zleceń na rachunek dającego 
zlecenie; nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów fi nansowych; zarządzaniu 
portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów fi nansowych; do-
radztwie inwestycyjnym; oferowaniu instrumentów fi nansowych; świadczeniu usług w wykona-
niu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych 
umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty fi nansowe; organizowaniu 
alternatywnego systemu obrotu (art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami 
fi nansowymi, tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).

402 Art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi. 
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Firmy inwestycyjne mogą tworzyć izbę gospodarczą o tyle, o ile minimalna 
liczba założycieli będzie wynosiła co najmniej 25403. Firmy inwestycyjne pro-
wadzące działalność wyłącznie w zakresie zarządzania portfelami instrumentów 
fi nansowych lub doradztwa inwestycyjnego w zakresie instrumentów fi nanso-
wych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego mogą być członkami tylko ta-
kich izb gospodarczych, którymi członkami są fi rmy inwestycyjne, lub izby go-
spodarczej zakładanej na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych404.

Także ustawa o funduszach inwestycyjnych405 odrębnie reguluje minimalną 
liczbę założycieli izby gospodarczej. Zgodnie z jej art. 70 spółki akcyjne prowa-
dzące działalność jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy ma-
klerskie prowadzące działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyj-
nego albo zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa 
liczba instrumentów fi nansowych, mogą utworzyć jedną izbę gospodarczą pod 
nazwą Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, jeżeli minimalna liczba 
założycieli będzie wynosiła co najmniej 10406. 

Inne wymagania co do minimalnej liczby założycieli ustawodawca skiero-
wał wobec towarowych domów maklerskich407. Towarowe domy maklerskie 
mogą, w liczbie co najmniej 15, założyć izbę gospodarczą408. 

Odmienne zasady ustawodawca przyjął wobec jedynej obecnie obowiąz-
kowej izby gospodarczej, jaką jest Polska Izba Ubezpieczeń409. Zgodnie z art. 
217 ustawy o działalności ubezpieczeniowej410 z chwilą podjęcia przez zakład 
ubezpieczeń (krajowy zakład ubezpieczeń lub zagraniczny zakład ubezpieczeń) 
działalności ubezpieczeniowej na terytorium Polski, przedsiębiorcy ci stają się 
członkami tej Izby. W doktrynie zaprezentowano trafny pogląd, że członkostwo 
zakładów ubezpieczeń powstaje ex lege w tej Izbie411. 

403 Art. 92 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi. 
404 Art. 92 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami fi nansowymi. 
405 Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 

z późn. zm.).
406 Art. 70 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
407 Zgodnie z art. 2 pkt 1, 6 i 8 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.) towarowy dom maklerski to spółka 
akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, prowadząca działalność w zakresie obrotu towarami giełdowymi, realizowaną na giełdzie 
towarowej. 

408 Art. 49 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych. 
409 W okresie od 4 stycznia 2001 r. do 1 lipca 2011 r. obowiązywała ustawa z dnia 16 listopada 

2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania 
cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 z późn. zm.), a zgodnie z jej art. 50–60 tworzyło 
się obligatoryjną izbę domów składowych; ustawa ta została jednak, na podstawie art. 104 ustawy 
z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców 
(Dz.U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.), w całości uchylona. 

410 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 950 z późn. zm.).

411 M. Adamowicz, Komentarz do art. 216 ustawy o działalności ubezpieczeniowej [w:] Prawo 
ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz, t. I, Komentarz do przepisów prawnych o funkcjonowaniu 
rynku ubezpieczeń, pod red. Z. Brodeckiego, M. Glicza i M. Serwach, Warszawa 2010, s. 584. 
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Zakłady reasekuracji mogą natomiast być członkami takiej Izby na zasadach 
dobrowolności. 

Odrębną izbą gospodarczą jest Krajowa Izba Gospodarcza; liczy ona na 
dzień 15 lipca 2013 r., 147 członków, w tym 106 to izby gospodarcze, 15 to 
dwustronne izby gospodarcze, 3 – cechy, 1 izba rzemieślnicza, 9 stowarzyszeń 
przedsiębiorców, 4 fundacje, 9 organizacji pracodawców i 1 zrzeszenie przed-
siębiorców (Izba Bawełny w Gdyni)412. 

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że członkiem izby gospodarczej może 
być przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fi zyczna, a także osoba 
prawna. 

5.2.2. Minimalna liczba założycieli organizacji samorządu
zawodowego niektórych przedsiębiorców 

Ustawodawca nie pozostawił żadnej swobody w określeniu minimalnej liczby 
przedsiębiorców zamierzających utworzyć organizację samorządu zawodowe-
go niektórych przedsiębiorców. Ustawodawca ograniczył krąg przedsiębiorców 
mogących być członkami organizacji samorządu zawodowego przedsiębiorców. 
To limitowanie wynika już z nazwy ustawy – ustawa o samorządzie zawodowym 
niektórych przedsiębiorców. Niektórymi przedsiębiorcami są wszyscy przedsię-
biorcy, z wyjątkiem przedsiębiorców posiadających status rzemieślnika413. 

Kryterium wyznaczenia minimalnej liczby założycieli organizacji zrzeszają-
cych samych przedsiębiorców stanowi rodzaj prowadzonej działalności gospo-
darczej. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.s.z.n.p. inicjatywą do utworzenia zrzeszenia 
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu winno się 
wykazać co najmniej 200 przedsiębiorców. W razie prowadzenia działalności 
w zakresie handlu, gastronomii, usług oraz innych niż transport rodzajów dzia-
łalności gospodarczej – minimalna liczba założycieli wynosi 50414.  

Zrzeszenia (i tylko zrzeszenia) mogą utworzyć ogólnokrajowe reprezentacje, 
których nazwy oraz strukturę pozostawiono do ustalenia przez samych założy-
cieli. Minimalna liczba założycieli ogólnokrajowej organizacji wynosi 10 zrze-
szeń. Ustawodawca nie przyznał możliwości tworzenia odrębnych ogólnokra-
jowych reprezentacji przez „inne organizacje przedsiębiorców”, podobnie jak 
nie ma możliwości tworzenia owych nienazwanych i nieuregulowanych „innych 
organizacji przedsiębiorców”. 

412 Dane ze strony internetowej http://www.kig.pl/mapa.html (dostęp: 25 października 2013 r.).
413 Art. 1 ust. 2 u.s.z.n.p.
414 Art. 3 ust. 1 pkt 1 u.s.z.n.p.
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5.2.3. Minimalna liczba założycieli organizacji przedsiębiorców

Warunkiem utworzenia przez pracodawców związku pracodawców jest udział 
w nim co najmniej 10 założycieli będących pracodawcami415. W przypadku za-
kładania federacji lub konfederacji związków pracodawców założycielami są 
tylko związki pracodawców, i tych założycieli nie może być mniej niż trzech416. 
Rozwiązanie to, określające minimalną liczbę założycieli, jest jednak kwestio-
nowane w doktrynie jako naruszające przepisy wiążącego Polskę prawa między-
narodowego417. 

5.2.4. Minimalna liczba założycieli organizacji samorządu
gospodarczego rzemiosła 

Założenie cechu wymaga udziału co najmniej 10 członków założycieli będą-
cych rzemieślnikami. Założenie izby rzemieślniczej może nastąpić, jeżeli z taką 
inicjatywą wystąpi co najmniej pięć cechów. Co istotne, członkiem cechu może 
być nie tylko rzemieślnik, ale założenie cechu wymaga inicjatywy tylko rze-
mieślników. Analogicznie członkiem izby rzemieślniczej mogą być nie tylko 
cechy, ale to cechom ustawodawca przyznał prawo do zakładania tych izb. Mini-
malna liczba założycieli izby rzemieślniczej wynosi pięć cechów, tylko bowiem 
cechy mogą zakładać takie izby.

Związek Rzemiosła Polskiego stanowi ogólnopolską reprezentację samorzą-
du gospodarczego rzemiosła. Taką ogólnopolską reprezentację mogło utworzyć 
co najmniej 10 organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła będących iz-
bami rzemieślniczymi oraz cechami ogólnopolskimi. Do dnia 13 lutego 2002 r. 
założycielami Związku Rzemiosła Polskiego mogły być izby rzemieślnicze, 
spółdzielnie rzemieślnicze oraz cechy ogólnopolskie. W tym bowiem dniu we-
szła w życie regulacja, wykreślająca spośród organizacji samorządu gospodar-
czego rzemiosła spółdzielnie rzemieślnicze418. Niemniej w strukturach Związ-
ku Rzemiosła Polskiego funkcjonuje 28 izb rzemieślniczych, 478 cechów oraz 
186 spółdzielni rzemieślniczych419. 

415 Art. 7 ust. 1 u.o.p. 
416 Art. 14 u.o.p.
417 K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 353; M. Taniewska- 

-Peszko, Organizacje pracowników i organizacje pracodawców w aktualnym ustawodawstwie. 
Charakterystyka aktów, podstawowe podobieństwa i różnice przyjętych rozwiązań prawnych, 
Katowice 1992, s. 43, wskazuje na art. 2 konwencji MOP nr 87 dotyczącej wolności związkowej 
i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco 9 lipca 1948 r. (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 
125 załącznik).

418 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. Nr 129, poz. 1445).
419 Za: http://www.zrp.pl/Onas/Struktura/tabid/93/language/pl-PL/Default.aspx (dostęp: 25 paź-

dziernika 2013 r.).
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W pewnych warunkach członkostwo rzemieślnika w cechu lub izbie rze-
mieślniczej jest obligatoryjne. Warunkiem zatrudnienia przez rzemieślnika pra-
cowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle jest członkostwo 
w jednej z wymienionych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła420. 
Sama jednak przynależność rzemieślnika do cechu (lub izby rzemieślniczej), 
stanowiąca przejaw jego uczestnictwa w systemie szkolenia zawodowego, nie 
jest jednak potwierdzeniem posiadania przez daną osobę odpowiednich kwali-
fi kacji421.  

5.2.5. Minimalna liczba założycieli izb rolniczych 

Izby rolnicze stanowią nieliczny przykład organizacji samorządu specjalnego, 
których utworzenie nie jest zależne od liczby członków. Tworzone są one na 
podstawie obowiązującej ustawy o izbach rolniczych. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.i.r. członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fi zyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozu-

mieniu przepisów o podatku rolnym422;
2) osoby fi zyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego 

z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób fi zycznych i podatku dochodowym od osób 
prawnych423;

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, posiadający w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe424.

420 Art. 3 ust. 5 u.o.r.
421 Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2008 r., II SA/Bd 1015/07, LEX nr 521406.
422 Podatnikami podatku rolnego są osoby fi zyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, 

w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 1) właścicielami gruntów; 2) posiada-
czami samoistnymi gruntów; 3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 4) posiadaczami gruntów 
stanowiących własność Skarbu Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie: 
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub 
z innego tytułu prawnego albo b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących 
w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; 
w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.

423 Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 
działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, 
uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego 
i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla 
dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla 
i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

424 Każdy może wnieść wkład gruntowy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej, i z chwilą 
wniesienia takiego wkładu, spółdzielnia nabywa użytkowanie takiego wkładu, chyba że umowa 
ze spółdzielnią stanowi inaczej. Budynki i inne urządzenia wzniesione przez rolniczą spółdzielnię 
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Dana osoba, zarówno fi zyczna, jak i prawna, staje się ex lege członkiem izby 
rolniczej po kumulatywnym spełnieniu dwóch przesłanek: 

a) utworzeniu samej izby rolniczej;
b) uzyskaniu statusu podatnika podatku rolnego lub podatku dochodo-

wego z działów specjalnych produkcji rolnej bądź statusu członka rol-
niczej spółdzielni produkcyjnej posiadającego wkład gruntowy w ta-
kiej spółdzielni. 

Nie jest potrzebny żaden akt przystąpienia do izby rolniczej. Wyjątkowo 
jednak posiadanie statusu członka izby rolniczej nie oznacza prawa do uczest-
niczenia w jej organach. Członkowie wszystkich organów izby są powoływani 
w drodze wyborów.

5.3. Procedura przyjęcia projektu statutu 

5.3.1. Procedura przyjęcia projektu statutu izby gospodarczej 

Kolejną czynnością założycieli jest uchwalenie statutu izby gospodarczej. 
Uchwalenie statutu polega na przygotowaniu projektu statutu i jego podpisaniu 
przez wszystkich założycieli. Podpisanie statutu oznacza przyjęcie jego treści 
(art. 7 ust. 2 u.i.g.).  

Sposób przygotowania projektu statutu winni określić sami założyciele. 
Ustawodawca nie reguluje tego etapu. Może on polegać np. na przygotowaniu 
projektu statutu przez jednego lub kilku założycieli wytypowanych do tego przez 
pozostałych. Wówczas taki projekt statutu podlega uzgodnieniu przez pozosta-
łych założycieli, którzy mogą do niego zgłaszać uwagi. Po zgłoszeniu uwag za-
łożyciel przygotowujący statut może albo ponownie zredagować projekt statutu 
z uwzględnieniem wniesionych uwag i ponowić przedłożenie takiego projektu 
do uzgodnienia, albo też zwołać spotkanie wszystkich założycieli celem usta-
lenia treści zaproponowanych zmian. Po uzgodnieniu kwestii objętych statu-
tem winien być sporządzony projekt, który również wymaga akceptacji przez 
wszystkich założycieli. Akceptacja statutu oznacza jego podpisanie, a skutkiem 
podpisania jest jego przyjęcie.  

Założyciele mogą uzgodnić inne procedury ustalania treści statutu. Tytu-
łem przykładu można wskazać na następujące etapy ustalania jego treści: 1) 
zwołanie spotkania wszystkich założycieli celem uzgodnienia zasadniczej 
treści statutu, 2) na podstawie dokonanych uzgodnień sporządzenie projektu
statutu i przedłożenie go do uzgodnienia założycielom, 3) podpisanie projektu 
statutu przez wszystkich założycieli lub w razie złożenia wniosków co do pro-
jektu statutu – ponowne spotkanie wszystkich założycieli celem uzgodnienia 

produkcyjną na gruncie stanowiącym wkład gruntowy oraz drzewa i inne rośliny zasadzone lub 
zasiane przez spółdzielnię stają się jej własnością (art. 271–278 k.c.).
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wątpliwości, 4) kolejne przygotowanie projektu statutu i przedłożenie go do ak-
ceptacji.  

Można oczywiście wskazać na różnorodne warianty tak przedstawionych 
procedur przygotowywania projektu statutu. Mogą one polegać np. na ustaleniu 
najważniejszych zagadnień przez założycieli i zlecenie sporządzenia projektu 
wyspecjalizowanemu podmiotowi. 

Treść statutu będzie przedmiotem rozważań w odrębnym rozdziale. 

5.3.2. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji
samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców 

Podstawowym obowiązkiem założycieli zrzeszenia lub innej organizacji przed-
siębiorców jest przygotowanie propozycji treści statutu. Analogicznie do izb go-
spodarczych, również przedsiębiorcy zamierzający grupować się w zrzeszenia 
(organizacje przedsiębiorców) powinni wcześniej uzgodnić propozycje treści 
statutu. 

Statutu jednak nie przyjmują założyciele, ale zebranie członków lub zebranie 
delegatów członków. Dotyczy to zarówno zrzeszeń (organizacji przedsiębior-
ców), jak i ogólnokrajowej organizacji zrzeszeń. 

Treść statutu będzie przedmiotem rozważań w odrębnym rozdziale. 
Inne zasady tworzenia zrzeszeń przedsiębiorców przewidywał art. 49 usta-

wy o działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem działające do dnia 
1 stycznia 1989 r. zrzeszenia prywatnego handlu i usług, zrzeszenia transportu 
prywatnego, Naczelna Rada Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług oraz Naczel-
na Rada Zrzeszeń Transportu Prywatnego mogły w okresie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie tej ustawy przekształcić się w dobrowolne organizacje przedsię-
biorców. Przez okres owych 12 miesięcy (cały rok 1989) te organizacje działały 
na dotychczasowych zasadach425, a gdyby do końca 1989 r. nie nastąpiło prze-
kształcenie, ulegały one likwidacji na zasadach i w trybie określonym w dotych-
czasowych przepisach. Powstałe w wyniku przekształcenia organizacje przejęły 
prawa majątkowe i zobowiązania dotychczasowych organizacji. 

425 W istocie już od dnia 1 stycznia 1989 r. organizacje rzemiosła pozbawione zostały podstaw 
prawnych do ich dalszego funkcjonowania. Powstawały one i funkcjonowały na podstawie ustawy 
z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40 
z późn. zm.), ale ta ustawa została w całości uchylona z dniem 1 stycznia 1989 r. na mocy art. 53 
pkt 11 ustawy o działalności gospodarczej. Por. uzasadnienie orzeczenia TK z dnia 6 marca 1990 r., 
K 5/89, OTK 1990, nr 1, poz. 1. 
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5.3.3. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji
pracodawców 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 u.o.p. założyciele związku pracodawców, tworząc zgro-
madzenie założycielskie, podejmują uchwały o: 

a) założeniu związku pracodawców;
b) przyjęciu statutu;
c) wyborze komitetu założycielskiego. 
Zgromadzenie założycielskie może podjąć trzy odrębne uchwały oraz może 

w jednej uchwale rozstrzygnąć o wymienionych kwestiach. 
Skutkiem uchwały o założeniu związku pracodawców jest powstanie takiego 

związku. Do chwili jego rejestracji działa on jako odrębny podmiot, nieposia-
dający osobowości prawnej. Komitet założycielski, którego skład wybiera zgro-
madzenie założycielskie, winien liczyć co najmniej trzy osoby.  

5.3.4. Procedura przyjęcia projektu statutu organizacji
samorządu gospodarczego rzemiosła 

Założyciele cechu lub izby rzemieślniczej są zobowiązani do uchwalenia statu-
tu cechu (izby rzemieślniczej). Statut, poza wymaganą ustawą treścią, winien 
określać także zasady fi nansowania organizacji samorządu gospodarczego rze-
miosła. Zgodnie z art. 16 u.r. warunkiem utworzenia cechu (izby rzemieślniczej) 
jest dodatkowo także zapewnienie samodzielności fi nansowej tak powstającej 
organizacji. 

W stosunku do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła ustawodawca 
przewidział inny sposób ich tworzenia niż uchwała walnego zgromadzenia zało-
życieli. Zgodnie z art. 15 ust. 1 u.r. działające do dnia 1 maja 1989 r. cechy, izby 
rzemieślnicze i Centralny Związek Rzemiosła ulegały przekształceniu lub likwi-
dacji na podstawie ustawy o rzemiośle lub ustawy o działalności gospodarczej. 

Stosownie do regulacji ustawy o rzemiośle walne zgromadzenia (lub zjazdy 
delegatów) organizacji rzemiosła funkcjonujące na podstawie dotychczasowych 
przepisów mogły w trybie właściwym dla dokonania zmian statutów tych or-
ganizacji podjąć uchwałę w sprawie przekształcenia tych organizacji w orga-
nizacje samorządu rzemiosła funkcjonujące na podstawie ustawy o rzemiośle. 
W przypadku podjęcia takiej uchwały, mienie i zobowiązania dotychczas funk-
cjonujących cechów, izb rzemieślniczych i Centralnego Związku Rzemiosła 
przechodziły na nowe organizacje z dniem przekształcenia. Pracownicy zatrud-
nieni w dotychczasowych organizacjach rzemiosła stawali się pracownikami no-
wych organizacji samorządu rzemiosła z dniem ich przekształcenia426. 

426 Art. 15 ust. 3 i 4 u.r.
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Kolejnym sposobem utworzenia cechu (izby rzemieślniczej) na podstawie 
ustawy o rzemiośle była możliwość podziału dotychczas istniejących organiza-
cji rzemiosła. 

Zgodnie z art. 16 u.r. cechy i izby rzemieślnicze mogły być tworzone w drodze 
podziału pod warunkiem zapewnienia samodzielności fi nansowej powstających 
w wyniku podziału nowych organizacji. Podstawą utworzenia cechu w drodze 
podziału była uchwała walnego zgromadzenia cechu, powzięta w trybie określo-
nym w statucie, zawierająca postanowienia o zasadach podziału cechu, podziału 
składników majątkowych cechu oraz praw i obowiązków. Analogicznie istnieją-
ce do dnia 1 maja 1989 r. izby rzemieślnicze mogły ulec podziałowi na odrębne 
izby rzemieślnicze, na podstawie uchwały zjazdu delegatów tych izb, określają-
cych zasady podziału mienia, zasady przejęcia zobowiązań, pracowników oraz 
zapewnienia samodzielności fi nansowej nowo tworzonych izb rzemieślniczych. 

Zbliżone zasady tworzenia organizacji samorządu rzemiosła przewidywał art. 
49 ustawy o działalności gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem działające do 
dnia 1 stycznia 1989 r. organizacje rzemieślnicze mogły w okresie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie tej ustawy przekształcić się w dobrowolne organizacje 
przedsiębiorców. Przez okres owych 12 miesięcy (cały rok 1989) organizacje te 
działały na dotychczasowych zasadach427, a gdyby do końca 1989 r. nie nastąpi-
ło przekształcenie, ulegały one likwidacji na zasadach i w trybie określonych 
w dotychczasowych przepisach. Powstałe w wyniku przekształcenia organizacje 
przejęły prawa majątkowe i zobowiązania dotychczasowych organizacji. Zasa-
dy te były analogiczne do przekształceń organizacji samorządu zawodowego 
niektórych przedsiębiorców.

Drogą przekształcenia utworzono Związek Rzemiosła Polskiego, powstały 
na podstawie Statutu z dnia 12 grudnia 1989 r. z przekształcenia dotychczaso-
wego Centralnego Związku Rzemiosła428. 

5.3.5. Procedura przyjęcia projektu statutu izby rolniczej 

Mimo obligatoryjności tworzenia izb rolniczych, ustawodawca nie zdecydował 
się na odgórne uregulowanie statutu tych izb. Każda izba rolnicza została zobo-
wiązana do uchwalenia statutu. Projekt statutu przygotowuje zarząd izby rolni-
czej, a w przypadku Krajowej Rady Izb Rolniczych – jej zarząd. Walne zgroma-

427 W istocie już od dnia 1 stycznia 1989 r. organizacje rzemiosła pozbawione zostały podstaw 
prawnych do ich dalszego funkcjonowania. Powstawały one i funkcjonowały na podstawie ustawy 
z dnia 8 czerwca 1972 r. o wykonywaniu i organizacji rzemiosła (Dz.U. z 1983 r. Nr 7, poz. 40 
z późn. zm.), ale ta ustawa została w całości uchylona z dniem 1 stycznia 1989 r. na mocy art. 53 
pkt 11 ustawy o działalności gospodarczej. Por. uzasadnienie orzeczenia TK z dnia 6 marca 1990 r., 
K 5/89, OTK 1990, nr 1, poz. 1. 

428 Statut ten przyjęto uchwałą nr 7 Kongresu Rzemiosła Polskiego z dnia 12 grudnia 1989 r. 
http://www.zrp.pl/Onas/Historia/tabid/118/language/pl-PL/Default.aspx (dostęp: 25 października 
2013 r.).
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dzenie każdej izby rolniczej zobowiązane zostało do uchwalenia statutu zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby 
członków walnego zgromadzenia429. Statut Krajowej Rady Izb Rolniczych pod-
legał uchwaleniu przez Krajową Radę Izb Rolniczych uchwałą podejmowaną 
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej dwóch trzecich 
ogólnej liczby członków Krajowej Rady430. 

Uchwały dotyczące statutów przekazywane są przez organy wykonawcze 
tych izb organom nadzoru: statuty izb rolniczych – wojewodom, a statut Krajo-
wej Rady Izb Rolniczych – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, celem 
zbadania ich zgodności z prawem. Organy nadzoru mogą w terminie 30 dni 
unieważnić statut, a po upływie tego terminu zaskarżyć go do wojewódzkiego 
sądu administracyjnego. 

5.4. Rejestracja

5.4.1. Rejestracja izby gospodarczej 

Po przyjęciu tekstu statutu i podpisaniu go przez wszystkich założycieli izby 
gospodarcze i ich jednostki organizacyjne podlegają, stosownie do art. 8 u.i.g., 
obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), i z chwilą 
dokonania tego wpisu uzyskują osobowość prawną.  

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym431 rejestr pro-
wadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze). 

W przypadku złożenia wniosku o dokonanie wpisu terenowej jednostki orga-
nizacyjnej izby gospodarczej, która z chwilą wpisu uzyska osobowość prawną, 
wniosek taki składa organ zarządzająco-reprezentujący taką jednostkę, ustano-
wiony zgodnie ze statutem izby432. 

W przypadku składania wniosku o rejestrację samej izby wniosek taki po-
chodzi albo od komitetu założycielskiego, albo od już powołanego organu re-
prezentującego izbę433. Przez pojęcie „komitet założycielski” należy rozumieć 
założycieli izby, a to oznacza, że wniosek o rejestrację izby winien być podpi-

429 Art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 2 u.i.r.
430 § 9 ust. 2 Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowiącego załącznik do uchwały 

Krajowej Rady Izb Rolniczych nr 1/2013 z dnia 12 marca 2013 r., http://krir.pl/fi les/legislacja/
STATUT KRIR.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).

431 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o KRS”. 

432 Art. 71 ust. 3 u.i.g.
433 Art. 52 ustawy o KRS; R. Golat, Wniosek o wpis izby gospodarczej do rejestru, „Gazeta 

Prawna” 1998, nr 4, s. 43.
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sany także przez wszystkich założycieli434. Tym samym wybór przez założycieli 
członków organu wykonawczego lub reprezentującego izbę ułatwia procedurę 
rejestracyjną. 

Wniosek w sprawie dokonania wpisu składany jest na urzędowym formula-
rzu435 wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty sądowej, lub drogą elektroniczną, 
opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfi kowanym przy pomo-
cy ważnego kwalifi kowanego certyfi katu (art. 19 ust. 2 i 2a ustawy o KRS). 
Wniosek złożony na innym niż urzędowy formularz, nieopatrzony bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, od którego nie została uiszczona opłata sądowa lub 
nieprawidłowo wypełniony, podlega zwróceniu wnioskodawcy bez wzywania 
do uzupełnienia braków436. Jeżeli natomiast wniosek ten zawiera inne wady, któ-
re uniemożliwiają dokonanie wpisu, wówczas wzywa się wnioskodawcę do ich 
usunięcia w terminie jednego tygodnia pod rygorem zwrócenia pisma (art. 130 
§ 1 k.p.c.) 437. W przypadku zwrócenia wniosku, który zostanie następnie ponow-
nie złożony w terminie siedmiu dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie, 
gdy tak złożony wniosek nie zawiera braków, wywołuje on skutki od daty pier-
wotnego wniesienia. 

Nie jest przy tym wykluczone, że nawet ponownie złożony wniosek nie bę-
dzie zawierał braków uniemożliwiających wpisanie izby do KRS-u. Jeżeli po-
nowny zwrot następuje z powodu braków, które uprzednio nie zostały wniosko-
dawcy wskazane, to złożenie poprawionego wniosku w terminie siedmiu dni 
skutkuje tym, że wywoła on skutek od daty pierwotnego wniesienia438. 

Zakres informacji, jakie winny być zawarte we wniosku o dokonanie wpisu 
izby gospodarczej do KRS-u, zależy od tego, czy statut izby przewiduje dopusz-
czalność prowadzenia działalności gospodarczej. 

Jeżeli izba gospodarcza nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej, 
to wówczas podlega wpisowi jedynie do rejestru stowarzyszeń, innych orga-
nizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Do wniosku o dokonanie wpisu izby gospodarczej 
do KRS-u dołącza się wtedy przyjęty przez założycieli statut izby.

W przypadku gdy izba gospodarcza zamierza także prowadzić działalność 
gospodarczą, wówczas poza wnioskiem o dokonanie wpisu do rejestru stowa-
rzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zobowiązana jest złożyć 

434 D. Rogoń, Komentarz do zmiany art. 52 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
wprowadzonej przez Dz.U. z 2002 r. Nr 1 poz. 2 [w:] Idem, Komentarz do ustawy z dnia 14 grudnia 
2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 1, poz. 2), w zakresie zmian do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 
Sądowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209), LEX/el 2002.

435 Art. 19 ust. 2a ustawy o KRS umożliwia złożenie wniosku także na niebarwnych formu-
larzach stanowiących wydruki komputerowe lub będących kserokopiami formularzy urzędowych.

436 Art. 19 ust. 3 ustawy o KRS.
437 Art. 19 ust. 3a ustawy o KRS.
438 Art. 19 ust. 4 ustawy o KRS.
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wniosek o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców439. W takiej sytuacji 
do wniosku o dokonanie wpisu izby gospodarczej do rejestru przedsiębiorców 
dołącza się: 

a) statut izby;
b) uwierzytelnione notarialnie, przed konsulem440 albo złożone przed sędzią 

lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważ-
nionych do reprezentowania izby lub prokurenta441;

c) dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieru-
chomości, w których znajduje się jego siedziba;

d) wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodar-
ki narodowej (REGON);

e) zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpie-
czeń społecznych;

f) zgłoszenie identyfi kacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 paź-
dziernika 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfi kacji podatników i płat-
ników442 wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
pod rygorem zwrotu wniosku.

Sąd rejestrowy przesyła z urzędu wnioski i zgłoszenia dołączone do wnios-
ku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców niezwłocznie, nie później 
niż w terminie trzech dni roboczych od dnia dokonania wpisu, do urzędu sta-
tystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma siedzibę, oraz 
wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego wraz z odpi-
sem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.

Sąd rejestrowy po uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru 
NIP (Numeru Identyfi kacji Podatkowej) dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP 
do rejestru – wpis nie podlega opłacie sądowej ani ogłoszeniu w Monitorze Są-
dowym i Gospodarczym; postanowienie o wpisie nie wymaga uzasadnienia ani 
doręczenia; oraz przesyła zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozu-
mieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do właściwej jednostki 
terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5.4.2. Rejestracja organizacji samorządu zawodowego
niektórych przedsiębiorców 

Po uchwaleniu statutu, zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 u.s.z.n.p., zrzeszenia i organiza-
cje przedsiębiorców podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS-u, i z chwilą 
dokonania tego wpisu uzyskują osobowość prawną.  

439 Art. 50 ustawy o KRS. 
440 Art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 

Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).
441 Art. 19a ust. 1 ustawy o KRS.
442 Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.
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Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o KRS rejestr prowadzą w systemie informa-
tycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze). 

W przypadku składania wniosku o rejestrację wniosek taki pochodzi albo 
od komitetu założycielskiego, albo od powołanego już organu reprezentujące-
go zrzeszenie lub inną organizację przedsiębiorców443. Przez pojęcie „komitet 
założycielski” należy rozumieć założycieli zrzeszenia (organizacji przedsiębior-
ców). Bez wątpienia wybór przez zebranie członków (delegatów) członków or-
ganu wykonawczego lub reprezentującego ułatwia procedurę rejestracyjną. 

Dalszy przebieg procedury rejestracyjnej jest zbieżny z rejestracją izby go-
spodarczej.

5.4.3. Rejestracja organizacji przedsiębiorców 

Od dnia podjęcia uchwały o założeniu związku pracodawców444 rozpoczyna 
bieg trzydziestodniowy termin do złożenia przez komitet założycielski wniosku 
do sądu rejestrowego o rejestrację takiego związku z KRS445. Termin ten ma 
charakter materialnoprawny. Z chwilą jego upływu uchwała zgromadzenia za-
łożycielskiego o utworzeniu związku pracodawców traci moc obowiązywania, 
a tym samym przestaje istnieć taki związek. Nie przeprowadza się wówczas 
postępowania likwidacyjnego związku, ponieważ nie posiada on swojego ma-
jątku. Nie mając osobowości prawnej, związek pracodawców od chwili jego 
utworzenia do chwili rejestracji w KRS-ie nie mógł zawierać zobowiązań ani 
stać się podmiotem mienia446. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o KRS rejestr prowadzą w systemie informa-
tycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze). 

Dalszy przebieg procedury rejestracyjnej jest zbieżny z rejestracją izby go-
spodarczej. 

5.4.4. Rejestracja organizacji samorządu gospodarczego
rzemiosła 

Tryb postępowania rejestrowego organizacji samorządu gospodarczego rzemio-
sła uregulowany został w całości w ustawie o KRS. Z art. 19 ust. 1 u.r. wynika 
tylko, że cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Pol-
skiego podlegają obowiązkowemu wpisowi do KRS-u. Oznacza to, że nie tylko 

443 Art. 52 ustawy o KRS.
444 Sam związek powstaje bowiem z chwilą podjęcia uchwały o jego utworzeniu, a jedynie 

osobowość prawną uzyskuje z chwilą wpisu; postanowienie SA w Warszawie z dnia 30 listopada 
1995 r., I ACr 857/95, OSA 1996, z. 4, poz. 15.

445 Art. 9 ust. 2 u.o.p.
446 K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 354.
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nowo tworzone organizacje samorządu rzemiosła, ale i te powstające w wyniku 
przekształcenia lub podziału wcześniej istniejących organizacji rzemiosła zobli-
gowane są do wpisania ich do KRS-u. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 u.r. organizacje samorządu rzemiosła uzyskują oso-
bowość prawną z chwilą wpisu do KRS-u. 

Przebieg procedury rejestracyjnej jest zbieżny z rejestracją izby gospodarczej.

5.5. Tworzenie izb rolniczych 

Procedura tworzenia izb rolniczych jest odmienna od pozostałych organizacji 
samorządu gospodarczego, przede wszystkim z tego powodu, że izby te powsta-
ły obligatoryjnie. 

Zgodnie z art. 50 ust. 2 u.i.r. minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej 
określił w drodze zarządzenia tryb przeprowadzenia wyborów walnych zgroma-
dzeń447 nowo powstających izb rolniczych. 

Wybory przeprowadzały komisje okręgowe, a jedynie wówczas, gdy dany 
okręg był podzielony na więcej niż jeden obwód do głosowania – komisje ob-
wodowe. Uprawnieniem komisji okręgowej było dokonanie (fakultatywnie) po-
działu okręgu wyborczego na obwody do głosowania. 

Komisje obwodowe były powoływane przez komisje okręgowe, a komisje 
okręgowe – przez komisje wojewódzkie448. Te ostatnie były powoływane przez 
wojewodów, po zasięgnięciu opinii sejmików samorządowych449. 

Za samo przeprowadzenie głosowania w obwodzie były odpowiedzialne 
komisje obwodowe lub okręgowe. Obowiązkiem wojewody było sporządze-
nie wykazu okręgów wyborczych, nadanie im numerów oraz ustalenie liczby 
członków wybieranych z poszczególnych okręgów450 i przekazanie go komisji 
wojewódzkiej451.  

Celem sprawnego przygotowania wyborów ustawodawca zobowiązał wój-
tów (burmistrzów, prezydentów miast) do przygotowania spisów osób posiada-
jących czynne prawo wyborcze (spis wyborców), i taki spis był wykładany do 
publicznego wglądu oraz przekazywany komisji okręgowej452. 

447 Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. 
w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych 
(M.P. Nr 27, poz. 291), zwanego dalej zarządzeniem w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych 
wyborów.

448 § 3 ust. 1 pkt 2 i § 4 ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych 
wyborów. 

449 Art. 50 ust. 3 u.i.r.
450 Liczba kandydatów wybieranych do walnego zgromadzenia zależała od powierzchni 

użytków rolnych w danym okręgu. Jeżeli powierzchnia ta nie przekraczała 4 tys. ha, wówczas 
wybierana była jedna osoba, jeżeli przekraczała tę wartość – dwie osoby.

451 § 10 zarządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów. 
452 § 13 zarządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów. 
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Czynne prawo wyborcze przysługiwało każdemu podmiotowi, który speł-
niał wymagania określone w art. 1 ust. 2 u.i.r. Kandydatem na członka walnego 
zgromadzenia mogła być wyłącznie osoba posiadająca czynne prawo wybor-
cze. Warunkiem skutecznego zgłoszenia kandydata było udzielenie przez nią 
zgody na kandydowanie wraz z listą zawierającą poparcie kandydata przez co 
najmniej 50 uprawnionych453. Rejestracji dokonywała komisja okręgowa, która 
mogła – w razie braków zgłoszenia – wezwać zgłaszającego do ich usunięcia 
w wyznaczonym terminie. Odmowa rejestracji dokonywana była w drodze de-
cyzji komisji okręgowej, od której służyło zgłaszającemu prawo wniesienia od-
wołania do komisji wojewódzkiej w terminie trzech dni od dnia wydania decy-
zji454. Komisja wojewódzka miała obowiązek rozpoznać odwołanie w terminie 
trzech dni i jej decyzja była ostateczna. W przypadku gdyby w przewidzianym 
terminie nie zgłoszono żadnego kandydata lub nie zgłoszono co najmniej dwóch 
kandydatów w obwodzie do głosowania, z którego wybierane były dwie osoby, 
wówczas okręgowa komisja wzywała do zgłaszania dodatkowych kandydatów. 
W razie braku zgłoszenia przynajmniej takiej liczby kandydatów, ile było miejsc 
do obsadzenia, wybory nie były przeprowadzane.  

Wybory przeprowadzała komisja obwodowa, a komisja okręgowa ustalała 
wyniki głosowania. W okręgu jednomandatowym mandat do walnego zgroma-
dzenia uzyskiwał kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnych głosów. 
W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów 
uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzygało losowanie 
przeprowadzane przez komisję okręgową. Natomiast w okręgu dwumandatowym 
mandaty do walnego zgromadzenia uzyskiwali dwaj kandydaci, którzy otrzymy-
wali kolejno największą liczbę ważnych głosów, a w przypadku gdy dwóch lub 
więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania 
mandatu i kandydatów tych było więcej niż mandatów do uzyskania, o pierw-
szeństwie rozstrzygało losowanie przeprowadzane przez komisję okręgową455.

Pierwsze wybory minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej zarządził 
na dzień 2 czerwca 1996 r.456, a ostatnie ponowne wybory odbyły się w dniu 24 
maja 1998 r.457  

453 § 14 zarządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów. 
454 § 15 zarządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów. Zastanawiające 

jest jednak liczenie terminu do wniesienia odwołania od dnia wydania decyzji (jest to data zamiesz-
czona w samej decyzji), a nie od daty doręczenia decyzji, tak jak to ma miejsce w postępowaniu 
administracyjnym (art. 129 § 2 k.p.a.) lub odmowie wpisania do rejestru wyborców lub kandydata 
(np. art. 20 § 4, art. 432 § 1 kodeksu wyborczego). 

455 § 30 zarządzenia w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów. 
456 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rolniczych w województwach 
poznańskim i bialskopodlaskim (Dz.U. Nr 51, poz. 222), i w byłych województwach: katowickim, 
łódzkim, radomskim, siedleckim, skierniewickim, warszawskim, tarnobrzeskim, płockim, 
częstochowskim, krakowskim, białostockim i ciechanowskim. 

457 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. 
w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izby rolniczej w województwie 
ciechanowskim (Dz.U. Nr 51, poz. 320). 
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Zgodnie z art. 52 § 2 u.i.r. utworzenie izby następowało wtedy, gdy w pierw-
szych wyborach zarządzonych przez właściwego ministra wzięło udział co naj-
mniej 20% uprawnionych do głosowania. W przypadku gdy nie było takiego mi-
nimalnego poziomu frekwencji, termin ponownych wyborów wyznaczał minister 
do spraw rolnictwa na wniosek wojewody nie wcześniej niż po upływie sześciu 
miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnio-
nych do głosowania, złożony właściwemu wojewodzie. Tak zarządzone (ponow-
ne) wybory były ważne niezależnie od tego, ile osób wzięło w nich udział458. 

Obowiązkiem właściwego ministra do spraw rolnictwa było zwołanie pierw-
szego posiedzenia walnego zgromadzenia w terminie najpóźniej 30 dni od dnia 
wyborów. Obradom tak zwołanego pierwszego posiedzenia przewodniczył se-
nior izby, którym była najstarsza wiekiem osoba wybrana do walnego zgroma-
dzenia459. 

W przypadku gdy do utworzenia izb gospodarczych doszło co najmniej 
w połowie województw, izby rolnicze miały obowiązek utworzenia Krajowej 
Rady Izb Rolniczych, a minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej zwoływał 
pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nie później niż przed upływem dziewięciu 
miesięcy od dnia utworzenia izb w co najmniej połowie województw460. Na tak 
zwołanym pierwszym posiedzeniu Krajowa Rada wybierała zarząd i komisję 
rewizyjną461. 

Z dniem 1 stycznia 1999 r. liczba izb rolniczych musiała zmniejszyć się do 
16, a ustawodawca dość wybiórczo uregulował tryb dostosowywania istnieją-
cych izb rolniczych do nowego podziału zasadniczego kraju. Zgodnie z art. 33 
ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy 
ustrojowej państwa462, członkowie walnych zgromadzeń izb rolniczych działa-
jących w dniu 31 grudnia 1998 r. nadal zachowali swoje mandaty, aż do czasu 
nowych wyborów. Oznaczało to, że zlikwidowano te izby rolnicze, które działa-
ły w granicach zlikwidowanych z dniem 31 grudnia 1998 r. województw, nato-
miast sami członkowie walnych zgromadzeń ex lege z dniem 1 stycznia 1999 r. 
stali się członkami tych walnych zgromadzeń izb rolniczych, które nadal funk-
cjonowały. Taki etap przejściowy nie mógł trwać zbyt długo, stąd do dnia 28 
lutego 1999 r. wojewodowie zostali zobowiązani do zwołania nadzwyczajnych 
walnych zgromadzeń istniejących 16 izb rolniczych celem wyboru komisji rewi-
zyjnej, zarządu izby i delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych. Nieprecyzyj-
nie, a w istocie wadliwie ustawodawca uregulował koniec kadencji komisji re-
wizyjnej i zarządu izby rolniczej, wskazując, że ich kadencja upływała z dniem 
wyboru walnego zgromadzenia izby rolniczej. Oczywiste było, że wybór nowe-

458 Art. 52 ust. 5 u.i.r.
459 Art. 51 u.i.r.
460 Nastąpiło to w dniu 29 września 1996 r., za: S. Czarnow, Zadania samorządu rolniczego 

i ich fi nansowanie, ST 2006, nr 7–8, s. 143. 
461 Art. 53 i 54 u.i.r.
462 Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126 z późn. zm.).
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go składu komisji rewizyjnej i zarządu oznaczał upływ kadencji wcześniejszych 
organów. Kadencja tak wybranego walnego zgromadzenia upływała z dniem, 
w którym upływa kadencja organów stanowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego wybranych w wyborach w dniu 11 października 1998 r. Izby rolnicze, 
które pozostały po 1 stycznia 1999 r., stały się sukcesorami nieistniejących już 
izb rolniczych co do mienia oraz stosunków pracy. Mienie takie stało się ex lege 
z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem izby rolniczej, na terenie działania której 
znajdowała się siedziba izby rolniczej działającej w dniu 31 grudnia 1998 r.463, 
a pracownicy biur izb rolniczych działających w dniu 31 grudnia 1998 r. z dniem 
1 stycznia 1999 r. stali się pracownikami biur właściwych izb rolniczych.

Do dnia 31 marca 1999 r. minister właściwy do spraw rolnictwa miał obowią-
zek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, która 
dokona wyboru komisji rewizyjnej i zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5.6. Wnioski

Tryb tworzenia organizacji samorządu gospodarczego jest w znacznym zakresie 
zbieżny, choć występują także różnice. Ustawodawca zróżnicował wymagania 
co do liczby założycieli nie tylko wobec poszczególnych typów organizacji sa-
morządowych, ale i w obrębie danego typu organizacji. Największe zróżnicowa-
nie co do minimalnej liczby założycieli dotyczy izb gospodarczych, przy czym 
taka dyferencjacja nie ma dostatecznego uzasadnienia. Największą minimalną 
liczbę założycieli (co najmniej 200) określono w stosunku do zrzeszeń przed-
siębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu. Problematycznie 
ukształtowano minimalną liczbę założycieli związku pracodawców, a to dlate-
go, że konwencja MOP ratyfi kowana w Polsce zgodnie z obowiązującym pra-
wem wyklucza stawianie barier ilościowych celem tworzenia takich organizacji. 
Niekiedy ustawodawca zapomniał określić liczbę założycieli (inne organizacje 
przedsiębiorców).  

Podstawą działalności każdej organizacji jest jej statut. Można wyróżnić kil-
ka podstawowych trybów przyjmowania statutów. Zgodnie z pierwszym z nich 
statut jest przyjmowany przez założycieli lub komitety założycielskie wybierane 
przez założycieli (izby gospodarcze, zrzeszenia przedsiębiorców, cechy i izby 
rzemieślnicze). Założyciele, a częściej przedstawiciele założycieli, są zobowią-
zani do złożenia wniosku o rejestrację danej organizacji w KRS-ie. Sama orga-
nizacja powstaje z chwilą przyjęcia jej statutu, a osobowość prawną uzyskuje 
poprzez rejestrację w KRS-ie. 

463 W doktrynie wyrażono pogląd, że pozostające izby rolnicze nie stały się następcami 
prawnymi dotychczasowych izb, a tym samym wierzyciele zlikwidowanych z dniem 1 stycznia 
1999 r. izb rolniczych mogli dochodzić od nowych izb swoich praw co najwyżej na podstawie 
przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405–414 k.c.); por. S. Czarnow, Niektóre aspekty 
prawne funkcjonowania samorządu rolniczego w Polsce, ST 2001, nr 3, s. 55–62.



137

Drugim trybem przyjmowania statutów jest jego uchwalenie przez organ da-
nej organizacji (izby rolnicze, Krajowa Rada Izb Rolniczych). 

Kolejny tryb obowiązywał w przypadku przekształceń w latach 1989–1990 
ówcześnie istniejących organizacji celem dostosowania do nowo zmienianych 
prawnych ram funkcjonowania. Sporadycznie prawodawca dokonywał prze-
kształceń ex lege, ale nawet wówczas utworzona w ten sposób organizacja mu-
siała dostosować swoją działalność do nowej regulacji. 

Ustawodawca zróżnicował także procedurę tworzenia związków pracodaw-
ców poprzez wprowadzenie określonego terminu, w trakcie którego komitet za-
łożycielski powinien złożyć wniosek o rejestrację. Termin ten wynosi 30 dni od 
daty przyjęcia statutu i ma charakter materialnoprawny. Regulacja ta jest zbliżo-
na do rejestracji związku zawodowego i dlatego można doszukiwać się zastoso-
wanej przez ustawodawcę analogii464.

Sam tryb rejestracji w rejestrze sądowym po 1997 r. został ujednolicony. 
Skutkiem takiego zarejestrowania organizacji staje się nabycie przez nią odręb-
nej podmiotowości prywatnoprawnej. 

Identyczny jest tryb rejestracji oraz wymogi formalne skutecznego złożenia 
wniosku. Procedura ta nie przewiduje nadmiernej ingerencji władzy publicznej 
(sądów rejestrowych) w funkcjonowanie organizacji samorządu gospodarczego.

464 Wyrok SN z dnia 13 lutego 1997 r., I PKN 4/97, OSNP 1997, nr 19, poz. 375. 





6. ZAKRES REGULACJI STATUTOWEJ 
ORGANIZACJI SAMORZĄDU 

GOSPODARCZEGO 

6.1. Wstęp 

Statut lub umowa jednostki organizacyjnej to podstawowe dokumenty, na pod-
stawie których podejmuje się czynności zarówno na zewnątrz (reprezentacja), 
jak i w zakresie wewnętrznej działalności (prowadzenie spraw). 

Przyjęcie statutu jest wprawdzie istotnym elementem procedury zakładania 
organizacji samorządu gospodarczego, jednak omówienie materii statutowej 
zostało wyodrębnione w osobny rozdział z trzech podstawowych powodów. 
Po pierwsze, statut jest podstawowym aktem określającym zasady działalności 
danej organizacji. Po drugie, treść statutów pozwala na ocenę zakresu autono-
micznego określenia przez założycieli zasad funkcjonowania danej organizacji. 
Po trzecie, umiejscowienie jej w jednym z rozdziałów spowodowałoby mniej-
szą czytelność tej tematyki i zanegowanie wymogu takiego usystematyzowania 
tematyki poszczególnych rozdziałów, aby analizowana materia była w miarę 
zbliżona objętościowo. 

Wewnętrzny podział zagadnień tego rozdziału oparty jest na kryterium 
przedmiotowo-podmiotowym, tzn. analizie zostaną poddane poszczególne spra-
wy objęte statutami poszczególnych typów organizacji samorządu gospodarcze-
go, z podziałem na materię obligatoryjną i materię fakultatywną.  

6.2. Nazwa, siedziba oraz zakres terytorialny działania
organizacji samorządu gospodarczego 

6.2.1. Izby gospodarcze

Nadanie nazwy izbie gospodarczej pozostawiono swobodnemu wyborowi przez 
jej założycieli. Ustawodawca nie zastrzegł samego oznaczenia „izba gospodar-
cza” dla podmiotów tworzonych na podstawie ustawy o izbach gospodarczych. 
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Wydaje się, że jednak samo słowo „izba” powinno znaleźć się w nazwie takie-
go podmiotu. Powołany art. 7 ust. 3 pkt 1 u.i.g. nakazuje bowiem, aby statut 
izby określał nazwę izby, a więc nazwa powinna już zawierać określenie „izba”. 
W praktyce spotyka się izby gospodarcze niemające w swojej nazwie słowa 
„izba”. Do tej grupy można zaliczyć np. Związek Banków Polskich.  

Od zasady swobody w tworzeniu nazw izby można wskazać wyjątki. Pierw-
szy: zgodnie z art. 11 ust. 1 u.i.g. izby gospodarcze mogły utworzyć ogólnokra-
jową izbę o nazwie Krajowa Izba Gospodarcza.  

Drugi wyjątek dotyczy izby gospodarczej fakultatywnie utworzonej przez 
towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie prowadzące dzia-
łalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo zarządzania port-
felami. Podmioty te mogą utworzyć izbę gospodarczą pod nazwą Izba Zarządza-
jących Funduszami i Aktywami465. 

Trzeci wyjątek obejmuje izbę gospodarczą tworzoną obligatoryjnie. Jest nią 
Polska Izba Ubezpieczeń, będąca organizacją ubezpieczeniowego samorządu 
gospodarczego466. 

Siedziba izby może być obrana dowolnie, tak by tylko mieściła się na terenie 
Polski. Wprawdzie obowiązek oznaczenia siedziby izby na terenie Polski nie 
wynika wprost z ustawy o izbach gospodarczych, ale nie powinien on budzić 
żadnych wątpliwości. Izba gospodarcza może zostać utworzona na postawie 
prawa polskiego i funkcjonować zgodnie z prawem polskim tylko wówczas, 
gdy jej siedziba będzie na terenie Polski. 

Zgodnie z art. 41 k.c. siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której 
ma siedzibę jej organ zarządzający, przy czym ustawa lub statut mogą odmien-
nie określić siedzibę. Oznaczenie miejscowości to wskazanie konkretnej nazwy 
jednostki osadniczej stanowiącej miasto lub innej jednostki niemającej statu-
su miasta (np. wieś, osada, kolonia, przysiółek itd.) o tyle, o ile posiada swoją 
nazwę. Statut wymaga, aby określona była jedynie siedziba izby, nie ma więc 
obowiązku statutowego regulowania adresu izby. Adres izby to podanie kon-
kretnego numeru lokalu oraz ulicy, pozwalające na takie skonkretyzowanie, aby 
możliwe było doręczenie korespondencji. Siedziba izby gospodarczej oraz jej 
adres powinny być zgłoszone celem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego467. 

Statut izby powinien określać terytorialny zasięg działania danej izby. Zasięg 
ten może obejmować dowolny obszar: gminę (część gminy), powiat, wojewódz-
two, część kraju, cały kraj lub także dodatkowo obszar za granicą. Oznaczenie 
obszaru działalności izby jest pomocne przy ustalaniu minimalnej liczby założy-
cieli. Reguluje to analizowany już art. 7 ust. 1 u.i.g. 

Nieraz izby gospodarcze posługują się nazwą „izba przemysłowo-handlo-
wa”. Nazwa ta nie jest obecnie zastrzeżona dla konkretnej kategorii podmiotów 
i może jej używać każda izba gospodarcza. Wykorzystywanie tej nazwy musi 
jednak wynikać z treści statutu. Obowiązujące po 1989 r. izby przemysłowo-

465 Art. 70 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. 
466 Art. 216 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 
467 Art. 38 pkt 1 lit. c w związku z art. 49 ust. 1 i art. 53a ustawy o KRS. 
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-handlowe nie są następcami prawnymi izb przemysłowo-handlowych funkcjo-
nujących do 1950 r.468

6.2.2. Organizacje zawodowe samorządu przedsiębiorców 

Z treści art. 3 ust. 2 u.o.z.n.p. nie wynika, aby statuty takich organizacji obliga-
toryjnie określały nazwę i siedzibę organizacji. Nie oznacza to jednak, że może 
dojść do utworzenia organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsię-
biorców bez ustalenia jej nazwy lub siedziby. Zgodnie z art. 38 pkt 1 lit. a, b i c 
w związku z art. 49 ust. 1 i 3 ustawy o KRS, do KRS-u wpisuje się dla każdego 
podmiotu nazwę, pod którą działa, oznaczenie jego formy prawnej oraz siedzibę 
i adres. Trudno sobie wyobrazić istnienie odrębnej osoby prawnej bez nazwy. 
Nazwa zrzeszenia lub innej organizacji przedsiębiorców może być nadawana 
dowolnie, poza taką nazwą, która już została wykorzystana przez inny pod-
miot469. Nazwa zrzeszenia transportu lub zrzeszenia handlu, gastronomii i usług 
winna odróżniać ten typ osób prawnych, i dlatego wydaje się zasadny pogląd 
o potrzebie traktowania jako elementu nazwy terminu „zrzeszenie”. Niemniej 
w obrocie prawnym funkcjonują i takie zrzeszenia, które w nazwie nie mają 
terminu „zrzeszenie”, a np. „izba”470. 

Problem pojawia się, gdy przedsiębiorcy chcieliby założyć inną niż zrze-
szenie organizację. Polski system prawny został oparty na normatywnej kon-
cepcji tworzenia osób prawnych. Oznacza to, że osoba prawna powstanie tylko 
wówczas, gdy dla danego typu (rodzaju) osób prawnych ustawodawca prze-
widział stosowną regulację. Nie ma możliwości tworzenia dowolnych osób 
prawnych. Ustawodawca w art. 2 u.s.z.n.p. określił jedynie, że przedsiębiorcy 
mogą tworzyć zrzeszenia handlu i usług, zrzeszenia transportu i inne organiza-
cje przedsiębiorców. O ile zrzeszenia można uznać za rodzaj odrębnych pod-
miotów, o tyle „inne organizacje przedsiębiorców” nie defi niują żadnego typu 
odrębnych podmiotów. Żadna ustawa nie reguluje takiego podmiotu, jakim jest 
„inna organizacja przedsiębiorców”. Także ustawa o samorządzie zawodowym 
niektórych przedsiębiorców nie określa jakichkolwiek istotnych kwestii doty-
czących owych „innych organizacji przedsiębiorców”, poza minimalną liczbą 
założycieli oraz wskazaniem, że w innych organizacjach przedsiębiorców mogą 
uczestniczyć przedsiębiorcy niebędący rzemieślnikami i nieprowadzący działal-

468 Wyrok NSA z dnia 24 stycznia 2002 r., I SA 1518/00, LEX nr 82662; postanowienie TK 
z dnia 21 marca 2003 r., Ts 93/02, OTK-B 2003, nr 3, poz. 170, LEX nr 80938.

469 SN w wyroku z dnia 12 stycznia 2007 r., IV CSK 286/06, LEX nr 284605, wyraził pogląd, 
że „posłużenie się przez osobę prawną w swojej nazwie nazwą innej osoby prawnej stanowi 
naruszenie dobra tej drugiej osoby prawnej podlegającego ochronie na podstawie art. 43 w związku 
z art. 23 i 24 k.c.”.

470 Np. Izba Bawełny w Gdyni to zrzeszenie prowadzące działalność na podstawie ustawy 
z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, § 2 Statutu Izby 
Bawełny, za:  http://www.gca.org.pl/bip/index1.htm (dostęp: 25 października 2013 r.).
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ności w zakresie handlu, gastronomii, usług i transportu. To jednak zbyt mało, 
aby uznać „inne organizacje przedsiębiorców” za odrębny typ osób prawnych. 
Tym samym termin „inne organizacje przedsiębiorców” jest terminem pustym, 
niewskazującym na jakąkolwiek taką organizację. Nawet ustawa o samorządzie 
zawodowym niektórych przedsiębiorców nie wskazuje, jaka powinna być treść 
statutu takiej organizacji, ani nic nie wspomina o jej organach lub możliwości 
tworzenia ogólnokrajowej reprezentacji. 

W orzecznictwie sądowym zaprezentowano pogląd471, zgodnie z którym 
zrzeszenia właścicieli nieruchomości utworzone na podstawie ustawy z dnia 
10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe472 jako odrębne osoby prawne należy trak-
tować jako inne organizacje przedsiębiorców, o których mowa w ustawie o sa-
morządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców. Sąd Najwyższy w uzasad-
nieniu tego stanowiska wskazał, że skoro po 1990 r. właściciele nieruchomości 
wynajmowali lokale w należących do nich budynkach w sposób ciągły, odpłat-
ny, wraz z wykazywaniem pewnego stopnia zorganizowania, to należałoby ich 
określać mianem przedsiębiorców. 

To stanowisko spotkało się z uzasadnioną krytyką, wskazującą, że organi-
zacją samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców nie może być orga-
nizacja, której członkowie nie są przedsiębiorcami473. Sama okoliczność bycia 
właścicielem nieruchomości nie oznacza posiadania statusu przedsiębiorcy. 

Zakres terytorialny działalności zrzeszeń może być określony dowolnie 
i obejmować część kraju, cały obszar kraju, a także dopuszczać prowadzenie 
działalności za granicą.  

Zrzeszenia mogą powoływać ogólnokrajowe reprezentacje, których nazwy 
określi statut takiej ogólnokrajowej reprezentacji. Podobnie jak w przypadku izb 
gospodarczych, statut zrzeszenia winien określać siedzibę zrzeszenia. 

W orzecznictwie sądowym zaprezentowano także pogląd, że w istocie 
zrzeszenia przedsiębiorców tworzone na podstawie ustawy o samorządzie za-
wodowym niektórych przedsiębiorców stanowią dobrowolne stowarzysze-
nia o charakterze stricte środowiskowym (koleżeńskim) i nie są wyposażone 
w uprawnienia władcze ani administracyjne wobec swoich członków. Pogląd 
ten w zakresie dotyczącym braku uprawnień administracyjnych (quasi-admi-
nistracyjnych) organów zrzeszeń wobec swoich członków jest jak najbardziej 
trafny i jest to cecha wspólna również pozostałych organizacji samorządowych. 
Natomiast traktowanie zrzeszeń jako stowarzyszeń jest zbyt daleko idącą inter-
pretacją, nieznajdującą normatywnej podstawy474. 

471 Uchwała SN z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04, LEX nr 125513. 
472 Tekst jedn. Dz.U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165 z późn. zm.
473 P. Bielski, Glosa do uchwały SN z dnia 29 października 2004 r., III CZP 58/04, „Rejent” 

2007, nr 1, s. 109.
474 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2007 r., I ACa 120/07, LEX nr 446229.
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6.2.3. Organizacje pracodawców 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 u.o.p. statut związku praco-
dawców oraz konfederacji i federacji związków pracodawców winien okre-
ślać nazwę związku (federacji, konfederacji), siedzibę oraz terytorialny zakres 
działania. W nazwie takiej organizacji winien znaleźć się termin „związek” lub 
„konfederacja” bądź „federacja”, choć istnieją również takie organizacje praco-
dawców, których nazwy wprost nawiązują do np. izb gospodarczych475. Różnica 
pomiędzy konfederacją a federacją uzależniona jest od tworzących je związków. 

W doktrynie zaprezentowano pogląd, że federacja jest zrzeszeniem związ-
ków pracodawców, a konfederacja – zrzeszeniem zrzeszeń476. Podnosi się także, 
że członkami federacji mogą być związki pracodawców, a konfederacji – związ-
ki i przynajmniej jedna federacja477. Wydaje się jednak, że zarówno federacja, 
jak i konfederacja mogą być tworzone przez związki pracodawców. W przypad-
ku federacji podstawowy zakres uprawnień oraz domniemanie tych uprawnień 
przysługiwać będzie organom federacji, a nie tworzących je związków. Nato-
miast w razie utworzenia konfederacji to członkowie powinni posiadać więk-
szość uprawnień. Zaproponowany podział nie ma jednak charakteru wiążącego. 

6.2.4. Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła 

W statutach cechów, izb rzemieślniczych i Związku Rzemiosła Polskiego okre-
śla się nazwy, siedziby działania i zasięg terytorialny działalności. Terminy 
„cech” i „izba” winny znaleźć się w nazwie takiej organizacji. Ustawodawca 
w art. 11 ust. 4 u.r. wskazał, że niezależnie od treści statutu, jeżeli dana organi-
zacja została utworzona na podstawie ustawy o rzemiośle i w trybie właściwym 
dla tworzenia izby rzemieślniczej, to stanowi ona izbę rzemieślniczą.  

Zgodnie z art. 11 ust. 1 zdanie 2 u.r. izby mogą w statutach określać, że do jej 
nazwy zostanie dodany wyraz „przedsiębiorczość” lub „przedsiębiorca” w od-
powiednim przypadku, lub też że mają zawierać nazwę regionu. 

Cechy mogą w swoich nazwach wskazywać albo branżowy charakter 
(np. cech piekarzy), albo wskazywać na grupowanie rzemieślników danego ob-
szaru – charakter terenowy (np. cech rzemiosł różnych). Także izby rzemieśl-
nicze mogą mieć charakter terytorialny (i taki najczęściej mają), ale również 

475 Np. organizacją pracodawców jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (art. 1 Statutu, 
za: http://www.pipc.org.pl/ida/18, dostęp: 25 października 2013 r.); Kujawsko-Pomorska Izba 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy (§ 1 Statutu, za: http://www.izbarzem.pl/index.
php?id=4&mod=p, dostęp 25 października 2013 r.); niejasną pozycję ma Polska Izba Odzieżowo- 
-Tekstylna, przekształcona z utworzonej w 1965 r. Izby Wełny w Gdyni, która funkcjonuje pod 
nazwą Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego (§ 1 Statutu, za: http://www.
textiles.pl/images/Statut_PIOT.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

476 K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 345.
477 K. Kolasiński, Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego, Toruń 1999, s. 303.
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charakter branżowy. Ten terytorialny lub branżowy charakter najczęściej uwi-
dacznia się w nazwie cechu/izby.  

Związek Rzemiosła Polskiego jest jedyną organizacją samorządu gospodar-
czego rzemiosła, której nazwa wynika wprost z ustawy. 

Siedziba cechu (izby) powinna być określona w statucie, podobnie jak sie-
dziba Związku Rzemiosła Polskiego. Również zakres działania organizacji sa-
morządu gospodarczego rzemiosła winien być w statucie określony. 

6.2.5. Izby rolnicze 

Obowiązek utworzenia izb rolniczych wynika z mocy prawa. Każda utworzo-
na izba rolnicza obligatoryjnie w statucie musi określić swą nazwę. Nazwa ta, 
z uwagi na obligatoryjność tych izb, musi zawierać wyrażenie „izba rolnicza”. 
Dodatkowo, w związku z terytorialną wyłącznością izb (tylko jedna izba na ob-
szarze jednego województwa), nazwa izby rolniczej obejmuje również nazwę 
województwa. Nazwy 14 izb rolniczych określone zostały według następują-
cego wzoru: przymiotnik od rzeczownikowej nazwy województwa wyrażony 
w mianowniku liczby pojedynczej oraz określenie „izba rolnicza”. W dwóch 
pozostałych przypadkach nazwy izb rolniczych skonstruowane zostały w od-
mienny sposób: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego i Izba Rolnicza w Opo-
lu. W tych przypadkach pojawiło się wyrażenie „izba rolnicza”, a jedynie nieco 
inaczej określono jej terytorialne funkcjonowanie. 

Zgodnie z art. 56 ust. 1 u.i.r. nazwa „izba rolnicza” ma charakter zastrzeżony 
tylko dla izb rolniczych powstałych na podstawie ustawy o izbach rolniczych, 
a w przypadku, gdyby do dnia 5 kwietnia 1996 r. istniały organizacje mające 
w swojej nazwie sformułowanie „izba rolnicza”, zostały one zobowiązane do 
zmiany nazwy w okresie do dnia 5 kwietnia 1997 r. Wprawdzie ustawodawca 
nie określił rezultatów braku dokonania takiej zmiany, ale niedostosowanie na-
zwy do wymogów ustawowych winno skutkować likwidacją takiej organizacji. 

Ustawowo określona wyłączność co do stosowania nazwy „izba rolnicza” 
przypomina regulację rozporządzenia o izbach przemysłowo-handlowych478. 
Zgodnie z art. 31 tego rozporządzenia nazwa „Izba Przemysłowo-Handlowa 
w...” przysługiwała tylko organizacjom utworzonym na podstawie rozporządze-
nia o izbach przemysłowo-handlowych. 

Statut izby rolniczej winien określić siedzibę takiej izby oraz teren jej działa-
nia. Zgodnie z art. 4 u.i.r. izby te mogą zawierać porozumienia regionalne w celu 
realizacji wspólnych zadań. Realizacja wspólnych zadań oznacza, że izby rol-
nicze mogą uzgadniać, koordynować lub konsultować wspólne zadania479. Tym 

478 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo- 
-handlowych. 

479 Tak należy rozumieć postanowienia statutów izb rolniczych, w których określa się, że 
izba rolnicza może zawierać z inną izbą rolniczą lub izbami ro lniczymi porozumienia regionalne 
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samym mogą przejmować do wykonywania zadania innych izb rolniczych, i nie 
stoi temu na przeszkodzie treść art. 3 ust. 2 u.i.r., że terenem działania izby 
jest obszar województwa. Porozumienia regionalne przypominają porozumienia 
jednostek samorządu terytorialnego danego szczebla. Tak jak np. województwa 
mogą zawierać porozumienia celem wspólnej realizacji zadań publicznych, tak 
izby rolnicze uprawnione są do zawierania porozumień, których przedmiotem 
może być każde zadanie takiej izby. Nie ma przeszkód, żeby porozumienia te 
obejmowały także zadania publiczne. Przyjęcie odmiennej koncepcji pozbawi-
łoby ten artykuł sensu. Izby rolnicze, posiadając pełną zdolność do czynności 
prawnych, mogą – co do zasady – zawierać każdą umowę. Tym samym restryk-
cyjna wykładnia art. 4 u.i.r., ograniczająca jego stosowanie tylko do zadań nie-
publicznych, nie byłaby potrzebna. To właśnie możliwość przekazywania za-
dań publicznych dała asumpt do uregulowania tej kwestii w ustawie o izbach 
rolniczych. Wówczas izba rolnicza danego województwa mogłaby wykonywać 
zadania na terenie tego województwa oraz województwa tej izby, która takie 
zadanie przekazała. Wadą tej regulacji jest brak jakichkolwiek przepisów doty-
czących porozumienia regionalnego. Nie uregulowano nawet tego, kto rozpo-
znawałby spory wynikające z tak zawieranych porozumień. Nawet odpowiednie 
stosowanie przepisu dotyczącego porozumień zawieranych między wojewódz-
twami lub w istocie porozumień międzygminnych wydaje się niedopuszczalne. 

Izby rolnicze nie są jednostkami samorządu terytorialnego. 
Jak już wspomniano, terenem działania izby rolniczej jest obszar danego wo-

jewództwa, a terenem działania Krajowej Rady Izb Rolniczych – obszar całego 
kraju. 

Od tej zasady istnieje wyjątek. Zgodnie z art. 35b ust. 1 u.i.r. izby rolnicze 
mogą uczestniczyć w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentują-
cych interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Euro-
pejskiej. Skoro reprezentacja osób zrzeszonych w izbach rolniczych jest jednym 
z celów tego samorządu, a rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacja-
mi producentów rolnych – jednym z zadań izb rolniczych – to realizacja tego 
zadania może polegać właśnie na uczestnictwie w ponadnarodowych organi-
zacjach rolniczych. Tym samym zadanie polegające na rozwijaniu współpracy 
z zagranicznymi organizacjami (i tylko to) może być wykonywane także poza 
granicami Polski, i w tym zakresie nie ma zastosowania ograniczenie z art. 3 
ust. 2 u.i.r. 

dla realizacji wspól nych celów statutowych (np. § 72 Statutu Lubuskiej Izby Rolniczej, http://lir.
agro.pl/?page_id=117, dostęp: 25 października 2013 r.; § 75 Statutu Izby Rolniczej Województwa 
Łódzkiego, http://www.izbarolnicza.lodz.pl/index.php/item/166, dostęp: 25 października 2013 r.). 
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6.3. Podstawowe zadania organizacji
samorządu gospodarczego 

Zawarta w tym podrozdziale analiza obejmuje jedynie wyliczenie zadań orga-
nizacji samorządu gospodarczego. Szczegółowa analiza charakteru podstawo-
wych zadań zostanie przedstawiona w następnych rozdziałach. 

Zasadnicza część materii statutowej to określenie zadań organizacji samo-
rządu gospodarczego. Założyciele takich organizacji nie mają zbyt dużej swobo-
dy w ustalaniu tych zadań. Zadania te można podzielić na dwie grupy: zadania 
wynikające wprost z ustaw oraz inne zadania określone przez założycieli w sta-
tucie. 

Do katalogu zadań, które powinny znaleźć się w statucie każdej organizacji 
samorządu gospodarczego, należy zaliczyć: 

a) reprezentowanie interesów członków danej organizacji (izby gospodar-
cze, organizacje samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców, 
organizacje pracodawców, organizacje samorządu gospodarczego rze-
miosła, izby rolnicze);

b) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodar-
czej (izby gospodarcze, organizacje samorządu zawodowego niektórych 
przedsiębiorców, cechy, izby rolnicze);

c) przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego 
(izby gospodarcze, izby rolnicze);

d) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków izby (izby gospodarcze, 
organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła, izby rolnicze);

e) popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, roz-
woju kształcenia zawodowego oraz przeprowadzania egzaminów (izby 
gospodarcze, izby rzemieślnicze, izby rolnicze);

f) wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy i wspieranie doskonalenia 
zawodowego pracowników (izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, izby 
rolnicze);

g) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze 
postępowania polubownego i pojednawczego (izby gospodarcze, organi-
zacje samorządu gospodarczego rzemiosła);

h) uczestniczenie w postępowaniu sądowym w związku z działalnością go-
spodarczą jej członków (izby gospodarcze, organizacje samorządu zawo-
dowego niektórych przedsiębiorców, organizacje pracodawców, organi-
zacje samorządu gospodarczego rzemiosła, izby rolnicze);

i) informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców (izby gospodarcze, or-
ganizacje samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców, organi-
zacje samorządu gospodarczego rzemiosła, izby rolnicze);

j) utrwalanie więzi środowiskowych (organizacje samorządu zawodowego 
niektórych przedsiębiorców, organizacje samorządu gospodarczego rze-
miosła);
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k) prowadzenie na rzecz członków działalności kulturalnej, oświatowej, 
socjalnej (organizacje samorządu zawodowego niektórych przedsiębior-
ców, cechy). 

Niektóre rodzaje izb gospodarczych, objęte dodatkową regulacją ustawową, 
mogą określać inne jeszcze zadania. Przykładowo zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy 
o giełdach towarowych do obowiązków izby należy w szczególności określanie 
i kodyfi kacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów. 
Stosownie do art. 70 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych do zadań Izby 
Zarządzającej Funduszami i Aktywami należy w szczególności: a) określanie 
i kodyfi kacja zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w obrocie zwyczajów 
w działalności funduszy inwestycyjnych; b) określanie standardów prezentacji 
wyników funduszy inwestycyjnych; c) określanie standardów reklamy funduszy 
inwestycyjnych; d) określanie standardów dokumentów informacyjnych fundu-
szy inwestycyjnych; e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem standardów 
określonych przez izbę oraz zasad uczciwej konkurencji na rynku funduszy in-
westycyjnych; f) reprezentowanie towarzystw, a także domów maklerskich pro-
wadzących działalność wyłącznie w zakresie doradztwa inwestycyjnego albo 
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba in-
strumentów fi nansowych, w odpowiednich organizacjach międzynarodowych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2a u.i.g. jednym z zadań izby gospodarczej utworzonej 
przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców prowa-
dzących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub gru-
py produktów jest podejmowanie działań na rzecz dostosowywania produkcji, 
przetwórstwa i handlu do wymogów rynku, w szczególności w zakresie ilości 
i jakości produktów. 

Do zadań Polskiej Izby Ubezpieczeń określonych przepisami ustawy o dzia-
łalności ubezpieczeniowej należy zaliczyć: a) reprezentowanie i podejmowanie 
działań w celu ochrony wspólnych interesów członków Izby; b) współdziała-
nie w zapobieganiu zagrożeniom rynku ubezpieczeń; c) kształtowanie, upo-
wszechnianie i czuwanie nad przestrzeganiem zasad uczciwej konkurencji i za-
sad etyki w działalności ubezpieczeniowej; d) reprezentowanie członków Izby 
w międzynarodowych organizacjach ubezpieczeniowych; e) współdziałanie 
z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
w zakresie ubezpieczeń; f) inicjowanie i wykonywanie działalności edukacyjnej 
i informacyjnej w dziedzinie ubezpieczeń oraz współpraca w zakresie szkolenia 
i doskonalenia zawodowego kadr ubezpieczeniowych; g) pozyskiwanie, groma-
dzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o funkcjonowaniu rynków 
ubezpieczeniowych w kraju i za granicą oraz opracowywanie na ich podstawie 
i udostępnianie dla potrzeb działalności ubezpieczeniowej analiz i prognoz oraz 
wydawanie biuletynu Izby; h) stwarzanie możliwości polubownego i pojednaw-
czego rozstrzygania sporów między członkami Izby.

Znaczny katalog zadań posiadają izby rolnicze. Wśród dodatkowych zadań 
należy wymienić: a) sporządzanie analiz, opracowań, ocen opinii i przedsta-
wianie ich organom administracji publicznej; b) gromadzenie, przetwarzanie 
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i przekazywanie informacji gospodarczych; c) prowadzenie doradztwa na rzecz 
rolników; d) podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa 
i wsi i poprawy struktury agrarnej; e) prowadzenie listy rzeczoznawców; f) pro-
mowanie eksportu produktów rolnych. 

Wśród najczęściej dodatkowo spotykanych zadań izb gospodarczych moż-
na wymienić: a) działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; b) inspirowanie 
tworzenia i nowelizacji przepisów480; c) promowanie uczestnictwa członków izby 
w środowiskach opiniotwórczych; d) działanie na rzecz rozwoju międzyregio-
nalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych; e) ochrona dobrego 
imienia swych członków; f) upowszechnianie dobrych doświadczeń i rozwiązań 
uzyskujących najwyższą efektywność działalności gospodarczej; g) przyczynia-
nie się do rozwoju lokalnej oraz regionalnej infrastruktury przedsiębiorczości; 
h) wspieranie inicjatyw zmierzających do prywatyzacji mienia komunalnego 
i państwowego; i) realizacja przedsięwzięć na rzecz przedsiębiorców, współpracy 
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi, szkołami lub organami administra-
cji samorządowej, podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw oraz wspieranie 
tworzenia i rozwoju powiązań klastrowych481; j) organizowanie współdziałania 
członków izby w dążeniu do poprawy własnej sytuacji prawnej i ekonomicz-
nej; k) zapewnienie pomocy w rekomendowaniu produkcji i usług członków; 
l) kreowanie ogólnokrajowej i lokalnej polityki rozwoju dziedziny gospodar-
czej wykonywanej przez członków izby; ł) pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
z partnerami krajowymi i zagranicznymi; m) ułatwianie wymiany doświadczeń; 
n) przyczynianie się do zaspokajania potrzeb członków w ich działalności gospo-
darczej; o) prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekrea-
cyjnej itp. integrującej środowisko członków izby482. 

Odrębną kategorią zadań jest prowadzenie działalności pożytku publicznego 
w zakresie realizacji zadań publicznych483 lub wykonywanie zadań zastrzeżo-
nych administracji publicznej, np. reprezentowanie interesów Polski w organi-
zacjach międzynarodowych zrzeszających podmioty o podobnym do izby za-
kresie działania484. 

480 Zadania a–b objęte § 4 ust. 1 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumen-
ty/statut.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.).

481 Zadania c–i objęte art. 4 pkt 3 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.
info/o-izbie/statut.html, dostęp: 25 października 2013 r.).

482 Zadania j–o objęte § 5 Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów 
urządzeń reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych 
(http://izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

483 Art. 5 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.info/o-izbie/statut.html, do-
stęp: 25 października 2013 r.).

484 § 5 pkt 16 Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów urządzeń 
reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych (http://
izbagos+podarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 
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6.4. Sposób i formy realizacji zadań

Sposób i formy realizacji zadań oznaczają w istocie to samo. Ustawodawca nie 
nałożył wprost na wszystkie organizacje samorządu gospodarczego obowiązku 
wskazania w statucie sposobu i formy realizacji zadań. Taki obowiązek nałożo-
ny został na izby gospodarcze, organizacje pracodawców i izby rolnicze. Należy 
jednak przyjąć, że każda organizacja samorządu gospodarczego powinna w sta-
tucie określić sposób wykonywania zadania. W przeciwnym razie funkcjono-
wanie takiej organizacji stałoby pod znakiem zapytania, skoro celem jej funk-
cjonowania byłaby realizacja zadań, a statut nie określa, jak te zadania należy 
wykonywać. 

Sposób i formy realizacji zadań zostały częściowo określone już w ustawach. 
Należy do nich zaliczyć: 

a) wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjono-
wania gospodarki (izby gospodarcze, izby rolnicze, reprezentatywne485 
organizacje pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego); 

b) uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych odnoszą-
cych się do funkcjonowania gospodarki (izby gospodarcze, izby rolnicze, 
organizacje pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego); 

c) występowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę aktu prawnego (re-
prezentatywne organizacje pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego, 
izby rolnicze); 

d) wyrażanie oceny co do wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych 
dotyczących działalności gospodarczej (izby gospodarcze, izby rolnicze, 
organizacje pracodawców, Związek Rzemiosła Polskiego); 

e) delegowanie przedstawicieli izby na zaproszenie organów władzy pub-
licznej, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych 
w sprawach działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej i usługowej 
(izby gospodarcze, izby rolnicze); 

f) wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności 
gospodarczej (izby gospodarcze); 

g) wydawanie (ustawodawca w ustawie o izbach gospodarczych użył sfor-
mułowania „wyrażanie”) opinii o stanie rozwoju gospodarczego na ob-
szarze działania izby gospodarczej (izby gospodarcze); 

h) zakładanie i prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych dla członków 
organizacji (organizacje samorządu zawodowego niektórych przedsię-
biorców, cechy); 

485 Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo-
łeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 
z późn. zm.) za reprezentatywną uznaje się organizację pracodawców, która spełnia łącznie nastę-
pujące kryteria: 1) zrzesza pracodawców zatrudniających, co do zasady, więcej niż 300 tys. pra-
cowników; 2) ma zasięg ogólnokrajowy; 3) działa w podmiotach gospodarki narodowej, których 
podstawowy rodzaj działalności określony jest w więcej niż w połowie sekcji Polskiej Klasyfi kacji 
Działalności (PKD), o której mowa w przepisach o statystyce publicznej.
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i) pełnienie funkcji związku rewizyjnego (Związek Rzemiosła Polskiego); 
j) prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pra-

cy (organizacje pracodawców); 
k) sporządzenie opinii, analiz, ocen i wniosków z zakresu rynku rolnego 

i produkcji rolnej (izby rolnicze);
l) przyznawanie tytułów kwalifi kacyjnych w zakresie rolnictwa i przepro-

wadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich zakończonych wy-
daniem świadectwa czeladniczego oraz dyplomu mistrzowskiego (izby 
rzemieślnicze, izby rolnicze).

W stosunku do niektórych izb gospodarczych ustawodawca wskazał na do-
datkowe sposoby wykonywania ich zadań. Polska Izba Ubezpieczeń tworzy 
i wykonuje informatyczne bazy danych w zakresie statystyki ubezpieczenio-
wej, a w szczególności bazy danych o przebiegu szkodowości w poszczegól-
nych rodzajach ubezpieczeń oraz bazy danych niezbędnych do przeciwdziałania 
przestępczości ubezpieczeniowej, w tym informacji o wypłaconych odszko-
dowaniach lub świadczeniach, z wyłączeniem ubezpieczeń, o których mowa 
w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy, oraz o osobach, przeciwko 
którym było prowadzone postępowanie karne w związku z podejrzeniem po-
pełnienia przez nie przestępstwa na szkodę zakładu ubezpieczeń, zakończone 
wyrokiem skazującym lub warunkowym umorzeniem postępowania486.

Do najczęściej spotykanych w statutach izb gospodarczych, organizacji pra-
codawców, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła sposobach i for-
mach realizacji zadań można zaliczyć: a) świadczenie pomocy na rzecz człon-
ków organizacji, b) tworzenie i prowadzenie systemów informacji gospodarczej, 
c) udzielanie pomocy prawnej i doradczo-konsultacyjnej, d) organizowanie tar-
gów, wystaw i imprez promocyjnych, e) prowadzenie działalności szkoleniowej 
i wydawniczej, f) ustanawianie ekspertów, h) tworzenie komitetów, komisji, rad 
sekcji i innych zespołów kolegialnych izby. 

Do tego katalogu można dodać m.in.: a) organizowanie dyskusji w postaci 
zebrań, seminariów i konferencji, b) zajmowanie stanowiska i udzielanie wy-
powiedzi w sprawach objętych zakresem działalności członków izby dla środ-
ków masowej komunikacji487, c) wyznaczanie, na wniosek odpowiednich władz, 
kandydatów na członków rad nadzorczych, d) opiniowanie założeń regionalnej 
i ogólnokrajowej polityki gospodarczej w dziedzinie, w której działają zrzesze-
ni członkowie izby, e) wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych 
zaświadczeń dotyczących obrotu handlowego, f) organizowanie szkoleń, g) pro-
wadzenie działalności wydawniczej488.  

486 Art. 220 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.
487 Zadania a–b na podstawie art. 4 pkt 9 i 10 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.

zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.).
488 Zadania c–g na podstawie § 6 Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów 

i dystrybutorów urządzeń reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów 
wzajemnych (http://izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 
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Szczególny zakres realizacji zadań posiada KIG, w strukturze której funk-
cjonuje Polska Izba Handlu Zagranicznego. Krajowa Izba Gospodarcza wydaje 
zezwolenia, certyfi katy w zakresie pozostającym w związku z handlem zagra-
nicznym i gospodarką morską489. 

6.5. Prawa i obowiązki członka organizacji 

Kolejnym obligatoryjnym elementem statutów jest określenie praw i obowiąz-
ków członka organizacji samorządu gospodarczego. 

Określając prawa i obowiązki, założyciele winni uwzględnić konstytucyjną 
regulację zawartą w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z tym przepisem 
każdy rodzaj samorządu niebędący samorządem terytorialnym lub zawodowym 
nie może zawierać regulacji, które naruszałyby wolność wykonywania zawodu 
ani ograniczały wolność podejmowania działalności gospodarczej. W stosunku 
do organizacji pracodawców katalog ten należy rozszerzyć o zakaz podejmo-
wania czynności powodujących ograniczanie praw pracowników do zrzeszania 
się w związki zawodowe oraz zakaz podejmowania działań mających na celu 
sprawowanie kontroli nad związkami pracowników490.  

Do najczęściej określanych praw członków organizacji samorządu gospodar-
czego zalicza się: a) czynne i bierne prawo wyborcze do organów danej organi-
zacji, b) uczestniczenie w formach aktywności oferowanych przez organizację, 
c) korzystanie ze świadczeń organów491, d) korzystanie ze znaku fi rmowego or-
ganizacji lub innych oznaczeń492, np. wyróżnień organizacyjnych lub tytułów 
honorowych493. 

Rzemieślnik dodatkowo ma prawo do korzystania z uproszczonych (zryczał-
towanych) form opodatkowania oraz zwolnień i ulg podatkowych, ale tylko na 
zasadach powszechnie obowiązujących innych przedsiębiorców494, a tym sa-
mym ustawowo zapewniony taki przywilej stracił już rację bytu. Uprawnieniem 
rzemieślnika jest także możliwość wykonywania rzemiosła na zasadach obo-
wiązujących rzemieślnika również po jego śmierci, jeżeli współmałżonek pozo-
stający do śmierci na utrzymaniu rzemieślnika lub jego małoletni zstępni zechcą 
nadal prowadzić rzemiosło. W przypadku dalszego wykonywania rzemiosła na 
rachunek zstępnych udział osobistej pracy może zostać zapewniony przez osobi-

489 § 5 ust. 1 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.pdf, dostęp: 
25 października 2013 r.). 

490 Art. 12 i 59 Konstytucji RP oraz art. 4 u.o.p.
491 § 7 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.pdf, dostęp: 

25 października 2013 r.).
492 § 12 pkt 3 Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów urządzeń 

reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych (http://
izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

493 Art. 7 u.s.z.n.p.
494 Art. 4 ust. 1 pkt 3 u.r.
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stą pracę ustawowego opiekuna do czasu uzyskania pełnoletności lub ukończe-
nia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych bądź wyższych495. Taka możliwość 
dalszego prowadzenia rzemiosła uznawana jest za przykład sukcesji stosunków 
mieszanych prawa administracyjnego. Oto bowiem wdowa i małoletnie dzieci 
zmarłego mogą stać się następcami prawnymi rzemieślnika z samego faktu zali-
czenia ich do kręgu spadkobierców496. 

Obowiązki członka organizacji samorządu gospodarczego najczęściej przy-
bierają postać: a) przestrzegania statutu i innych uchwał organów, b) regular-
nego opłacania składek członkowskich (dotyczy to także członków izb rolni-
czych, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z uchwały walnego zgromadzenia), 
c) współdziałania z organami organizacji celem realizacji jej celów, d) brania 
czynnego udziału w pracach danej organizacji, e) dbania o dobre imię organiza-
cji oraz przestrzegania zasad etyki497, f) pozyskiwania godnych kandydatów na 
członków organizacji498, g) zawiadamiania organów danej organizacji o każdej 
zmianie statusu prawnego członka, adresu i numerów telefonów oraz stanowie-
niu pełnomocnika499 (z wyjątkiem izb rolniczych). 

6.6. Sposób nabywania i utraty członkostwa
w organizacji samorządu gospodarczego 

Statut każdej organizacji samorządu gospodarczego, poza izbą rolniczą, powi-
nien określać tryb uzyskania członkostwa. Najczęściej spotykaną praktyką jest 
zobowiązanie kandydata do złożenia wniosku o przyjęcie i zastrzeżenie upraw-
nienia do rozpoznania tego wniosku przez organ wykonawczy (wykonawczo-
-zarządzający) organizacji. Nie ma obowiązku określania w statucie procedury 
weryfi kacyjnej stanowiska organu co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia w po-
czet członków danej organizacji500. W praktyce najczęściej jednak statuty regu-
lują także tryb odwoływania się od stanowiska organu w przedmiocie odmowy 
przyjęcia. Wprawdzie obowiązujące przypisy nie narzucają, jaki organ organi-
zacji samorządu gospodarczego mógłby pełnić funkcję organu odwoławczego, 

495 Art. 4 ust. 2–5 u.r.
496 E. Szczygłowska, Sukcesja w uprawnienia rzemieślnicze [w:] Sukcesja uprawnień i obowiązków 

administracyjnych, Warszawa 2009, s. 238–239.  
497 § 8 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.pdf, dostęp: 

25 października 2013 r.), art. 5 ust. 1 u.r.
498 Art. 8 ust. 1 pkt 5 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.info/o-izbie/statut.

html, dostęp: 25 października 2013 r.). 
499 § 13 pkt 4 Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów urządzeń 

reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych (http://
izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

500 Takiej procedury nie przewiduje Statut Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.
info/o-izbie/statut.html, dostęp: 25 października 2013 r.).
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jednakże nie powinien nim być organ podporządkowany organowi wydającemu 
zaskarżone odwołaniem rozstrzygnięcie. Najczęściej organem odwoławczym 
jest najwyższy organ danej organizacji. 

Utrata członkostwa następuje również na podstawie rozstrzygnięcia właś-
ciwego organu danej organizacji. Sami założyciele powinni ustalić, jaki organ 
taką kompetencję będzie posiadał. W praktyce najczęściej uprawnienie to przy-
znawane jest organowi wykonawczemu. Ustanie członkostwa może nastąpić 
poprzez: 

a) wystąpienie lub ustanie;
b) wykreślenie lub skreślenie;
c) wykluczenie. 
Do założycieli danej organizacji należy określenie, jakie zdarzenia będą 

zawierać się w wymienionych pojęciach. W praktyce najczęściej przyjęto, że 
wystąpienie (czasami zwane ustaniem) polega na złożeniu przez samego człon-
ka oświadczenia o rezygnacji z dalszego członkostwa w niej. Niekiedy statu-
ty określają, że takie wystąpienie (ustanie członkostwa) będzie skuteczne po 
upływie określonego czasu od daty jego skutecznego złożenia (np. po upływie 
trzech501 lub sześciu miesięcy502). 

Wykreślenie lub skreślenie obejmuje przypadki polegające na braku uiszcza-
nia składek członkowskich oraz utraty statutowych wymogów dalszego członko-
stwa (np. zaprzestanie określonej działalności gospodarczej w izbie branżowej, 
utrata przymiotu pracodawcy będącego członkiem związku pracodawców, utrata 
statutu rzemieślnika będącego członkiem cechu lub utrata statutu zakładu ubez-
pieczeń obligującego do członkostwa w Polskiej Izbie Ubezpieczeń). Niekiedy 
skreślenie obejmuje dodatkowo przypadki prowadzenia działalności przez człon-
ka w sposób sprzeczny z zasadami etyki działalności gospodarczej503 lub naru-
szenia dobrego imienia izby504 bądź prowadzenia działalności na szkodę izby505. 

Przez pojęcie wykluczenia członka z organizacji samorządu gospodarcze-
go niektóre statuty określają takie przypadki utraty członkostwa, które wynikły 
z nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów izby, braku moż-
liwości pogodzenia dalszego członkostwa z celami izby oraz godzenia przez 
członka organizacji w jej dobre imię506. 

501 § 10 ust. 1 tiret pierwsze Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/
statut.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.), art. 12 i 13 Statutu Związku Banków Polskich (http://
www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

502 § 7 Statutu ZRP (http://www.zrp.pl/LinkClick.aspx?fi leticket=jaF6tMPbmn4%3d&tabid=2
49&language=en-US, dostęp: 25 października 2013 r.). 

503 Art. 6 u.r.
504 § 10 pkt 1 lit. b Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów 

urządzeń reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych 
(http://izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

505 Art. 10 ust. 3 pkt 2 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.info/o-izbie/
statut.html, dostęp: 25 października 2013 r.). 

506 § 10 ust. 1 tiret czwarte Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/
statut.pdf, dostęp 25 października 2013 r.), art. 12 i 13 Statutu Związku Banków Polskich (http://
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Zaprezentowany podział ma charakter jedynie przykładowy. Nie ma żadnych 
ograniczeń, jeśli chodzi o odmienne uregulowanie sposobów utraty członko-
stwa w organizacji samorządu gospodarczego, a w szczególności odmiennego 
niż zdefi niowane w pojęciach „wykreślenie” czy „wykluczenie”. 

W przypadku izb rolniczych członkami tego samorządu są ex lege następu-
jące osoby507: 

1) osoby fi zyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozu-
mieniu przepisów o podatku rolnym; 

2) osoby fi zyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego 
z działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o po-
datku dochodowym od osób fi zycznych i podatku dochodowym od osób 
prawnych; 

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych 
spółdzielniach wkłady gruntowe.

Nie ma członkostwa fakultatywnego w izbie rolniczej. Tym samym każdy 
podmiot, który utraci wymienioną cechę, z mocy prawa przestaje być członkiem 
samorządu rolniczego, bez potrzeby wydawania jakiegokolwiek aktu.  

W przypadku pozbawienia danego podmiotu członkostwa w organizacji sa-
morządu gospodarczego przysługuje mu prawo wniesienia pozwu przeciwko 
danej organizacji z żądaniem unieważnienia uchwały lub innego aktu pozbawia-
jącego członkostwa do właściwego sądu okręgowego508. 

6.7. Organy organizacji samorządu gospodarczego, 
zakres ich uprawnień, tryb ich wyboru 
i okres kadencji

Obligatoryjną częścią statutu każdej organizacji samorządu gospodarczego jest 
określenie jej organów. Z mocy art. 7 ust. 5 u.i.g. najwyższą władzą izby go-
spodarczej jest walne zgromadzenie członków izby. Podobnie określa to art. 10 
ust. 1 u.i.r., niemniej walne zgromadzenie izby rolniczej nie składa się z człon-
ków tejże izby, lecz z osób wybranych przez tych członków. W ustawie o orga-
nizacjach pracodawców wskazuje się, że zasady określania gospodarki fi nanso-
wej i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w takiej organizacji są 
określane przez walne zgromadzenie bądź zjazd delegatów. O zebraniu człon-
ków lub zebraniu delegatów traktuje art. 3 ust. 2 u.s.z.n.p. 

Walne zgromadzenie (z wyjątkiem izby rolniczej) lub zebranie członków jest 
organem, w skład którego wchodzi każdy członek organizacji (samodzielnie, 

www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 
507 Art. 1 ust. 2 u.i.r.
508 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2007 r., I ACa 120/07, LEX nr 4462229; wyrok SA 

w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2013 r., I ACa 1294/12, LEX nr 1313313.
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gdy jest osobą fi zyczną, lub poprzez przedstawiciela w przypadku przedsiębior-
ców niebędących osobami fi zycznymi). Walne zgromadzenie (zebranie człon-
ków) nie jest jednak organem obligatoryjnym. Zamiast takiego organu statut 
może przewidywać powołanie zgromadzenia delegatów, zjazdu delegatów509 lub 
zebrania delegatów510, będące reprezentacją członków takiej organizacji. Wa-
runkiem skutecznego powołania zgromadzenia/zjazdu/zebrania delegatów jest 
określenie w statucie liczby członków, której przekroczenie skutkuje wyborem 
delegatów do najwyższego organu danej organizacji. 

Samym założycielom pozostawiono swobodne prawo ustalenia tej liczby. 
Jeżeli jednak statut przewiduje zamiast walnego zgromadzenia członków zgro-
madzenie delegatów, to wówczas w statucie powinno się także określić tryb wy-
boru delegatów i czas trwania ich kadencji. 

Inny charakter ma walne zgromadzenie izby rolniczej. Organ ten jest wybie-
rany w wyborach pośrednich, dwustopniowych i w głosowaniu tajnym. Zasady 
przeprowadzania wyborów zostały określone przez ustawodawcę następująco: 
bierne prawo wyborcze posiada każda osoba, która z mocy prawa jest członkiem 
izby rolniczej. Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych zarządza Kra-
jowa Rada Izb Rolniczych w drodze uchwały najpóźniej na 30 dni przed upły-
wem czteroletniej kadencji walnego zgromadzenia, a datę wyborów wyznacza 
się na dzień wolny od pracy, przypadający w trakcie 60 dni po upływie kadencji 
walnego zgromadzenia. Krajowa Rada winna określić wykaz czynności związa-
nych z głosowaniem i postępowaniem przed i po głosowaniu oraz daty, do kiedy 
czynności te należy wykonać. 

Wybory są przeprowadzane przez komisje okręgowe i wojewódzkie, a fakul-
tatywnie także przez komisje obwodowe. Członków jedenastoosobowej komisji 
wojewódzkiej wybiera ustępujące walne zgromadzenie, a komisja wojewódzka 
powołuje od pięciu do siedmiu członków komisji okręgowej. Wybory są prze-
prowadzane w okręgach wyborczych, którymi zasadniczo są gminy, chyba że 
komisja okręgowa zdecyduje się na podział jednej gminy na dwa lub więcej 
okręgów wyborczych, to wówczas wybory przeprowadzają komisje obwodowe. 

W okresie wskazanych w uchwale Krajowej Rady winni być zgłoszeni kan-
dydaci w wyborach do rady powiatowej izby rolniczej. Zgłoszenie kandydata 
wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo 
wyborcze w danym okręgu wyborczym. Od tej zasady jest jeden wyjątek, mia-
nowicie jeżeli w danym okręgu wyborczym liczba członków izby wynosi nie 
więcej niż 50, wówczas zgłoszenie kandydata wymaga poparcia co najmniej 
10% członków danej izby z tego okręgu wyborczego. Można kandydować tyl-
ko z jednego okręgu wyborczego, natomiast poparcia można udzielić większej 
liczbie kandydatów. Wyniki głosowania w okręgu wyborczym do rady powiatu 
ustala komisja okręgowa. Okręgi wyborcze mogą być jednomandatowe, jeżeli 

509 Art. 14 u.r.
510 Art. 3 ust. 2 u.s.z.n.p.
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powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tysięcy hektarów, lub dwuman-
datowe – jeżeli powierzchnia tych użytków przekracza 4 tysiące hektarów511. 

Protokoły z wynikami wyborów przekazywane są komisji wojewódzkiej, 
która na ich podstawie stwierdza wyniki wyborów do rad powiatowych i przed-
kłada sprawozdanie z wyborów zarządowi izby rolniczej. Zarząd izby zwołuje 
pierwsze posiedzenie rad powiatowych nie później niż w terminie 21 dni od 
daty wyborów do rad powiatowych. Na pierwszym posiedzeniu rada powiatowa 
wybiera spośród swoich członków przewodniczącego oraz delegata na walne 
zgromadzenie izby. Tak wybrani delegat i przewodniczący rady powiatowej 
wchodzą w skład walnego zgromadzenia, którego pierwsze posiedzenie zwołuje 
ustępujący zarząd.  

Członkowi walnego zgromadzenia wygasa mandat, jeżeli: 
a) utracił on prawo wybieralności; 
b) zrzekł się mandatu;
c) wydano prawomocny wyrok sądu skazujący go za przestępstwo popeł-

nione z winy umyślnej; 
d) oraz w przypadku śmierci. 
Wygaśnięcie mandatu wymaga stwierdzenia tego faktu przez walne zgroma-

dzenie.
Mandat członka rady powiatowej izby wygasa z tych samych przyczyn co 

mandat członka walnego zgromadzenia, ale wówczas nie przeprowadza się wy-
borów uzupełniających. Rada powiatowa izby rolniczej w pierwszej kolejności 
w drodze uchwały stwierdza wygaśnięcie mandatu. Dopiero na następnym po-
siedzeniu podejmuje kolejną uchwałę, o wstąpieniu na jego miejsce kandydata, 
który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów w tym samym okrę-
gu, a nie utracił biernego prawa wyborczego. W przypadku otrzymania równej 
liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o uzyskaniu mandatu roz-
strzyga losowanie przeprowadzone przez radę powiatową.

Poza organem uchwałodawczym (najważniejszym) z racji bezpośredniego 
lub pośredniego udziału członków organizacji samorządu gospodarczego, dru-
gim organem obligatoryjnym jest organ wykonawczy. Każda organizacja samo-
rządu gospodarczego jest odrębną osobą prawną i jako osoba prawna ma pełną 
zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych. Prowadzenie spraw 
przez osobę prawną oznacza prawo występowania osoby prawnej w obrocie 
prawnym przez jej organ wykonawczy. Przy czym, dla ścisłości, należy wska-
zać, że brak możliwości prowadzenia spraw nie oznacza jedynie takiej sytuacji, 

511 Zgodnie z art. 30 ust. 2 i 3 u.i.r. w okręgu jednomandatowym mandat członka rady po-
wiatowej izby uzyskuje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów; w przypadku gdy 
dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania man-
datu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzane przez komisję okręgową. Natomiast 
w okręgu dwumandatowym mandaty członków rady powiatowej izby uzyskują dwaj kandydaci, 
którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandyda-
tów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu i kandydatów tych jest 
więcej niż mandatów do uzyskania, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzane przez 
komisję okręgową.
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w której osoba prawna nie ma organu wykonawczego (wykonawczo-zarządza-
jącego), ale i taką, w której nie ma innych organów uniemożliwiających tym 
samym prowadzenie spraw512. W przypadku braku organu wykonawczego lub 
braku możliwości podejmowania czynności przez organ wykonawczy sąd reje-
strowy winien ustanowić dla organizacji kuratora, którego obowiązkiem będzie 
doprowadzenie do powołania (wyboru) organu wykonawczego, a gdyby to oka-
zało się niemożliwe – do likwidacji izby (art. 42 k.c.). 

W związku z tym nie powinno ulegać wątpliwości, że statut każdej orga-
nizacji samorządu gospodarczego winien regulować sposób powołania, skład 
i zakres uprawnień organu wykonawczego. Woli samych założycieli pozosta-
wiono wskazanie, czy organ wykonawczy będzie miał charakter jednoosobowy 
(przewodniczący, prezes itp.), czy kolegialny (zarząd, prezydium itp.). 

Wyjątkiem jest izba rolnicza, której organ wykonawczy nosi nazwę zarządu. 
Na rzecz zarządu izby rolniczej ustawodawca ustanowił domniemanie spraw 
izby rolniczej, niezastrzeżone wyraźnie na rzecz innych organów. W szczegól-
ności do właściwości zarządu zalicza się: a) przygotowanie projektów uchwał 
walnego zgromadzenia wraz z budżetem, b) podejmowanie uchwał w sprawach 
zaciągania zobowiązań i ustalanie wynagrodzenia pracowników biura izby, 
c) podejmowanie czynności związanych z uczestnictwem w spółkach, funda-
cjach lub innych organizacjach, d) wykonywanie uchwał walnego zgromadze-
nia. Zarząd jako organ kolegialny podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał, 
większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków. W przypadku 
gdy w obradach zarządu uczestniczy czterech członków i jednym z nich jest pre-
zes, a liczba głosów jest równa, to wówczas przeważa głos prezesa zarządu izby. 

Oświadczenia woli w imieniu izby rolniczej składają dwaj członkowie zarzą-
du lub jeden członek zarządu i pracownik biura izby upoważniony przez zarząd. 

Zarząd izby rolniczej wybierany jest tylko spośród członków walnego zgro-
madzenia i liczy pięć osób (prezes, wiceprezes i trzech członków). W związku 
z kadencyjnością walnego zgromadzenia, wraz z początkiem nowej kadencji 
i wyborem nowego składu walnego zgromadzenia, wybierany jest przez najważ-
niejszy organ izby także zarząd, i to na pierwszym posiedzeniu nowo wybrane-
go walnego zgromadzenia. Maksymalny termin wyboru pełnego składu zarządu 
upływa z końcem trzeciego miesiąca od dnia wyborów. Jeżeli w tym czasie wal-
ne zgromadzenie nie wybierze zarządu, ulega ono rozwiązaniu ex lege. Ponie-
waż wybór zarządu dokonywany jest w drodze uchwały, to taką uchwałę prze-
kazuje się wojewodzie jako organowi nadzoru. Tym samym to wojewoda ma 
informacje o braku wyboru zarządu w wymienionym terminie i to wojewoda 
informuje o tym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarządza prze-
prowadzenie przedterminowych wyborów do walnego zgromadzenia513. Przez 

512 A. Kidyba, Komentarz do art. 42 k.c. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna, 
pod red. A. Kidyby, Warszawa 2009, s. 184; M. Pazdan [w:] K. Pietrzykowski, Kodeks cywilny. 
Komentarz, art. 42, nb 4, Warszawa 2011; E. Gniewek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. 
E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Warszawa 2013, s. 99. 

513 Art. 18 ust. 5 u.i.r.
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okres maksymalnie trzech miesięcy, liczony od daty wyboru walnego zgroma-
dzenia do chwili wyboru nowego zarządu, działa zarząd wybrany w poprzedniej 
kadencji. Po upływie tego okresu wojewoda wyznacza jedną osobę, która pełni 
funkcję organów izby do chwili wyboru przez nowy skład walnego zgromadze-
nia zarządu.  

Poprzedni zarząd działa także do chwili wyboru nowego zarządu w czasie 
kadencji. 

Z wyjątkiem izb rolniczych, poza obligatoryjnym objęciem regulacją sta-
tutową walnego zgromadzenia (lub zgromadzenia delegatów) i organu wyko-
nawczego, założyciele mogą fakultatywnie uregulować funkcjonowanie innych 
jeszcze organów. Przykładowo można wymienić: 

a) organ kontrolno-nadzorczy, kontrolujący funkcjonowanie organu wyko-
nawczego (najczęściej pod nazwą komisji rewizyjnej, rady nadzorczej514, 
rady izby515); 

b) organ rozstrzygający spory pomiędzy pozostałymi organami izby lub 
organami izby a członkami izby, funkcjonujący pod nazwą np. komisji 
rozjemczej516, sądu koleżeńskiego517. 

Okres kadencji obejmuje wszystkie organy izby i nie musi on być jednolity 
dla wszystkich organów. Założyciele mogą dowolnie ustalać okres kadencji. 

Wobec izb rolniczych ustawodawca wskazał na komisję rewizyjną i radę po-
wiatową izby jako jej obligatoryjne organy. Komisja rewizyjna jest organem 
kontrolnym, którego zakres uprawnień obejmuje: kontrolę wykonywania uchwał 
walnego zgromadzenia, kontrolę działalności fi nansowej izby, wnioskowanie do 
walnego zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi izby lub 
odwołanie całego lub niektórych członków zarządu oraz podejmowanie uchwał 
w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania 
fi nansowego izby rolniczej518. Komisja składa się z pięciu osób, w tym prze-
wodniczącego, i wybierana jest tylko spośród członków walnego zgromadzenia. 
W razie odwołania członka komisji rewizyjnej lub całej komisji walne zgroma-
dzenie wybiera na najbliższym posiedzeniu nowego członka lub nowy skład 
komisji rewizyjnej. W przypadku odwołania całego składu komisji do chwili 
wyboru nowego składu jej funkcje pełni dotychczasowa komisja rewizyjna. 

Rady powiatowe izby rolniczej to szczególne jej organy. Wyjątkowość tych 
organów wynika z faktu, że ich zasięg działania jest ograniczony jedynie do ob-
szaru powiatu, i to nawet wtedy, gdy obszar samej izby obejmuje miasta na pra-

514 § 35 Statutu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” (http://www.farmacja-polska.org.pl/
cms/index.php?page=statut, dostęp: 25 października 2013 r.).

515 Art. 17–18 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, 
dostęp: 25 października 2013 r.).

516 § 31 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.pdf, dostęp: 
25 października 2013 r.), art. 12 i 13 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/
photo/!fi les/statut.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

517 Art. 28 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.info/o-izbie/statut.html, 
dostęp: 25 października 2013 r.). 

518 Art. 16 ust. 2 u.i.r.
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wach powiatu519. Organem wewnętrznym rady powiatowej jest jej przewodniczą-
cy. Kompetencje rady powiatowej są bardzo skromne i obejmują: a) sporządzenie 
analiz i opinii i przedstawianie ich zarządowi izby, b) przedstawianie zarządowi 
izby wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi, c) wy-
dawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez walne zgromadzenie lub zarząd 
izby, d) wykonywanie innych obowiązków wynikających ze statutu izby520.  

6.8. Sposób ustalania wysokości składek i ich wpłaty 
oraz uzyskiwania innych środków fi nansowych
na utrzymanie i działalność organizacji
samorządu gospodarczego 

Każda organizacja winna posiadać materialne podstawy umożliwiające funk-
cjonowanie. Środki fi nansowe niezbędne są zarówno dla funkcjonowania samej 
organizacji, utrzymania pomieszczeń i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania, 
pokrycia kosztów zatrudnienia pracowników itp., jak i dla realizowania zadań 
wskazanych w statucie. 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 u.i.g., art. 6 ust. 1 u.o.p. oraz art. 35 ust. 1 u.i.r. 
mienie izby gospodarczej, organizacji pracodawców i izby rolniczej powstaje 
ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalno-
ści oraz z dochodów z majątków organizacji. W przypadku izb gospodarczych, 
w których zostaną utworzone terenowe jednostki organizacyjne posiadające 
osobowość prawną, wymienione sposoby uzyskania mienia dotyczą także takich 

519 Miasto na prawach powiatu jest gminą niewchodzącą w skład powiatu, dlatego też 
ustawodawca w art. 22a ust. 4 u.i.r. wyraźnie stwierdził, że rada powiatowa izby rolniczej nie działa 
na terenie miasta na prawach powiatu. 

520 Np. zgodnie z § 44 ust. 1 pkt 1–4 Statutu Pomorsko-Kujawskiej Izby Rolniczej do zadań 
rady powiatowej należy: 1) rozpatrywanie lokalnych spraw wsi i rolnictwa z terenu powiatu; 
2) występowanie do władz izby z wnioskami i postulatami dotyczącymi realizacji zadań 
statutowych Izby na terenie powiatu; 3) rekomendowanie walnemu zgromadzeniu kandydatów 
na członków komisji problemowych oraz 4) bieżąca współpraca z samorządami terytorialnymi 
szczebla gminnego i powiatowego, terenowymi agendami rządowymi i jednostkami administracji 
państwowej w sprawach dotyczących wsi i rolnictwa (http://www.kpir.pl/index.php/o-nas-
2/107-statut-kpir, dostęp: 25 października 2013 r.). Zgodnie z § 51 Statutu Małopolskiej Izby 
Rolniczej do zadań rady powiatowej zalicza się: 1) opracowywanie rocznego planu pracy, 
współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie powiatu; 2) delegowanie członków 
Rady do prac w odpowiednich organach i komisjach, w których Izba ma prawo uczestniczyć; 
3) współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi; 
4) udział w organizowaniu szkoleń dla członków Izby Rolniczej; 5) występowanie za zgodą 
Zarządu o dotacje, granty i inne źródła wsparcia fi nansowego; 6) aktywne włączanie się członków 
Rady w organizację i przebieg wyborów do rad powiatowych izb rolniczych następnej kadencji; 
7) ocenianie sprawozdania Przewodniczącego Rady z rocznej działalności Rady (http://www.mir.
krakow.pl/show.php?site=statut, dostęp: 25 października 2013 r.). 
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jednostek. Ustawodawca nie wymienia wprost zawierania umów jako sposobów 
uzyskania mienia. W praktyce zapewne często właśnie poprzez zawarcie umowy 
sprzedaży, darowizny, zamiany itp. organizacja samorządu uzyskuje określone 
prawa wchodzące w skład mienia. Nabywanie praw do nieruchomości i rzeczy 
ruchomych stanowić będzie przykład jej własnej działalności. 

Wprawdzie ustawodawca wprost nie określił sposobu tworzenia majątku or-
ganizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców oraz organizacji 
samorządu gospodarczego rzemiosła, niemniej wymienione sposoby nabycia 
mienia znajdują zastosowanie także do tych organizacji. 

Jednym z podstawowych źródeł fi nansowania działalności organizacji sa-
morządu gospodarczego są składki członkowskie. Statuty mogą przewidywać 
różne wysokości stawek członkowskich, a także wprowadzać zwolnienia od 
obowiązku ich uiszczania. Jak wynika z art. 7 ust. 3 pkt 6 u.i.g. oraz art. 8 ust. 1 
pkt 8 u.o.p. statuty winny określać sposób ustalania wysokości stawek (ustana-
wiania składek członkowskich), ale nie muszą ustalać ich wysokości. Pod poję-
ciem „sposobu ustalania wysokości stawek członkowskich” mieści się zarówno 
określenie, który z organów izby lub innej organizacji i w jakim terminie takie 
stawki określa, jak i szczegółowe uregulowanie kryteriów ustalania wysokości 
stawek. Statut powinien określać sposób wpłaty składek członkowskich. Wy-
jątkową regulację zawiera art. 6 ust. 2 u.o.p. Zgodnie z tym przepisem składka 
pracodawców na rzecz związków pracodawców, do wysokości określonej roz-
porządzeniem Rady Ministrów, zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodu 
tego pracodawcy521.  

Statuty mogą wskazywać także na inne źródła fi nansowania funkcjonowania 
organizacji samorządu gospodarczego. Katalog tych źródeł może być różnorod-
ny. Najczęściej statuty wymieniają: 

a) wpisowe, uiszczane wraz ze złożeniem deklaracji przystąpienia do orga-
nizacji;

b) wpływy z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez organi-
zację, np. z odpłatnego świadczenia usług;

c) subwencje i dotacje celowe z budżetów publicznych w związku z powie-
rzeniem realizacji zadań publicznych;

d) spadki, darowizny, zapisy;
e) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność organizacji;
f) dobrowolne wpłaty członków izby lub wpłaty innych podmiotów;
g) oprocentowanie lokat i rachunków bankowych;
h) inne. 

521 Zgodnie z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, 
do jakiej składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu 
(Dz.U. Nr 34, poz. 310), składka członkowska wpłacona na rzecz związku pracodawców jest 
zaliczana w koszty uzyskania przychodu członka związku do wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym kwoty odpowiadającej 0,15% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku 
podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.
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Wprawdzie ustawodawca nie określił, z wyjątkiem izb rolniczych, aby sta-
tuty obligatoryjnie regulowały sposoby składania oświadczeń woli przez orga-
nizację samorządu gospodarczego, ale ta materia również powinna znaleźć się 
w każdym statucie osoby prawnej. Trudno bowiem wyobrazić sobie zdolność 
prawidłowego funkcjonowania osoby prawnej bez sprecyzowania sposobu i try-
bu składania oświadczeń woli. Brak uregulowania tej kwestii w statucie ozna-
czałby brak możliwości prowadzenia spraw, a to uzasadniałoby ustanowienie 
dla izby kuratora, który by był zobowiązany do zwrócenia się do właściwego 
organu o zmianę statutu, a w razie braku takiej zmiany (braku uregulowania 
zasad składania oświadczeń woli) – podjęcia czynności zmierzających do likwi-
dacji osoby prawnej. 

Określenie zasad składania oświadczeń woli oznacza wskazanie w statucie, 
jaki organ jest uprawniony do podejmowania takich czynności i w jaki sposób 
następuje skuteczne złożenie tego oświadczenia. 

Dodatkowe zasady fi nansowania ustawodawca określił wobec izb rolniczych. 
Dochodami tych izb są: a) 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku 
rolnego pobieranego na obszarze działania izby, b) dochody z udziałów lub ak-
cji spółek, c) wyrównywanie dochodów izb, które poniosły uszczerbek z tytułu 
zmniejszonego wpływu z podatku rolnego. Jak już zostało to zasygnalizowane, 
obligatoryjnym dochodem każdej izby rolniczej jest jej udział w wysokości 2% 
od kwot uzyskanych z poboru podatku rolnego. Podmiot, który fi nansowany jest 
z podatku publicznego, winien być częścią administracji publicznej. Jest to bo-
wiem gwarancja uzyskiwania środków fi nansowych, a same te środki pochodzą 
z daniny publicznej. Wpłata owych 2% wpływu z podatku rolnego ma charakter 
przymusowy, i to bez względu na ewentualną treść budżetów gminnych522 lub 
faktycznej działalności izby rolniczej na terenie danej gminy bądź udziału z tej 
gminy członków samorządu rolnego w organach izby rolniczej.  

Znaczenie tego sposobu fi nansowania izb rolniczych bardzo trafnie określił 
TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 30 czerwca 2003 r.523 Trybunał wskazał bo-
wiem, że wpływy z odpisów w podatku rolnym stanowią podstawowe, stałe 
i obligatoryjne źródło utrzymania izb rolniczych, przekazane tym izbom na czas 
nieoznaczony w drodze ustawowej. Jest to stabilne, pewne i niezależne od sy-
tuacji ekonomicznej członków oraz ich woli źródło utrzymania izb rolniczych. 
To nie tylko przybliża izby rolnicze do samorządu terytorialnego, ale przyznaje 
pozycję zbliżoną do autonomii fi nansowej tych izb. Przyznanie bowiem stałego 
udziału w podatku rolnym oznacza, że kontrola fi nansowa izby rolniczej stanie 
się niezależna od członków tego samorządu oraz od władz lokalnych i naczel-

522 Uchwała RIO w Szczecinie z dnia 23 stycznia 2002 r., II/15/S/2002, LEX nr 149217; 
uchwała RIO w Szczecinie z dnia 7 marca 2012 r., VI/32/K/2012, Dz. Urz. Woj. Zachod. z 2012 r. 
Nr 7, poz. 57; uchwała RIO w Szczecinie z dnia 8 lutego 2012 r., V/16/K/2012, Dz. Urz. Woj. 
Zachod. z 2012 r. Nr 7, poz. 2; uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2008 r., XI/2551/2008, 
LEX nr 528778; uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2008 r., IV/1078/2008, LEX nr 528704; 
uchwała RIO w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2008 r., IV/1077/2008, LEX nr 528702; uchwała RIO 
w Rzeszowie z dnia 29 stycznia 2008 r., III/794/2008, LEX nr 528680.

523 K 8/02, LEX nr 80200.
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nych. Nawet parlament nie będzie sprawował kontroli nad działalnością takich 
izb. Zależnie od ustalenia wysokości dotacji w budżecie państwa, Sejm mógł 
oceniać prawidłowość takiej, a nie innej wysokości tej dotacji z uwagi np. na za-
kres realizowanych zadań publicznych. Ustalając stałe źródło tego fi nansowania 
w ustawie, parlament pozbył się i tej formy kontroli. 

Kwota stanowiąca 2% udziału w podatku rolnym może być mniejsza z uwagi 
na stosowane ulgi, zwolnienia lub inną pomoc udzielaną podatnikowi. W takiej 
jednak sytuacji ustawodawca zabezpieczył poziom dochodów izb rolniczych. 
Izby te bowiem mają obowiązek odprowadzania do Krajowej Rady Izb Rolni-
czych pewnej kwoty stanowiącej odpis od wymienionych 2% udziału w podatku 
rolnym. Tak uzyskane przez Krajową Radę kwoty są następnie redystrybuowane 
pomiędzy te izby rolnicze, których dochody uległy zmniejszeniu właśnie z powo-
du ulg, zwolnień i innych rodzajów pomocy publicznej udzielanej podatnikom. 

6.9. Zasady dokonywania zmian statutu,
rozwiązywania organizacji i przeznaczania
majątku w razie jej likwidacji 

Statut każdej organizacji samorządu gospodarczego obligatoryjnie winien re-
gulować zasady dokonywania zmian statutu, wskazując, jaki organ i jaką więk-
szością głosów może tego dokonać. Zgodnie z art. 13 ust. 2 u.i.r. statut izby 
rolniczej zmieniany jest większością głosów w obecności co najmniej dwóch 
trzecich ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia. Ustawodawca nie do-
puścił do sytuacji likwidacji izby rolniczej. 

W stosunku do pozostałych organizacji samorządu gospodarczego statut 
powinien uregulować np. kworum niezbędne do podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany statutu. Statut powinien upoważnić do dokonania zmian w jego treści 
najważniejszy organ, czyli walne zgromadzenie, zgromadzenie delegatów (ze-
branie członków/delegatów). 

Kolejnym obligatoryjnym elementem statutu jest określenie zasad rozwią-
zywania. W tym zakresie statut powinien regulować właściwość organu izby 
(innej organizacji) uprawnionego do podjęcia uchwały w sprawie rozwiązania 
organizacji samorządu gospodarczego (kompetencja ta powinna być przyznana 
walnemu zgromadzeniu), zasady podjęcia takiej uchwały (kworum, większość 
głosów), zasady ustanawiania likwidatora, zakres obowiązków likwidatora izby 
i nadzór nad tymi czynnościami. Niekiedy statuty odsyłają do uchwał walnego 
zgromadzenia w sprawie szczegółowych zasad określania sposobu likwidacji 
izby i wskazania osoby likwidatora524. 

524 Art. 31 ust. 3 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, 
dostęp: 25 października 2013 r.), § 45 Statutu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” (http://www.
farmacja-polska.org.pl/cms/index.php?page=statut, dostęp: 25 października 2013 r.).
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Obligatoryjną treść statutu stanowi także określenie przeznaczenia majątku 
izby gospodarczej pozostałego po jej likwidacji. Ustawodawca wymaga, aby 
statut dookreślił zasady przeznaczania tego majątku, a to oznacza, że nie jest 
konieczne szczegółowe określenie konkretnego celu lub konkretnego sposobu 
zagospodarowania tego majątku już w statucie. 

W praktyce występuje kilka zasad określania przeznaczenia tego majątku: 
a) powierzenie prawa do określenia przeznaczenia majątku izby pozostałe-

go po jej likwidacji organowi izby (walnemu zgromadzeniu)525;  
b) podział majątku izby pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wie-

rzycieli izby pomiędzy członków izby526; 
c) przeznaczenie majątku na ściśle określony w statucie cel527.
W przypadku organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła uchwała o li-

kwidacji winna określić inną organizację rzemiosła, która przejmie majątek li-
kwidowanej organizacji528. 

6.10. Inne sprawy wymagające określenia
w statutach organizacji samorządu gospodarczego 

6.10.1. Określenie przedsiębiorców lub pracodawców,
którzy mogą zostać członkami organizacji samorządu
gospodarczego 

Organizacje samorządu gospodarczego grupują podmioty będące przedsię-
biorcami. Zasada ta obejmuje izby gospodarcze oraz zawodowe samorządowe 
organizacje przedsiębiorców. Także cechy oraz izby rzemieślnicze zrzeszają 
przedsiębiorców będących rzemieślnikami529, a tylko wyjątkowo przedsiębior-
ców niespełniających warunków do uznania ich za rzemieślników. Odmienne 
kryterium członkostwa ustawodawca ustalił wobec związków pracodawców. 

525 Tak np. § 46 Statutu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” (http://www.farmacja-polska.
org.pl/cms/index.php?page=statut, dostęp: 25 października 2013 r.); § 28 Statutu Izby Gospodarczej 
Producentów, operatorów i dystrybutorów urządzeń reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, 
gier losowych i zakładów wzajemnych (http://izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 
października 2013 r.); § 45 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.
pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 

526 Art. 46 Statutu Północnej Izby Gospodarczej (http://www.izba.info/o-izbie/statut.html, do-
stęp: 25 października 2013 r.). 

527 Np. na rzecz kształcenia kadr bankowych i upowszechniania wiedzy bankowej – art. 31 
ust. 4 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, dostęp: 
25 października 2013 r.).

528 Art. 20 ust. 2 u.r.
529 Wyrok NSA z dnia 14 marca 2006 r., I OSK 1344/05, LEX nr 198287.
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Członkiem zrzeszenia pracodawców jest każdy podmiot zatrudniający pracow-
ników530. 

Najczęściej jako kryterium uczestniczenia w organizacji samorządu gospo-
darczego wskazywany jest zakres (rodzaj) działalności gospodarczej prowadzo-
nej przez kandydata na członka. Tworzone są w ten sposób izby gospodarcze 
branżowe lub cechy branżowe, grupujące przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność w ściśle określonym zakresie. Członkami zrzeszeń są także przedsię-
biorcy prowadzący działalność gospodarczą w określonym zakresie (odrębnie 
transport, odrębnie handel, gastronomia i usługi). Statuty izb mogą zakazywać 
przystąpienia do izby przedsiębiorcy nieprowadzącemu działalności objętej za-
kresem funkcjonowania izby531. 

Wyjątkowo członkami niektórych organizacji samorządu gospodarczego 
mogą być inne niż przedsiębiorcy podmioty. Zgodnie z art. 11 ust. 1 u.i.g. w Kra-
jowej Izbie Gospodarczej mogą zrzeszać się izby gospodarcze oraz organizacje 
gospodarcze i społeczne, których przedmiotem działania jest wspieranie rozwoju 
gospodarczego. Niekiedy w praktyce spotyka się i takie izby gospodarcze, któ-
rych członkami mogą być organizacje oraz osoby niebędące przedsiębiorcami532. 

W stosunku do organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsię-
biorców członkami poszczególnych zrzeszeń mogą być przedsiębiorcy będący 
„osobami” i prowadzący działalność w zakresie handlu, gastronomii, usług oraz 
transportu. Przez pojęcie „osoba” należałoby rozumieć osoby fi zyczne. Samo-
rząd zawodowy niektórych przedsiębiorców wyraźnie adresowany jest do tych 
przedsiębiorców, którzy w ramach działalności gospodarczej wykonują zawód. 
Niemniej w praktyce zrzeszenia handlu i usług przyjmują przedsiębiorców bę-
dących i osobami fi zycznymi, i osobami prawnymi. Członkiem organizacji sa-
morządu zawodowego niektórych przedsiębiorców nie może być rzemieślnik. 

W przypadku organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła członkami 
cechów mogą być rzemieślnicy oraz wyjątkowo osoby fi zyczne niespełniające 
kryteriów rzemiosła, jeżeli: 

a) uzyskają zgodę najważniejszego organu cechu;
b) wykonują działalność gospodarczą;
c) zatrudniają nie więcej niż 50 pracowników;
d) będą członkami na czas określony.

530 Art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.).

531 W. Orżewski, Izby gospodarcze w świetle prawa, „Wydawca” 2003, nr 2, s. 14. 
532 § 7 ust. 1 i 2 Statutu Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów urządzeń 

reklamowych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych (http://
izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf, dostęp: 25 października 2013 r.). 
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6.10.2. Charakter członkostwa 

W statucie organizacji samorządu gospodarczego można dokonać podzia-
łu członków z uwagi na zakres uprawnień oraz tryb uzyskania członkostwa. 
Najczęściej spotykanym podziałem jest podział na członkostwo zwyczajne, 
honorowe i na członków wspierających533. Członek zwyczajny izby ma pełnię 
uprawnień, członek honorowy lub wspierający – tylko niektóre z nich. O samym 
podziale członków oraz o zakresie zróżnicowania pozycji członka w izbie decy-
dują w statucie sami założyciele. 

6.10.3. Pieczęć organizacji samorządu gospodarczego i zasady 
jej używania 

Statut danej organizacji może przewidywać używanie przez jej organy pieczęci. 
Wzór takiej pieczęci winien być określony w statucie. Najczęściej taki wzór 
obejmuje nazwę izby wraz z kompozycją grafi czną lub innym elementem okre-
ślającym branżowy lub terytorialny charakter danej organizacji. 

Pieczęć organizacji samorządu gospodarczego nie może zawierać godła pań-
stwowego534. Zgodnie z art. 2a w związku z art. 16c ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych pieczęci urzędowej używają podmioty wymienione w tej ustawie 
lub którym przepisy szczególne zawierają uprawnienia do używania wizerun-
ku orła. Z art. 2a ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych wynika, że będą to organy władzy publicznej535; 

533 Por. uchwałę SN z dnia 21 czerwca 1988 r., III PZP 8/88, OSNC 1989, nr 12, poz. 191.
534 Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 235, 
poz. 2000 z późn. zm.) godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego ze złotą 
koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, 
umieszczony w czerwonym polu tarczy.

535 Zgodnie z art. 2a ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
o pieczęciach państwowych, wizerunku orła ustalonego dla godła używają: 1) organy władzy 
państwowej; 2) organy administracji rządowej; 3) gminy, związki międzygminne oraz ich organy; 
4) powiaty, związki powiatów oraz ich organy; 5) samorządy województw oraz ich organy; 
6) sądy, prokuratury i komornicy sądowi; 7) samorządowe kolegia odwoławcze; 8) regionalne izby 
obrachunkowe; 9) jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 10) jednostki 
organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony 
Cywilnej Kraju; 11) jednostki organizacyjne Służby Więziennej; 12) szkoły publiczne, państwowe 
szkoły wyższe.
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w tym organy samorządu terytorialnego536 lub wyjątkowo podmioty niepubliczne 
wykonujące zadania publiczne537. 

Jest jedna izba gospodarcza, która ma prawo posługiwać się pieczęcią okrąg łą 
z godłem państwowym pośrodku. Jest nią Krajowa Izba Gospodarcza538. Udzie-
lenie uprawnienia do posługiwania się przez KIG pieczęcią z wizerunkiem god-
ła państwowego oraz napisem na otoku „Krajowa Izba Gospodarcza”539 może 
sugerować, że zadania wykonywane przez KIG mają charakter zadań publicz-
nych, stanowiących zadania z zakresu administracji rządowej. Nikt nie może 
bowiem posługiwać się pieczęcią z wizerunkiem godła państwowego w innym 
celu niż właśnie w zakresie wykonywania zadania publicznego540. 

Wątpliwości budzi sama możliwość zamieszczenia w statucie KIG prawa do 
posługiwania się pieczęcią z godłem państwowym. Pieczęci takiej mogą używać 
tylko podmioty wprost wymienione w art. 2a ustawy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych lub podmioty nie-
wymienione w tej ustawie, którym przepisy szczególne przyznały uprawnienie 
do używania pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2a 
pkt 13 tej ustawy). Również w okresie uchwalania statutu KIG obowiązujące 
wówczas przepisy ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych przewidywały w art. 16 ust. 1 tej ustawy, że 
wizerunek orła, ustalony dla godła państwowego, poza przypadkami określo-
nymi w tej ustawie, mogą być stosowane także w wypadkach przewidzianych 
przepisami szczególnymi.

Problem polega na tym, że przepisem szczególnym wobec przepisu ustawo-
wego może być tylko przepis innej ustawy541. Żaden zaś przepis ustawy o izbach 

536 Organy samorządu terytorialnego mogą posługiwać się pieczęcią z godłem państwowym 
albo pieczęcią z herbem danej jednostki samorządu. Zgodnie z art. 16c ust. 2 zdanie 2 ustawy 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, odcisk 
pieczęci z herbem danej jednostki samorządu terytorialnego nie może być umieszczany na doku-
mentach urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.

537 Zgodnie z art. 2a pkt 12 i 13 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz o pieczęciach państwowych należą do nich: szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół pub-
licznych, niepaństwowe szkoły wyższe oraz inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają 
je do używania wizerunku orła.

538 Zgodnie z § 3 pkt 1 i 2 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.
pdf, dostęp: 25 października 2013 r.), izba ta używa następujących pieczęci: 1) pieczęci okrągłej 
z godłem państwowym po środku i napisem na otoku: Krajowa Izba Gospodarcza; 2) pieczęci 
z napisem Krajowa Izba Gospodarcza i adresem Izby.  

539 Napis na otoku pieczęci z wizerunkiem godła państwowego (Rzeczypospolitej Polskiej) 
oznacza organ, który uprawniony jest do posługiwania się taką pieczęcią – art. 16c ust. 1 ustawy 
o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych.

540 Por. L. Klat-Wertelecka, Wyjaśnienia, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2007, nr 6, s. 95; 
także orzecznictwo sądowe: wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 września 2009 r., I SA/Gl 301/09, 
LEX nr 565733; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 6 sierpnia 2008 r., I SA/Bd 274/08, LEX 
nr 424789; wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2008 r., I SA/Bd 138/08, LEX nr 517114.

541 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 259; J. Wróblewski, System prawa 
[w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 403–404. 
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gospodarczych ani innej ustawy nie upoważnia KIG do posługiwania się pieczę-
cią z wizerunkiem godła państwowego. 

Izby rzemieślnicze posługują się pieczęcią z godłem Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wydając dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów kwalifi kacyjnych: 
świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich542.

6.10.4. Nazwy organizacji samorządu gospodarczego w obcych 
językach

Statut organizacji może określić nazwy tej izby w każdym obcym języku. Okre-
ślając taką nazwę, jej organy będą zobowiązane do posługiwania się nią w kon-
taktach zagranicznych. 

6.10.5. Dopuszczalność tworzenia jednostek organizacyjnych 

Założyciele mogą ustalić, że dana organizacja samorządu gospodarczego będzie 
tworzyć jednostki organizacyjne. Nazwy tych jednostek mogą być dowolne; naj-
częściej stosowane są następujące określenia: oddział, przedstawicielstwo, fi lia, 
biuro, jednostka organizacyjna, jednostka wyodrębniona, jednostka wykonawcza. 

Ustawodawca tylko wobec izb gospodarczych oraz organizacji pracodaw-
ców dopuścił możliwość uregulowania statutowego uprawnienia do tworzenia 
jednostek organizacyjnych. Izby rolnicze, jako obligatoryjna forma samorządu 
gospodarczego, nie mogą tworzyć struktury organizacyjnej nieprzewidzianej 
ustawą o izbach rolniczych. 

W przypadku cechów i organizacji zawodowych samorządu przedsiębior-
ców dopuszczalne byłoby tworzenie jednostek organizacyjnych, ale tylko ta-
kich, które nie posiadają odrębnej osobowości prawnej. Ponieważ najpełniej 
sposób tworzenia i strukturę jednostek organizacyjnych uregulowano wobec izb 
gospodarczych, dalsze rozważania dotyczyć będą tej formy samorządu gospo-
darczego.  

Z uwagi na kryterium odrębności prawnej można wyróżnić terenowe jed-
nostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (odrębną od osobowości 
prawnej samej izby) oraz jednostki organizacyjne nieposiadające takiej osobo-
wości, identyczne jak w przypadku stowarzyszeń543. Obejmując statutową re-
gulacją terenową strukturę nieposiadającą osobowości prawnej izby gospodar-
czej, założyciele winni w statucie określić: a) nazwę takiej jednostki, b) zasady 
i tryb jej tworzenia, c) obszar działania (w kraju i za granicą), d) zakres zadań 
wykonywanych przez tę jednostkę (nie mogą to być inne zadania niż zadania 

542 Art. 11 ust. 3 u.r.
543 P. Suski, Stowarzyszenia i fundacje, Warszawa 2008, s. 179. 
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samej izby), najczęściej ograniczonych terytorialnie do obszaru działania takiej 
struktury, e) strukturę wewnętrzną terenowej jednostki (powołanie pełnomoc-
nika jednostki, prezesa jednostki, zebrania członków jednostki itp.), f) zakres 
kompetencji wewnętrznych organów terenowej jednostki, g) sposób wykony-
wania kontroli nad organami terenowej jednostki, h) zasady gospodarki fi nanso-
wej jednostki, i) zasady likwidacji terenowej jednostki. Te same zasady winny 
obejmować jednostki terenowe związków pracodawców oraz cechy i zrzeszenia 
przedsiębiorców. 

Odrębne zasady obejmują tworzenie terenowej jednostki organizacyjnej izby 
gospodarczej posiadającej osobowość prawną544. Samo uzyskanie statusu odręb-
nej osoby prawnej przez jednostkę organizacyjną innej osoby prawnej jest za-
gadnieniem spornym i kontrowersyjnym w nauce. Na przykładzie prawa o sto-
warzyszeniach wskazano, że taka regulacja jest nieprawidłowa i neguje reguły 
tworzenia i działania osób prawnych545. 

Osobowość prawną oddział izby gospodarczej uzyskuje z chwilą spełnie-
nia co najmniej trzech (o ile statut nie stanowi inaczej) przesłanek, są nimi: 
1) umożliwienie tworzenia takich oddziałów w statucie izby; 2) podjęcie uchwał 
lub innych aktów przez właściwe organy izby celem utworzenia oddziału; 3) do-
konanie wpisu oddziału jako odrębnej osoby prawnej w KRS-ie546. 

Nie ma potrzeby uchwalania odrębnego statutu jednostki organizacyjnej izby 
gospodarczej547. 

Ustawodawca nie uregulował kwestii minimalnej liczby członków jednost-
ki organizacyjnej izby gospodarczej. Czy zasadne byłoby przyjęcie wymagań 
w tym zakresie skierowanych wobec samej izby? W stosunku do jednostek or-
ganizacyjnych stowarzyszeń nie ma jednolitości poglądów co do minimalnej 

544 Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej ustawę o izbach gospodarczych 
w zakresie dopuszczającym tworzenie takich jednostek, możliwość ich utworzenia miała 
stanowić, po pierwsze, równouprawnienie w stosunku do innych podobnych instytucji prawnych 
(np. stowarzyszeń), które takie jednostki mogły tworzyć; po drugie, ułatwić izbom udział 
w postępowaniach umożliwiających korzystanie z dotacji publicznych (środków pomocowych), 
w których wymagane jest wykazanie zdolności do zawierania umów. Takie terenowe jednostki, 
nie mając odrębnej osobowości prawnej, były więc wykluczane ex defi nitione z takiej możliwości 
pozyskiwania środków publicznych. 

545 A. Kidyba, Ustawa o fundacjach. Prawo o stowarzyszeniach, Warszawa 1997, s. 70–71; 
L. Ciulkin, Wybrane problemy związane z podwójną osobowością prawną oddziałów stowarzyszeń 
na tle obowiązków rejestrowych, PPH 2004, nr 8, s. 43. 

546 Wobec jednostek organizacyjnych stowarzyszeń zob. P. Suski, Stowarzyszenia..., s. 181–
–182; D. Bugajna-Sporczyk, Oddział stowarzyszenia. Konsekwencje podwójnej osobowości 
prawnej, „Gazeta Sądowa” 1996, nr 17, s. 2; L. Ciulkin, Wybrane..., s. 42; ale prezentowane są 
też poglądy o powstaniu oddziału jako odrębnej osoby prawnej z mocy samego statutu – por. 
Z. Szypuliński, Prawo o stowarzyszeniach. Wzory pism – statutów i innych aktów z objaśnieniami 
oraz przepisami związanymi z prawem o stowarzyszeniach, Poznań 1997, s. 80–81.

547 Por. L. Ciulkin, Wybrane..., s. 45, choć orzecznictwo sądowe zaakceptowało uchwalenie 
własnych statutów przez terenowe jednostki organizacyjne stowarzyszeń pod warunkiem, że takie 
statuty nie będą sprzeczne ze statutem samego stowarzyszenia; wyrok SA w Poznaniu z dnia 
21 listopada 2007 r., I ACa 906/07, LEX nr 370719. 
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liczby założycieli548. Wydaje się jednak, że w przypadku tworzenia przez izbę 
gospodarczą terenowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość 
prawną nie ma potrzeby wskazywania na minimalną liczbę członków jednostki 
terenowej. Taką bowiem jednostkę tworzy izba gospodarcza, a nie – jak w przy-
padku izby gospodarczej – jej założyciele549. Także w art. 71 ust. 1 u.i.g. zawie-
rającym zakres treści statutu izby gospodarczej dopuszczającego tworzenie jej 
terenowych jednostek nie wskazuje się na potrzebę określenia minimalnej liczby 
założycieli. 

Poza zamieszczeniem w statucie możliwości tworzenia terenowych jedno-
stek izby o odrębnej osobowości prawnej dodatkowo ustawodawca wymaga, 
aby w statucie znalazły się następujące regulacje: 1) struktura organizacyj-
na takiej jednostki; 2) sposób jej tworzenia; 3) sposób likwidacji jednostki;
4) wewnętrzne organy jednostki, w tym organ zarządzający i reprezentujący na 
zewnątrz oraz tryb ich powoływania i odwoływania; 5) zakres wykonywanej 
działalności i obszar jej wykonywania; 6) składniki majątkowe jednostki odpo-
wiednie do zakresu wykonywanej przez nią działalności. Jedynie w odniesieniu 
do likwidacji terenowej jednostki organizacyjnej ustawodawca defi niuje ją jako 
zakończenie bieżących interesów tej jednostki, ściągnięcie wierzytelności i wy-
konanie zobowiązań, a pozostały po likwidacji majątek jednostki przejmowany 
jest przez izbę gospodarczą (art. 7 ust. 2 u.i.g.). Przez pojęcie struktury organi-
zacyjnej należy rozumieć także obowiązek jej oznaczenia, mianowicie wskaza-
nia, czy będzie to oddział, przedstawicielstwo, fi lia itp. O ile w przypadku izby 
gospodarczej ustawodawca wyraźnie zaznaczył, że jej organem (najwyższym) 
jest walne zgromadzenie, nie wymieniając wprost organu wykonawczego, o tyle 
w przypadku odrębnej osoby prawnej, jaką jest terenowa jednostka takiej izby, 
ustawodawca wprost wskazuje na organ zarządzająco-reprezentujący (wyko-
nawczy). Posłużenie się liczbą mnogą w art. 7 ust. 1 pkt 3 u.i.g. oznacza jednak, 
że statut również winien określić inny (inne) jeszcze organ takiej jednostki. 

W związku z tym powstaje pytanie, czy tym innym organem ma być organ, 
w którym będą uczestniczyć członkowie izby (odpowiednik walnego zgroma-
dzenia), czy też usytuowanie jednostki organizacyjnej jako części – w znaczeniu 
organizacyjnym – izby gospodarczej wyklucza powoływanie organu reprezen-
tującego członków izby. Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta. 
Należy bowiem wziąć pod uwagę okoliczność, że to sami założyciele izby, 
przyjmując statut, mogą uznać w statucie za uzasadnione tworzenie wyodręb-
nionej prawnie terenowej jednostki organizacyjnej takiej izby. Nawet jednak tak 

548 Według niektórych także oddział stowarzyszenia powinien liczyć co najmniej 15 członków 
(tak jak samo stowarzyszenie) – por. J. Brol, Prawo o stowarzyszeniach z komentarzem oraz 
przepisami wykonawczymi i związkowymi, Zielona Góra 1994, s. 99. Prezentowane są także 
przeciwne stanowiska, zgodnie z którymi wymóg minimalnej liczby członków dotyczy 
samego głównego stowarzyszenia, a nie jego oddziału – por. W. Johann, Komentarz do Prawa 
o stowarzyszeniach, Warszawa 1995, za: P. Suski, Stowarzyszenia..., s. 181. 

549 Inaczej w stosunku do terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń, por. 
P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, Kraków 2002, s. 60, wskazując, że także te 
jednostki są tworzone przez założycieli. 
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utworzona odrębna osoba prawna winna być organizacyjnie podporządkowa-
na jednostce „głównej”, czyli izbie gospodarczej550. Czy jednak w sytuacji, gdy 
członkowie izby gospodarczej wchodzą w skład walnego zgromadzenia i ten 
organ ma prawo do podejmowania uchwał wiążących także jednostki organi-
zacyjne izby, celowe byłoby tworzenie innego organu reprezentującego człon-
ków izby w terenowej jednostce organizacyjnej izby? Wydaje się, że na tak 
postawione pytanie należy udzielić jednak odpowiedzi twierdzącej. Jednostka 
organizacyjna izby gospodarczej zostaje wyposażona w odrębną od tejże izby 
osobowość prawną, musi więc spełniać minimalne wymagania struktury or-
ganizacyjnej osoby prawnej o charakterze korporacyjnym. Takim wymogiem 
jest posiadanie organu wykonawczego oraz organu uchwałodawczego – analo-
gicznie do izby gospodarczej. Posiłkowo można także wskazać na rozwiązania 
przyjęte w prawie o stowarzyszeniach551, zgodnie z którym do jednostki orga-
nizacyjnej stowarzyszenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące samego 
stowarzyszenia. Oznacza to, że podobnie jak stowarzyszenie, tak jego jednostka 
organizacyjna wyposażona w odrębną osobowość prawną powinna mieć walne 
zebranie członków, zarząd i organ kontroli552. Przenosząc to stanowisko na grunt 
ustawy o izbach gospodarczych, należy wskazać, że jednostka organizacyjna 
izby, wyposażona w osobowość prawną, winna posiadać organ w postaci walne-
go zgromadzenia członków takiej jednostki oraz organ wykonawczy. Jednostka 
organizacyjna izby gospodarczej nie jest członkiem takiej izby553. 

Przyjęte rozwiązanie skutkuje tym, że część członków izby gospodarczej, re-
prezentowana w walnym zgromadzeniu tej izby, będzie jednocześnie członkami 
„walnego zgromadzenia” terenowej jednostki organizacyjnej izby. 

Takie podwójne uczestnictwo tych samych przedsiębiorców w dwóch or-
ganach stanowiących może dodatkowo rodzić spory kompetencyjne. „Walne 
zgromadzenie” jednostki organizacyjnej musiałoby posiadać określone kom-
petencje, i to – analogicznie jak w przypadku samej izby – najważniejsze dla 
funkcjonowania terenowej jednostki organizacyjnej. 

Czy w związku z tym takie „walne zgromadzenie” terenowej jednostki or-
ganizacyjnej mogłoby podjąć uchwałę o treści sprzecznej z uchwałą walnego 
zgromadzenia samej izby?

Takie sytuacje powinny znaleźć rozwiązanie w statucie izby gospodarczej. 
Statut może także przewidywać współdziałanie organów samej izby z organami 
jej jednostki organizacyjnej w podejmowaniu określonych spraw. 

550 Tak rozumiane podporządkowanie orzecznictwo sądowe odnosi także do relacji 
stowarzyszenie–terenowa jednostka stowarzyszenia wyposażona w osobowość prawną – wyrok 
SA w Poznaniu z dnia 21 listopada 2007 r., I ACa 906/07, LEX nr 370719. 

551 W uzasadnieniu do projektu ustawy umożliwiającej w ustawie o izbach gospodarczych 
powoływanie jednostek organizacyjnych wyposażonych w osobowość prawną wyraźnie wskazano, 
że takie rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązania przyjętego w Prawie o stowarzyszeniach. 

552 P. Suski, Stowarzyszenia..., s. 182.
553 Takie stanowisko wobec stowarzyszeń zajął SA w Warszawie w postanowieniu z dnia 

5 maja 1994 r., I ACr 280/94, PS (wkładka) 1996, nr 2, poz. 50. 
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Pewną wskazówką interpretacyjną mogłaby być także struktura organów 
gminy jako jednostki samorządu terytorialnego i organów jednostek pomoc-
niczych gminy. Organami ustrojowymi gminy są: rada gminy (najważniejszy 
organ uchwałodawczo-kontrolny) i wójt jako organ wykonawczy. W dzielnicy 
(osiedlu) będącej jednostką pomocniczą gminy organ uchwałodawczy nosi na-
zwę rady dzielnicy (rady osiedla), a organ wykonawczy – zarządu. Rada gminy, 
zamierzając utworzyć jednostkę pomocniczą, uchwala jej statut i określa, jakie 
zadania i w jakim zakresie będą wykonywały organy takiej jednostki pomocni-
czej. Tym samym to rada gminy przekazuje zadania organowi uchwałodawcze-
mu jednostki pomocniczej. Czy taki schemat regulacji mógłby być zastosowany 
wobec izby gospodarczej i jej terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej 
osobowość prawną? Wydaje się, że tak. Przede wszystkim należy wskazać, że 
w przypadku rady gminy i rady dzielnicy ci sami wyborcy dokonują wyboru 
swoich przedstawicieli do obu organów. Co więcej, ta sama osoba może łączyć 
mandat radnego rady gminy z mandatem radnego jednostki pomocniczej554. Sko-
ro jedna i ta sama osoba może być członkiem dwóch różnych organów uchwa-
łodawczych, które pozostają względem siebie w układzie podporządkowania 
i zależności (wertykalnym), to wydaje się to dopuszczalne również w przypadku 
walnego zgromadzenia izby gospodarczej i „walnego zgromadzenia” terenowej 
jednostki organizacyjnej takiej izby. 

Istotne jest przy tym wyraźne zaakcentowanie, że owo „walne zgromadze-
nie” jednostki terenowej będzie podlegało walnemu zgromadzeniu izby i będzie 
zobowiązane do wykonywania takich zadań, jakie przekaże jej najwyższy organ 
izby lub jakie wskażą założyciele, przyjmując treść statutu. 

W praktyce zaaprobowano tworzenie „walnych zgromadzeń” terenowych 
jednostek organizacyjnych izb gospodarczych wyposażonych w osobowość 
prawną555. Statut izby winien precyzyjnie regulować kompetencje takiego orga-
nu jednostki pomocniczej oraz zasady nadzoru nad uchwałami takiego organu. 
Nie może bowiem zaakceptować stanowiska, że „walne zgromadzenie” tereno-
wej jednostki izby mogłoby podejmować uchwały wbrew stanowisku walne-
go zgromadzenia samej izby. Ustawodawca powinien wyraźnie zobowiązać do 
uregulowania w statucie także kwestii związanych z nadzorem nad organami 
terenowej jednostki organizacyjnej. 

Zasady tworzenia odrębnych jednostek organizacyjnych w ramach stowarzy-
szeń posiadających osobowość prawną także pozwalają na powoływanie organu 
nadrzędnego nad organem wykonawczym, występującego najczęściej pod na-
zwą walnego zgromadzenia albo walnego zebrania556. 

554 W. Kisiel, Członkowie organów uchwałodawczych [w:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, 
W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006, s. 198.

555 Na przykład zgodnie z § 37 pkt 2 lit. a Statutu Izby Turystyki Rzeczypospoliotej Polskiej 
(itrp.pl/www/statut.html, dostęp: 8 stycznia 2014) organ ten nosi nazwę „wolnego zgromadzenia 
oddziału”. Nazwą „zebranie członków oddziału” posługuje się w § 11 ust. 2 pkt 1 Statut Krajowej 
Izby Gospodarki Morskiej (www.kigm.pl/images/statut_kigm/statut kigm, dostęp: 8 stycznia 2014 r.).

556 Art. 10 i 11 Prawa o stowarzyszeniach. 
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Jednostką organizacyjną KIG jest Polska Izba Handlu Zagranicznego, jednak 
z uwagi na ustawowo przypisane tej jednostce zadania zakres jej statutowej re-
gulacji zostanie przedstawiony w podrozdziale 6.11.1. 

6.10.6. Organizacja samorządu gospodarczego
jako zakład pracy 

Organizacje samorządu gospodarczego są nie tylko odrębnymi osobami praw-
nymi, lecz także mogą być pracodawcami. Zapewnienie bieżącego i właściwego 
funkcjonowania organizacji wymaga utworzenia stałego aparatu pomocniczego 
jej organów, a w szczególności organu wykonawczego. Taki aparat pomocniczy 
będzie konieczny do bieżącego załatwiania spraw. Zajmuje się on obsługą admi-
nistracyjną i merytoryczną. Co do zasady każda organizacja samorządu gospo-
darczego winna prowadzić bieżącą działalność, a będzie to możliwe w przypad-
ku zatrudnienia pracowników tej organizacji. Wskazał na to ustawodawca w art. 
14 u.r., zgodnie z którym zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych 
w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła określają walne zgroma-
dzenia lub zjazdy delegatów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zasady te ustalo-
no już w statucie. 

Obligatoryjnie w każdej izbie rolniczej tworzone jest biuro, stanowiące apa-
rat pomocniczy zarządu takiej izby. Biurem izby rolniczej kieruje jej dyrektor, 
który w stosunku do pracowników takiego biura wykonuje czynności z zakresu 
prawa pracy557. Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd izby rolniczej. 

Wobec pozostałych organizacji samorządu gospodarczego ustawodawca nie 
przesądza nazwy aparatu pomocniczego jej organów. Najczęściej spotykaną na-
zwą jest „biuro”. Statut powinien określać pracodawcę i wskazywać, kto wy-
konuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w danym biurze 
osób. Taką osobą może być członek organu wykonawczego izby (np. przewod-
niczący zarządu, prezes, wiceprezes558) lub odrębna osoba (np. sekretarz gene-
ralny559, dyrektor560). Statut może bardziej lub mniej szczegółowo wymieniać 
obowiązki takiej osoby lub upoważniać do ich sprecyzowania organ danej orga-
nizacji samorządu gospodarczego. 

557 Art. 22 ust. 2 u.i.r.
558 Art. 23–24 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, 

dostęp: 25 października 2013 r.). 
559 Tak np. § 34–35 Statutu KIG (http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumenty/statut.pdf, 

dostęp: 25 października 2013 r.). 
560 § 34 Statutu Krajowej Rady Izb Rolniczych (http://krir.pl/fi les/legislacja/STATUT KRIR.

doc, dostęp: 25 października 2013 r.).
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6.10.7. Zasady wykonywania czynności przez członków
organów organizacji samorządu gospodarczego 

Przez pojęcie zasad wykonywania czynności przez członków organów wymie-
nionych organizacji należy rozumieć wykonywanie tych czynności odpłatnie lub 
nieodpłatnie (społecznie). Statuty organizacji samorządu gospodarczego powin-
ny określić podstawę prawną wykonywania swoich czynności przez członków 
ich organów. Osoby te mogą wykonywać swoje czynności na podstawie stosun-
ku pracy, umowy prawa cywilnego albo bezpłatnie. Z osobami wchodzącymi 
w skład walnego zgromadzenia (zgromadzenia delegatów) nie można zawierać 
umów pracy lub umów cywilnoprawnych, ponieważ mogłoby to wskazywać na 
podporządkowanie tych osób innemu podmiotowi (stosunek pracy) lub z góry 
określać zakres czynności wykonywanych przez te osoby (umowy cywilno-
prawne). Walne zgromadzenie jest organem najważniejszym w izbie i żaden 
inny organ nie może mieć wpływu na sposób działania tego zgromadzenia. Nie 
ma natomiast przeszkód, aby z osobami pełniącymi funkcje w innych organach 
(np. organie wykonawczym, organie kontrolnym) były zawierane umowy prawa 
cywilnego czy nawet stosunki pracy. Statut powinien także określać, czy oso-
bom wykonującym czynności na podstawie stosunku pracy czy stosunku prawa 
cywilnego przysługuje np. dieta, zwrot kosztów podróży lub zwrot innych wy-
datków (transportu, noclegu itp.). 

W statucie można także przewidzieć, że wszystkie czynności wykonywane 
w organach organizacji samorządu gospodarczego wykonywane są bezpłatnie. 

Ustawowo uregulowano jedynie zasady odpłatności pełnienia czynności 
w organach izb rolniczych. Zgodnie z art. 21a u.i.r. członkom walnego zgro-
madzenia, zarządu, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i komisji proble-
mowych, a także delegatowi Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują diety 
oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez walne 
zgromadzenie. Natomiast członkowie komisji wojewódzkich, okręgowych i ob-
wodowych, powoływani celem przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych 
izb, wykonują swoje czynności honorowo561.

6.10.8. Zasady uczestniczenia w krajowych
i zagranicznych organizacjach

Statuty organizacji samorządu gospodarczego mogą przewidywać dopusz-
czalność udziału w krajowych i zagranicznych zrzeszeniach oraz określać tryb 
podejmowania rozstrzygnięć przez organy danej organizacji. Zasady przystę-
powania do takich organizacji będą dodatkowo regulowane aktami wewnętrz-
nymi tych organizacji i prawem siedziby takiej organizacji. Jedynie wobec izb 
rolniczych wyraźnie zastrzeżono, że wyłączną właściwością walnego zgroma-

561 Art. 26 ust. 4 u.i.r.
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dzenia izby rolniczej jest podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na 
członkostwo w organizacjach krajowych i zagranicznych562. Koszty związane 
z uczestnictwem izb rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych 
reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytu-
cji Unii Europejskiej w latach 2008–2013 są ponoszone przez Krajową Radę 
Izb Rolniczych i dofi nansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 
Dofi nansowania tego udziela się na podstawie umowy zawieranej między Kra-
jową Radą a ministrem właściwym do spraw rolnictwa563.

6.10.9. Wewnętrzne organy organizacji samorządu
gospodarczego 

Statuty organizacji mogą przewidywać utworzenie wewnętrznych organów. 
Będą to struktury pomocnicze wobec danych organów. Przykładowo statut może 
dopuszczać tworzenie komisji (zespołów) o charakterze stałym lub doraźnym 
dla poszczególnych organów, tworzenie sekcji lub zespołów specjalistycznych. 
W przypadku zamieszczenia w statucie takiej regulacji, należy także wskazać 
na tryb tworzenia tych organów, zakres ich czynności i ich uprawnienia. Szcze-
gółowe zasady można powierzyć do opracowania w drodze regulaminów przez 
organy organizacji samorządu gospodarczego lub same organy wewnętrzne. 

Obligatoryjnie powołuje się wewnętrzne organy walnego zgromadzenia izby 
rolniczej. Są nimi komisje problemowe. W skład komisji problemowych wcho-
dzą członkowie walnego zgromadzenia, chyba że na wniosek takiej komisji naj-
wyższy organ izby rolniczej rozszerzy jej skład o osoby niebędące członkami 
walnego zgromadzenia, pod warunkiem że osoby spoza walnego zgromadzenia 
nie przekroczą limitu 50% składu komisji564. 

Odrębną pozycję ma komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej. Komi-
sja ta wykonuje czynności, pozostając w strukturze izby rzemieślniczej, w jej 
imieniu i na jej odpowiedzialność. Komisję tę powołuje właściwy organ statu-
towy izby rzemieślniczej na pięcioletnią kadencję i informuje o tym Związek 
Rzemiosła Polskiego. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą jej przewodni-
czący, zastępcy przewodniczącego komisji, członkowie i sekretarze komisji565.

562 Art. 12 ust. 1 pkt 14 u.i.r. 
563 Art. 35b u.i.r.
564 Art. 14 u.i.r.
565 § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie 

egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowa-
dzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1117). 
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6.10.10. Prowadzenie działalności gospodarczej

Poza izbą rolniczą każda inna organizacja samorządu gospodarczego może bez-
pośrednio prowadzić działalność gospodarczą. 

Ustawodawca wyraźnie uregulował zasady prowadzenia działalności gospo-
darczej przez izby gospodarcze oraz organizacje pracodawców. 

Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.i.g. izba może prowadzić działalność gospodarczą 
na zasadach ogólnych. Dochód z takiej działalności służy realizacji celów statu-
towych i nie może być przeznaczony do podziału między członków izby. 

Prowadzenie działalności gospodarczej stanowi fakultatywne uprawnienie 
samej izby. W przypadku braku uregulowania tego zagadnienia w statucie, izba 
nie będzie mogła takiej działalności prowadzić. 

Działalnością gospodarczą jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciąg-
ły zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz po-
szukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa566. Izba gospodarcza, jeżeli zamierza prowadzić działalność gospo-
darczą, powinna ją oprzeć na wymienionych zasadach, tzn. ma być to działal-
ność zorganizowana, ciągła, nastawiona na zarobek (zysk) i wykonywana w po-
danych zakresach. Prowadzenie tej działalności na zasadach ogólnych oznacza 
również i to, że w obrocie prawnym izba gospodarcza będzie występowała na 
takich samych zasadach jak każdy inny przedsiębiorca. Izba gospodarcza będzie 
więc zobowiązana do prowadzenia księgowości, wystawiania paragonów (fak-
tur), rozliczania się z podatków, uzyskania numeru NIP itd. 

Regułę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pozosta-
wienie zysku do swobodnej dyspozycji przedsiębiorcy, który może go przezna-
czyć na dowolny cel. Ustawodawca odrębnie uregulował zasady dysponowa-
nia zyskiem wobec izb gospodarczych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 zdanie 2 u.i.g. 
dochód z działalności gospodarczej izby może zostać przeznaczony jedynie na 
realizację celów statutowych i nie może być rozdysponowany między członków 
tej izby. Działalność gospodarcza nie może być celem izby gospodarczej. Tym 
samym działalność ta może stanowić jedynie uboczny (pomocniczy) zakres 
działalności izby gospodarczej, pomagający lub umożliwiający realizację celów 

566 Art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Orzecznictwo 
sądowe precyzowało znaczenie poszczególnych elementów tej defi nicji w, przykładowo, 
następujących wyrokach: NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r., II OSK 333/11, LEX nr 992553; NSA 
z dnia 24 listopada 2011 r., II GSK 1219/10, „Gazeta Prawna” 2012, nr 21, s. 7; WSA w Gdańsku 
z dnia 16 grudnia 2010 r., III SA/Gd 556/10, LEX nr 756387; SA w Warszawie z dnia 7 stycznia 
2010 r., I ACa 461/09, LEX nr 1120135; WSA w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r., III SA/Po 
374/08, LEX nr 550514; SN z dnia 10 kwietnia 2008 r., IV CSK 28/08, LEX nr 550924; SN z dnia 
4 stycznia 2008 r., I UK 208/07, LEX nr 442841; SA w Szczecinie z dnia 7 sierpnia 2006 r., I ACz 
441/06, LEX nr 279953. 
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statutowych567. Przeznaczenie zysku568 na realizację celów statutowych oznacza, 
że wydatkowane w ten sposób środki mają być zużyte na realizację celu, a więc 
winna istnieć zależność między celem izby a sposobami jego osiągania, które 
mogą być fi nansowane dochodem izby. 

Kolejny wyjątek to zakaz przeznaczania zysku izby do podziału pomiędzy 
członków izby. Uzasadnienie takiej regulacji stanowi przeciwdziałanie wyko-
rzystywaniu organizacji typu izba gospodarcza (ale także np. stowarzyszenie, 
fundacja569, związek zawodowy570, Polski Związek Łowiecki571, organizacja pra-
codawców) korzystających ze zwolnień podmiotowych z obciążeń publiczno-
prawnych i innych obowiązków do dodatkowego uzyskania korzyści z prowa-
dzenia tą drogą działalności gospodarczej. Tym samym z tego zakazu wynika 
wprost, że w okresie funkcjonowania izby gospodarczej żaden z jej organów, 
w tym także walne zgromadzenie, nie może podjąć uchwały lub wydać zarządze-
nia dokonującego podziału zysku izby pomiędzy jej członków czy to w sposób 
bezpośredni, czy też pośredni572. Ustawodawca wobec Polskiej Izby Ubezpie-
czeń określił, że dochód z działalności gospodarczej tej izby służy do realizacji 
jej zadań i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków573. 

Niektóre izby gospodarcze uzyskały możliwość udziału na rynku kapitało-
wym na specjalnych warunkach. Zgodnie z art. 67 Prawa bankowego tylko ban-
kowe izby gospodarcze wspólnie z bankami mogą tworzyć izby rozliczeniowe 
w formie spółek handlowych w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania 
wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń574. 

Każda organizacja samorządu gospodarczego może być akcjonariuszem to-
warzystwa emerytalnego, prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej 
i będącego organem funduszu emerytalnego. Jeżeli jednak takim akcjonariu-

567 Por. uzasadnienia orzeczeń dotyczących art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), który zawiera 
identyczną regulację jak art. 14 ust. 2 u.i.g. – WSA we Wrocławiu z dnia 27 marca 2008 r., III SA/
Wr 602/07, LEX nr 507898; uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 27 lutego 1990 r., III PZP 59/89, 
OSNC 1990, nr 10–11, poz. 126; NSA z dnia 27 maja 2009 r., II FSK 163/08, LEX nr 513321; 
WSA we Wrocławiu z dnia 6 października 2009 r., III SA/Wr 333/09, OwSS 2010, nr 1, s. 58–64.

568 Przez pojęcie zysku należy rozumieć dochód pozostały po odjęciu od przychodu kosztów 
jego uzyskania. 

569 Art. 5 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. 
Nr 46, poz. 203 z późn. zm.). 

570 Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).

571 Art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. 
z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.). 

572 Poprzez np. przyznawanie nagród z zysku, nieuzasadnione i wygórowane dokonywanie 
zapłaty za świadczenia wykonywane na rzecz izby przez członków izby. 

573 Art. 223 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.). 

574 W 1991 r. została założona Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., której akcjonariuszami 
są: Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich (bankowa izba gospodarcza) i banki 
uczestniczące w tym systemie rozliczeń; por. Z. Ofi arski, Komentarz do art. 67 ustawy – Prawo 
bankowe [w:] Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013, LEX.
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szem jest izba gospodarcza lub organizacja pracodawców, to wówczas mogą 
one, na zasadzie wyjątku podmiotowego, otrzymać akcje o szczególnych upraw-
nieniach, lub statut takiej spółki może im przyznawać dodatkowe uprawnienia, 
ograniczać prawa albo nakładać dodatkowe obowiązki575.

W orzecznictwie sądowym rozpatrywana była sytuacja, w której członek 
stowarzyszenia był jednocześnie jego pracownikiem. Analogicznie może zaist-
nieć sytuacja, w której osoba fi zyczna będąca przedsiębiorcą i członkiem izby 
gospodarczej jest jednocześnie jej pracownikiem. Czy wówczas taki członek 
izby, będący także jej pracownikiem, może partycypować w dochodzie uzyska-
nym z działalności gospodarczej? W uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 
27 lutego 1990 r. wskazano, że okoliczność, iż pracownik stowarzyszenia może 
być jednocześnie członkiem tego stowarzyszenia, nie ma wpływu na prawa 
i obowiązki wynikające ze stosunku pracowniczego. Członkostwo stowarzysze-
nia nie zwiększa ani nie zmniejsza uprawnień pracowniczych unormowanych 
w prawie pracy. Oznacza to, że pracownik, który jest jednocześnie członkiem 
stowarzyszenia, z tego tytułu nie znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Pra-
wa zatem i obowiązki zarówno pracownika, jak i członka stowarzyszenia nie są 
wspólne i podlegają odrębnym reżimom prawnym. Pracownik stowarzyszenia 
zatrudniony w sferze działalności gospodarczej, będący jednocześnie członkiem 
stowarzyszenia, jest w identycznej sytuacji jak pracownik niebędący członkiem 
stowarzyszenia w aspekcie praw i obowiązków pracowniczych. Wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w sferze działalności gospodarczej stowarzyszenia 
nie stanowią dochodu stowarzyszenia w rozumieniu art. 34 Prawa o stowarzy-
szeniach576. Zakaz podziału dochodu stowarzyszenia między członków przewi-
dziany w art. 34 Prawa o stowarzyszeniach dotyczy, jako przepis iuris cogentis, 
wszystkich członków stowarzyszenia, niezależnie od tego, czy są pracownikami 
zatrudnionymi w sferze działalności gospodarczej stowarzyszenia577. 

Stanowisko to należy wprost odnieść także do możliwości udziału w zysku 
pracownika izby, będącego jednocześnie jej członkiem. 

W praktyce regulacje statutów cechów nie są w zakresie dopuszczenia i zasad 
prowadzenia działalności gospodarczej jednolite. Niektóre statuty w ogóle nie 
dopuszczają możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez cech578. 
Inne statuty cechów taką możliwość przewidują, z wyraźnym zastrzeżeniem, 

575 Zgodnie z art. 30 ust. 3, 4 i 5 ustawy o organizowaniu i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych. 

576 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 
79, poz. 855 z późn. zm.).

577 Z uzasadnienia uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 27 lutego 1990 r., III PZP 59/89, 
OSNC 1990, nr 10–11, poz. 126. Analogicznie NSA w wyroku z dnia 14 października 1997 r., II SA 
193/97, LEX nr 31403. 

578 Por. Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu (http://www.crr.com.pl/index.php?strona=6, 
dostęp: 25 października 2013 r.), Statut Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie (http://
www.crm.czest.pl/statut_cechu.html, dostęp: 25 października 2013 r.), Statut Cechu Rzemiosł 
Spożywczych w Szczecinie (http://crs.szczecin.pl/uploads/Statut.pdf, dostęp: 25 października
2013 r.). 
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że dochody z tej działalności są w całości wykorzystane na cele statutowe579, 
a jeszcze inne jedynie określają, że cech prowadzi działalność gospodarczą, 
bez określania zasad tej działalności580. Brak uregulowania ustawowego zasad 
prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje samorządu gospodar-
czego rzemiosła skutkuje nierównym traktowaniem innych organizacji (np. izb 
gospodarczych) względem cechów. Statuty cechów mogą bowiem dopuszczać 
prowadzenie działalności gospodarczej nakierowanej np. na podział zysku po-
między członków takiego cechu, co jest niedopuszczalne w przypadku człon-
ków izb gospodarczych. Za takim zróżnicowaniem pozycji różnych jednostek 
samorządu gospodarczego nie przemawia żadna istotna cecha. 

Statuty organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców 
zawierają regulacje dotyczące warunków prowadzenia działalności, z tym że 
reguły te w pełni łączą się z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej 
przez izby gospodarcze. Oznacza to, że zrzeszenia handlu i usług lub zrzesze-
nia przedsiębiorców mogą prowadzić działalność gospodarczą, a dochód z tej 
działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między członków danego zrzeszenia581.

Izba rolnicza nie może prowadzić działalności gospodarczej, może natomiast 
być wspólnikiem spółki z o.o. lub akcjonariuszem spółki akcyjnej o tyle, o ile 
spółki te prowadzą działalność w zakresie zgodnym z celami i zadaniami izby 
gospodarczej, a uzyskany dochód z tytułu posiadania udziałów i akcji może być 
przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby582. 
Tak wyrażony kategoryczny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez 
izbę rolniczą może budzić wątpliwości z tego powodu, że sama izba świadczy 
usługi odpłatnie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 15 u.i.r. do wyłącznej właściwo-
ści walnego zgromadzenia należy zaliczyć ustalanie zasad odpłatności za usługi 
świadczone przez izbę. Jeżeli te usługi świadczone są w jakikolwiek sposób 
zorganizowany (np. przez odrębną komórkę organizacyjną), stały (niejednora-
zowy, ale powtarzalny) i w celach zarobkowych (kwota odpłatności ma prze-
wyższać koszty usługi) – to nie ma przeszkód, aby zaliczyć taką działalność izby 
rolniczej do miana działalności gospodarczej. Czy jednak izba rolnicza może 
świadczyć odpłatne usługi jako działalność gospodarczą? Jak się wydaje, odpo-

579 § 52 Statutu Cechu Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie (http://www.cech.org.pl/
statut-cechu, dostęp: 25 października 2013 r.), § 1 ust. 2 rozdziału X Statutu Powiatowego Cechu 
Rzemiosł Różnych – Małej i Średniej Przedsiębiorczości stanowi, że dochód uzyskany z działalności 
gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między 
członków cechu (http://grodzisk.icech.pl/strona,statut-cechu.html, dostęp: 25 października 2013 r.).

580 § 2 Statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Obornikach (http://oborniki.icech.pl/strona,statut-
cechu.html) stanowiący, że cech prowadzi działalność gospodarczą (dostęp: 25 października 2013 r.).

581 Wprost § 4 Statutu Naczelnej Rady Zrzeszeń Transportu Prywatnego (http://nrztp.
pl/index-5.html, domena usunięcia w dniu 4 sierpnia 2013 r.), § 3 ust. 5 Statutu Kujawsko- 
-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy (http://www.kpzhiu.pl/index.php/statut, 
dostęp: 25 października 2013 r.), § 22 Statutu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług (http://
www.handel.org.pl/o-nrzhiu.html (dostęp: 25 października 2013 r.).

582 Art. 7 u.i.r.
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wiedź na to pytanie powinna być negatywna, ponieważ art. 7 ust. 1 pkt 1 u.i.r. 
zakazuje izbie rolniczej prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 
Izba rolnicza może bowiem prowadzić tylko działalność w zakresie określonym 
w ustawie i w statucie, w których nie ma miejsca na działalność komercyjną. 
Tym samym wyłączone jest pobieranie odpłatności w wysokości przekraczają-
cej koszty wytworzenia danej usługi583. Ten jednak wniosek nie wydaje się uza-
sadniony na gruncie ustawy o izbach rolniczych. Zgodnie z jej art. 35 ust. 1 pkt 7 
dochody izby mogą pochodzić m.in. z opłat z tytułu usług świadczonych przez 
izbę. Skoro dochód stanowi nadwyżkę przychodu nad kosztami jego uzyskania, 
to tak uzyskany dochód stanowi potwierdzenie prowadzenia działalności gospo-
darczej. Zapewne celem ustawodawcy było umożliwienie osiągania przez izbę 
rolniczą przychodu z tytułu odpłatnego świadczenia usług, którego wielkość, 
z założenia, nie powinna przekraczać kosztów jego uzyskania. Ewentualna i nie-
planowana zaś nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania stanowiłaby 
ów dochód, ale taki dochód, jako nieplanowany i nieosiągany jako skutek celu 
zarobkowego, nie stanowiłby warunku uznania działalności jako działalności 
gospodarczej.  

6.10.11. Zasady postępowania z dokumentacją organizacji
samorządu gospodarczego 

Statut może określać, co się dzieje lub co się stanie z dokumentami wytworzo-
nymi przez organy danej organizacji lub tymi znajdującymi się w jej siedzibie 
(biurze, oddziałach, jednostkach terenowych itd.) zarówno w czasie funkcjono-
wania samej organizacji, jak i po jej likwidacji. Można więc wskazać na zasady 
archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz zasady przekazywania dokumentacji 
po likwidacji organizacji wraz z podmiotem, któremu takie dokumenty zostaną 
powierzone do przechowywania. W statucie można jedynie upoważnić organy 
do ustalenia szczegółowych zasad w tym zakresie. 

6.10.12. Sądownictwo arbitrażowe 

Statuty organizacji samorządu gospodarczego mogą określać także dopuszczal-
ność tworzenia sądownictwa polubownego (arbitrażowego). Jedynie w przypad-
ku izb rolniczych nie ma podstaw do tworzenia sądownictwa polubownego. 

Sąd polubowny może być utworzony tylko wówczas, gdy taka możliwość 
wynika ze statutu danej organizacji. Zgodnie z art. 1157 k.p.c. strony mogą do-

583 S. Czarnow, Zadania samorządu rolniczego i ich fi nansowanie, ST 2006, nr 7–8, s. 147; 
interpelacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 maja 2009 r., ITPB3/423-
116/09/MT. 
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wolnie poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego wszelkie spory o pra-
wa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody są-
dowej584, z wyjątkiem spraw o alimenty lub tych spraw, co do których przepis 
szczególny wyklucza możliwość ich rozstrzygnięcia przed sądem polubownym. 
Jest to więc bardzo szeroki zakres kognicji sądu polubownego, obejmujący 
nie tylko spory z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także 
np. z zakresu prawa pracy. Poza sprawami o alimenty (a także o zapłatę zale-
głych świadczeń alimentacyjnych, o podwyższenie i obniżenie alimentów oraz 
o ustalenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), wyłączone spod właści-
wości sądu polubownego będą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 
sprawy o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone dlatego, że 
wyraźnie wyłączono w takich sprawach możliwości zawarcia ugody sądowej 
(art. 477 i 479 k.p.c.)585. Poza kognicją sądu polubownego pozostają także spra-
wy o prawa niemajątkowe z zakresu prawa rodzinnego586. Właściwość sądu po-
lubownego może obejmować także spory wynikające z członkostwa w organiza-
cji samorządowej, przy czym już w samym statucie takiej organizacji może być 
umieszczony zapis na sąd polubowny i jest on wówczas wiążący dla członków 
danej organizacji samorządu gospodarczego (art. 1163 § 2 k.p.c.). W literaturze 
podnosi się jednak, że zapis na sąd polubowny zamieszczony w umowie lub 
statucie danej organizacji obejmuje tylko te sprawy, które mogą być załatwione 
w drodze ugody sądowej587, a więc chodzi tylko o te spory, które dotyczą stosun-
ku członkostwa w danej organizacji588. Tym samym sprawy o unieważnienie lub 
uchylenie uchwał organów izby gospodarczej, zrzeszenia lub innej organizacji 
nie należą do kompetencji sądu polubownego589. 

Nie ma także przeszkód, aby rozstrzyganie sporów odbywało się przed róż-
nymi podmiotami, nie tylko przed sądem arbitrażowym. W Statucie Związku 

584 Dominuje pogląd, że przedmiotem kognicji sądu polubownego mogą być tylko takie 
sprawy, o prawa niemajątkowe i majątkowe, które mogą być przedmiotem ugody sądowej; por. 
M.P. Wójcik, Komentarz do art. 1157 Kodeksu postępowania cywilnego [w:] Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz, pod red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2008, s. 1585; K. Weitz [w:] Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz. Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego 
postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy), t. 5, pod red. T. Erecińskiego, 
Warszawa 2009, s. 605. 

585 M.P. Wójcik, Komentarz..., s. 1585.
586 A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 

Warszawa 2010, s. 1752; K. Weitz, Kodeks..., s. 603. 
587 R. Kulski, Umowy procesowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2006, s. 120–121.
588 K. Weitz, Kodeks..., s. 635.
589 T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 121–122; też A. Szumański, 

Dopuszczalność kognicji sądu polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek 
kapitałowych [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, 
pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka, M. Szpunara, Kraków 2005, s. 528; wyrażane są także poglądy 
przeciwne: G. Suliński, Dopuszczalność poddania sporu ze stosunku spółki pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego, PPH 2005, nr 12, s. 28; A.W. Wiśniewski, Rozstrzyganie sporów korporacyjnych 
spółek kapitałowych przez sądy polubowne – struktura problemu (cz. I), „Prawo Spółek” 2005, 
nr 4, s. 10–19. 
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Banków Polskich rozstrzyganie sporów może mieć miejsce zarówno przed są-
dem polubownym, jak i przed arbitrem bankowym590. Statut danej organizacji 
nie może ani zobowiązać członków izby do korzystania z sądu polubownego 
w zakresie rozstrzygania sporów, ani też wprowadzać dyskryminacji co do ko-
rzystania z takiej instytucji. 

6.11. Inne sprawy wymagające określenia
w statucie na podstawie przepisów
powszechnie obowiązujących 

6.11.1. Polska Izba Handlu Zagranicznego 

Polska Izba Handlu Zagranicznego była jedyną w Polsce izbą gospodarczą będą-
cą podmiotem prawa publicznego, która funkcjonowała w latach 1949–1990591. 
Wraz z powstaniem Krajowej Izby Gospodarczej ustawodawca zobowiązał jej 
założycieli do utworzenia funkcjonalnie i organizacyjnie wyodrębnionej Pol-
skiej Izby Handlu Zagranicznego, która nie posiada odrębnej od KIG osobowo-
ści prawnej (art. 12 ust. 2 u.i.g.). Ustawodawca jedynie umożliwił, na zasadach 
dobrowolności, utworzenie KIG, ale w razie jej utworzenia założyciele Izby 
musieli utworzyć także PIHZ. Wraz z włączeniem PIHZ w struktury KIG ta 
ostatnia izba przejęła zobowiązania i mienie przejmowanej izby z wyjątkiem 
jednostki organizacyjnej Międzynarodowe Targi Poznańskie592, która to jednost-
ka została w 1990 r. przekształcona w Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. 
z o.o. z udziałem Skarbu Państwa. 

Ustawodawca uregulował również zadania wykonywane przez KIG za po-
średnictwem PIHZ. Ustawowo określono te cele PIHZ, które mają charakter 
obligatoryjny i fakultatywny. Obligatoryjnym celem PIHZ jest wykonywanie 
wspólnych z KIG zadań z zakresu promocji handlu zagranicznego593. Jako cel 

590 Art. 25 i 27 Statutu Związku Banków Polskich (http://www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf, 
dostęp: 25 października 2013 r.).

591 Utworzono ją na podstawie dekretu z dnia 28 września 1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby 
Handlu Zagranicznego (Dz.U. Nr 53, poz. 403 i z 1966 r. Nr 14, poz. 86), który wprawdzie utracił 
moc z dniem 8 czerwca 1989 r., ale utworzona na jego podstawie PIHZ prowadziła działalność do 
chwili stworzenia w Krajowej Izbie Gospodarczej, jako jej wewnętrznej jednostki organizacyjnej, 
Polskiej Izby Handlu Zagranicznego.

592 M.A. Waligórski, Samorząd gospodarczy [w:] M. Waligórski, S. Pawłowski, Samorząd 
zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005, s. 218–219. 

593 Tak też w doktrynie; por. J. Dziubiński, Zadania Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, 
„Handel Zagraniczny” 1972, wyd. specjalne poświęcone ofercie gospodarczej Niemieckiej Repub-
liki Federalnej, s. 7; stwierdza się tu, że naczelnym zadaniem Polskiej Izby Handlu Zagranicznego 
było stwarzanie dla polskich organizacji gospodarczych warunków sprzyjających rozwijaniu sto-
sunków ekonomicznych Polski z zagranicą.
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fakultatywny określono ustawowo zasady bezpośredniej współpracy Polskiej 
Izby Handlu Zagranicznego z przedsiębiorcami w zakresie handlu zagranicz-
nego.

Obligatoryjny cel winien być realizowany przez następujące zadania: 
a) organizowanie wystaw oraz międzynarodowych targów w kraju i za gra-

nicą; 
b) współpracę z organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi oraz 

uczestnictwo w nich, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających 
z umów międzynarodowych, w których państwo polskie jest stroną; 

c) tworzenie, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz 
ministra właściwego do spraw współpracy gospodarczej z zagranicą, 
swoich przedstawicielstw zagranicznych; 

d) wykonywanie czynności izb przemysłowo-handlowych na podstawie 
umów między Polską lub kontrahentem polskim a obcymi państwami lub 
kontrahentami albo na podstawie międzynarodowych zwyczajów handlo-
wych, a zwłaszcza legalizowanie dokumentów oraz wydawanie certyfi -
katów, świadectw i zaświadczeń; 

e) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze 
postępowania polubownego i pojednawczego, w tym powoływanie przy 
Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego Kolegium Arbitrów do rozstrzyga-
nia sporów wynikłych w związku ze współpracą gospodarczą z zagrani-
cą, poddanych orzecznictwu Kolegium Arbitrów;

f) opracowywanie i doskonalenie zasad etyki obowiązującej przedsiębior-
ców.

6.12. Wnioski

Organizacje samorządu gospodarczego mają znaczną swobodę w korzystaniu 
z nazw. Wyjątkowo ustawodawca zastrzegł nazwy „izba rolnicza” i „Krajowa 
Rada Izb Rolniczych” do wykorzystywania tylko przez organizacje utworzone 
na podstawie ustawy o izbach rolniczych. Członkostwo w tych organizacjach 
ma zasadniczo charakter fakultatywny, a tylko wobec izb rolniczych i Polskiej 
Izby Ubezpieczeń członkostwo następuje ex lege. Poza wymienionymi organi-
zacjami samorządu gospodarczego utrata członkostwa w innych organizacjach 
jest możliwa i nie może powodować żadnych negatywnych skutków dla ustępu-
jących członków. 

Katalog celów organizacji samorządu gospodarczego obejmuje: a) reprezen-
towanie członków danej organizacji; b) kształtowanie i upowszechnianie zasad 
etyki w działalności gospodarczej; c) opiniowanie projektów aktów prawnych; 
d) wspieranie inicjatyw gospodarczych członków izby; e) popieranie rozwoju 
kształcenia zawodowego oraz nauki zawodu w zakładach pracy i doskonale-
nia zawodowego pracowników; g) organizowanie i stwarzanie warunków do 
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rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego; 
h) uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym 
i administracyjnym; i) informowanie członków o działalności; j) utrwalanie wię-
zi środowiskowych; k) prowadzenie na rzecz członków działalności kultural-
nej, oświatowej, socjalnej; l) współdziałanie z administracją publiczną i udział 
w wykonywaniu zadań publicznych. W niektórych przypadkach cele te zosta-
ły szerzej określone. Przytoczony katalog pozwala jednak wyraźnie wskazać, 
że w obowiązującym systemie prawnym traktuje się organizacje samorządowe 
przede wszystkim jako podmioty reprezentujące swoich członków celem zała-
twiania ich spraw i ochrony ich interesów. Katalog ten nie wpisuje ich w struk-
turę organów administracji publicznej, ale bardziej przypomina cechy związków 
zawodowych. W niektórych przypadkach przez te organizacje są wykonywane 
zadania publiczne.  

Podstawowymi sposobami realizacji wymienionych celów są: a) wyrażanie 
opinii i uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów prawnych; b) wy-
stępowanie z wnioskami o wydanie lub zmianę aktu prawnego; c) wyrażanie 
oceny co do wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych; d) delegowa-
nie przedstawicieli izby na zaproszenie organów władzy publicznej do uczest-
niczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych; e) wydawanie opinii 
o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej; f) zakłada-
nie i prowadzenie kas zapomogowo-pożyczkowych dla członków organizacji;
g) pełnienie funkcji związku rewizyjnego; h) przyznawanie tytułów kwalifi -
kacyjnych w zakresie rolnictwa i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych 
i mistrzowskich. Taki katalog wskazuje, że co do zasady organizacje samorządu 
gospodarczego nie mają uprawnień stanowiących i nie korzystają z władztwa 
administracyjnego w wykonywaniu zadań. Uczestniczą jedynie z głosem do-
radczym lub opiniodawczym w procedurach podejmowania rozstrzygnięć przez 
organy administracji publicznej.  

Członkowie organizacji samorządu gospodarczego korzystają tylko z upraw-
nień korporacyjnych i tylko takich uprawnień mogą być pozbawieni.

Organizacje samorządu gospodarczego fi nansują swoją działalność prze-
de wszystkim ze składek członkowskich i własnej działalności gospodarczej. 
Działalność ta zasadniczo jest ograniczona tylko do realizacji celów danej or-
ganizacji. Wyjątkowo ustawodawca uregulował funkcjonowanie izb rolniczych, 
których podstawowym źródłem fi nansowania jest udział w podatku rolnym, i ten 
stabilny sposób fi nansowania tego samorządu znacząco przybliża go do samo-
rządu terytorialnego. 

Rekapitulując, należy stwierdzić, że dość znaczna swoboda w regulowaniu 
celów organizacji samorządu zawodowego w swoich statutach wskazuje, że są 
to podmioty pozostające poza sferą organów administracji publicznej. 





7. FUNKCJE, CELE I ZADANIA SAMORZĄDU 
GOSPODARCZEGO 

7.1. Wstęp 

W rozdziale tym zostaną przedstawione cele i zadania samorządu gospodarcze-
go. Celem badawczym będzie wykazanie, jakie znaczenie należy przyznać poję-
ciu celu i zadania i jakie cele i zadania może realizować samorząd gospodarczy. 
Przyjęto zatem w tym rozdziale założenie, że będzie bardziej czytelne łączne 
przedstawienie funkcji, celów i zadań organizacji samorządu gospodarczego, 
bez odrębnej analizy dla każdego typu samorządu gospodarczego. 

Cele przypisywane samorządowi gospodarczemu są różnorodne, tak jak róż-
norodna jest struktura organizacji tego samorządu. Należy przy tym postawić 
pytanie, czy zadania organizacji samorządu gospodarczego mogą być określane 
swobodnie przez organizacje tego samorządu, czy też wskazuje je ustawodawca. 

Zaproponowany podział zadań pomiędzy rozdziałami siódmym i ósmym 
ma charakter umowny i niewątpliwie niektóre z zadań zamieszczonych w tym 
rozdziale mogłyby być uznane, w pewnych warunkach, za zadania o charakte-
rze publicznym. Tym samym zaproponowany podział nie ma także charakteru 
ostatecznego. 

7.2. Defi nicja funkcji, celu i zadania

Przede wszystkim należałoby ustalić znaczenie pojęć celu i zadania. 
Nie ma jednolitego znaczenia przypisywanego takim pojęciom jak „cel” 

i „zadanie”. Zadanie niekiedy rozumiane jest jako cel działania lub funkcja, lub 
jako sprawa, obowiązek bądź zlecenie594. Zadanie to stan rzeczy, który ma być 

594 E. Mädig, Aufgaben der Öffenmtlichen Verwaltung, „Die Verwaltung” 1973, s. 258 i n., 
za: E. Knosala, W sprawie pojęcia zadań publicznych (refl eksje z zakresu nauki administracji) 
[w:] Księga pamiątkowa Profesora Marcina Kudeja, pod red. A. Łabno i E. Zwierzchowskiego, 
Katowice 2009, s. 160. 



186

utrzymany bądź osiągnięty, a cel to dążenie do osiągnięcia stanu rzeczy595. Istota 
zadania publicznego to interes publiczny, czyli dobro wspólne, zbiorowe596. 

Według kolejnej grupy poglądów cel to skonkretyzowana czasowa ocena 
projektowanego stanu faktu lub zdarzenia, która musi uwzględniać system war-
tości ustawodawcy. Zadanie zaś to skonkretyzowana czasowa ocena realizowa-
nego stanu, faktu, zdarzenia odnoszona do wartości ustawodawcy597. 

Zadanie może być także określane jako ustalony cel i kierunek działania kon-
kretnego podmiotu598. 

Należałoby zatem przyjąć, że zadanie to taki zakres podejmowania czynno-
ści, który służy (zmierza) do osiągnięcia zakładanego celu, a więc jest to zbiór 
czynności podejmowanych przez określony podmiot z zamiarem osiągnięcia za-
kładanego hipotetycznego stanu (celu). 

Określenie funkcji w systemie prawnym napotyka znaczne problemy, a to 
ze względu na wieloznaczność tego terminu. Przede wszystkim należy jednak 
założyć, że zakres pojęciowy terminu „funkcja” zostanie zawężony do systemu 
prawnego (prawa). Terminu „funkcje prawa” używa się w co najmniej trzech 
znaczeniach: po pierwsze, to następstwa działania prawa rozpatrywane z punktu 
widzenia realizacji podstawowych funkcji państwa (funkcje podstawowe), po 
drugie, to podstawowe kierunki działania prawa celem realizacji funkcji podsta-
wowych (funkcje pochodne), i po trzecie – to środki, za pomocą których realizo-
wane są funkcje podstawowe i pochodne (funkcje techniczne)599. 

To ostatnie rozumienie funkcji zbliża ją do pojęcia zadania. Wydaje się, że 
także pierwsze z wymienionych znaczeń funkcji jest zbyt ogólne dla tematu tej 
dysertacji. Funkcja prawa rozumiana jako realizacja podstawowych funkcji pań-
stwa oznacza bowiem służebną rolę prawa i organów stosujących prawo wobec 
decyzji politycznych skierowanych przede wszystkim do społeczeństwa i wy-
znaczana jest, w dużej mierze, przez ideologię polityczno-gospodarczą władzy 
ustawodawczej. Wskazano również w literaturze na pojęcie funkcji jako sta-
łego powodowania powstawania lub trwania określonego stanu rzeczy, a więc 
jako skutek podejmowanych działań przez określone podmioty600. Pozwala to na 

595 R. Michalska-Badziak, Cele i zadania, właściwość i kompetencja [w:] Z. Łuniewska, 
B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo 
administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 192; 
Z. Cieślak, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2002, s. 93; Z. Ziembiński, 
O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, PiP 1987, z. 12, s. 18–19; podobnie J. Borkowski, 
Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1998, s. 15.  

596 E. Knosala, W sprawie..., s. 161.
597 Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 

2000, s. 93.
598 R. Michalska-Badziak, Cele i zadania..., s. 192. 
599 J. Wróblewski, Pojęcie prawa [w:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa 

i prawa, Warszawa 1986, s. 271. 
600 Z. Ziembiński, O pojmowaniu celu, zadania, roli i funkcji prawa, PiP 1987, z. 12, s. 20–21; 

B. Popowska, Klasyfi kacja funkcji administracji w nauce publicznego prawa gospodarczego [w:] 
Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, 
pod red. B. Popowskiej, Poznań 2006, s. 63–65. 
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przyjęcie, że funkcja (funkcje) administracji publicznej wynikają z powtarza-
jących się działań tej administracji, skierowanej przede wszystkim poza samą 
strukturę podmiotów administracji. 

Interesująca wydaje się także defi nicja funkcji prawa jako podstawowych 
kierunków działania prawa służącego realizacji funkcji podstawowych. W tym 
właśnie zakresie w szczególności administracja publiczna została zobowiąza-
nia do realizacji przede wszystkim funkcji policyjnej, funkcji reglamentacyjnej, 
funkcji świadczącej i funkcji organizacyjnej601. 

Także określenie poszczególnych funkcji administracji publicznej nie jest 
identycznie opisywane w literaturze, ale zasadniczo poglądy na ten temat są 
zbieżne602.  

W związku z tym można przyjąć, że przez pojęcie funkcji administracji pub-
licznej należy rozumieć podstawowy kierunek działania administracji, zmie-
rzający do realizacji celów stawianych administracji603. Jedynie sporadycznie 
funkcja administracji jest wprost wyrażana normatywnie; z reguły daje się ją 
odtworzyć z konglomeratu różnych działań administracji powiązanych z cela-
mi. Samo określenie funkcji administracji nie stanowi dostatecznej podstawy 
do podejmowania czynności przez organy wykonujące administrację publiczną. 

Wyodrębnia się także funkcje samorządu gospodarczego jako części aparatu 
administracji publicznej. Są to: a) funkcja policyjna, b) funkcja reglamentacyjna, 
c) funkcja zarządzania mieniem publicznym i d) pomoc publiczna604. Funkcje te 
wpisują się w wymienione funkcje administracji publicznej, dostosowując je do 
funkcjonowania administracji publicznej w gospodarce. Przedstawione w dal-
szej części pracy rozważania pozwolą w końcówce tego rozdziału na wykazanie, 
jakie funkcje pełnią organizacje samorządu gospodarczego. 

7.3. Cele i zadania organizacji
samorządu gospodarczego 

7.3.1. Reprezentacja 

Jednym z podstawowych celów samorządu gospodarczego jest reprezentowanie 
interesów członków tego samorządu, a więc interesów przedsiębiorców, wobec 

601 M. Stahl, Pojęcie administracji, jej cechy i funkcje [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, 
R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne. Pojęcia, 
instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2002, s. 17–19. 

602 Przykładowo T. Kuta, Funkcje współczesnej administracji i sposoby ich realizacji, AUWr, 
nr 1458, Wrocław 1992, s. 12–13, jako podstawowe funkcje administracji wymienia: funkcję 
reglamentacyjno-porządkową, funkcję organizującą i funkcję wykonawczą. 

603 Też ibidem, s. 7–8, 14.
604 J. Supeł, W sprawie..., s. 669–670.
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każdego innego podmiotu. Cel ten jest powszechny w każdej formie samorządu 
gospodarczego. Zgodnie z art. 2 u.i.g., izba gospodarcza reprezentuje interesy 
gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności 
gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych. 

Analogicznie samorząd gospodarczy rzemiosła za swój cel stawia repre-
zentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec innych podmiotów, 
a w szczególności wobec organów administracji publicznej (art. 7 ust. 5 pkt 4 
u.r.), organizacji samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców (art. 4 
u.o.s.z.p.), organizacji pracodawców (art. 5 u.o.p.) oraz izb rolniczych (art. 1 
ust. 1 u.i.r.). 

 Organy organizacji samorządu gospodarczego są organami przedstawiciel-
skimi, ponieważ wykonując zadania, działają w imieniu członków samorządu 
i pozostają w pełni pod ich kontrolą. Kontrola ta przede wszystkim dotyczy wy-
łącznego uprawnienia do powoływania osób pełniących funkcje tych organów 
przez członków danej izby samorządu. Reprezentacja ta wykonywana jest wo-
bec każdego podmiotu znajdującego się poza samorządem gospodarczym (ad-
ministracji rządowej, administracji samorządu terytorialnego, innych korporacji 
zawodowych, innych struktur samorządu gospodarczego itd.). Poza reprezenta-
cją na zewnątrz danej organizacji organy samorządu gospodarczego prowadzą 
sprawy także w obrębie samej struktury danej organizacji samorządu. 

Członkowie organów izb gospodarczych wybierani są przez wszystkich 
członków danej struktury samorządu gospodarczego. 

Reprezentacja środowiska gospodarczego może być wykonywana w różny 
sposób. Może, w szczególności, polegać na: 

a) zajmowaniu (wyrażaniu) stanowiska w sprawach dotyczących obszaru 
działalności gospodarczej reprezentowanej przez członków danej organi-
zacji;

b) wspieraniu inicjatyw gospodarczych członków izby gospodarczej;
c) delegowaniu swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytu-

cji doradczo-opiniodawczych w sprawach działalności gospodarczej; 
d) przystępowaniu w toku postępowania sądowego do strony sporu sądowe-

go lub w toku postępowania administracyjnego; 
e) występowaniu z wnioskami o wydanie lub zmianę ustawy albo innego 

aktu prawnego w zakresie spraw objętych zadaniami organizacji (organi-
zacje pracodawców reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Trójstronnej 
Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych605, izby rolnicze)606. 

605 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn. zm.). 

606 W doktrynie wskazuje się na jeszcze szersze rozumienie reprezentacji, obejmujące 
dodatkowo przekazywanie w szerokim zakresie informacji przedsiębiorcom; por. A. Masłowski, 
Funkcje samorządu gospodarczego w okresie kształtowania gospodarki rynkowej (wyniki badań), 
„Handel Wewnętrzny” 1994, nr 3, s. 35–36; E. Maleszyk, Izby gospodarcze jako forma organizacji 
i współdziałania przedsiębiorstw, „Handel Wewnętrzny” 1993, nr 3, s. 24–29; Funkcjonowanie 
samorządu gospodarczego w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007, s. 4–18.
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W doktrynie podnosi się, że realizacja celu, jakim jest zapewnienie należy-
tej reprezentacji, będzie możliwa jedynie wówczas, gdy organizacje samorządu 
będą reprezentowały wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność 
w danej gałęzi gospodarki (np. w zakresie rzemiosła). Podnosi się bowiem, że 
reprezentowanie tylko części przedsiębiorców i to tylko tych, którzy są zrze-
szeni w danej organizacji, uniemożliwia przekazanie takim organizacjom zadań 
publicznych do wykonywania. Stałoby to w sprzeczności z art. 1 Konstytucji 
RP, zgodnie z którym podstawową zasadą ustrojową Rzeczypospolitej Polskiej 
jest zasada demokratycznego państwa prawnego, a więc organy samorządu 
gospodarczego musiałyby reprezentować wszystkich przedsiębiorców, a nie 
tylko ich część607. Z tym stanowiskiem należy się zgodzić. Reprezentowanie 
tylko członków danej organizacji uniemożliwia uznanie takiej organizacji lub 
jej organów za podmiot administracji publicznej. Administracja samorządowa 
(także samorządu gospodarczego) tym różni się od administracji rządowej, że 
ta ostatnia reprezentuje organ administracji rządowej, natomiast administracja 
samorządowa powinna łączyć interesy swoich członków w obszarze wykony-
wania zadań publicznych, i realizując te zadania, ma kierować się interesem tych 
mieszkańców, oczywiście w granicach obowiązującego prawa. 

Należy jednak postawić pytanie, czy brak pełnej reprezentacji przedsiębior-
ców w danej organizacji samorządu uniemożliwia przekazanie jej zadań pub-
licznych do wykonywania? Także w tym zakresie stanowiska przedstawicieli 
doktryny nie są jednolite. Zgodnie z pierwszym z poglądów organizacja samo-
rządowa nie miałaby możliwości wykonywania zadania publicznego wobec 
podmiotów pozostających poza jego strukturą608. Zaprezentowano także drugie 
stanowisko, zgodnie z którym organy takiej organizacji mogłyby wykonywać 
zadania publiczne zarówno wobec swoich członków, jak i w stosunku do pod-
miotów niebędących członkami takiej organizacji. Podnosi się przy tym, że 
możliwość kształtowania pozycji przedsiębiorców znajdujących się poza struk-
turą danej organizacji wynika z mocy wiążącej aktów prawnych wydawanych 
przez organy samorządu w celu wykonania stawianych mu zadań609. Odpowia-
dając na tak postawioną kwestię, należy wskazać na dwie różne płaszczyzny 
regulacji: z jednej strony istotą każdego samorządu jest udział w nim osób/pod-
miotów spełniających warunki uczestnictwa. Z drugiej – możliwość realizacji 
zadań publicznych i określenie adresatów tych zadań. Określenie adresatów 
działań administracji ma zawsze charakter terytorialny. Tym samym to od treści 
konkretnego zadania publicznego przekazanego samorządowi gospodarczemu 
będzie zależało, czy jest ono skierowane tylko do przedsiębiorców, czy także do 
innych osób/podmiotów.  

Zgodnie z art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji RP ogólnokrajowe władze orga-
nizacji pracodawców i ogólnokrajowe władze organizacji zawodowych mogą 

607 J. Supeł, W sprawie..., s. 670–671.
608 P. Rączka, M. Szalewska, T. Jędrzejewski, Perspektywy rozwoju samorządu w Polsce, ST 

2000, nr 1–2, s. 110. 
609 J. Supeł, W sprawie..., s. 671. 
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wystąpić do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności aktu normatywnego doty-
czącego sprawy objętej ich zakresem działania z Konstytucją ratyfi kowaną umo-
wą międzynarodową, ustawą610. Ustawodawca ograniczył zakres tego upraw-
nienia jednak tylko do ogólnokrajowych organizacji pracodawców i organizacji 
zawodowych. W orzecznictwie TK przyjęto, że z wykładni językowej oraz sy-
stemowej art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji RP wynika, że tylko taka organiza-
cja ma charakter zawodowy, która spełnia następujące kryteria: a) kryterium 
podmiotowe (zrzesza osoby fi zyczne), b) kryterium przedmiotowe (członkowie 
takiej organizacji winni stale i w celach zarobkowych wykonywać jedno lub 
kilka wyodrębnionych zajęć, które mogą być uznane za zawód) oraz c) kry-
terium funkcjonalne (podstawowym celem i funkcją takiej organizacji winno 
być reprezentowanie interesów całego środowiska, całej grupy zawodowej)611. 
Prawo do złożenia wniosku w wymienionym trybie miały więc ogólnokrajowe 
organizacje pracowników oraz ogólnokrajowe zrzeszenia samorządu zawodo-
wego niektórych przedsiębiorców612.

7.3.2. Sprawowanie pieczy nad należytym prowadzeniem
działalności gospodarczej 

W literaturze wskazano, że samorząd gospodarczy powinien realizować cel, ja-
kim jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem działalności go-
spodarczej w granicach interesu publicznego i na jego rzecz613. Opisując ten cel, 
wskazuje się na troskę samorządu gospodarczego o pomnażanie indywidualnych 
rezultatów ekonomicznych przedsiębiorców, kult efektywności ekonomicznej, 
a także sprawowanie należytej troski o dobro wspólne, w tym o interesy gospo-
darcze państwa614. 

Realizacja takiego celu ma jednak wyraźne ograniczenia. Konstytucja RP 
w art. 17 ust. 2 wyraźnie bowiem zakazuje, aby jakikolwiek inny samorząd niż 
samorząd zawodowy mógł sprawować pieczę nad działalnością gospodarczą 
jego członków. Piecza obejmowałaby bowiem uprawnienia do określania zasad 
wykonywania działalności, ograniczania tej działalności oraz zakazanie jej dal-
szego wykonywania. W doktrynie prezentowane są także poglądy dopuszczają-

610 TK w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 maja 2000 r., U 5/99, OTK 2000, nr 4, poz. 
114, stwierdził, że uprawnienie to nie przysługuje żadnej izbie gospodarczej, nawet o zasięgu 
ogólnokrajowym. 

611 Uzasadnienie postanowienia TK z dnia 30 maja 2000 r., U 5/99, OTK 2000, nr 4, poz. 114; 
tak też TK w postanowieniu z dnia 4 marca 2003 r., Tw 65/02, OTK-B 2003, nr 2, poz. 74 oraz TK 
w postanowieniu z dnia 8 stycznia 2002 r., T. 64/01, Z.U. 2002, nr 1B, poz. 58.

612 Tak też TK w uzasadnieniu postanowienia z dnia 30 maja 2000 r., U 5/99, OTK 2000, nr 4, 
poz. 114. 

613 M. Zdyb, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Kraków 2000, s. 687; M. Szydło, 
Samorząd gospodarczy w warunkach gospodarki rynkowej, PiP 2003, z. 5, s. 97–98. 

614 M. Zdyb, Prawo działalności gospodarczej..., s. 687.
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ce organizacjom samorządu gospodarczego sprawowanie pieczy nad należytym 
wykonywaniem działalności gospodarczej (lub wykonywaniem zawodu niebę-
dącego zawodem zaufania publicznego), ale z wyraźnym zasygnalizowaniem 
braku możliwości ograniczania swobody podejmowania działalności gospodar-
czej615. Piecza nad należytym wykonywaniem danej działalności gospodarczej 
musiałaby jednak obejmować uprawnienia do podejmowania przez organy ta-
kiego samorządu władczych rozstrzygnięć dotyczących dopuszczania do wy-
konywania danej działalności oraz sankcji za nienależyte wykonywanie danej 
działalności616. Taka piecza nad wykonywaniem danej działalności zbliżałaby 
ją do nadzoru nad taką działalnością617. Zakresem pieczy nad należytym wy-
konywaniem danej działalności gospodarczej nie można obejmować zapewnie-
nia wysokiej jakości i kultury wykonywania danej działalności (wykonywania 
zawodu) oraz odpowiedniego poziomu etycznego i profesjonalnego członków 
samorządu618. 

Sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem działalności gospodar-
czej lub zawodu mogłoby być realizowane poprzez następujące zadania:  

a) prowadzenie rejestru obejmującego przedsiębiorców; 
b) rozpatrywanie skarg na działalność przedsiębiorców619; 
c) zwracanie się do przedsiębiorców o zmianę sposobu wykonywania dzia-

łalności gospodarczej, jeżeli działalność ta narusza prawo; 
d)  wnioskowanie do sądu o wydanie orzeczenia nakazującego zaprzestanie 

prowadzenia działalności gospodarczej naruszającej prawo. 
Żadnej regulacji ustawowej odnośnie do pieczy nie zawiera ustawa o samo-

rządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, ustawa o organizacjach praco-
dawców i ustawa o izbach gospodarczych. 

Pewien zakres pieczy realizuje samorząd gospodarczy rzemiosła, a zwłasz-
cza izba rzemieślnicza. Ta bowiem organizacja samorządu rzemiosła ma prawo 
egzaminowania i nadawania tytułu mistrza oraz czeladnika (art. 11 ust. 3 u.r.). 
Jeżeli przepisy prawa wprowadzają wymóg posiadania odpowiedniego wy-
kształcenia celem wykonywania danej działalności lub danego zawodu, to świa-
dectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie ten wymóg spełniają. Przyznanie 
tych dowodów potwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifi kacji stanowi 
wyraz pieczy w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu. 

Ustawodawca przyznał jednak cechom i izbom rzemieślniczym prawo nad-
zoru nad działalnością rzemieślnika zatrudniającego pracowników celem przy-
gotowania zawodowego w rzemiośle (art. 3 ust. 6 u.r.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 

615 M. Tabernacka, Zakres wykonywania zadań publicznych przez organy samorządów 
zawodowych, Wrocław 2007, s. 57. Por. też Z. Husak, Zasada decentralizacji władzy publicznej 
[w:] Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. D. Dudka, Lublin 2009, s. 261; M. Zdyb, 
Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze, Kraków 2001, s. 130. 

616 Por. H. Izdebski, Samorząd..., s. 39. 
617 O pieczy rozumianej jako nadzór nad samorządem celem ulepszenia administracji 

samorządowej pisał J. Staryszak, Prawo nadzoru nad samorządem w Polsce, Warszawa 1939, s. 155. 
618 M. Tabernacka, Zakres..., s. 57. 
619 Takie rozwiązanie znalazło się w ustawie o rzemiośle z 1972 r.
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u.r. rzemieślnik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za nierzetelne wy-
konywanie rzemiosła i naruszenie zasad etyki zawodowej. Odpowiedzialność 
dyscyplinarna ma charakter wewnątrzkorporacyjny, w przeciwieństwie do od-
powiedzialności zawodowej. Jeżeli działalność rzemieślnika będzie naruszała 
zasady etyki zawodowej lub będzie polegała na nierzetelnym wykonywaniu rze-
miosła, to wykluczenie rzemieślnika z cechu (lub izby rzemieślniczej) automa-
tycznie spowoduje zaprzestanie dalszego szkolenia pracowników zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy celem przygotowania zawodowego. 

Żadna organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła nie ma prawa do 
nadzoru nad samą działalnością rzemieślnika. W tym zakresie można zauważyć 
wyraźną niekonsekwencję ustawodawcy. Skoro można wykonywać dany zawód 
(prowadzić daną działalność) jako rzemiosło, nie będąc lub będąc członkiem 
cechu, i zarazem ani cech, ani izba rzemieślnicza nie mają prawa ingerować 
w wykonywaną przez rzemieślnika rzemieślniczą działalność gospodarczą, to 
dokonywanie oceny prawidłowości wykonywania tej działalności („rzetelne 
wykonywanie rzemiosła”) przez organizacje samorządu rzemiosła jest już dys-
kusyjne. W takiej sytuacji ustawodawca winien dokonać wyboru spośród dwóch 
możliwych rozwiązań: albo przyznać samorządowi rzemiosła prawo do nadzo-
rowania wykonywania rzemiosła, albo pominąć możliwość dokonywania oceny 
wykonywania rzemiosła przez rzemieślnika. Upoważnienie zaś organizacji sa-
morządu rzemiosła do oceny prawidłowości wykonywania rzemiosła, i w razie 
stwierdzenia naruszenia zasad prowadzenia tego rzemiosła – przyznanie prawa 
do wykluczenia rzemieślnika z danego cechu bez jakiegokolwiek pozbawienia 
czy ograniczenia wykonywania samej działalności rzemieślniczej – nie może 
być ocenione jako trafne rozwiązanie. 

Pewien zakres uprawnień, które mają wprawdzie niewładczy charakter, 
i w związku z tym nie stanowią pieczy, ale obejmują troskę o należyte warunki 
wykonywania danej działalności gospodarczej, zawierają regulacje dotyczące 
rolników. 

Celem izb rolniczych jest troska o rolnika. Do zadań tych izb należą620:
a) prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego, poprawy wa-

runków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych oraz analiz kosztów 
i opłacalności produkcji rolnej;

b) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych 
na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców, a także 
doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa 
domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów;

c) podnoszenie kwalifi kacji osób zatrudnionych w rolnictwie oraz działanie 
na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w dzia-
łalności rolniczej i na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa 
w rolnictwie;

620 Art. 5 u.i.r.
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d) kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych oraz dzia-
łanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych. 

Co warte zauważenia, zakres uprawnień izb rolniczych w tym zakresie jest 
co najwyżej porównywalny z uprawnieniami organizacji społeczno-zawodo-
wych rolników621. 

Mając to na uwadze, należy w tym miejscu postawić pytanie: czy samorząd 
gospodarczy powinien sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem danej 
działalności gospodarczej i czy przyznanie tego prawa naruszyłoby treść obo-
wiązującej Konstytucji RP, a zwłaszcza jej art. 17 ust. 2?622 Udzielając odpowie-
dzi na tak postawione pytanie, trzeba przypomnieć, że prowadzenie działalności 
gospodarczej lub wykonywanie każdego zawodu powinno być prawidłowe i ten 
aksjomat wydaje się niezmienny i niezależny od tego, czy jest to np. zawód za-
ufania publicznego, czy też zawód nieobjęty tym określeniem, lub też czy jest to 
wykonywanie działalności gospodarczej. Każda tego typu aktywność powinna 
być prowadzona rzetelnie, z poszanowaniem praw innych podmiotów, uczci-
wie, a więc i prawidłowo. Dążenie do zapewnienia prawidłowego wykonywa-
nia działalności nie koliduje z pojęciem wolności podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. Są to dwa różne pojęcia. Każdy ma prawo do pod-
jęcia danej działalności i jej wykonywania, pod warunkiem że dana działalność 
jest wykonywana prawidłowo. Wolność wykonywania zawodu lub wolność po-
dejmowania działalności gospodarczej, o których mowa w art. 17 ust. 2 Konsty-
tucji RP, nie mają charakteru absolutnego i niczym nieskrępowanego. Konstytu-
cja gwarantuje tylko swobodę w zakresie prowadzenia działalności o tyle, o ile 
taka aktywność jest wykonywana prawidłowo. Nie można traktować określo-
nego w art. 17 ust. 2 Konstytucji RP zwrotu odnośnie do wolności podejmowa-
nia działalności gospodarczej jako obejmującego także wolność podejmowania 
niezgodnej z prawem działalności lub wolność do działalności gospodarczej już 
wykonywanej z naruszeniem prawa. 

Mimo to w świetle obowiązującego ustawodawstwa konstytucyjnego nie 
ma podstaw do wyposażenia samorządu gospodarczego w jakiś zakres upraw-
nień pozwalających na sprawowanie administracyjnego nadzoru (pieczy) nad 
należytym (prawidłowym, zgodnym z prawem) prowadzeniem działalności go-
spodarczej lub wykonywaniem zawodu niezaliczonego do zawodów zaufania 
publicznego.

621 Czynnościami, które mają za zadanie dbanie o należyte wykonywanie zawodu rolnika, 
są działania organizacji rolników (ale nie izb rolniczych) podejmowane w zakresie sprawowania 
kontroli nad publicznymi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi zadania na rzecz rolnictwa. 
Kontroli tej podlegają wszystkie jednostki organizacyjne i organizacje (przedsiębiorstwa, zakłady 
i spółdzielnie) wykonujące zadania na rzecz rolnictwa indywidualnego, i żaden przepis nie 
ogranicza zakresu tych jednostek tylko do tych tworzonych przez podmioty publiczne (§ 3 ust. 1 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 1983 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, Dz.U. Nr 27, poz. 132).

622 Artykuł ten stanowi, że „w drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. 
Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności 
podejmowania działalności gospodarczej”. 
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Przede wszystkim bowiem należy wskazać, że skoro ustrojodawca wyraźnie 
zastrzegł obowiązek sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawo-
du zaufania publicznego (a więc istotnego w danym społeczeństwie z uwagi na 
ochronę ważnych społecznie wartości, takich jak zdrowie, życie, wolność itd.), 
to tym bardziej winien wprost przyznać taką możliwość samorządowi gospodar-
czemu w stosunku do przedsiębiorców wykonujących inne zawody niż zaufa-
nia publicznego. Inaczej należałoby przyjąć, że brak regulacji nie oznacza jej 
nieistnienia. Zasada zaś, że „co nie jest zabronione, jest dozwolone”, nie może 
dotyczyć zakresu uprawnień podmiotów wykonujących jakiekolwiek zadania 
publiczne. Właśnie brak owej „pieczy” pozwala odróżniać samorząd zawodowy 
zawodu zaufania publicznego, tworzony na podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji 
RP, od samorządu zawodowego innego zawodu, tworzonego na podstawie art. 
17 ust. 2 Konstytucji623. W związku z tym problematyka dopuszczalności wy-
konywania tego zadania została omówiona w tym rozdziale, a nie następnym, 
a to dlatego, że zasadniczo nie jest to zadanie publiczne organizacji samorządu 
gospodarczego.

7.3.3. Kształtowanie i upowszechnianie podstawowych
zasad etyki w działalności gospodarczej

Kształtowanie zasad etyki w działalności gospodarczej i jej upowszechnianie 
są jednym z istotnych celów samorządu gospodarczego. Wprost wymieniają je 
art. 3 u.i.g., art. 4 u.s.z.n.p., art. 5 u.r., art. 5 ust. 1 pkt 10 u.i.r. Jedynie ustawa 
o organizacjach pracodawców nie wymienia tego celu. 

Zasady etyki w działalności gospodarczej powinny przede wszystkim okre-
ślać normy rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Rzetelne po-
stępowanie to postępowanie uczciwe i sumienne. Ustalenie zasad etyki winno 
wpływać na pewność i bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, kształtować treść 
pojęcia „należyta staranność”. Należyte wykonywanie tej funkcji przyczyniać 
się ma do większego zaufania w stosunku do przedsiębiorców, a tym samym 
zwiększać jakość świadczonych przez nich usług i wykonywanej działalności624. 

Etyka to ogół ocen i norm moralnych przyjętych w danej epoce i zbiorowo-
ści społecznej625. Etyka zawodowa to zbiór norm i reguł postępowania obowią-
zujących przedstawicieli danego zawodu, a etyka w działalności gospodarczej 
oznacza zbiór norm i reguł prawidłowego postępowania obowiązujących przed-
siębiorców prowadzących daną działalność gospodarczą.  

Kształtowanie zasad etyki będzie pomocne przy rozstrzyganiu sporów mię-
dzy przedsiębiorcami odnośnie do sumiennego wykonywania ich obowiązków. 
Może ono być związane ze sprawowaniem należytej pieczy nad wykonywaniem 

623 P. Sarnecki, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, Warszawa 2005, s. 6.
624 W. Orżewski, Izby..., s. 12–14.
625 Słownik języka polskiego A–K, pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1996, s. 524.
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danej działalności. W art. 9 ust. 2 u.r. zapisano, że podstawowym zadaniem ce-
chu jest w szczególności utrwalanie postaw zgodnych z zasadami etyki i god-
ności zawodu. 

Kształtowanie podstawowych zasad etyki sprowadza się najczęściej do 
uchwalania przez organy samorządu kodeksów etyki lub innych zbiorów za-
sad etyki. Niekiedy określanie zasad uczciwego obrotu oraz przyjętych w tym 
obrocie zwyczajów jest podstawowym celem organizacji samorządu gospodar-
czego626. 

Kodeksy etyki przyjmowane przez organizacje samorządu gospodarczego 
nie są i nie mogą być jednolite, przede wszystkim za sprawą regulacji różnych 
zakresów działalności gospodarczej wykonywanej przez członków samorządu, 
niemniej są one do siebie podobne. 

W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt różnorodnych kodeksów etyki627. W ni-
niejszej pracy zostaną omówione tylko dwa z nich, i to z dwóch podstawowych 
przyczyn. Po pierwsze, analiza chociażby kilkunastu kodeksów etyki przyjmo-
wanych przez różnorodne organizacje samorządu gospodarczego (głównie przez 
izby gospodarcze, izby rzemieślnicze, cechy) spowodowałaby nadmierny rozrost 
pracy, znaczne jej uszczegółowienie tylko w tym zakresie i niewspółmierne po-
szerzenie tego podrozdziału. Po drugie, zasadniczo tylko KIG opracowała zbior-
czy kodeks etyki dla wszystkich przedsiębiorców628. Inne organizacje, np. organi-
zacje pracodawców, opracowując kodeksy etyczne, zawsze dostosowują ich treść 
do profi lu działalności gospodarczej wykonywanej przez swoich członków. Inne 
organizacje samorządowe, takie jak Związek Rzemiosła Polskiego czy naczelne 
zrzeszenia przedsiębiorców, nie opracowały zbiorczych kodeksów etyki. 

W zakresie organizacji samorządowych rolników Krajowa Rada Izb Rolni-
czych nie opracowała zbiorczego kodeksu etyki. Kodeks dobrej praktyki rolni-
czej został w 2004 r. przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Ministerstwo Środowiska629. 

W związku z tym w dalszej części tego rozdziału zostanie przedstawiony 
kodeks etyki opracowany przez KIG oraz w częściowym zakresie kodeks etyki 

626 Art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 z późn. zm.).

627 Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej http://www.wydawnictwo.
almamer.pl/spis_tresci/Kodeksy-etyczne-w-Polsce_Soltysiak_2006.pdf (dostęp: 25 października 
2013 r.) kodeksów etyki było na rok 2006 około 90, a i tak nowe kodeksy są przyjmowane nie tylko 
przez organizacje pozarządowe, ale i przez przedsiębiorców.  

628 Kodeks etyki dla przedsiębiorców, opracowany na zlecenie KIG przez Fundację „Instytut 
Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” na podstawie materiałów Institute of 
Business Ethics z Londynu (http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, dostęp: 25 
października 2013 r.).

629 Za: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/foot-fs/library/pl/docs/Kodeks_dobrej_praktyki_
rolniczej.pdf (dostęp: 25 października 2013 r.).
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pod nazwą Zasady dobrych praktyk przedsiębiorstw zrzeszonych w Konfederacji 
Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce630. 

W preambule Kodeksu etyki dla przedsiębiorców wskazano na celowość 
określenia i stosowania norm etycznych, które mają zapewnić wysoką jakość 
produktów i usług, rzetelność wobec kontrahentów, pracowników i środowiska. 
W przestrzeganiu zasad etycznych dostrzega się jedno ze źródeł sukcesu, a bez 
przestrzegania takich zasad w warunkach dużej konkurencji przedsiębiorca nie 
może funkcjonować w dłuższym okresie bez korzystnej oceny otoczenia i bez 
przestrzegania norm etycznych. Dalej podkreśla się uczciwość jako warunek 
konieczny dla osiągnięcia stabilności przedsiębiorstwa i sukcesu, a reputacja 
fi rmy i zaufanie do niej to jedna z największych wartości fi rmy. Podobną rolę 
pełni początkowy fragment Kodeksu dobrych praktyk pracodawców, nazwany 
„misją”. Zgodnie z tym fragmentem Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 
w Polsce tworzy ten kodeks celem wyznaczania w działalności gospodarczej 
wysokich standardów postępowania we wszystkich relacjach z klientami i kon-
trahentami oraz nadzorowanie stosowania się do nich przez przedsiębiorstwa 
fi nansowe, dla tworzenia i potwierdzania opinii uznających te przedsiębiorstwa 
za instytucje zaufania publicznego.

Kodeks etyki dla przedsiębiorców przedstawia zasady etyki wobec klien-
tów, akcjonariuszy i inwestorów, pracowników, kontrahentów, społeczności 
lokalnych. Podział zasad etycznych zawiera także Kodeks dobrych praktyk pra-
codawców, odrębnie określając podstawowe wartości i ideały etyczne, postę-
powanie wobec społeczności i środowiska, zasady dobrych praktyk sprzedaży 
produktów kredytowych, zasady dobrych praktyk windykacyjnych, zasady do-
brych praktyk w biurach informacji gospodarczej oraz zasady dobrych praktyk 
funduszy hipotecznych. 

W Kodeksie etyki dla przedsiębiorców wskazano na następujące zasady etyki 
wobec klientów:

a) dostarczanie produktów i usług wartościowych, dobrej jakości, solidnie 
wykonanych i bezpiecznych w użytkowaniu;

b) oferowanie produktów zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi stan-
dardami;

c) zakaz świadomego podawania niepełnych informacji oraz wprowadza-
jących w błąd opisów dotyczących oferowanych usług i produktów oraz 
świadomego ukrywania szkodliwego działania produktów;

d) zapewnianie wysokiego standardu usług serwisowych;
e) unikanie praktyk zmierzających do zwiększenia sprzedaży przez jakie-

kolwiek przedsięwzięcia marketingowe niezgodne z prawem;
f) utrzymywanie w tajemnicy zastrzeżonych informacji uzyskanych od 

klienta;

630 Kodeks ten został przyjęty w czerwcu 2012 r. przez Konferencję Przedsiębiorstw 
Finansowych w Polsce (por. http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfi les/_public/k8/komisje/2012/
kbfp/materialy/47posmat.pdf) i zwany jest dalej w skrócie Kodeksem dobrych praktyk pracodawców 
(dostęp: 25 października 2013 r.).
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g) unikanie wręczania przez pracowników przedsiębiorcy pieniędzy lub pre-
zentów klientom, które mogą być traktowane jako korzyści materialne;

h) unikanie w przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu 
podawania nieprawdziwych, przesadzonych lub niepełnych informacji. 

Bardziej uniwersalny katalog zasad etycznych zawiera Kodeks dobrych 
praktyk pracodawców. Zgodnie bowiem z tym Kodeksem za podstawowe war-
tości i ideały etyczne przedsiębiorstwa fi nansowe uznały: 

a) uczciwość – rozumianą jako działanie podmiotu fi nansowego w sposób 
uczciwy i rozważny, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i do-
bra rynku fi nansowego, oraz nienadużywanie swojej dominującej pozy-
cji wynikającej z przewagi zasobów, w tym kwalifi kacji lub kompetencji 
osób działających w jego imieniu;

b) staranność i kompetencje – zgodnie z którymi podmiot fi nansowy prowa-
dzi działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbając o to, by osoby 
działające w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe 
i przyjmowały postawę etyczną;

c) godność i zaufanie – rozumiane jako takie postępowanie podmiotu fi -
nansowego, które budzi zaufanie oraz zapewnia poszanowanie godności 
klientów i kontrahentów, dbając o przejrzystość działań; 

d) dysponowanie zasadami oraz procedurami w zakresie niezbędnym do 
sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności 
i wykorzystywania ich w dobrej wierze;

e) zapobieganie konfl iktom interesów poprzez unikanie konfl iktów intere-
sów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu klientów, 
a jeżeli pomimo zachowania należytej staranności konfl ikt taki zaistniał 
– dążenie do jego rozwiązania w sposób zapewniający uczciwe i rzetelne 
traktowanie klientów; 

f) jak najlepsze poznawanie potrzeb klientów w takim zakresie, w jakim 
może to być przydatne do dostosowania jego oferty, zakresu lub poziomu 
świadczonych usług do sytuacji klientów, połączone z ochroną informacji 
o klientach;

g) rzetelność – polegającą na zapewnieniu klientowi jasnej i rzetelnej infor-
macji o oferowanych produktach i usługach oraz o związanych z nimi kosz-
tach, ryzyku i możliwych do osiągnięcia korzyściach, ułatwiając klientowi 
dokonanie właściwego wyboru oraz poprzez profi lowanie usług;

h) kierowanie się w działalności reklamowej zasadami uczciwej konku-
rencji oraz dbanie o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie 
wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka związanego 
z możliwymi do osiągnięcia korzyściami.

W stosunku do akcjonariuszy, udziałowców i innych inwestorów Kodeks ety-
ki dla przedsiębiorców wprowadził następujące zasady: 

a) dbanie o interesy akcjonariuszy, udziałowców i pozostałych inwestorów, 
a także nieczynienie niczego, aby uprzywilejować jedną grupę inwesto-
rów kosztem drugiej;
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b) dążenie do osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu kapitału w długim okresie;
c) uczciwe informowanie o polityce fi rmy, osiągnięciach i perspektywach 

rozwoju. 
Odrębne zasady określa Kodeks etyki dla przedsiębiorców wobec pracow-

ników przedsiębiorcy. Zasady te powinny być oparte na szacunku dla godności 
osobistej pracowników, a są nimi: 

a) przyjmowanie i awansowanie pracowników, biorąc pod uwagę kwali-
fi kacje wymagane na danym stanowisku, z zakazem dyskryminowania 
pracowników ze względu na rasę, religię, narodowość, kolor skóry, wiek, 
płeć, stan cywilny czy inwalidztwo niemające wpływu na rezultaty wy-
konywanej przez nich pracy; 

b) dążenie do zapewnienia stabilnych miejsc pracy oraz rzetelne informo-
wanie pracowników o perspektywach zatrudnienia; 

c) zapewnienie czystego, zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy zgod-
nie ze standardami i przepisami prawa; pracownicy ze swej strony mają 
obowiązek dołożyć starań, aby uniknąć wypadków; 

d) zapewnienie poufności danych medycznych przekazywanych przez pra-
cowników wraz z zakazem udostępniania wyników badań okresowych 
innym pracownikom i osobom postronnym; 

e) stosowanie przejrzystych reguł i czytelnej polityki wynagradzania celem 
docenienia wysiłków poszczególnych osób mających wkład w sukces 
przedsiębiorcy oraz takie konstruowanie reguł systemu wynagradzania, 
aby uwzględniały one wkład indywidualny każdego pracownika; 

f) pomaganie pracownikom w podnoszeniu kwalifi kacji i wspieranie ich ka-
riery u przedsiębiorcy; 

g) informowanie pracowników o celach działalności przedsiębiorcy i zada-
niach na poszczególnych stanowiskach pracy; 

h) nieużywanie informacji uzyskanych od pracowników podczas pracy dla 
jakiegokolwiek innego, konkurencyjnego celu niż ten, dla którego były 
udostępnione; 

i) ujawnianie związanych z działalnością przedsiębiorstwa bezpośrednich 
interesów osobistych pracowników na kierowniczych stanowiskach, 
a także członków ich rodzin; 

j) nietolerowanie molestowania seksualnego i innych form maltretowania 
psychicznego lub fi zycznego pracowników; 

k) zobowiązanie do uznania swoich szczególnych obowiązków wobec pra-
cowników, którzy w niedługim czasie przejdą na emeryturę; 

l) wspieranie więzi koleżeńskich i więzi z emerytami pracującymi poprzed-
nio u przedsiębiorcy; 

ł) kierowanie się wyłącznie korzyścią pracowników przy wykupywaniu 
dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego przez przedsiębiorcę oraz do-
łożenie wszelkich starań, aby wybrać najbardziej bezpieczną ofertę towa-
rzystwa ubezpieczeniowego lub funduszu inwestycyjnego; 
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m) wypracowanie procedury rozstrzygania sporów i uczynienie wszystkie-
go, aby rozwiązać te spory bez dopuszczenia do eskalacji konfl iktu; 

n) uznawanie potrzeby informowania i konsultowania pracowników w ze-
społach, w których pracują, oraz dążenie do najpełniejszej komunikacji 
z każdym pracownikiem; 

o) zapewnianie, tam gdzie jest to możliwe, pracownikom należytej repre-
zentacji w negocjacjach, a jeśli istnieje odpowiednie porozumienie ze 
związkami zawodowymi, zapewnienie przez przedsiębiorcę stosownych 
rozwiązań, które ułatwią konstruktywny dialog; 

p) rzetelne informowanie o opłacanych składkach na ubezpieczenie spo-
łeczne oraz o charakterze zawieranych umów; 

r) podejmowanie starania, aby w przypadku konieczności zwolnienia pra-
cowników można było w miarę możliwości pomóc im w znalezieniu no-
wej pracy. 

Odrębna grupa zasad etycznych zawartych w Kodeksie etyki dla przedsię-
biorców dotyczy kontaktu przedsiębiorcy z innymi kontrahentami. Do tych za-
sad należy zaliczyć:  

a) budowanie stosunków między przedsiębiorcą a kontrahentami na wza-
jemnym zaufaniu; 

b) uiszczanie zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar w terminie 
i zgodnie z zawartą umową; 

c) wykorzystywanie siły fi nansowej przedsiębiorcy z umiarem; 
d) uznawanie przez przedsiębiorcę, że przyjmowanie prezentów lub innych 

świadczeń przez pracowników współpracującego innego przedsiębiorcy 
może powodować sytuacje postrzegane jako próba skłaniania do ofi aro-
wania w zamian pewnych korzyści dla darczyńcy, i w związku z tym 
przyjęcie reguł przyjmowania prezentów lub innych świadczeń od pra-
cowników innego przedsiębiorcy: 

– zakaz nakłaniania kogokolwiek do przyjmowania prezentu;
– brak powinności dawania prezentów pieniężnych;
– możliwość zaakceptowania rozsądnych, małych upominków i przejawów 

gościnności, jeżeli nie powodują one żadnego zobowiązania u obdarowa-
nego i mogą być odwzajemnione w takim samym stopniu;

– informowanie przełożonych o każdym otrzymanym kosztownym prezen-
cie oraz o wyświadczonej przysłudze związanej z fi rmą, z którą prowa-
dzona jest współpraca; 

e) traktowanie jako poufnych informacji dotyczących stosunków pomiędzy 
przedsiębiorcą a kontrahentami; 

f) uczciwe współzawodniczenie z konkurentami i zakaz podważania ich re-
putacji; 

g) unikanie sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji do-
tyczących przedsiębiorcy w kontaktach z konkurencyjnym przedsiębior-
stwem; 
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h) zakaz próbowania pozyskiwania informacji dotyczących konkurencji środ-
kami nielegalnymi, takimi jak: szpiegostwo przemysłowe, zatrudnianie 
pracowników konkurencji w celu otrzymania od nich tajnych informacji, 
nakłanianie personelu konkurencji lub jej klientów do ujawniania posiada-
nych przez nich informacji oraz inne środki wcześniej niewymienione; 

i) zakaz stosowania restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych 
z prawem; 

j) zobowiązanie się przedsiębiorcy do przestrzegania panującego w innych 
krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności; 

k) respektowanie przez przedsiębiorcę tradycji i kultury każdego kraju, 
w którym prowadzona jest działalność; 

l) odpowiedzialne działanie w zakresie międzynarodowego handlu, zgod-
nie z uznanymi przez Polskę porozumieniami; 

ł) przestrzeganie przez przedsiębiorcę prawa o zamówieniach publicznych, 
a w szczególności: 

– zakaz wpływania na osoby podejmujące decyzję poprzez wręczanie im 
prezentów, obiecywanie korzyści oraz dawanie gratyfi kacji fi nansowych, 

– odawanie w swojej ofercie takich warunków merytorycznych, które rze-
czywiście będzie w stanie spełnić,

– rzetelne przedstawienie w swojej ofercie osiągnięć i doświadczeń,
– zakaz podejmowania działań dyskredytujących konkurentów. 
Kodeks dobrych praktyk pracodawców zawiera również szczegółowy zakres 

zasad, a należą do nich m.in.: 
a) nakaz odpowiedzialnego pożyczania, uwzględniającego możliwość 

klienta do wywiązania się z zobowiązania; 
b) przedstawianie w sposób jasny i przejrzysty wszystkich warunków i po-

stanowień umowy, w szczególności grożących klientowi konsekwencji 
w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobo-
wiązań wynikających z umowy, w tym w razie opóźnienia w spłacie na-
leżności; 

c) zakaz stosowania mniejszej czcionki w umowach; 
d) rozważanie, w warunkach szczególnych lub losowych, bardziej korzyst-

nych dla klienta niż zawartych w umowie warunków i terminów spłat, 
uwzględniających aktualne możliwości fi nansowe klienta;

e) zakaz pokazywania w reklamach treści, które są nieprawdziwe, lub mog-
łyby wprowadzać potencjalnych klientów w błąd co do cech oferowanego 
produktu kredytowego oraz zakaz reklamowania sprzedaży produktu kre-
dytowego obarczonego ryzykiem, która to sprzedaż mogłaby się odbyć 
z pominięciem procedury oceny zdolności klienta do spłaty zobowiązań; 

f) zakaz podejmowania niewspółmiernych środków w celu odzyskania na-
leżnych kwot, a w szczególności działań o charakterze pozaprawnym lub 
bezprawnym w przypadku niewykonywania umowy;

g) nakaz zawiadamiania klienta o obowiązku uiszczenia zobowiązania 
w rozsądnym terminie; 
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h) obowiązek informowania o wielkości wpłaconych kwot; 
i) nakaz szybkiego rozpatrywania reklamacji wniesionych przez klienta, nie 

później niż w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania; 
j) ochrona informacji i ochrona danych osobowych.
Odrębne zasady etyki zawarte w Kodeksie etyki dla przedsiębiorców dotyczą 

kontaktów z władzami i społecznościami lokalnymi. Należą do nich: 
a) powinność dołożenia wszelkich starań, aby przedsiębiorca był wrażli-

wy społecznie i służył społeczności poprzez działalność korzystną dla 
przedsiębiorcy i społeczności oraz zapewnianie korzystnych możliwości 
zatrudnienia i dobrych warunków pracy; 

b) powinność brania przez przedsiębiorcę pod uwagę interesów całego oto-
czenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny; 

c) powinność wspierania w miarę możliwości społeczności lokalnej, a ewen-
tualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad 
ustalonych przez właściciela; 

d) poszanowanie dla prawa realizowanego przez demokratycznie powoła-
ne władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe oraz zakaz traktowania 
przez przedsiębiorcę w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków 
i przedstawicieli władzy; 

e) zakaz wspierania przez przedsiębiorcę działalności politycznej opartej 
na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określo-
nych grup lub osób; 

f) powinność przestrzegania zasady jawności w polityce przedsiębiorcy 
w zakresie wspierania działalności społecznej i politycznej. 

Kodeks etyki dla przedsiębiorców określa wobec środowiska naturalnego na-
stępujące zasady: 

a) obowiązek kierowania się przez przedsiębiorcę w swojej działalności wy-
sokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne (tak stanowi 
też Kodeks dobrych praktyk pracodawców); 

b) zobowiązanie się przez przedsiębiorcę do dbania o ochronę środowiska 
oraz o użytkowanie zasobów naturalnych w sposób odpowiedzialny; 
w związku z tym przedsiębiorca powinien: 

– starać się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie odpa-
dów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standardach,

– analizować rezultaty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska,
– przeprowadzać regularne przeglądy oddziaływania fi rmy na środowisko,
– mieć szczególny wzgląd na ochronę żyjących w naturze zwierząt i roślin,
– informować społeczność, wśród której fi rma działa, o przeprowadzanym 

przez nią programie ochrony środowiska;
c) dopuszczalność stosowania testów na zwierzętach tylko w przypadkach 

koniecznych i w zgodzie z polskimi i międzynarodowymi standardami 
opieki nad zwierzętami. 

Dodatkowe zasady etyki zawiera Kodeks dobrej etyki pracodawców. Wy-
nikają one ze specyfi ki przedsiębiorców (przedsiębiorcy fi nansowi), a dotyczą 
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w szczególności zasad etycznych prowadzenia postępowania windykacyjnego 
oraz oferowania produktów funduszy hipotecznych. 

Kodeks etyki zakłada, że celem przedsiębiorcy powinno być stworzenie 
korzystnego klimatu pracy i szans dla pracowników oraz szczere wyjaśnia-
nie wszelkich kwestii dotyczących zachowań i decyzji uważanych za naganne 
etycznie. 

Przedstawione kodeksy etyki zawierają szeroki zakres różnych zasad, 
w znacznej części znajdujących potwierdzenie w systemie prawnym, tzn. na-
ruszenie zasady zapisanej w kodeksie etyki stanowi jednocześnie naruszenie 
normy prawnej (np. podawanie w reklamie nieprawdziwych informacji). O ile 
jednak naruszenie treści norm prawnych pociąga za sobą określone skutki dla 
przedsiębiorcy jego działalności, o tyle naruszenie zasad etyki nie może skutko-
wać ingerencją samorządu gospodarczego w podejmowanie działalności gospo-
darczej. Może zastanawiać tak znaczna ilość zasad etyki zapisywanych w ko-
deksach. Wynika to jednak z faktu, że organizacje tworzące te kodeksy opisują 
zasadniczo znaczną część, o ile nie całość zachowań przedsiębiorców w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej, i tę sferę aktywności regulują normami 
etyki zawodowej. Potwierdza to Kodeks dobrej etyki pracodawców, który od-
rębnie reguluje zasady etycznego postępowania przedsiębiorców fi nansowych 
na etapie oferowania produktów kredytowych, reklamacji i postępowania win-
dykacyjnego. 

Należy również wskazać, że oddziaływanie zasad etyki wydaje się coraz 
mniejsze. Naruszenie zasad etyki może bowiem skutkować jedynie odpowie-
dzialnością korporacyjną, polegającą na nakładaniu kar na uczestnika danej or-
ganizacji, z tym że najdalej idącą karą jest wykluczenie z danej organizacji. 

7.3.4. Ochrona godności i dóbr osobistych przedsiębiorców 

Ten cel samorządu gospodarczego obejmuje ochronę członków danego samo-
rządu przed naruszaniem ich dóbr osobistych. Samorząd winien chronić swoich 
członków przed naruszaniem ich godności, dobrego imienia, reputacji itd., po-
nieważ ułatwia to należyte wykonywanie zawodu lub prowadzenie działalności 
gospodarczej. Zasadniczo o przestrzeganiu godności (zawodowej) ustawodawca 
wypowiada się tylko w art. 5 ust. 1 u.r.

Ochrona godności i dóbr osobistych przedsiębiorców nie została uznana 
w obowiązującym prawodawstwie polskim za prawo samorządu do wytacza-
nia powództw na rzecz przedsiębiorców. Organizacja samorządu gospodarcze-
go może jedynie, i to za zgodą przedsiębiorcy, wziąć udział w toczącym się 
postępowaniu, w którym podmiot ten występuje w charakterze strony. Warun-
kiem uczestniczenia w takim postępowaniu jest jednak zawarcie takiego zadania 
w statucie danej izby, ponieważ z mocy ustawy (art. 5 ust. 2 pkt 4 u.i.g.) nie wy-
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nika uprawnienie do uczestniczenia izby w postępowaniu sądowym w związku 
z działalnością gospodarczą członków danej izby631.  

Organizacja samorządu gospodarczego niebiorąca udziału w postępowaniu 
może przedstawić sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub 
oświadczeniu właściwego organu. 

Organizacje samorządu gospodarczego mogą samodzielnie wytaczać po-
wództwa przeciwko przedsiębiorcy w razie popełnienia przez niego czynu nie-
uczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest każde działanie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża ono lub narusza 
interes innego przedsiębiorcy lub klienta, a w szczególności: wprowadzające 
w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie po-
chodzenia geografi cznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd ozna-
czenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie 
do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, poma-
wianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo 
osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, 
organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowa-
nie działalności w systemie konsorcyjnym632. W przypadku popełnienia czynu 
nieuczciwej konkurencji633 regionalna634 lub krajowa organizacja, której celem 
statutowym jest ochrona interesów przedsiębiorców635, może żądać zaniechania 
niedozwolonych praktyk, usunięcia skutków niedozwolonych działań, złożenia 
jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpo-
wiedniej formie lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel 

631 Wyrok NSA z dnia 20 września 2011 r., II FSK 566/10, LEX nr 1068750.
632 Art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 

Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
633 Nie wszystkie czyny nieuczciwej konkurencji mogą być skutecznie zaskarżone przez 

organizację chroniącą interesy przedsiębiorców. Z takiej możliwości wyłączone są czyny polegające 
na: a) oznaczaniu przedsiębiorstwa (art. 5–7 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji); 
b) przekazaniu, ujawnieniu lub wykorzystaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa albo ich nabyciu od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes 
przedsiębiorcy (art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji); c) rozpowszechnianiu 
nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy 
albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody (art. 14 ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji); d) przekupstwie osoby pełniącej funkcję publiczną przez 
przedsiębiorcę lub osobę działającą w imieniu bądź na wniosek przedsiębiorcy (art. 15a ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).  

634 Tylko taka regionalna organizacja ma legitymację czynną, na terenie działania której wy-
stąpił czyn nieuczciwej konkurencji; por. J. Rasiewicz, Komentarz do art. 19 ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji [w:] A. Michalak, M. Mioduszewski, J. Raglewski, J. Rasiewicz, M. Sie-
radzka, J. Sroczyński, M. Szydło, M. Wyrwiński, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz, pod red. M. Zdyba, Warszawa 2010, LEX. 

635 W doktrynie wyrażono stanowisko, że taka konstrukcja ma przeciwdziałać organizacjom 
przedsiębiorców powoływanym ad hoc celem tylko wytoczenia powództwa; por. J. Szwaja [w:] 
A. Jakubecki, M. Kępiński, M. Mozgawa, M. Poźniak-Niedzielska, T. Skoczny, R. Skubisz, 
S. Sołtysiński, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwai, 
Warszawa 2006, s. 940. 
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społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej lub ochroną dziedzictwa 
narodowego – jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był zawiniony636. W ten spo-
sób organizacja ta, mimo ograniczonego zakresu powództwa, może wystąpić 
z roszczeniami w interesie ogółu przedsiębiorców lub nawet klientów637. 

Organizacje przedsiębiorców mają prawo, na podstawie ustawy o ochro-
nie konkurencji i konsumentów638, do zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających 
konkurencję639 oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów640. 

Postępowanie antymonopolowe oraz postępowania w sprawie praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów mogą być poprzedzone postępowa-
niem wyjaśniającym, wszczynanym z urzędu, a nie na wniosek. Tym samym or-
ganizacja przedsiębiorców może jedynie informować Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów o zasadności wszczęcia postępowania, mającego 
na celu wyjaśnienie określonych okoliczności. Wszczęcie postępowania wyjaś-
niającego nie jest jednak obligatoryjnym warunkiem wszczęcia czy to postępo-
wania antymonopolowego, czy postępowania w sprawie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Sama organizacja przedsiębiorców może do-
magać się wszczęcia postępowania podejrzenia w zakresie stosowania praktyk 
ograniczających konkurencję. Takie zawiadomienie wraz z uzasadnieniem nie 
powoduje jednak wszczęcia postępowania, ale zobowiązuje Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów do udzielenia w terminie maksymalnie 
dwóch miesięcy odpowiedzi na to zawiadomienie lub wydania postanowienia 
o wszczęciu postępowania641. Stroną w postępowaniu antymonopolowym jest 
tylko ten przedsiębiorca, wobec którego wszczęto postępowanie w sprawie 
praktyk ograniczających konkurencję642. Tym samym organizacja przedsiębior-
ców składająca zawiadomienie taką stroną nie będzie643. Jest to więc regulacja 
odmienna od art. 28 k.p.a. Analogicznie zawiadomienie o podejrzeniu stosowa-

636 Art. 19 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1–3 i 6 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

637 M. Kępiński, Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, RPEiS 
1994, z. 2, s. 1. 

638 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 
z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). 

639 Praktyki ograniczające konkurencję to: porozumienia ograniczających konkurencję i nad-
używanie pozycji dominującej. 

640 Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów to godzące w konsumentów bez-
prawne działania przedsiębiorcy, a w szczególności stosowanie postanowień wzorców umów, które 
zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym 
mowa w art. 479 k.p.c.; naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej 
i pełnej informacji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji (art. 24 
ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

641 Art. 86 i 86 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
642 Art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
643 K. Kohutek, Komentarz do art. 88 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [w:] 

K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 
2008, LEX. 
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nia praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów może być zgłoszo-
ne przez każdy podmiot, ale stroną takiego postępowania jest tylko ten, wobec 
kogo zostało wszczęte postępowanie w sprawie stosowania praktyk naruszają-
cych zbiorowe interesy konsumentów644. Wszczęcie takiego postępowania na-
stępuje w drodze postanowienia645. 

Istnieje przy tym możliwość, że organizacja samorządu gospodarczego 
będzie także prowadziła działalność konkurencyjną wobec działalności jej 
członków. Nie ma ustawowego zakazu, jak chociażby w przypadku niektórych 
samorządów zawodowych (np. samorządu zawodowego architektów)646, pro-
wadzenia tego typu działalności. W takiej jednak sytuacji, gdy interes przed-
siębiorcy zostałby naruszony lub chociażby zagrożony, mógłby on dochodzić 
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub sądem za-
niechania niedozwolonych działań izby, usunięcia skutków tych działań, na-
prawienia wyrządzonej szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, 
złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. Obok odpowiedzialności 
cywilnej osoba dopuszczająca się czynu nieuczciwej konkurencji ponosi także 
odpowiedzialność karną647. Również postępowanie antymonopolowe, np. w za-
kresie praktyk ograniczających konkurencję, może być skierowane w stosunku 
do organizacji przedsiębiorców648. 

 Organizacje posiadające osobowość prawną, powołane do reprezentowania 
interesów przedsiębiorców, mogą uzyskać prawa ochronne na znaki towaro-
we przeznaczone do używania w obrocie przez te organizacje i przez zrzeszo-
ne w niej podmioty (tzw. wspólny znak towarowy)649. Prawo ochronne określa 
uprawnienie do wyłącznego używania danego znaku w celach zarobkowych lub 
zawodowych w określonym przedziale czasu. Takie organizacje mogą określić 
w regulaminie zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez 
zrzeszone w niej podmioty. 

Na wniosek krajowej lub regionalnej organizacji, której celem statutowym 
jest ochrona interesów przedsiębiorców, Prezes Urzędu Patentowego wydaje 
decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy, je-
żeli miały miejsce działania uprawnionego podmiotu lub, za jego zgodą, osób 

644 Postanowienie WSA w Warszawie z dnia 8 lipca 2008 r., VII SA/Wa 535/08, LEX nr 515629.
645 Art. 101 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
646 Art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
647 W. Orżewski, Izby..., s. 14. 
648 J. Krüger, Komentarz do art. 88 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [w:] J. Baehr, 

J. Krüger, T. Kwieciński, M. Radwański, B. Turno, A. Wędrychowska-Karpińska, A. Wiercińska- 
-Krużewska, A. Wierciński, A. Stawicki i E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. 
Komentarz, pod red. A. Stawickiego, E. Stawickiego, Warszawa 2011, LEX.

649 Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób gra-
fi czny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od 
towarów innego przedsiębiorstwa, a w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja ko-
lorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny 
sygnał dźwiękowy (art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst 
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
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trzecich, polegające na wykorzystywaniu znaku towarowego w sposób umoż-
liwiający wprowadzanie odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, 
właściwości lub pochodzenia geografi cznego towaru650.

Przedstawione regulacje wskazują na przyznanie organizacjom samorządu 
gospodarczego subsydiarnych uprawnień w zakresie ochrony przed nieuczciwą 
konkurencją przedsiębiorców oraz takich działań, które mogą godzić w dobre 
imię przedsiębiorcy lub jego reputację. Organizacje te zasadniczo nie mają od-
rębnych uprawnień do podejmowania działań w tym zakresie. 

7.3.5. Cele kulturalne, socjalne i samopomocowe

Cele obejmujące działalność kulturalną, socjalną i samopomocową są realizo-
wane w związku z potrzebą integracji członków danej organizacji. Cele te są 
wykonywane na rzecz członków organizacji. 

Cele kulturalne, socjalne i samopomocowe zostały wyraźnie uregulowane 
w ustawie o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców oraz w usta-
wie o rzemiośle. W ustawach o izbach gospodarczych, o izbach rolniczych i or-
ganizacjach pracodawców takich celów nie ma. Nie ulega jednak wątpliwości, 
że także w tych wymienionych ustawach takie cele mogą znaleźć się w regulacji 
statutowej. 

Żaden przepis rangi ustawowej nie określa dokładnie, w jaki sposób te cele 
mogą być realizowane, pozostawiając w tym zakresie swobodę regulacji przez 
organy samych organizacji samorządowych. 

Cele kulturalne mogą być realizowane poprzez organizowanie festynów, 
spotkań, rocznic i innych imprez kulturalnych.  

W art. 7 ust. 5 pkt 3 u.r. wskazano, że do zadań organizacji samorządu go-
spodarczego rzemiosła zalicza się udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym 
przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu rzemiosła. Analogicz-
ną regulację zawiera art. 4 u.s.z.n.p. 

Wydaje się, że spośród wymienionych celów działalność samopomocowa 
ma najistotniejsze znaczenie. Samopomoc oznacza przecież wzajemną pomoc 
członków izby, a także pomoc samej izby, udzielaną swoim członkom w zakre-
sie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Działalność samopomocowa powinna przybierać postać kas zapomogo-
wych. Podstawą do tworzenia takich kas jest art. 39 ustawy o związkach za-
wodowych651. Zgodnie z tym przepisem i wydanym z jego upoważnienia aktem 
wykonawczym, w zakładach pracy mogą być tworzone pracownicze kasy zapo-

650 Art. 169 ust. 2 pkt 1 w związku z ust. 1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej. 
651 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o  związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, 

poz. 854 z późn. zm.).
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mogowo-pożyczkowe652. Jednakże możliwość korzystania z działalności takich 
kas została wyraźnie ograniczona tylko do pracowników pracodawcy. 

Kolejną formą prowadzenia kas samopomocowych są spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo-kredytowe. Jednak także te kasy nie mogą być zakładane 
przez organizacje samorządu gospodarczego. Zgodnie z art. 2 i art. 10 ustawy 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych653 takie kasy są spół-
dzielniami, a jej członkami mogą być wyłącznie osoby fi zyczne połączone wię-
zią o charakterze zawodowym lub organizacyjnym, a w szczególności pracow-
nicy zatrudnieni w jednym lub w kilku zakładach pracy lub osoby należące do tej 
samej organizacji społecznej lub zawodowej. Dodatkowo członkami kasy mogą 
być – działające wśród członków kas – organizacje pozarządowe w rozumieniu 
art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie654. Tym 
samym nie ma możliwości tworzenia przez organizację samorządu gospodar-
czego kasy oszczędnościowo-kredytowej lub kasy zapomogowo-pożyczkowej, 
a więc określona w art. 4 u.s.z.n.p. dopuszczalność tworzenia kas zapomogowo-
-pożyczkowych nie może być zrealizowana. 

Funkcja socjalna może być wykonywana także poprzez udzielanie pomocy 
materialnej członkom organizacji samorządu. Organizacje samorządu rzemio-
sła mogą np. gromadzić określone środki pochodzące z dobrowolnych wpłat jej 
członków celem udzielania bezzwrotnych pożyczek, darowizn itd. Niewątpliwie 
funkcja socjalna bardziej uwidacznia się wówczas, gdy członkami samorządu 
gospodarczego są przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospo-
darczą (np. rzemieślnicy prowadzący jednoosobową działalność). Nie ma jednak 
żadnych przeszkód, aby ta funkcja działała wobec każdego członka samorządu. 

7.3.6. Zarządzanie majątkiem

Każda organizacja samorządu gospodarczego jest odrębną osobą prawną posia-
dającą pełną zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Tym samym 
nie ma żadnych przeszkód, aby podmioty te posiadały prawa majątkowe, były 
właścicielami ruchomości i nieruchomości. Z zarządzeniem mieniem łączy się 
konieczność wyodrębniania organu wykonawczego oraz uchwalania planów 
fi nansowych (budżetów) tych organizacji. Posiadanie odrębnej osobowości 
prawnej umożliwia otrzymanie środków publicznych przeznaczonych na wy-
konywanie zadań publicznych. Zasady zarządzania mieniem przez organizacje 
samorządu gospodarczego są analogiczne jak w przypadku każdej osoby praw-

652 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas 
zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach 
pracy (Dz.U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.).

653 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.).

654 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
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nej. Statuty organizacji muszą określać zasady składania oświadczeń woli, przy 
czym często stosowanym rozwiązaniem jest uprzednie uzyskanie zgody organu 
stanowiącego danej organizacji na zawarcie określonych umów lub zadyspono-
wanie składnikami mienia. 

Wyjątkowa regulacja dotyczy izb rolniczych, z tego powodu, że to usta-
wodawca określił sposób składania oświadczeń woli. Zgodnie z art. 21 u.i.r. 
oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątko-
wych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu działa-
jący łącznie z pracownikiem biura izby rolniczej upoważnionym przez zarząd 
izby. W przypadku izb rolniczych do kompetencji walnego zgromadzenia na-
leżą: a) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statu-
cie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć 
zarząd; b) podejmowanie uchwał w sprawach utworzenia lub przystąpienia do 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, utworzenia fun-
dacji655. Samo wykonywanie czynności dotyczących w szczególności tworzenia 
fundacji lub tworzenia bądź przystępowania do handlowych spółek kapitało-
wych należy do właściwości zarządu izby rolniczej. Izby rolnicze otrzymały 
uprawnienia, które można by przyrównać z udziałem osoby trzeciej w zawarciu 
umowy. Izby te wyrażają bowiem opinię co do zawarcia umowy dzierżawy ob-
wodu łowieckiego przez dyrektora Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe lub starostę656. 

W imieniu organizacji pracodawców wszystkie czynności prawne, a więc i te 
zawierające oświadczenia woli podejmują członkowie komitetu założycielskie-
go. Za tak podjęte czynności prawne w imieniu takiej organizacji przed jej reje-
stracją ponoszą pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich solidarnie człon-
kowie komitetu założycielskiego. Za zobowiązania wynikające z tych czynności 
po rejestracji organizacji pracodawców odpowiada sama organizacja, z tym że 
członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za te zobowiązania wobec 
organizacji.

Co do zasady nie ma żadnych odmiennych zasad zarządzania mieniem przez 
organizacje samorządu gospodarczego. Członkowie organów wykonawczych 
lub komitetów założycielskich składają oświadczenia woli i zaciągają zobowią-
zania zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego. 

7.4. Funkcje organizacji samorządu gospodarczego 

Przedstawione główne cele organizacji samorządu gospodarczego pozwalają 
wskazać podstawowe funkcje wykonywane przez te podmioty. Nie są to funkcje 

655 Art. 12 ust. 1 pkt 8 i 13 u.i.r.
656 Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. 

z 2005 r. Nr 175, poz. 1462).
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reglamentacyjne ani policyjne, ale funkcje niewładcze (świadczące i organiza-
cyjne) realizowane na rzecz swoich członków. Można powiedzieć, że realizując 
opisane podstawowe cele, samorząd gospodarczy wykonuje funkcje wynikające 
z tych celów. 

Na uwagę zasługuje funkcja opiniodawcza, a to dlatego, że wobec organi-
zacji samorządu rolników i organizacji pracodawców wykonywanie tej funkcji 
stanowi istotny zakres ich działalności, pozwalający na wywieranie pewnego 
wpływu na kształtowanie obowiązującego prawa. Mniejsze uprawnienia w tym 
zakresie posiadają organy samorządu gospodarczego rzemiosła, a najmniejsze 
– izby gospodarcze i zrzeszenia przedsiębiorców. Ten cel również wpisuje się 
w wykonywanie funkcji niewładczej. 

Przedstawiony wniosek jest logiczny z punktu widzenia pozycji samorządu 
gospodarczego w systemie organizacji państwa. Skoro temu samorządowi nie 
przyznano uprawnień do wykonywania administracji publicznej, to wykony-
wane przez niego cele nie mogą świadczyć o funkcji reglamentacyjnej czy też 
policyjnej. 

Należy także wskazać, że przedstawione w podrozdziale drugim tego roz-
działu teoretyczne funkcje samorządu gospodarczego (funkcja policyjna, regla-
mentacyjna, zarządzania mieniem publicznym i pomoc publiczna) co do zasa-
dy nie są wykonywane przez organizacje samorządu gospodarczego w obecnie 
obowiązującym porządku prawnym. Niemniej w rozdziale następnym zostaną 
przedstawione te zadania, które mają charakter publiczny lub które miały cha-
rakter publiczny, a obecnie są wykonywane przez samorząd gospodarczy. 

7.5. Wnioski

Przedstawione w tym rozdziale najważniejsze cele organizacji samorządu go-
spodarczego są wspólne dla większości tych organizacji. Podstawowym celem 
organizacji samorządu gospodarczego jest reprezentacja. Organizacje te repre-
zentują swoich członków zarówno wobec innych podmiotów, jak i wobec or-
ganów administracji publicznej. Co istotne, żadna z obowiązujących regulacji 
ustawowych nie stawia celu, jakim byłaby reprezentacja przedsiębiorców z danej 
gałęzi gospodarki. Nawet izby rolnicze bądź samorząd oparty na członkostwie 
ex lege wszystkich rolników reprezentują interesy zrzeszonych w nim podmio-
tów. Tym samym przyjęto, świadomie lub nie, konstrukcję, na podstawie której 
organizacje samorządowe reprezentują tylko zrzeszonych w nich członków. 

Jednym z głównych celów organizacji samorządowych powinno być wy-
konywanie określonych czynności nazywanych pieczą nad należytym prowa-
dzeniem działalności gospodarczej. Każda działalność gospodarcza powinna 
być prowadzona rzetelnie, z poszanowaniem praw innych podmiotów, a samo 
dążenie do zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności nie koliduje 
z pojęciem wolności wykonywania zawodu lub wolności podejmowania dzia-
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łalności gospodarczej. Takie uprawnienia skutkowałyby mobilizująco na przed-
siębiorców, stanowiąc element ograniczający wykonywanie nieuczciwej i z na-
ruszeniem prawa działalności gospodarczej. Mogłyby też stanowić dodatkowy 
element rozwiązywania sporów, poprzez tworzenie i rozwijanie sądownictwa 
arbitrażowego. Sama ingerencja w dopuszczalność prowadzenia działalności 
gospodarczej bądź możliwość zakazywania przedsiębiorcy dalszego wykony-
wania takiej działalności jest jednak wyłączona w świetle jednoznacznej regula-
cji art. 17 ust. 2 Konstytucji RP. 

Celem organizacji samorządowych jest ustalanie i kształtowanie zasad ety-
ki. Jednakże tylko część organizacji samorządowych takie zasady (kodeksy) 
uchwala, i dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, pracodawców i rze-
mieślników. Są to zazwyczaj kodeksy obejmujące tylko członków danej orga-
nizacji samorządowej, opartej na kryterium rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej. Do wyjątków należy Kodeks etyki dla przedsiębiorców przyjęty 
przez KIG.

Kodeksy etyki nie zostały opracowane przez organizacje samorządowe rol-
ników; w tym zakresie organizacje te zostały wyręczone przez właściwych mi-
nistrów. 

Cechą wspólną zdecydowanej większości kodeksów etyki jest ich obszer-
ność i uregulowanie licznych zasad etycznych. W kodeksach tych znajdują się 
zasady uniwersalne, takie jak uczciwość, pracowitość, szacunek, rzetelność, 
a także nieraz bardzo szczegółowe regulacje (np. zakaz używania wulgarnych 
słów, zakaz powoływania się na niewykonywane zawody prawnicze, zakaz 
kontaktów telefonicznych poza godzinami 6.00–22.00 – Kodeks dobrej etyki 
pracodawców). Istotnym mankamentem ograniczającym moc obowiązywania 
tych kodeksów jest ich korporacyjny charakter. Kodeksy etyki nie stanowią 
prawa powszechnie obowiązującego i dlatego nie mogą być stosowane do tych 
przedsiębiorców, którzy nie należą do danej organizacji samorządowej. Ponadto 
nawet naruszenie zasady etyki przez członka danej organizacji nie może mieć 
wpływu na zakres lub sposób wykonywania prze niego działalności gospodar-
czej. Najdalej idącą sankcją może być usunięcie danego przedsiębiorcy z danej 
organizacji samorządowej.  

Jednym z celów organizacji samorządu gospodarczego jest także ochrona 
godności i dóbr osobistych przedsiębiorców. Ochrona ta koncentruje się na 
prawie do przyłączania się do toczących się postępowań w zakresie ochrony 
tych dóbr, a w szczególności w zakresie zwalczania czynów nieuczciwej konku-
rencji, stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk narusza-
jących zbiorowe interesy konsumentów. Organizacje te mają także możliwość 
uzyskania prawa ochronnego na znaki towarowe przeznaczone do używania 
w obrocie przez te organizacje i przez zrzeszone w niej podmioty (tzw. wspólny 
znak towarowy). Przedstawione regulacje wskazują na zasadniczo subsydiar-
ny charakter uprawnień w zakresie wykonywania tego celu, niemniej wydaje 
się, że istniejące w tym zakresie uregulowania są wystarczające. To bowiem 
sami przedsiębiorcy powinni angażować się w ochronę ich dóbr osobistych, 
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mających wprost przełożenie także na efektywność ekonomiczną prowadzonej 
działalności gospodarczej (na zasadzie: pogorszenie reputacji, dobrego imienia, 
nielegalne wykorzystywanie oznaczeń przedsiębiorcy przekładają się na mniej-
szy zysk). Tym samym możliwość wspierania w tym zakresie przedsiębiorców 
przez zrzeszające je organizacje jest trafnym rozwiązaniem. 

Katalog celów organizacji samorządowych stworzony przez ustawodawcę 
obejmuje również cele socjalne, samopomocowe i kulturalne. Cele te organi-
zacje samorządu gospodarczego realizują wobec swoich członków. Najwięk-
sze znaczenie mają tu cele samopomocowe. Jednakże organizacje samorządu 
gospodarczego dysponują ograniczonym zakresem środków pozwalających na 
realizację celu samopomocowego. W szczególności nie mogą one tworzyć na 
rzecz zrzeszonych w nich przedsiębiorców kas zapomogowo-pożyczkowych. 
Ponieważ organizacje samorządu gospodarczego są odrębnymi osobami prawa 
prywatnego, to zarządzanie mieniem odbywa się na zasadach analogicznych jak 
w przypadku osób prawnych. Oznacza to, że organ wykonawczy zobowiązany 
jest i uprawniony do składania oświadczeń woli, a za zaciągnięte zobowiązania 
odpowiada swoim mieniem organizacja samorządu gospodarczego. Zarządzanie 
mieniem danej organizacji samorządu gospodarczego stanowi integralny cel jej 
funkcjonowania, i w tym zakresie jej realizacja nie różni się od funkcjonowania 
innych osób prawnych. 

Mając to na uwadze, należy wskazać na charakter funkcji wynikających 
z opisanych celów organizacji samorządu gospodarczego. Funkcje te można 
opisać jako niewładcze (świadczące i organizacyjne) właściwe dla organizacji 
niezakwalifi kowanych do obrębu podmiotów administracji publicznej. 





8. WSPÓŁUDZIAŁ ORGANIZACJI 
SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO 

W WYKONYWANIU ZADAŃ PUBLICZNYCH 

8.1. Wstęp 

Istotne znaczenie dla funkcjonowania, a nawet samego defi niowania instytucji 
samorządu gospodarczego ma analiza współudziału organizacji tego samorządu 
w wykonywaniu zadań publicznych. 

Niewątpliwie wykonywanie zadań publicznych przez organy samorządu go-
spodarczego stanowiłoby asumpt do możliwości zakwalifi kowania ich do kate-
gorii podmiotów wykonujących administrację publiczną. Byłaby to wówczas 
część jeśli nie władzy wykonawczej, to przynajmniej akceptowalnego współ-
udziału (kooperowania) z organami administracji publicznej we wspólnym wy-
konywaniu zadań publicznych. 

Prezentowane są poglądy, zgodnie z którymi samorząd gospodarczy powi-
nien być powoływany tylko wtedy, gdy będzie z mocy prawa wyposażony w za-
dania publiczne. Bez zadań publicznych struktury samorządu gospodarczego nie 
uczestniczą w decentralizacji władzy publicznej i pozostają na tej samej płasz-
czyźnie co pozostałe jednostki sfery prawa prywatnego657. W doktrynie zapre-
zentowano również takie stanowisko, zgodnie z którym na podstawie ustawy 
zarówno o izbach gospodarczych, jak i o rzemiośle oraz o samorządzie zawodo-
wym niektórych przedsiębiorców można tworzyć organizacje stanowiące formę 
decentralizacji658. Wydaje się jednak, że ten pogląd jest zbyt daleko idący. 

Celem niniejszego rozdziału będzie omówienie znaczenia zadania publicz-
nego oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ustawowa regulacja organizacji 
samorządu gospodarczego pozwala na uznanie, że zostały one wyposażone w ja-
kieś zadania publiczne lub mają prawo uczestniczenia w wykonywaniu takich 
zadań. 

657 M. Grzelak, R. Kmieciak, Ustrój..., s. 285; M. Waligórski, Nowe prawo działalności 
gospodarczej, Poznań 2001, s. 431–432; T. Jędrzejewski, Samorząd gospodarczy w Polsce (uwagi 
de lege lata i de lege ferenda) [w:] Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod 
red. G. Łaszczycy, E. Knosali i A. Matana, Kraków 1999, s. 470. 

658 T. Jędrzejewski, Samorząd gospodarczy a współczesne ustawodawstwo polskie, PUG 1994, 
nr 7–8, s. 27.
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Ponieważ poprzedni rozdział (siódmy) zawierał omówienie celów nieobej-
mujących udziału w wykonywaniu zadań publicznych, to tym samym samo po-
jęcie celu lub zadania już nie będzie ponownie analizowane, mimo że nie jest 
sprawą łatwą precyzyjny podział takich zadań na publiczne i niepubliczne. 

Taki cel samorządu, jakim jest wykonywanie zadań przekazanych przez pań-
stwo, winien być traktowany jako istotny wyznacznik istnienia samego samo-
rządu659. Biorąc pod uwagę głoszone jeszcze w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego poglądy, należy stwierdzić, że skoro samorząd opiera swój byt 
na „państwowej” teorii samorządu, to nie może istnieć poza państwem, tak jak 
i poza państwem nie ma zadań publicznych. Miejsce samorządu jest w państwie 
i samorząd jest organem państwa660. 

Rozdział ten będzie obejmował różnorodne formy udziału organizacji samo-
rządu gospodarczego w wykonywaniu zadań publicznych, począwszy od wypo-
sażenia ustawowego w zadania publiczne, poprzez zlecanie zadań publicznych, 
powierzanie, a na prywatyzacji zadań publicznych na rzecz samorządu gospo-
darczego skończywszy. 

Pewne wątpliwości budzi zakwalifi kowanie do tego rozdziału (a nie do roz-
działu siódmego) zadania obejmującego opiniowanie projektów aktów norma-
tywnych. Niemniej, skoro wydawanie aktów normatywnych należy uznać jako 
realizację zadania publicznego, to także i udział w kształtowaniu (w różnym 
zakresie) treści tych aktów może być kwalifi kowany jako współudział w wyko-
nywaniu zadania publicznego.

8.2. Konstrukcja pojęcia zadania publicznego 

Pojęcie zadania publicznego nie jest jednolite w nauce prawa. W tym podroz-
dziale zostaną przedstawione podstawowe koncepcje tej instytucji, omówione 
z uwagi na kryterium przedmiotowe (treść koncepcji). 

W literaturze prawniczej wydaje się dominować stanowisko, zgodnie z któ-
rym defi niowanie pojęcia „zadanie publiczne” winno odbywać się na podstawie 
różnych ujęć (na różnych płaszczyznach). 

Zadaniem publicznym jest więc rozwiązywanie problemów zbiorowości, 
biorąc pod uwagę takie zasady etyczne jak solidarność, poszanowanie natural-
nych praw człowieka (wolność), tolerancja, zdolność konsensusu i integracji, 
zachowanie ładu międzynarodowego, odpowiedzialność wobec przyszłych po-
koleń (ujęcie normatywne)661. W ujęciu formalnym defi nicja zadania publiczne-
go jest następująca: to takie zadanie, które zostało powierzone w drodze ustawy 
lub innego aktu normatywnego administracji lub zostało podjęte do wykony-

659 Z. Grelowski, Samorząd..., s. 48. 
660 M. Jaroszyński, Rozważania..., s. 7.
661 E. Knosala, W sprawie..., s. 162.
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wania przez administrację w prawnie określonym trybie662. W kolejnym ujęciu 
omawianej instytucji (ujęciu typologicznym) wskazuje się na konieczność ana-
lizy empiryczno-porównawczej podstawowych celów działania państwa (trakto-
wanych niekiedy jako modelowe zadania państwa), do których zalicza się bez-
pieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, cele socjalne, sterowanie gospodarką, 
cele kulturalne, ochronę środowiska, rozwój techniki663.  

W ujęciu politycznym defi nicji zadań publicznych akcentuje się z kolei przy-
porządkowanie podstawowego zakresu zadań publicznych decyzjom politycz-
nym parlamentu lub innych podmiotów (np. Trybunałowi Konstytucyjnemu). 
Zadania publiczne zawsze są wyznaczane przez normy prawne, a państwo de-
cyduje samodzielnie i ostatecznie, co jest, a co nie jest zadaniem publicznym; 
kwestionowanie tej oceny może nastąpić na drodze politycznej, a nie prawnej664. 

Prezentowane są także defi nicje zadania publicznego będące preskryptyw-
nym wyrazem tego, co ma być w rzeczywistości wykonane dla urzeczywist-
nienia celu państwa przez administrację przy pomocy określonych środków 
i działań. Tym samym uznanie danego zadania za zadanie państwowe wymaga 
stwierdzenia istnienia celu państwa; określenia organu administracji państwo-
wej jako podmiotu odpowiedzialnego za osiągnięcie danego celu; ustalenia, że 
wypełnienie danego zadania nastąpi przy użyciu określonych środków w sensie 
preskryptywnym oraz stwierdzenia, że dla wykonania podejmowane są faktycz-
ne dane środki lub działania w sensie deskryptywnym665. 

Podobnie wskazuje się, że zadanie publiczne to każde zadanie realnie wyko-
nywane przez organy państwowe i samorządowe666. 

Nie ulega wątpliwości, że pojęcie zadania publicznego nie może być pra-
widłowo określone odrębnie od defi nicji celu publicznego. Cel publiczny (cel 
użyteczności publicznej) ma charakter dynamiczny i winien być utożsamiany 
z pojęciem interesu publicznego667. 

Również pojęcie celu publicznego nie jest jednolite, choć powszechnie ak-
centuje się, że celem publicznym jest troska o dobro wspólne668. 

Przedstawiając pokrótce doktrynalne koncepcje pojęcia „zadanie publiczne”, 
należy stwierdzić, że nie są one przeciwstawne względem siebie, ale że opisu-
ją elementy składowe tej samej w istocie instytucji. Prawidłowo wyznaczone 

662 Ibidem; por. też S. Biernat, Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, 
Warszawa–Kraków 1994, s. 16; P. Wilczyński, Podmioty..., s. 56.

663 S. Biernat, Prywatyzacja..., s. 16. 
664 M. Stahl, Cele publiczne i zadania publiczne [w:] Koncepcja systemu prawa 

administracyjnego, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2007, s. 101. 
665 T. Skoczny, O niektórych problemach teorii zadań administracji państwowej, „Organizacja 

– Metody – Technika” 1985, nr 11–12, s. 3. Por. też E. Knosala, W sprawie..., s. 160; M. Zdyb, 
Publiczne prawo gospodarcze, Kraków–Lublin 1997, s. 494–495.  

666 S. Biernat, Prywatyzacja..., s. 15. 
667 M. Stahl, Cele..., s. 95–96. 
668 M. Zdyb, Służba publiczna [w:] Prawo i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin 

Profesora Wojciecha Łączkowskiego, pod red. S. Fundowicza, F. Rymarza, A. Gomułowicza, 
Lublin 2003, s. 355. 
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w demokratycznym państwie prawnym zadanie publiczne winno uwzględniać 
cel publiczny, czyli określone wartości, które z punktu widzenia suwerena są 
na tyle istotne, aby realizowała je administracja publiczna. Nie chodzi przy tym 
jedynie o te wartości, które są identycznie postrzegane przez całą społeczność, 
ale także o te, które są traktowane jako wspólne, istotne i ważne przez reprezen-
tatywną część danej społeczności.  

Demokratyczny charakter państwa prawnego wyznacza standard w posta-
ci demokratycznych wyborów przedstawicieli społeczeństwa (narodu), którzy 
posiadając taką legitymację, uprawnieni są do wyznaczania celów publicznych, 
a niewątpliwie cele te winny wynikać z oczekiwań wspólnoty. Chodzi przy tym 
o tzw. zbiorowe potrzeby wspólnoty, a więc o potrzeby uznawane jako wspólne 
przez taką część wspólnoty, która może mieć wpływ na ich realizację669. Ten 
aspekt można uznać za normatywne ujęcie terminu „zadania publiczne”. Takie 
też znaczenie tego pojęcia wynika z tych poglądów, które defi niują zadanie pub-
liczne jako zadanie modelowe przypisywane władzom publicznym. 

Zadanie publiczne musi być, z uwagi na konstytucyjną zasadę państwa praw-
nego, wprost wskazane przez właściwy organ państwa. To wyznaczenie to nic 
innego jak wyrażenie woli politycznej przez parlament co do zakresu zaanga-
żowania administracji publicznej w realizację oczekiwań społeczności. W tym 
zakresie wyraża się polityczne znaczenie pojęcia „zadanie publiczne”, zgodnie 
z którym wola polityczna przedstawicieli narodu (społeczeństwa) determinuje 
rodzaj zadań publicznych i zakres ich wykonywania. 

Emanacją woli politycznej jest oparcie jej wykonywania na treści aktu nor-
matywnego, stanowiącego wyraz przetransponowania tej woli. Takim aktem 
prawnym jest ustawa, a tym samym zadanie publiczne to takie zadanie, które 
zostało wyznaczone do wykonywania podmiotom publicznym we właściwym 
akcie prawnym. To z kolei ujęcie ma charakter formalnej defi nicji „zadania pub-
licznego” – i wydaje się najtrafniejsze. 

Skoro zatem zadanie publiczne to takie zadanie, które kreowane jest w dro-
dze aktu normatywnego pochodzącego od organu będącego wyrazicielem woli 
społeczności, to wyraźnie zostaje określony krąg podmiotowy organów władzy 
uprawnionych do ich kreowania. Legitymację społeczną mają Sejm i Senat, jako 
organy władzy ustawodawczej oraz organy stanowiące jednostek samorządu te-
rytorialnego (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw). Czy jednak te 
wszystkie organy publiczne mogą kreować zadania publiczne? Co do upraw-
nienia obu izb parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej do tworzenia, modyfi kacji 
lub likwidacji zadań publicznych wątpliwości być nie może. Problematyczne 
pozostaje prawo organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego do 
kreowania zadań publicznych. W literaturze wyrażane są stanowiska, że organy 
stanowiące samorządu (a w szczególności rady gmin) mają prawo, na podstawie 

669 L. Zacharko, Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, 
Katowice 2000, s. 16–17.
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art. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym670, do tworzenia zadań publicznych671. 
Pogląd ten wydaje się jednak mocno dyskusyjny. Powołany art. 6 ust. 1 u.s.g. 
wyraźnie bowiem stanowi, że zakres działania gminy obejmuje sprawy publicz-
ne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone na rzecz innych podmiotów, a organy 
gminy nie mają prawa zastrzegania takich spraw na rzecz innych podmiotów. 
Tym samym, żeby dana sprawa publiczna została przypisana organowi gminy 
do wykonywania, podmiot władzy publicznej znajdujący się poza samorządem 
winien daną sprawę uznać za publiczną, czyli zamieścić ją w odpowiednim ak-
cie prawnym, określić, że ma charakter lokalny, i zarazem nie przypisywać do 
wykonywania innym podmiotom. Tą inną władzą publiczną, która może kreo-
wać zadania publiczne, jest władza ustawodawcza (Sejm i Senat). Kreując zaś 
zadanie publiczne, zawsze należy wskazać organ administracji publicznej właś-
ciwy do jego wykonywania. Tym samym organy samorządu terytorialnego nie 
mają uprawnień, w świetle obowiązującego systemu prawa, do kreowania zadań 
publicznych672.  

W literaturze dokonuje się zróżnicowania zadań na zadania publiczne, pań-
stwowe, administracyjne i prywatne673. Wśród tych pojęć niewątpliwie zadania 
publiczne obejmują najszerszą kategorię: realizowane one są nie tylko przez 
aparat państwa, lecz także przez podmioty znajdujące się poza tą strukturą, np. 
przez dobrowolne zrzeszenia, prywatne podmioty gospodarcze, związki wy-
znaniowe itd.674 Zadania państwowe wykonywane są bezpośrednio przez aparat 
państwa675, a spośród zadań państwowych niektóre wykonywane są przez taką 
część aparatu państwa, która jest określana mianem aparatu administracyjnego 
(wykonawczego), i tym samym te zadania to zadania administracyjne676. 

Istotne znaczenie ma także dokonywanie delimitacji zadań publicznych od 
zadań prywatnych. Takie rozgraniczenie może obejmować określenie zakresu 
sfer: publiczna – zastrzeżona dla państwa, i indywidualna/zbiorowa – tu odbywa 
się aktywność społeczeństwa podejmowana w ramach samoorganizacji. Drugą 

670 Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.g. do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne 
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7 u.s.g. określa, 
że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, i w szczególności 
wymienia 22 grupy zadań własnych gminy. 

671 M. Kulesza, Gospodarka komunalna – podstawy i mechanizmy prawne, ST 2012, nr 7–8, 
s. 12–14; M. Kulesza, O tym, ile jest decentralizacji w centralizacji, a także o osobliwych nawykach 
uczonych administratywistów, ST 2009, nr 12, s. 10–22. 

672 Szerzej K. Bandarzewski, Kierunki zmian ustroju samorządu terytorialnego na kanwie pre-
zydenckiego projektu ustawy dotyczącej społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorial-
nego [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć pub-
licznych na poziomie lokalnym, pod red. M. Steca i M. Mączyńskiego, Warszawa 2012, s. 58–96; 
w tym kierunku też Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w Konstytucji RP, ST 2002, nr 3, s. 4.

673 E. Knosala, W sprawie..., s. 160–161. 
674 Ibidem, s. 161.
675 Ibidem.
676 Ibidem.
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płaszczyzną jest rozgraniczenie pomiędzy zadaniami publicznymi a gospodarką 
prywatną i administracją prywatną677.  

Również w orzecznictwie sądowym podjęto próby zdefi niowania pojęcia za-
dania publicznego, wskazując, że jest to zadanie należące do państwa i powinny 
je wykonywać szeroko rozumiane podmioty władzy publicznej, wśród których 
są nie tylko organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, lecz 
także inne podmioty, wykonujące funkcje zlecone administracji publicznej i bę-
dące jednostkami współadministrującymi; wykonywanie tych funkcji musi wy-
nikać z przepisów ustawy678.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że zadanie publiczne to takie zadanie, 
które jest kreowane we właściwym akcie normatywnym679 (w ustawie). Takie 
formalne ujęcie wydaje się właściwe z uwagi na ustrojową zasadę demokratycz-
nego państwa prawnego i praworządności. Ponadto nikt inny jak tylko suweren 
może określić zakres zadań publicznych, a także zrezygnować z części swojej 
suwerenności na rzecz mniejszych wspólnot lokalnych, które wówczas uzyskują 
prawo do kreowania zadań publicznych. Taka jednak sytuacja musi mieć wyraź-
ną podstawę konstytucyjną, a to prowadzi do autonomizacji lub nawet federali-
zacji państwa.

8.3. Charakter publiczny zadania 

Niezmiernie istotne jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak rozpoznać, czy 
dane zadanie przekazane ustawowo określonemu podmiotowi czy instytucji ma 
charakter zadania publicznego. 

Zagadnienie to jest oczywiste w odniesieniu do administracji publicznej. To 
ustawodawca określa, które zadania mają charakter publiczny, i przekazuje je 
do wykonywania (nierzadko także do sprecyzowania ich treści) administracji 
rządowej lub administracji samorządu terytorialnego. Administracja publiczna 
nie wykonuje zadań prywatnych. 

Odmiennie kształtuje się to zagadnienie wobec podmiotów niezaliczonych 
wprost do administracji publicznej. Tak jak to zostało już wskazane w rozdziale 
siódmym tej pracy, ustawodawca wyposażył organizacje samorządu gospodar-
czego w szereg zadań, ale nie nazwał ich zadaniami publicznymi. Czy w takim 
razie tylko wyraźne nadanie w ustawie statusu publicznego danemu zadaniu 
skutkuje uznaniem takiego zadania za publiczne? Jeszcze raz należy przy tym 
podkreślić, że wobec administracji publicznej (np. samorządu terytorialnego) 
ustawodawca, przekazując dane zadanie ipso iure, kwalifi kuje je jako zadanie 
publiczne. To zaś oznacza, że nieadekwatne byłyby metody kwalifi kacji zadań 

677 P. Wilczyński, Podmioty..., s. 49–62; E. Knosala, W sprawie..., s. 162–163.
678 Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2005 r., I OPS 1/05, ONSAiWSA 2005, nr 4, poz. 63. 
679 Por. np. R. Stasikowski, Funkcja regulacyjna administracji publicznej. Studium z zakresu 

nauki prawa administracyjnego oraz nauki administracji, Bydgoszcz–Katowice 2009, s. 57–60. 



219

jako publicznych stosowane wobec administracji rządowej lub wobec samorzą-
du terytorialnego.  

W związku z tym należy zwrócić uwagę na naturę zadania publicznego. 
Dane zadanie staje się publicznym w związku z celem publicznym, a wskazu-
jąc szerzej – w związku z interesem publicznym. Związek między pojęciami 
„zadanie publiczne”, „cel publiczny” i „interes publiczny” jest powszechnie ak-
ceptowany. Czynności (działania), które są podejmowane na rzecz wspólnoty 
(społeczności) i które władza polityczna (kreująca zadania publiczne) uważa 
za istotne z punktu widzenia potrzeb wspólnoty – mają taki charakter. Zadania 
publiczne wykonywane są przy tym przez administrację publiczną, która jest 
odpowiedzialna za ich realizację. 

Przede wszystkim należy wskazać, że zadania organizacji samorządu gospo-
darczego wynikają z norm ustawowych. Wśród zadań, jakie wykonują organiza-
cje samorządu gospodarczego, można wyróżnić następujące grupy: 

1) zadania nałożone w drodze ustawy na dane organizacje samorządu gospo-
darczego, wykonywane na rzecz i w interesie członków danej organiza-
cji lub osób pozostających poza organizacją, za które odpowiedzialność 
ponosi dana organizacja, wykonywane w drodze aktów o charakterze 
niewładczym i niepowodujące przyznania uprawnień na rzecz członków 
tych organizacji lub osób niewchodzących w skład organizacji; 

2) zadania nałożone w drodze ustawy na dane organizacje samorządu go-
spodarczego, które wykonywane są na rzecz i w interesie członków danej 
organizacji, za które odpowiedzialność ponosi dana organizacja, wyko-
nywane w drodze aktów o charakterze niewładczym i powodujące przy-
znanie uprawnień korporacyjnych na rzecz członków tych organizacji; 

3) zadania nałożone w drodze ustawy na dane organizacje samorządu go-
spodarczego, które wykonywane są na rzecz i w interesie członków da-
nej organizacji lub osób pozostających poza daną organizacją, za które 
odpowiedzialność ponosi dana organizacja, wykonywane w drodze ak-
tów o charakterze władczym i powodujące przyznanie uprawnień pub-
licznych na rzecz członków tych organizacji lub osób niewchodzących 
w skład organizacji; 

4) zadania nałożone w drodze ustawy na dane organizacje samorządu go-
spodarczego, wykonywane na rzecz i w interesie członków danej orga-
nizacji lub osób pozostających poza daną organizacją, za które odpowie-
dzialność ponosi organ administracji publicznej (a nie dana organizacja 
samorządu gospodarczego), wykonywane w drodze aktów o charakterze 
władczym i powodujące przyznanie uprawnień publicznych na rzecz 
członków tych organizacji lub osób niewchodzących w skład organizacji. 

Wymienione w rozdziale siódmym tej pracy zadania organizacji samorządu 
gospodarczego wynikały z aktów o charakterze ustawowym, wykonywane były 
na rzecz i w interesie członków danych organizacji (członków izb gospodar-
czych, zrzeszeń przedsiębiorców, organizacji pracodawców, organizacji samo-
rządu gospodarczego rzemiosła, izb rolniczych), odpowiedzialność za ich wy-
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konanie ponosiły organy danej organizacji, wykonywane były w drodze aktów 
niewładczych i nie powodowały przyznania uprawnień publicznoprawnych na 
rzecz kogokolwiek. 

W tym rozdziale zostaną natomiast omówione te zadania, które są wykony-
wane przez organizacje samorządu gospodarczego i które powodują przyznanie 
uprawnień publicznoprawnych na rzecz członków tych organizacji lub osób po-
zostających poza strukturą danej organizacji. 

Jeśli wykonywanie danego zadania powoduje przyznanie uprawnienia 
(nabycie prawa) o charakterze publicznym czy to przez członka takiej or-
ganizacji, czy tym bardziej przez osobę pozostającą poza strukturą takiej 
organizacji, to takie zadanie należałoby uznać za zadanie publiczne (kon-
cepcja funkcjonalna administracji publicznej). Każde natomiast wykonanie 
zadania publicznego powinno być zagwarantowane przez administrację publicz-
ną. W sytuacji prywatyzacji zadania publicznego podnosi się w doktrynie, że 
granicą dalszego uznawania danego zadania za publiczne jest rozłożenie odpo-
wiedzialności za jego wykonywanie: jeżeli odpowiedzialność za wykonywanie 
zadania ponosi państwo (samorząd terytorialny), to dane zadanie wykonywane 
przez podmiot prywatny nadal jest zadaniem publicznym; jeżeli zaś odpowie-
dzialność za to zadanie przekazywana jest podmiotowi prywatnemu – traci cha-
rakter zadania publicznego680. 

Takie założenie, powszechnie przyjmowane w nauce prawa administracyjne-
go, może jednak w pewnych wyjątkowych sytuacjach budzić wątpliwości. Moż-
na bowiem wskazać, że jeżeli ma miejsce przekazanie drogą ustawową, a więc 
niezależnie od woli samych podmiotów niepublicznych, wykonywanie zadania, 
którego treść i skutek są identyczne jak zadania publicznego, to czy wówczas 
można stwierdzić, że dane zadanie stało się zadaniem niepublicznym (prywat-
nym)? Nie zawsze na tak postawione pytanie można odpowiedzieć pozytywnie. 

Należy bowiem odróżnić dwie sytuacje: 
1) pierwszą, polegającą na pełnej prywatyzacji zadania publicznego, zgod-

nie z którą dane zadanie, które dotychczas wykonywał organ administra-
cji publicznej lub które jest domeną działania administracji, zostaje „ode-
brane” tejże administracji publicznej bez jej udziału i przekazane, wolą 
ustawodawcy, do wykonywania podmiotowi niewchodzącemu w skład 
administracji publicznej, a żaden organ administracji nie ponosi ani od-
powiedzialności za wykonywanie takiego zadania, ani też nie wykonuje 
nadzoru nad jego wykonywaniem; takie zadanie wówczas nie jest wyko-
nywane w imieniu państwa; 

2) drugą, polegającą na niepełnej prywatyzacji zadania publicznego, zgod-
nie z którą dane zadanie, które dotychczas wykonywał organ administracji 
publicznej lub które było domeną działania administracji, zostaje „ode-
brane” tejże administracji publicznej bez jej udziału i przekazane, wolą 

680 S. Biernat, Prywatyzacja..., s. 27–30; M. Stahl, Cele..., s. 101; J. Niczyporuk, Funkcje zle-
cone administracji publicznej [w:] Prawne gwarancje ochrony praw jednostki wobec działań ad-
ministracji publicznej, pod red. E. Ury, Rzeszów 2002, s. 390.  
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ustawodawcy, do wykonywania podmiotowi niewchodzącemu w skład 
administracji publicznej, a żaden organ administracji nie ponosi ani od-
powiedzialności za wykonywanie takiego zadania, ani też nie wykonuje 
nadzoru nad jego wykonywaniem; niemniej takie zadanie nadal jest wy-
konywane w imieniu państwa. 

W stosunku do organizacji samorządu gospodarczego obie formy prywatyza-
cji zadań publicznych mają miejsce. 

8.4. Przyczyny udziału organizacji samorządu
gospodarczego w wykonywaniu zadań publicznych 

Zadanie, które w prawie pozytywnym zostaje zakwalifi kowane do kategorii 
zadania publicznego, jest przypisywane do realizacji określonemu organowi 
administracji publicznej. W ten sposób kształtuje się właściwość organów ad-
ministracji. Wielu autorów, analizując problematykę powodów bądź przesłanek 
warunkujących przekazywanie zadań publicznych do wykonywania przez sa-
morząd specjalny, swoje rozważania koncentruje na analizie samego samorzą-
du i powiązania między samorządem a danym zadaniem uzasadniającym jego 
przekazanie. 

Wydaje się jednak, że należałoby omówienie tego zagadnienia rozpocząć 
od stwierdzenia, że również organom administracji publicznej przypisywane są 
ustawowo zadania według pewnych reguł. Owo przypisywanie zadań to okre-
ślanie kompetencji właściwego organu zarówno w ujęciu relacji zewnętrznej 
administracji (poziomej), jak i wewnątrz struktury organów administracji (rela-
cji pionowej)681. W ujęciu poziomym kompetencja to nic innego jak właściwość 
organu. Samo pojęcie kompetencji nie jest jednolicie interpretowane w nauce 
prawa administracyjnego, choć różnice w poglądach nie są znaczne. 

Według jednego stanowiska kompetencja to upoważnienie do działania or-
ganu administracji682 lub upoważnienie do zwykłych działań administracyjnych 
oraz do działań normotwórczych683. Zgodnie z inną grupą poglądów kompeten-
cja to zdolność, możność lub możność działania684. 

681 M. Matczak,  Kompetencja w prawie administracyjnym [w:] System prawa administracyj-
nego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, 
A. Wróbla, Warszawa 2000, s. 361–364.

682 M. Zieliński, Dwa nurty pojmowania „kompetencji” [w:] Gospodarka. Administracja. 
Samorząd terytorialny. Praca poświęcona 45-leciu pracy twórczej Profesor Teresy Rabskiej, pod 
red. H. Olszewskiego, B. Popowskiej, Poznań 1997, s. 597.  

683 T. Rabska, Prawny mechanizm kierowania gospodarką, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1990, s. 108.

684 M. Zieliński, Dwa nurty..., s. 596.  
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Prezentowane są także stanowiska, zgodnie z którymi kompetencja to syno-
nim uprawnienia połączonego z obowiązkiem, a więc konglomerat uprawnień 
i obowiązków685 bądź też synonim samych uprawnień686. 

Mimo tych różnic pojęcie kompetencji stanowi korelat pojęcia zdolności do 
działania w zakresie zadań publicznych. Zdolność ta to zarówno uprawnienie 
podmiotu administracji w przypadku, gdy organ podejmuje działania na wnio-
sek innego podmiotu, jak i obowiązek działania, jeżeli działania te muszą być 
podejmowane z urzędu. 

Podstawowym przedmiotem kompetencji jest podejmowanie czynności 
prawnych, czyli rozstrzyganie o konkretnych i indywidualnych prawach lub 
obowiązkach podmiotów administrowanych687. Realizacja kompetencji sprowa-
dza się do ustalenia uprawnień bądź obowiązków688, a więc do stosowania pra-
wa. Kompetencja może obejmować również stanowienie norm abstrakcyjnych 
i generalnych, czyli stanowienie (tworzenie) prawa689.

W ustawie i tylko w ustawie są kreowane kompetencje organów publicznych. 
Trudno jednak wskazać na jedną najważniejszą przesłankę dokonywania po-
działu kompetencji pomiędzy poszczególne organy administracji. Niewątpliwie 
jedną z najważniejszych jest zdolność do ich wykonania. Tylko taki organ ad-
ministracji otrzymuje kompetencję, który ma możliwość jej wykonywania, i to 
wykonania prawidłowego, czyli osiągnięcia zakładanego celu. Ustawodawca 
przydziela kompetencje albo istniejącym organom administracji, albo też two-
rzy odrębne organy administracji, albo też wyposaża w kompetencje podmioty 
pozostające dotychczas poza strukturą administracji. Bardzo istotną przesłanką 
jest również cel do osiągnięcia, jaki zakłada ustawodawca. Takim celem jest 
prawidłowe wykonywanie zadania, ponieważ każde zadanie publiczne musi być 
wykonywane prawidłowo, czyli zgodnie z przepisami prawa, a także rzetelnie, 
gospodarnie, skrupulatnie i gospodarnie. 

Każde zadanie jest przydzielane konkretnej administracji publicznej w związ-
ku z realizacją zakładanych celów. Pewna wskazówka zawarta została w art. 16 
ust. 2 Konstytucji RP i art. 20 ustawy o administracji rządowej w województwie. 
Z tych przepisów wynika, że zasadniczo zadania publiczne powinny być wyko-
nywane przez samorząd terytorialny, a administracja rządowa powinna wykony-
wać zadania o charakterze ogólnokrajowym, tzn. takie, w stosunku do których 
istnieje potrzeba zapewnienia ich jednolitego wykonywania w skali całego 
kraju. Kolejną przesłanką powierzania zadań publicznych do wykonywania ad-
ministracji publicznej jest fachowość osób pracujących w tejże administracji. 
Odpowiednie zasady doboru pracowników i kształcenia pozwalają na skom-

685 W. Góralczyk Jr., Zasada kompetencyjności w prawie administracyjnym, Warszawa 1986, 
s. 28; D. Mazurkiewicz, Pojęcie kompetencji w prawie administracyjnym, PiP 1988, z. 9, s. 80. 

686 J. Borkowski, Decyzja administracyjna, Łódź–Zielona Góra 1997, s. 15.
687 T. Rabska, Prawny..., s. 123.
688 J. Boć, Pojęcie kompetencji [w:] Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, Wrocław 2001, 

s. 133–135.
689 T. Rabska, Prawny..., s. 114.
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pletowanie odrębnej administracji rządowej, zapewniającej fachowe przygoto-
wanie do wykonywania danego zawodu. To zaś skutkuje wykonaniem zadania 
o odpowiedniej, zakładanej jakości.  

Należy wskazać na jeszcze jedną przesłankę uzasadniającą powierzanie 
zadań publicznych do wykonywania administracji publicznej. Jest nią rachu-
nek ekonomiczny. Przesłanka ta została wymieniona jako ostatnia, ponieważ 
względy ekonomiczne (gospodarność) powinny w najmniejszym stopniu decy-
dować o przekazaniu danemu podmiotowi zadania publicznego do wykonywa-
nia. Niemniej w okresach wręcz chronicznego niedoinwestowania administracji 
i szukania oszczędności rachunek ekonomiczny jawi się niekiedy jako jeden 
z najważniejszych czynników.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że podstawowymi przyczynami powie-
rzania zadań publicznych do wykonywania przez określone podmioty są: zdol-
ność do wykonania danego zadania, zdolność do osiągnięcia zakładanego celu, 
zapewnienie jednolitego charakteru lub zróżnicowanego charakteru wykonania 
zadania, zapewnienie fachowości w wykonywaniu zadania oraz rachunek eko-
nomiczny. Nie ma przeszkód, aby takimi przesłankami kierował się ustawodaw-
ca, przekazując zadania publiczne do wykonywania także organom samorządu 
terytorialnego. 

8.5. Udział w wykonywaniu zadań oświatowych 

Zadania związane z oświatą i kształceniem należą do właściwości organów ad-
ministracji publicznej (rządowej i – przede wszystkim – samorządowej). Nie-
wątpliwie są to zadania publiczne i mogą one być wykonywane zarówno przez 
publiczne zakłady (np. szkoły tworzone przez organy samorządu terytorialne-
go), jak i przez podmioty prywatne (np. szkoły prywatne o uprawnieniach szkół 
publicznych). 

Niektóre samorządy gospodarcze uzyskały uprawnienia w zakresie wykony-
wania zadań oświatowych690. Zgodnie z art. 11 ust. 2 u.r. jednym z podstawowych 
zadań izb rzemieślniczych jest przeprowadzanie egzaminów kwalifi kacyjnych, 
kończących się wydaniem świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego 
lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego.

Świadectwo czeladnicze, dyplom mistrzowski oraz zaświadczenie o zdaniu 
egzaminu sprawdzającego to dowody potwierdzające posiadanie kwalifi kacji 
w danym zawodzie. Takie dokumenty wydawane są przez izbę rzemieślniczą 
wraz z opatrzeniem ich pieczęcią z godłem państwa (art. 11 ust. 3 u.r.). Oznacza 
to, że zarówno świadectwo rzemieślnicze, jak i dyplom mistrzowski, a także 
zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego mają charakter dokumentów 

690 Właściwie samorządy te od początku swojego bardziej formalnego istnienia takie 
uprawnienia posiadały. Dotyczy to w szczególności samorządu gospodarczego rzemiosła. 
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urzędowych potwierdzających posiadane kwalifi kacje na równi z dyplomami 
bądź świadectwami stwierdzającymi ukończenie danej szkoły i uzyskanie kwa-
lifi kacji do wykonywania danego zawodu. Ustawodawca zrównał moc dowo-
dową świadectwa czeladniczego, dyplomu mistrzowskiego, zaświadczenia po-
twierdzającego posiadanie wybranych kwalifi kacji z dyplomami i świadectwami 
ukończenia szkół publicznych (art. 3 ust. 1 pkt 1–4 u.r.). 

Tym samym wykonywanie tego zadania należałoby zaliczyć jako niepełne 
sprywatyzowanie zadania publicznego. Ta „niepełność” prywatyzacji polega na 
tym, że nadal skutek realizacji tego zadania, a więc wystawienie świadectwa 
czeladniczego / dyplomu mistrzowskiego / zaświadczenia o zdaniu egzaminu 
sprawdzającego dokonywane jest poprzez opatrzenie go godłem państwa. 

Dyplomy mistrzowskie, świadectwa czeladnicze i zaświadczenia potwierdza-
jące zdanie egzaminu sprawdzającego mogą być wydawane osobom, które złoży-
ły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych691. 

Podstawę przeprowadzenia egzaminów w zawodach odpowiadających da-
nemu rodzajowi rzemiosła stanowią standardy wymagań kwalifi kacyjnych usta-
lane przez Związek Rzemiosła Polskiego, a standardy przeprowadzania egza-
minów w zawodach ujętych w klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
określane są w odrębnych przepisach (art. 3 ust. 3a i 3b u.r.). 

Komisje egzaminacyjne powoływane są przez właściwe organy izb rze-
mieślniczych692. 

Sposób kształtowania składu komisji egzaminacyjnej jest dość ściśle limi-
towany rozporządzeniem w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza 
w zawodzie oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Członkowie komisji winni legitymować 
się odpowiednim wykształceniem i stażem pracy w danym zawodzie; posiadać 
przygotowanie pedagogiczne; ukończyć szkolenie zorganizowane przez izbę 
rzemieślniczą; nie mogą być członkami organu statutowego izby rzemieślniczej; 
członkowie-sekretarze komisji są powoływani spośród pracowników organiza-
cji samorządu gospodarczego rzemiosła.  

Komisje te powoływane są na czteroletnie kadencje693 (które mogą być 
skracane bądź przedłużane), a o powołaniu danej komisji oraz o jej składzie 
powiadamiany jest Związek Rzemiosła Polskiego. Między izbą rzemieślniczą 
a Związkiem Rzemiosła Polskiego istnieje podział zadań. Izba rzemieślnicza:  

691 Komisji tych jest ponad 2 tys. i corocznie egzaminują one ok. 4 tys. kandydatów na 
mistrza i ok. 50 tys. na czeladnika (http://www.zrp.pl/Dzia%C5%82ano%C5%9B%C4%87ZRP/
O%C5%9Bwiatazawodowa/Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87egzaminacyjna/tabid/70/
language/pl-PL/Default.aspx, dostęp: 25 października 2013 r.).

692 § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. 
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1117).

693 W latach 2006–2012 kadencje te wynosiły pięć lat – § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne 
izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz. 1820).
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a) zatwierdza zadania i pytania egzaminacyjne opracowane na podstawie 
standardów;

b) zatwierdza szczegółowe kryteria oceniania; 
c) ustala wysokość opłat za egzaminy694; 
d) prowadzi dokumentację komisji egzaminacyjnej wraz z ewidencją egza-

minów;
e) rozpatruje skargi kandydatów dotyczące prawidłowości przeprowadzania 

egzaminów; 
f) organizuje szkolenia dla osób wchodzących w skład komisji egzamina-

cyjnych;
g) wykonuje nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracow-

ników młodocianych w rzemiośle, z tym że zadanie to może być powie-
rzone cechowi do wykonywania. 

Obowiązujące przepisy prawa określiły także tryb rozstrzygania sporów 
obejmujących wszystkie kwestie sporne dotyczące egzaminu. Zgodnie z § 22 
ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie egzaminu cze-
ladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przepro-
wadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, kwestie sporne 
powstałe podczas egzaminu w pierwszej kolejności rozstrzyga przewodniczący 
zespołu egzaminacyjnego. Prawo zwrócenia się zdającego do przewodniczące-
go zespołu egzaminacyjnego o rozstrzygnięcie sporu wygasa z chwilą zakończe-
nie egzaminu. Zakończenie egzaminu następuje defi nitywnie wraz z momentem 
ogłoszenia wyników końcowych egzaminu. Ogłaszając wynik końcowy egza-
minu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zobowiązany jest poinformo-
wać zdającego o prawie złożenia skargi dotyczącej prawidłowości przeprowa-
dzenia egzaminu do izby rzemieślniczej695. Skargę taką może zdający wnieść 
w terminie trzech dni od daty zakończenia egzaminu696.  

Izba rzemieślnicza ma obowiązek rozpatrzenia skargi w terminie siedmiu 
dni od daty jej otrzymania697. Po otrzymaniu odpowiedzi izby rzemieślniczej 
o nieuwzględnieniu skargi, zdający może w terminie siedmiu dni wnieść skar-
gę do Związku Rzemiosła Polskiego, który taką skargę rozpoznaje w terminie 

694 Podstawą do ustalania opłat jest – ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego – kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 
nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego. Opłata za egzamin mistrzowski nie może 
przekraczać 40% podstawy, opłata za egzamin czeladniczy – 20% podstawy, a opłata za egzamin 
sprawdzający – 15% podstawy (art. 3 ust. 3g pkt 4 u.r.). 

695 § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie 
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowa-
dzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

696 § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladnicze-
go, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

697 § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladnicze-
go, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
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14 dni698. Na odpowiedź Związku Rzemiosła Polskiego winna przysługiwać 
skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego699, a to w związku z art. 3 § 2 
pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi700, stanowiącym, 
że na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej przysługuje skarga, 
jeżeli dotyczą one uprawnień bądź obowiązków wynikających z przepisów pra-
wa. Świadectwa czeladnicze lub dyplomy mistrzowskie stanowią o przyznaniu 
uprawnień wynikających z przepisów prawa, a więc możliwość wdrożenia pro-
cedury sądowoadministracyjnej nie powinna budzić wątpliwości. Skargę taką 
należałoby wnieść w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiedzi Związku 
Rzemiosła Polskiego do właściwego sądu administracyjnego, za pośrednictwem 
tego Związku.  

Do dnia 1 stycznia 2006 r. tryb odwoławczy był odmienny. Kwestie spor-
ne podczas egzaminu rozstrzygał przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, 
a po zakończeniu egzaminu zdający mógł wnieść skargę do izby rzemieślniczej 
w terminie do trzech dni. Izba rzemieślnicza miała obowiązek rozpoznania skar-
gi w terminie siedmiu dni, a na rozstrzygnięcie izby zdającemu przysługiwało 
prawo zwrócenia się, także w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odpo-
wiedzi izby rzemieślniczej, o rozpatrzenie zastrzeżeń do ministra właściwego do 
spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowa-
nia rozpatrywał zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Minister 
ten mógł także unieważnić egzamin lub poszczególne jego etapy w stosunku do 
jednego kandydata lub do wszystkich kandydatów701. Obowiązujące po 1 stycz-
nia 2006 r. regulacje przewidują bardzo nieznaczny udział przedstawicieli ad-
ministracji publicznej w procesie egzaminowania. Minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą, 
do której zdający uczęszczał, mogą delegować przedstawicieli będących obser-
watorami przeprowadzania egzaminu i posiedzeń zespołu egzaminacyjnego702. 
Obserwatorzy ci nie mają żadnych uprawnień.  

Do zadań Związku Rzemiosła Polskiego należy zaliczyć: 
a) ustalanie standardów wymagań egzaminacyjnych;
b) sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych;

698 § 22 ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladni-
czego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komi-
sje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

699 Z uwagi na siedzibę Związku Rzemiosła Polskiego (Warszawa) właściwym sądem będzie 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

700 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 
(tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.).

701 § 23 i 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. 
w sprawie egzaminów kwalifi kacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych 
przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003 r. Nr 20, poz. 171).

702 § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu czeladniczego, 
egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje 
egzaminacyjne izb rzemieślniczych.
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c) ustalanie programu szkoleń dla osób wchodzących w skład komisji egza-
minacyjnych. 

Praktyczna nauka zawodu może być realizowana w różny sposób (w pla-
cówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, war-
sztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, u pracodawców, w indywidualnych 
gospodarstwach rolnych)703. Powołana regulacja nie wymienia samorządu go-
spodarczego jako strony zdolnej do zorganizowania praktycznej nauki zawodu. 
W art. 70 ust. 6 ustawy o systemie oświaty przyznano ministrowi właściwemu 
do spraw oświaty i wychowania uprawnienie do zawierania porozumień z orga-
nizacjami pracodawców, samorządami gospodarczymi oraz innymi organizacja-
mi pozarządowymi w celu poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczegól-
ności w celu realizacji praktycznej nauki zawodu. Tylko od właściwego ministra 
zależy, czy z tego prawa skorzysta. Istotne jest także podkreślenie, że w ustawie 
o systemie oświaty ustawodawca posługuje się liczbą mnogą przy oznaczeniu sa-
morządu gospodarczego (samorządy gospodarcze), co oznacza, że każda postać 
samorządu gospodarczego (izby gospodarcze, samorząd gospodarczy rzemio-
sła itd.) może być zaangażowana do udziału w poprawie stanu kształcenia zawo-
dowego. Takie porozumienia zawierane są także przez terenową administrację 
rządową. Przykładowo w dniu 19 sierpnia 2004 r. Warmińsko-Mazurski Kurator 
Oświaty zawarł porozumienie o współpracy w zakresie promocji kształcenia za-
wodowego, ustawicznego oraz kształcenia praktycznego z Sejmikiem Samorzą-
du Gospodarczego Warmii i Mazur na rzecz poprawy stanu i jakości kształcenia 
zawodowego, w szczególności w zakresie kształcenia praktycznego704. Zakres 
tej współpracy obejmuje: 1) tworzenie przez pracodawców warunków do re-
alizacji kształcenia praktycznego uczniów i słuchaczy szkół ponadgimnazjal-
nych prowadzących kształcenie zawodowe; 2) podnoszenie poziomu praktyk 
zawodowych; 3) wzbogacanie bazy dydaktycznej, w tym pracowni, warszta-
tów szkół i placówek, a także doskonalenie ich kadry pedagogicznej; 4) udział 
pracodawców oraz przedstawicieli organizacji pracodawców w organizowaniu 
dodatkowych zajęć w formach pozaszkolnych dla uczniów i słuchaczy ostat-
nich klas w szkołach, w celu zwiększenia szansy ich zatrudnienia po ukończeniu 
szkoły (§ 2 wymienionego porozumienia). Sejmik Samorządu Gospodarczego 
zobowiązał się natomiast do: 1) rozpowszechniania wśród swoich członków idei 
wspierania kształcenia zawodowego w szkołach i placówkach, w szczególności 
w zakresie objętym porozumieniem; 2) zachęcania organizacji członkowskich 
regionalnych i branżowych do włączenia się zrzeszonych w nim podmiotów 
w realizację zadań objętych porozumieniem, w szczególności w organizację 
prowadzenia praktyk zawodowych dla uczniów i słuchaczy; 3) udostępnienia 
kuratorowi oświaty bazy danych swoich organizacji celem stworzenia możliwo-
ści współpracy z organami prowadzącymi szkoły, a także bezpośrednio ze szko-
łami; 4) delegowania wysokiej klasy ekspertów jako przedstawicieli Sejmiku 

703 Art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

704 Za: http://www.ko.olsztyn.pl/dane/porozumienia/5.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).
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do powoływanych przez Kuratora Oświaty komisji i zespołów; 5) wyznaczania 
osoby odpowiedzialnej z ramienia Sejmiku za współpracę i realizację niniejsze-
go porozumienia (§ 4 wymienionego porozumienia).

Samorząd gospodarczy ma zagwarantowany udział w procedurze przepro-
wadzenia eksperymentu pedagogicznego705 dotyczącego zawodu nieumieszczo-
nego w klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dyrektor szkoły, po 
uzyskaniu pozytywnej uchwały rady pedagogicznej, występuje do właściwego 
ministra do spraw oświaty i wychowania o uzyskanie zgody na jego przeprowa-
dzenie. Jednym z formalnych warunków złożenia wniosku jest dołączenie do 
niego pozytywnej opinii samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospo-
darczej właściwej dla danego zawodu706. 

Związek Rzemiosła Polskiego dokonuje także legalizacji świadectw czelad-
niczych, dyplomów mistrzowskich i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdza-
jącego przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą707. 

Nie wprowadzono formalnej regulacji nadzoru organów administracji pub-
licznej nad prowadzeniem przez izby rzemieślnicze egzaminów, co należy 
uznać za rozwiązanie wątpliwe. Jedyną formę ograniczonej kontroli wykony-
wania tego zadania przez administrację publiczną stanowi prawo delegowania 
– przez ministra do spraw oświaty i wychowania oraz przez organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny nad szkołą, do której uczęszczał zdający – obserwatorów, 
którzy mogą być obecni w czasie egzaminu i podczas posiedzeń zespołu eg-
zaminacyjnego. Osoby te jednak są obowiązane do nieujawniania informacji 
dotyczących prac zespołu egzaminacyjnego, nie uczestniczą w przeprowadza-
niu egzaminu i ustalaniu jego wyniku. Ponadto osoby delegowane przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny muszą dodatkowo uzyskać upoważnienie izby 
rzemieślniczej do uczestniczenia w charakterze obserwatora. Tym samym admi-
nistracja publiczna nie tylko pozbyła się zadania, polegającego na przyznawaniu 
uprawnień stwierdzających kwalifi kacje i wydawaniu dokumentów mających 

705 Eksperyment pedagogiczny to działania służące podnoszeniu skuteczności kształcenia 
w szkole, w ramach których są modyfi kowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub 
zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej – § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. Nr 56, 
poz. 506 z późn. zm.). 

706 § 7 ust. 3 pkt 5 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie 
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły 
i placówki. 

707 Legalizacja ta polega na umieszczeniu na świadectwie czeladniczym, dyplomie 
mistrzowskim lub zaświadczeniu o zdaniu egzaminu sprawdzającego klauzuli stwierdzającej 
autentyczność świadectwa czeladniczego/dyplomu mistrzowskiego/zaświadczenia o zdaniu 
egzaminu sprawdzającego z podaniem pełnej nazwy i siedziby izby rzemieślniczej; podpisu osoby 
upoważnionej do legalizacji wraz z pieczęcią imienną; pieczęci urzędowej Związku Rzemiosła 
Polskiego wraz z podaniem siedziby Związku oraz datą legalizacji – § 32 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu 
mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne 
izb rzemieślniczych.
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walor dokumentu urzędowego, lecz także – prawa do nadzoru merytorycznego 
przeprowadzania tych egzaminów.  

8.6. Opiniowanie projektów aktów normatywnych 

Opiniowanie projektów aktów normatywnych obejmuje opiniowanie projektów 
aktów, których treść powinna obejmować sprawy związane z działalnością go-
spodarczą reprezentowaną przez członków danej izby samorządu gospodarcze-
go bądź z funkcjonowaniem samej struktury samorządu gospodarczego. 

Należy przy tym rozróżnić zadanie polegające na opiniowaniu projektów 
aktów normatywnych od zajmowania (wyrażania) stanowiska w sprawach do-
tyczących obszaru działalności gospodarczej reprezentowanej przez członków 
danej organizacji. 

Zadanie to powinno obejmować wszystkie projekty powszechnych aktów 
normatywnych obejmujących wymieniony zakres, niezależnie od tego, kto taki 
projekt przygotował lub jaki organ państwa taki akt zamierza wydać (uchwalić).  

Opiniowanie ma istotne znaczenie w funkcjonowaniu samorządu gospo-
darczego. Samorząd, będąc wyrazicielem stanowiska reprezentowanych w nim 
przedsiębiorców, staje się istotnym elementem demokratyzacji procesu stano-
wienia prawa. Pozwoli to na stanowienie prawa uwzględniającego stanowisko 
samych zainteresowanych. Im mocniejsze będzie związanie organu władzy 
publicznej stanowiskiem samorządu gospodarczego, tym większa powinna być 
odpowiedzialność tego samorządu za treść obowiązującego prawa i tym więk-
sza powinna być przejrzystość i jawność w procesie stanowienia prawa. Można 
wyobrazić sobie sytuację, w której pewna grupa przedsiębiorców prowadzących 
działalność w danej sferze gospodarki (np. przedsiębiorców budownictwa dro-
gowego) będzie chciała wprowadzić do projektów aktów prawnych zapisy za-
pewniające tym przedsiębiorcom jakieś uprzywilejowujące tę grupę przepisy. 
Już zapewnienie transparentności tego etapu procesu legislacyjnego stanowiło-
by swoistą „społeczną” kontrolę nad takimi propozycjami rozwiązań i mogłoby 
prowadzić do samoograniczania się danej struktury samorządu gospodarczego. 
Takie jednak rozwiązanie wydaje się wątpliwe co do swojej praktycznej sku-
teczności. Dlatego też można zaproponować wprowadzenie kolejnego ograni-
czenia, mianowicie przyznania organom samorządu gospodarczego prawa do 
zaskarżenia stanowiska organu władzy państwowej, odmawiającego uwzględ-
nienia propozycji samorządu. 

Obowiązujące ustawodawstwo nie określa w sposób jednolity zadań związa-
nych z realizacją tego celu. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 u.i.g. izba gospodarcza jest uprawniona do:
a) wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjono-

wania gospodarki; 
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b) uczestniczenia w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie 
funkcjonowania gospodarki; 

c) dokonywania oceny wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych 
dotyczących działalności gospodarczej; 

d) wyrażania opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania 
izby (art. 5 ust. 2 pkt 6 u.i.g.).

Przedstawione zadania izby gospodarczej powinny być skorelowane z obo-
wiązkami organów administracji. Skoro izba gospodarcza ma prawo wyraża-
nia opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących gospodarki, to organ 
przygotowujący taki projekt winien być zobowiązany do jego udostępnienia 
przed jego wejściem w życie. 

Wyjątkowo tylko obowiązujące regulacje nakładają na organy administra-
cji publicznej obowiązek zasięgania opinii KIG co do treści aktów prawnych. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji 
i Gwarancji Rolnej708, minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu 
z ministrami właściwymi do spraw fi nansów publicznych, rozwoju regionalne-
go, pracy i środowiska, opracowuje projekt planu rozwoju obszarów wiejskich, 
po zasięgnięciu opinii sejmików województw, izb rolniczych, związków zawo-
dowych rolników indywidualnych i społeczno-zawodowych organizacji rolni-
ków o ogólnokrajowym zakresie działania oraz Krajowej Izby Gospodarczej. 
Tak uzgodniony projekt planu zatwierdza Rada Ministrów. Można zastanawiać 
się, czy celowe było zobowiązanie do zasięgania opinii KIG w przedmiocie roz-
porządzenia regulującego sprawy dotyczące rolnictwa. 

Opinii właściwej izby gospodarczej wymaga projekt rozporządzenia mini-
stra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w sprawie 
określenia wysokości opłat, sposobu ich pobierania i podziału opłat od posia-
daczy urządzeń reprografi cznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą 
w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób 
trzecich709. 

Znaczny zakres opiniowania przysługuje Polskiej Izbie Ubezpieczeń. Izba ta 
została zobowiązana do zaopiniowania: 

1) projektu rozporządzenia właściwego ministra w sprawie zakresu ubez-
pieczenia obowiązkowego, terminu powstania obowiązku ubezpieczenia 
oraz minimalnej sumy gwarancyjnej wobec osób fi zycznych nieprowa-
dzących działalności leczniczej jako działalności gospodarczej, ale ma-
jących prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz podmiotów 

708 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze 
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej 
(Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

709 Art. 20 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 
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realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze 
i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi710; 

2) projektu rozporządzenia właściwego ministra w sprawie zakresu ubez-
pieczenia obowiązkowego, terminu powstania obowiązku ubezpiecze-
nia oraz minimalnej sumy gwarancyjnej przedsiębiorców wykonujących 
działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych711, organi-
zatorów turystyki i pośredników turystycznych712 oraz przedsiębiorców 
podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą polegającą na 
świadczeniu usług turystycznych obejmujących polowania wykonywane 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą713. 

Zgodnie z art. 7 ust. 6 u.r. właściwi ministrowie mają obowiązek zasięgnięcia 
opinii Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie do projektów aktów prawnych 
dotyczących rzemiosła. Takie rozwiązanie należy ocenić pozytywnie, choć moż-
na mieć wątpliwości, dlaczego tylko ministrowie zostali zobowiązani do zasię-
gania opinii. Wydaje się, że taki obowiązek powinien spoczywać na każdym 
organie administracji, który uchwala (wydaje) akt prawny dotyczący rzemiosła. 
Samo zawężenie tego obowiązku do „właściwego ministra” także nie jest jed-
noznaczne. Właściwy minister to może być minister, którego zakres zadań obej-
muje współpracę z samorządem gospodarczym714, może to być każdy minister 
wydający lub przygotowujący projekt aktu prawnego dotyczącego rzemiosła. 
Wprawdzie tryb przygotowywania projektów aktów prawnych nie jest regulo-
wany przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, ale można wskazać 
na art. 5 ust. 2 pkt 4 k.p.a., wprawdzie jedynie na potrzeby kodeksu postępowa-
nia administracyjnego defi niujący pojęcie ministra jako każdego organu naczel-
nego lub centralnego państwa. 

Wątpliwości może budzić użyte przez ustawodawcę sformułowanie „akt 
prawny dotyczący rzemiosła”. Co oznacza, że dany akt prawny dotyczy rze-
miosła? Czy chodzi o akt prawny regulujący funkcjonowanie rzemiosła bądź 
samorządu gospodarczego rzemiosła? Czy też chodzi o każdy akt prawny, któ-
ry w jakimkolwiek zakresie regulowałby sprawy związane z funkcjonowaniem 
rzemiosła? Tylko pozornie odpowiedź na to pytanie jest prosta. Wykonywanie 
rzemiosła polega na prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę fi zycz-
ną przy maksymalnym zatrudnieniu do 50 pracowników. Rzemiosło można 
więc prowadzić jako jednoosobową działalność gospodarczą, ale również jako 
małe lub nawet średnie przedsiębiorstwo. Tym samym akty prawne dotyczące 

710 Art. 136b ust. 1 i 2 w związku z art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 
1027 z późn. zm.).

711 Art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 12, poz. 110 z późn. zm.).

712 Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).

713 Art. 18 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. 
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).

714 Takim ministrem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
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rzemiosła to w istocie akty prawne dotyczące działalności gospodarczej prowa-
dzonej jako rzemiosło. Tym samym zakres opiniowania dotyczący rzemiosła mu-
siałby obejmować akty normatywne z zakresu np. prawa oświatowego, podatków 
i świadczeń okołopodatkowych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, ochro-
ny zdrowia, publicznego prawa gospodarczego itd. Te przykłady, choć zawierają-
ce istotniejszy zakres regulacji, wskazują, że mogą to być akty prawne regulujące 
daną sferę dotycząca rzemiosła, ale niepochodzące tylko od ministrów. 

Ustawa o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców nie zawiera 
regulacji dotyczących udziału zrzeszeń przedsiębiorców w opiniowaniu aktów 
normatywnych. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.i.r. do zadań izb rolniczych należy występowa-
nie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu 
terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnic-
twa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowania projektów w tym zakresie. 
Ustawodawca zobowiązał organy administracji rządowej w województwie oraz 
organy samorządu terytorialnego do zasięgnięcia opinii właściwej miejscowo 
izby rolniczej o projekcie aktu prawa miejscowego dotyczącego rolnictwa, roz-
woju wsi i rynków rolnych, z wyłączeniem przepisów porządkowych. Izba rol-
nicza, po otrzymaniu projektu aktu prawnego, ma 14 dni, aby przedstawić swoją 
opinię w stosunku do projektów przesłanych przez organy samorządu teryto-
rialnego. Termin ten wynosi co najmniej 14 dni na zaopiniowanie projektu aktu 
przesłanego przez organy administracji rządowej w województwie715, w każ-
dym przypadku przekazania takiego aktu do zaopiniowania organ administracji 
rządowej zobowiązany jest do wyznaczenia maksymalnego terminu, w trakcie 
którego będzie oczekiwał odpowiedzi. Wyłączenie spod opiniowania przepisów 
porządkowych wydaje się podyktowane szczególnymi delegacjami ustawowy-
mi do ich podjęcia, celem przepisów porządkowych jest natychmiastowe prze-
ciwdziałanie realnym zagrożeniom takich dóbr jak życie, zdrowie itp. Opinii 
udziela zarząd izby716, a nieprzedstawienie stanowiska w wyznaczonym terminie 
uważa się za akceptację przedłożonego projektu. 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o podatku rolnym717 sejmik województwa ma 
obowiązek zasięgnięcia opinii izby rolniczej w przypadku uchwalenia zmiany 
(w odmiennym zakresie niż postanowienia rozporządzenia właściwego mini-
stra) co do zaliczenia niektórych gmin do okręgów podatkowych. 

Opinii izby rolniczej wymaga także podjęcie przez radę gminy uchwały 
w przedmiocie zaliczenia niektórych wsi do innego okręgu podatkowego niż 
określony dla gminy, odmiennie niż zostało to określone w uchwale sejmiku 
województwa i rozporządzeniu właściwego ministra718. 

715 Art. 5a u.i.r.
716 Na zasadzie domniemania z art. 19 ust. 1 u.i.r.
717 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, 

poz. 969 z późn. zm.).
718 Art. 5 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, jednakże taka uchwała nie może spowodować 

zmniejszenia liczby hektarów przeliczeniowych dla tej gminy o więcej niż 1,5%. W doktrynie 
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Przykład opiniowania zawiera ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiej-
skich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu 
Orientacji i Gwarancji Rolnej. Zgodnie z powołanym już jej art. 2 ust. 1 właś-
ciwy minister do spraw rozwoju wsi, w porozumieniu z ministrami właściwy-
mi do spraw fi nansów publicznych, rozwoju regionalnego, pracy i środowiska, 
opracowuje projekt planu rozwoju obszarów wiejskich, po zasięgnięciu opinii 
m.in. izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych i spo-
łeczno-zawodowych organizacji rolników o ogólnokrajowym zakresie działa-
nia. Specyfi ka tego opiniowania nie powoduje wprawdzie naruszenia właściwo-
ści Krajowej Rady Izb Rolniczych, która z mocy art. 38 pkt 2 u.i.r. jest właściwa 
do opiniowania aktów prawnych o zasięgu ogólnokrajowym, ale plan rozwoju, 
mimo jego ogólnokrajowego zasięgu, jest jednak aktem prawa wewnętrznego719, 
wydaje się więc, że i w tym przypadku należałoby zasięgać przede wszystkim 
opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, a nie izb rolniczych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych720 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie, w ja-
kim plan ten ma zmienić przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne, wy-
maga opinii izby rolniczej721.  

Opinii izby rolniczej wymaga podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie 
ustanowienia planu zagospodarowania gruntów wokół zakładu przemysłowego722. 

Opinii izby rolniczej wymaga podjęcie przez sejmik województwa uchwały 
w sprawie podziału obszaru województwa na obwody łowieckie723. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych ma za zadanie opiniowanie projektów aktów 
prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i pro-
gramów polityki rolnej724. Ponadto naczelne lub centralne organy administracji 
rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonaw-
czych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych. Organ prze-
kazujący Krajowej Radzie projekt do zaopiniowania winien wyznaczyć termin 
oczekiwania na zajęcie stanowiska, który nie może być krótszy niż 14 dni od 
dnia doręczenia projektu, a nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie opinii 
uważa się za akceptację przedłożonego projektu725.

podnosi się, że przepisy te są bardzo rzadko stosowane, a opinia izby nie ma charakteru wiążącego; 
por. L. Etel, Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2012, LEX. 

719 Wyrok NSA z dnia 7 marca 2008 r., II GSK 336/07, LEX nr 469726; wyrok WSA 
w Krakowie z dnia 14 marca 2007 r., III SA/Kr 498/06, LEX nr 534612.

720 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

721 Zgody na zmianę przeznaczenia udziela marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii 
izby rolniczej, przy czym procedura ta nie dotyczy zmiany gruntu leśnego stanowiącego własność 
Skarbu Państwa. 

722 Art. 16 ust. 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 
723 Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. 

z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.).
724 Art. 38 pkt 2 u.i.r.
725 Art. 45 u.i.r.
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku rolnym minister właściwy do spraw 
fi nansów publicznych ma obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Izb 
Rolniczych w sprawie wydania w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw rolnictwa i rozwoju wsi rozporządzenia w sprawie zaliczenia każdej gmi-
ny, miasta oraz dzielnicy miasta do jednego z czterech okręgów podatkowych. 

Zgodnie z art. 6 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 
o zmianie innych ustaw726 minister właściwy do spraw rolnictwa, po zasięgnię-
ciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz organizacji rolniczych o zasięgu 
krajowym, określa w drodze rozporządzenia wykaz produktów i grup produk-
tów, minimalną roczną wielkość produkcji towarowej oraz minimalną liczbę 
członków grupy, biorąc pod uwagę powołane w tym przepisie kryteria.

Ustawodawca również wobec organizacji pracodawców przewidział opinio-
wanie aktów prawnych. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.o.p. reprezentatywna727 organizacja pracodawców 
ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie praw 
i interesów związków pracodawców, z wyjątkiem założeń projektu budżetu 
państwa oraz projektu ustawy budżetowej, które opiniowane są w odrębnym 
trybie728. Temu prawu odpowiada obowiązek organów władzy ustawodawczej, 
administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do zapewnienia 
organizacjom pracodawców wykonywania tego uprawnienia na równych pra-
wach ze związkami zawodowymi729. W razie odrzucenia opinii organizacji pra-
codawców właściwy organ administracji publicznej informuje o tym pisemnie 
organizację, która może przedstawić swoje stanowisko co do odrzucenia opinii 
właściwej komisji sejmowej, senackiej lub komisji organu stanowiącej jednostki 
samorządu terytorialnego730. 

Reprezentatywna organizacja pracodawców ma prawo opiniowania doku-
mentów konsultacyjnych Unii Europejskiej, w szczególności białych ksiąg731, 

726 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 
o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).

727 W rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno- 
-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 z późn. 
zm.).

728 Podnosi się przy tym, że sam tryb konsultacji założeń oraz projektów aktów prawnych 
w ramach Trójstronnej Komisji nie wyczerpuje obowiązku zasięgnięcia opinii organizacji 
pracodawców w trybie art. 16 u.o.p.; por. E. Wronikowska, Uprawnienia Trójstronnej Komisji do 
Spraw Społeczno-Gospodarczych, PiZS 2002, nr 5, s. 20. Ponadto obowiązek opiniowania może 
także obejmować umowy międzynarodowe; por. K.W. Baran, Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, 
Warszawa 2010, s. 377. 

729 Art. 16 ust. 2 u.o.p.
730 K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 377–378. 
731 Biała księga jest wyrazem deklarowanej polityki Komisji Europejskiej w pewnej dziedzinie 

i ma na celu przeprowadzenie szerokich konsultacji z różnymi zainteresowanymi środowiskami; 
por. S. Biernat, Tworzenie prawa Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia 
systemowe, pod red. J. Barcza, Warszawa 2002, s. 224. 
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zielonych ksiąg732 i komunikatów oraz projektów aktów prawnych733 Unii Euro-
pejskiej w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców. Temu upraw-
nieniu odpowiada obowiązek organów władzy i administracji państwowej do 
kierowania tych dokumentów organom organizacji pracodawców, na, jak wy-
raźnie wynika z nakazu ustawowego, odpowiedni adres elektroniczny, wskaza-
ny przez właściwy organ statutowy związku734.

Na uwagę zasługuje kolejne uprawnienie reprezentatywnej organizacji pra-
codawców. Zgodnie z art. 16 u.o.p. ma prawo występowania z wnioskami o wy-
danie lub zmianę ustawy albo innego aktu prawnego w zakresie spraw objętych 
zadaniami organizacji pracodawców. Takie wnioski kierowane są do posłów lub 
do prezydenta, Senatu bądź Rady Ministrów (organów mających prawo inicja-
tywy ustawodawczej), a wnioski dotyczące innych aktów prawnych – do orga-
nów uprawnionych do ich wydania. Zgodnie z art. 16 ust. 3 u.o.p. tylko organ 
państwowy, do którego został skierowany wniosek, jest obowiązany, w terminie 
30 dni, przedstawić organizacji pracodawców swoje stanowisko, a w razie nega-
tywnego stanowiska – także jego uzasadnienie735. Takiego obowiązku nie mają 
posłowie, którzy mogą zignorować wniosek organizacji pracodawców. 

Jak zostało to przedstawione, obowiązujące ustawodawstwo różnorodnie 
reguluje zakres i tryb opiniowania aktów prawnych, różnicując uprawnienia 
poszczególnych organizacji samorządowych w związku z odmiennymi, często 
tworzonymi na potrzeby konkretnego typu organizacji, kryteriami (np. syme-
tryczność uprawnień związku zawodowego i organizacji pracodawców). Nie-
mniej nawet tak wypracowane tryby nie gwarantują realnego wpływu organiza-
cji na tok prawodawczy. 

Wypracowanie właściwej ścieżki legislacyjnej zapewniającej realny wpływ 
samorządu gospodarczego na treść aktów prawnych nie jest rzeczą łatwą. 

Tryb ten winien bowiem uwzględniać podział kompetencji prawodawczych 
organów władzy publicznej, zgodnie z którym wydanie bądź uchwalenie każ-
dego aktu prawnego należy do kompetencji danego podmiotu i tej kompetencji 
nie można przenosić. Zapewnienie jednak tylko marginalnego wpływu samo-
rządu gospodarczego opartego na prawie do przedkładania opinii, które mogą 
być całkowicie nieuwzględnione, skutkowałoby fasadowością takiego zadania 
samorządu. 

732 Zielona księga jest dokumentem przedstawiającym możliwości rozwiązania pewnych 
aktualnych problemów Unii Europejskiej, ma również na celu przeprowadzenie szerokich 
konsultacji z różnymi zainteresowanymi środowiskami; por. ibidem, s. 224. 

733 Z wykładni gramatycznej tego przepisu wynika, że obowiązek opiniowania dotyczy 
projektów wszystkich aktów prawnych, niezależnie od ich mocy wiążącej, a więc rozporządzeń 
i dyrektyw. Tylko akty niemające charakteru aktów prawnych są wyłączone spod opiniowania (np. 
zalecenia lub rezolucje). 

734 Art. 16 u.o.p.
735 Wydaje się, że także od organu samorządu terytorialnego należy wymagać takiego samego 

zachowania jak wobec innych organów państwowych; odmiennie zob. K.W. Baran, Zbiorowe..., 
s. 382. 
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Można zaproponować szersze stosowanie istniejącego już od ponad 30 lat 
trybu rozwiązywania sporów pomiędzy społeczno-zawodowymi organizacjami 
rolników i organami administracji publicznej. 

Tryb ten polega na możliwości przedstawienia przez te organizacje organom 
administracji rządowej i samorządu terytorialnego i innym organizacjom powo-
łanym do wykonywania zadań na rzecz rolnictwa wniosków, opinii, postulatów 
lub żądań w zakresie spraw dotyczących kształtowania i realizacji polityki rol-
nej i społecznej. Jeżeli w trakcie jednego miesiąca nie nastąpi ustosunkowanie 
się do tak przedstawionych postulatów (żądań, wniosków lub opinii) lub nie 
zostanie wyznaczony termin ustosunkowania się, albo też odpowiedź nie będzie 
satysfakcjonowała organizacji rolniczej, ma ona prawo wniesienia sprzeciwu 
do organu administracji lub organu organizacji wyższego stopnia. W przypadku 
gdy i to nie przyniesie rozwiązania, organizacja społeczno-zawodowa rolników 
może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przez komisję w składzie 
sześciu członków, powołanych w równej liczbie przez organizację rolniczą 
i przez stronę przeciwną. Jeżeli komisja ta nie wypracuje porozumienia lub nie 
zostanie ono przyjęte przez obie strony, każda z nich ma prawo poddać spór pod 
rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu społecznego przy sądzie rejonowym, w któ-
rym dokonano rejestracji organizacji rolników. Wprawdzie kolegium to wydaje 
orzeczenie rozstrzygające spór, ale organizacja rolnicza niezadowolona ze spo-
sobu rozstrzygnięcia może podjąć akcję protestacyjną736. 

Można również zaproponować rozwiązanie polegające na wprowadzeniu na-
stępującej uniwersalnej ścieżki legislacyjnej: 

a) zobowiązaniu organu władzy publicznej (np. ministra przygotowującego 
projekt ustawy lub rozporządzenia) do zwrócenia się o opinię organizacji 
samorządu gospodarczego; 

b) wyznaczeniu określonego terminu do zajęcia stanowiska co do projektu 
aktu; 

c) obowiązku organu władzy publicznej albo uwzględnienia stanowiska 
organizacji samorządu, albo pisemnego poinformowania o odmowie 
uwzględnienia stanowiska tejże organizacji; 

d) w przypadku odmowy uwzględnienia stanowiska samorządu umożliwie-
nia danej organizacji sformułowania projektu przepisu lub przepisów 
prawnych obejmujących nieuwzględnienie jego stanowiska;  

e) obowiązku właściwego organu władzy publicznej do zajęcia stanowiska 
co do projektu przepisu (przepisów) zgłoszonego przez organizację sa-
morządu; 

f) prawa do zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego nieuwzględnionego 
przez organ władzy publicznej przepisu (przepisów); 

g) orzeczenie Trybunału kończyłoby proces zasięgania stanowiska organi-
zacji samorządu. 

736 Art. 6–9 u.o.s.z.r.
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Przedstawiona procedura niewątpliwie wydłużyłaby sam proces legislacyj-
ny, ale z drugiej strony wprowadzenie terminów do podjęcia określonych czyn-
ności (np. trzydziestodniowych na zajęcie stanowiska przez ministra i zajęcia 
stanowiska przez samorząd) nie wydłużałoby tego procesu ponad akceptowalny 
okres. Ponadto bardziej chronioną wartością powinno być stanowienie prawa 
akceptowalnego, zrozumiałego i prawidłowo regulującego daną materię niż czas 
uchwalania takiego aktu.  

Przedstawiona propozycja ma charakter wniosku de lege ferenda. Zakres 
kognicji Trybunału Konstytucyjnego określony w art. 188–189 Konstytucji RP 
oraz w art. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym737 nie pozwala na wykony-
wanie przez Trybunał w proponowanym zakresie. Jeżeli jednak zaproponowane 
rozwiązanie byłoby rozważane, to wówczas sam zakres zaskarżenia winien eli-
minować zbędne angażowanie Trybunału Konstytucyjnego w proces legislacyj-
ny. Można zaproponować, że Trybunał tylko wówczas objąłby swoją kognicją 
daną sprawę, gdyby brak uwzględnienia proponowanego przez samorząd prze-
pisu naruszał zasady konstytucyjne. 

Celem zaproponowanego rozwiązania powinno być nie tyle powiązanie go 
z obowiązkiem organów do przedkładania projektów aktów do opiniowania, ile 
przede wszystkim z obowiązkiem respektowania stanowiska zajętego przez or-
gany samorządu gospodarczego. To respektowanie stanowiska samorządu może 
zaś przybrać różną formę: począwszy od wpisania w proces legislacyjny obo-
wiązku uzyskania uzgodnienia projektu aktu, poprzez uzyskanie „pozytywnej” 
opinii, a na obowiązku ustosunkowania się do opinii samorządu zawodowego 
skończywszy. 

8.7. Ustalanie zasad tworzenia izb dwustronnych 

Interesującą konstrukcję zadania publicznego zawiera art. 12 u.i.g. Przepis ten 
nakłada na Krajową Izbę Gospodarczą następujące uprawnienia: 

a) prawo inicjowania tworzenia na terytorium Polski dwu- lub wielostronnej 
izby gospodarczej; 

b) prawo do określania wymaganej liczby członków założycieli do utworze-
nia takiej izby; 

c) prawo złożenia przez KIG wniosku do KRS-u o dokonanie wpisu dwu- 
lub wielostronnej izby gospodarczej do tego rejestru. 

Przedstawione uprawnienia trudno jednoznacznie zakwalifi kować. Nie-
wątpliwie przekazanie przez ustawodawcę prawa do ustalania zasad tworzenia 
odrębnych osób prawnych jest pozbyciem się uprawnień przez władzę wyko-
nawczą lub nawet sięga zakresu władzy ustawodawczej. Niewątpliwie opisany 

737 Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 
z późn. zm.).
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zakres zadań został sprywatyzowany na rzecz KIG i, jak to zostanie w dalszej 
części tego podrozdziału przedstawione, prywatyzacja ta ma charakter pełny. 

Dwustronne lub wielostronne izby gospodarcze to odrębne osoby prawne, 
których członkami są polscy przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy zagraniczni. 
Polski system prawny zasadniczo oparty jest na normatywnym systemie two-
rzenia osób prawnych. System ten opiera się na założeniu, że to ustawodawca 
(prawodawca) wydaje akt normatywny regulujący generalnie sposób tworzenia 
i przesłanki utworzenia osoby prawnej738. Jeżeli założyciele spełnią wymagane 
ustawą przesłanki, to wówczas powstaje osoba prawna. 

Inny system tworzenia osób prawnych to system koncesyjny, zgodnie z któ-
rym, aby utworzyć osobę prawną, wymagana jest zgoda organu administracji 
państwowej. W tym systemie również akt normatywny reguluje zasady i tryb 
tworzenia osoby prawnej, ale utworzenie takiej osoby wymaga zezwolenia or-
ganu administracyjnego739. 

Kolejny system tworzenia osób prawnych to system aktów organów państwa. 
Zgodnie z tym sposobem utworzenie osoby prawnej następuje mocą odrębnego 
i indywidualnego aktu normatywnego organów państwa740 (uchwałodawczych 
lub wykonawczych). 

O ile utworzenie takiej osoby prawnej jak izba gospodarcza niewątpliwie 
powinno być kwalifi kowane do systemu normatywnego tworzenia osób praw-
nych, o tyle tworzenia izb dwustronnych (wielostronnych) zaliczyć się do tego 
systemu nie da. 

To KIG na wniosek przedsiębiorców wszczyna procedurę powstania od-
rębnej osoby prawnej (izby dwustronnej). Posiadając wyłączne prawo do zai-
nicjowania procedury utworzenia odrębnej osoby prawnej, KIG zachowuje się 
jak organ posiadający niesymetryczne uprawnienia wobec przedsiębiorców. 
Przedsiębiorcy nie mają żadnych instrumentów prawnych pozwalających na 
zobowiązanie KIG do zainicjowania procedury utworzenia dwustronnej izby 
gospodarczej, a samo wszczęcie tej procedury przez KIG ma charakter władzy 
dyskrecjonalnej741.  

Przy tworzeniu izb dwustronnych samo zainicjowanie, wszczęcie procedury 
utworzenia takiej izby zależy do KIG. Prezydium KIG ustaliło tryb inicjowania 
tworzenia na terytorium Polski dwustronnych i wielostronnych izb gospodar-
czych742. 

738 A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 234–235. 
739 Ibidem, s. 234. 
740 Ibidem. 
741 Art. 12 ust. 1 zdanie 1 u.i.g. ma następującą treść: „Krajowa Izba Gospodarcza może zaini-

cjować, na wniosek przedsiębiorców, tworzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwu- lub 
wielostronnych izb gospodarczych”. 

742 Uchwała Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 21 listopada 2002 r., nr 41/11/2002 
w sprawie trybu inicjowania tworzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwu- lub 
wielostronnych izb gospodarczych i określania liczby założycieli tych izb, zwana dalej w skrócie 
„uchwałą nr 41/11/2002”. 
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Wszczęcie procedury następuje z chwilą złożenia do KIG przez komitet za-
łożycielski przyszłej izby wniosku o zainicjowanie procedury utworzenia izby, 
a także projektu statutu i listy założycieli wraz z nazwami państw, w których 
założyciele mają siedziby (miejsca zamieszkania). Dokumenty te przekazywane 
są do zaopiniowania pod względem zasadności tworzenia do Biura Współpracy 
z Zagranicą KIG i pod względem legalności do Centrum Informacji i Usług 
Prawnych743. 

Następnie na podstawie tych dokumentów, przedłożonych przez komitet 
założycielski, i na podstawie opinii, Prezydium KIG może w drodze uchwały 
wyrazić zgodę na utworzenie izby dwu- lub wielostronnej i określić zasady jej 
utworzenia. 

Podstawowe warunki tworzenia wymienionych wyżej izb są następujące: 
1) Prezydium KIG nie wyraża zgody na utworzenie kolejnej izby dwu- lub 

wielostronnej, jeżeli izba dwu- lub wielostronna zrzeszająca podmioty 
polskie i zagraniczne z danego kraju lub danych krajów już została zało-
żona, ale od tej zasady przewidziano dwa wyjątki: 
a) w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach Prezydium KIG może 

wyrazić zgodę na utworzenie izby dwustronnej z udziałem podmio-
tów z kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania za-
łożyciele izb wielostronnych utworzonych na podstawie wcześniej 
zaakceptowanych wniosków,

b) w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Prezydium KIG może 
wyrazić zgodę na utworzenie izb o charakterze międzyregionalnym, 
zrzeszających polskie i zagraniczne podmioty z konkretnych miast, 
regionów geografi cznych lub administracyjnych744;

2) w przypadku złożenia większej liczby wniosków o utworzenie izb z po-
krywającym się w całości lub części zasięgiem krajów pochodzenia pod-
miotów założycieli, Prezydium KIG będzie rozpoznawać wniosek zło-
żony najwcześniej, sugerując pozostałym wnioskodawcom przystąpienie 
do pierwszej inicjatywy powołania izby;

3) uchwała Prezydium KIG akceptująca wniosek musi określać nazwy 
państw, w których mają swoje siedziby lub miejsca zamieszkania zało-
życiele, a także ustalać okres ważności akceptacji takiego wniosku i zo-
bowiązać komitet założycielski danej izby lub osoby upoważnione do 
działania w imieniu założycieli do współpracy w zakresie przygotowa-
nia tekstu wniosku o zarejestrowanie izby oraz utrzymywania kontaktu 
i współpracy pomiędzy komitetem założycielskim a Prezydium KIG i ko-
misjami KIG;  

4) minimalna liczba założycieli dla izb dwustronnych wynosi: 

743 § 1 ust. 1 uchwały nr 41/11/2002.
744 § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a i b uchwały nr 41/11/2002.
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a) co najmniej 50 podmiotów dla izb dwustronnych zakładanych z pod-
miotami z państw graniczących z Polską745, przy czym co najmniej 
25 podmiotów powinny stanowić podmioty polskie uprawnione do 
tworzenia izb gospodarczych, 

b) co najmniej 20 podmiotów dla izb dwustronnych zakładanych z pod-
miotami z pozostałymi państwami, przy czym co najmniej 10 pod-
miotów powinny stanowić podmioty polskie uprawnione do tworze-
nia izb gospodarczych,

c) co najmniej 20 podmiotów dla izb gospodarczych zakładanych 
w przypadku opisanych w pkt 1b, przy czym co najmniej 10 podmio-
tów powinny stanowić podmioty polskie uprawnione do tworzenia izb 
gospodarczych746; 

5) minimalna liczba założycieli dla izb wielostronnych powinna wynosić 
co najmniej po 10 założycieli z każdego kraju, przy czym liczba polskich 
założycieli nie może być mniejsza niż połowa ogólnej liczby założycieli 
izby wielostronnej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezy-
dium KIG może wyrazić zgodę na utworzenie izby wielostronnej, w któ-
rej minimalna liczba założycieli z każdego kraju będzie wynosiła mniej 
niż 10747; 

6) Biuro Współpracy z Zagranicą KIG przygotowuje tekst wniosku o zareje-
strowanie izby, we współpracy z komitetem założycielskim lub osobami 
upoważnionymi do działania w imieniu założycieli, polegającej w szcze-
gólności na przedstawieniu niezbędnych do sporządzenia wniosku da-
nych, oraz przygotowuje we własnym zakresie wszystkie wymagane 
załączniki i pozostałe dokumenty; uzyskuje na takim wniosku podpisy 
upoważnionych przedstawicieli KIG; Biuro Współpracy z Zagranicą jest 
właściwe odnośnie do wszystkich spraw związanych z utrzymaniem póź-
niejszych kontaktów i współpracą z zarejestrowanymi izbami dwu- i wie-
lostronnymi.

Prawo określenia liczby członków założycieli do utworzenia izby dwustron-
nej pozwala na nieograniczony zakres wywierania wpływu na możliwość utwo-
rzenia dwustronnej lub wielostronnej izby. Krajowa Izba Gospodarcza nie ma 
bowiem żadnych ustawowych ograniczeń co do wskazania wymaganej liczby 
założycieli. Takie uprawnienie ma charakter wykonywania władczej funkcji wo-
bec założycieli. Polski system prawny zasadniczo opiera się na normatywnym 
systemie tworzenia osób prawnych. Przepisy ustaw określają minimalną liczbę 
założycieli izb gospodarczych, cechów, izb rzemieślniczych, związków praco-
dawców, konfederacji i federacji związków pracodawców, organizacji samorzą-
du zawodowego przedsiębiorców, spółek prawa handlowego, spółdzielni itd., 
a tym samym przekazanie KIG wyłącznego prawa do ustalania w każdym przy-

745 Federacja Rosyjska, Republika Litwy, Republika Białorusi, Republika Ukrainy, Republika 
Słowacka, Republika Czeska, Republika Federalna Niemiec. 

746 § 1 ust. 2 pkt 4 uchwały nr 41/11/2002.
747 § 1 ust. 2 pkt 5 uchwały nr 41/11/2002.
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padku wymaganej liczby założycieli izb dwustronnych (wielostronnych) stano-
wi w istocie przekazanie ustawowo KIG funkcji wykonywanej przez władzę 
ustawodawczą. Nie powinno więc budzić wątpliwości, że opisywane zadanie 
ma charakter zadania publicznego. 

Kolejne z wymienionych uprawnień to prawo do złożenia przez KIG wnios-
ku przygotowywanego przez założycieli dwustronnej izby do sądu rejestrowego 
o dokonanie wpisu dwustronnej lub wielostronnej izby do KRS-u. 

8.8. Czynności kontrolne 

Zgodnie z art. 12 ust. 5 u.r. Związek Rzemiosła Polskiego pełni funkcje związku 
rewizyjnego wobec spółdzielni rzemieślniczych. Celem związku rewizyjnego 
jest zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom rzemieślniczym pomocy 
w ich działalności statutowej748. 

Do zadań związku rewizyjnego należy:
1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych w Związku Rzemiosła Polskiego 

spółdzielni rzemieślniczych;
2) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spółdzielni działalności instruktażo-

wej, doradczej, kulturalno-oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej;
3) reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni rzemieślniczych wo-

bec organów administracji państwowej i organów samorządu terytorial-
nego;

4) reprezentowanie zrzeszonych spółdzielni rzemieślniczych za granicą;
5) inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami rzemieślni-

czymi oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi. 
Zgodnie z art. 36 § 8 Prawa spółdzielczego przedstawiciel Związku Rze-

miosła Polskiego może uczestniczyć z głosem doradczym w walnym zgroma-
dzeniu spółdzielni rzemieślniczej zrzeszonej w tym Związku, a także ma prawo 
zwołać walne zgromadzenie spółdzielni rzemieślniczej749. Związek Rzemiosła 
Polskiego może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni rzemieślniczej w stan 
likwidacji750. 

Wprawdzie przedstawione procedury zawierają postępowania sprawdza-
jące rzeczywistą działalność podmiotu i nie kończą się podejmowaniem żad-
nych działań władczych, niemniej sama możliwość przeprowadzania kontroli 
u przedsiębiorców winna być traktowana jako wykonywanie zadania publiczne-
go we własnym imieniu tejże organizacji.  

Dodatkowo należy wspomnieć o Polskiej Izbie Ubezpieczeń, która została 
ustanowiona w 1995 r. przez ustawodawcę jako izba z obligatoryjnym człon-

748 Art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. 
Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.). 

749 Art. 39 § 5 Prawa spółdzielczego.
750 Art. 114 Prawa spółdzielczego. 
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kostwem wszystkich ubezpieczycieli. Celem jej powołania, jak podnosi się 
w doktrynie, było zapewnienie wzajemnej kontroli członkom tej izby, skutkują-
ce ograniczeniem oportunistycznych zachowań uczestników rynku ubezpieczeń 
oraz przeciwdziałające rezultatom tzw. free ridingu751. Jednak również Polska 
Izba Ubezpieczeń nie ma żadnych uprawnień władczych w zakresie kontroli, 
tak jak w ogóle jest pozbawiona uprawnień władczych wobec zakładów ubez-
pieczeń752. 

8.9. Wystawianie karnetów ATA i innych
dokumentów w obrocie gospodarczym
z zagranicą przez Krajową Izbę Gospodarczą

Karnet ATA jest specjalnym międzynarodowym dokumentem celnym, który 
umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów, wywożonych w celach 
akwizycyjnych i wystawienniczych, a także wyposażenia zawodowego753. Sto-
sowanie karnetu ATA754 eliminuje procedurę celną związaną z odprawą cza-
sową, a użytkownik tego dokumentu nie musi wypełniać dokumentu SAD755, 
deklaracji celnych oraz składać depozytów na wszystkich przekraczanych gra-
nicach756. Prawo do wydawania tych karnetów ma KIG, która dodatkowo pełni 
także funkcję krajowego zrzeszenia gwarantującego w systemie ATA757. 

751 Free riding to znany w ekonomii tzw. efekt gapowicza, polegający na korzystaniu z dóbr lub 
usług w stopniu przewyższającym udział tego podmiotu w kosztach ich wytworzenia. W pewnym 
momencie zabraknie wówczas takich dóbr dla wszystkich.

752 R. Jakubowski, Samorząd ubezpieczeniowy – korporacja prawa publicznego czy grupa 
interesu? [w:] Samorząd gospodarczy i zawodowy w procesie powstawania ładu rynkowego 
w Polsce, pod red. B. Klimczak, Wrocław 2001, s. 313–324.

753 Za: http://www.kig.pl/karnety-ata-legalizacja-doradztwo-certyfi kacja/2261-karnety-ata.html
(dostęp: 25 października 2013 r.).

754 ATA to skrót Admission Temporaire – Temporary Admission.
755 Jednolity dokument administracyjny (Single Administrative Document – SAD) to uniwersalny 

statystyczny dokument celny, który jest wykorzystywany w międzynarodowym obrocie towarowym 
w odniesieniu do procedur wywozowych, przywozowych oraz procedury tranzytowej. Pełni on 
funkcje wniosku o wszczęcie postępowania celnego. Dokument ten został ustanowiony Konwencją 
z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD). 

756 Podstawą prawną dla stosowania karnetów ATA są Konwencja celna w sprawie karnetu ATA 
dla odprawy warunkowej towarów (konwencja ATA) sporządzona w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 
r. (Dz.U. z 1969 r. Nr 30, poz. 242) oraz Konwencja dotycząca odprawy czasowej sporządzona 
w Stambule dnia 26 czerwca 1990 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 14, poz. 61, i Dz.U. z 2002 r. Nr 198, 
poz. 1668). Karnet ATA stosowany jest tylko przy przekraczaniu granic państw zrzeszonych w tym 
systemie, a takich jest tylko ponad 70. 

757 Taką funkcję pełnią we wszystkich krajach, które przystąpiły do konwencji ATA, krajowe 
izby gospodarcze. Obowiązkiem zrzeszenia gwarantującego jest zagwarantowanie poręczenia 
władzom celnym kraju, w którym ma swoją siedzibę, zapłaty sumy należności przywozowych 
i innych sum należnych w razie nieprzestrzegania warunków ustalonych dla odprawy warunkowej 
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Kolejnym zadaniem publicznym wykonywanym przez KIG jest legalizacja 
dokumentów handlowych i eksportowych758. W przypadku gdy partner zagra-
niczny przedsiębiorcy zarejestrowanego w Polsce wymaga zalegalizowania do-
kumentu handlowego, KIG uwierzytelnia taki dokument. Krajowa Izba Gospo-
darcza legalizuje następujące dokumenty: a) dokumenty handlowe i eksportowe, 
m.in. faktury, deklaracje, specyfi kacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia 
inne niż przysięgłe; b) dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury trans-
portowe i inne dokumenty związane z przewozem; c) świadectwa wydane przez 
urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową; d) świadectwa i zaświad-
czenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samo-
rządu terytorialnego; e) poświadczenia za zgodność z okazanymi oryginałami 
kopii i kserokopii dokumentów handlowych i eksportowych; f) poświadczenia 
świadectw pochodzenia wystawionych przez urząd celny uwarunkowanych 
wymogami kraju odbiorcy towaru. Krajowa Izba Gospodarcza uprawniona jest 
do: a) wystawiania, na podstawie świadectw pochodzenia wystawionych przez 
urząd celny, dodatkowego świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towa-
rów na formularzach KIG, jeśli zagraniczny odbiorca towaru żąda wystawienia 
takiego świadectwa w związku z realizacją płatności za towar; b) wystawiania 
świadectwa niepreferencyjnego pochodzenia towarów na dostawy fi nansowa-
ne z funduszy zewnętrznych; c) wydawania zaświadczenia o statusie prawnym 
podmiotu gospodarczego, jego przedmiocie działalności i zasadach reprezenta-
cji oraz innych podstawowych okolicznościach związanych z prowadzoną dzia-
łalnością; d) wydawania zaświadczenia o następstwie prawnym oraz wszelkich 
innych okolicznościach powodujących przejście praw i obowiązków; e) wysta-
wiania zaświadczenia/certyfi katu o zaistnieniu okoliczności mogących stanowić 
podstawę do zwolnienia od odpowiedzialności kontraktowej.

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej 
przez niego liczbie egzemplarzy plus jeden egzemplarz dodatkowy, przeznaczo-
ny do dokumentacji, który pozostaje w KIG. Wszystkie egzemplarze dokumen-
tów przedłożonych do legalizacji powinny zawierać oryginalne podpisy osób 
uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa. Przy legalizacji niezbędne 
jest dostarczenie do KIG dokumentów rejestracyjnych przedsiębiorcy. 

Kolejnym zadaniem publicznym KIG jest legalizacja świadectw pochodze-
nia towarów (certifi cates of origin). Takie świadectwo jest dokumentem wysta-
wianym przez organy administracji rządowej759. Przepisy celne wielu państw 
pozaeuropejskich wymagają, by dokumenty eksportowe, w tym szczególnie 

lub tranzytu towarów, przywiezionych do danego kraju na podstawie karnetów ATA, wydanych 
przez odpowiednie zrzeszenie wydające. Zrzeszenie gwarantujące jest zobowiązane do zapłaty 
tych sum łącznie i solidarnie z osobami, od których należy się zapłata sum wyżej wymienionych 
(art. 6 ust. 1 konwencji ATA). 

758 Wszystkie informacje dotyczące legalizacji pochodzą ze strony internetowej KIG http://
www.kig.pl/fi les/BLCA/Artykuly/Artykul%20Legalizacja%20dokumentow%20handlowych%20
i%20eksportowych.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).

759 Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 z późn. 
zm.) taki dokument wystawiają organy celne na pisemny wniosek eksportera lub nadawcy towaru. 
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świadectwa pochodzenia towarów, były potwierdzane przez izby gospodarcze 
kraju producenta/producentów. W Polsce taką instytucją jest Krajowa Izba Go-
spodarcza – Biuro Legalizacji, Certyfi kacji i Karnetów ATA. Świadectwa po-
chodzenia eksportera są potwierdzane przez KIG na podstawie: a) złożonego 
przez eksportera wniosku o legalizację świadectwa pochodzenia podpisanego 
przez upoważnione osoby, b) oryginału świadectwa pochodzenia urzędu celnego 
i jego kserokopii, która pozostaje w dokumentacji KIG, c) kserokopii dokumen-
tu importera, z którego wynika potrzeba legalizacji świadectwa przez KIG760.

Krajowa Izba Gospodarcza wystawia także dodatkowe świadectwa pocho-
dzenia towaru; może wystawiać świadectwa pochodzenia na własnym formu-
larzu, jako dodatkowe zaświadczenia o pochodzeniu, ale jedynie w ściśle okre-
ślonych i uzasadnionych przypadkach. Głównie jest to związane z wymogami 
zagranicznych partnerów zapisanymi w dokumentach handlowych, np. w kon-
traktach czy akredytywach bankowych761. 

Krajowa Izba Gospodarcza może również wystawiać dokumenty dotyczące 
statusu prawnego przedsiębiorcy lub innych prawnych aspektów prowadzonej 
działalności gospodarczej. Takie uwierzytelnienie informacji o przedsiębiorcy 
często jest wymagane przez zagranicznych przedsiębiorców i wiąże się z udzia-
łem polskich fi rm w międzynarodowych postępowaniach przetargowych lub 
łączy się z procedurami wymagającymi wykazania następstwa prawnego lub 
z konieczności wykazania podstaw do zwolnienia od odpowiedzialności kon-
traktowej762.

Czynności legalizacyjne dokumentów handlowych na potrzeby obrotu za-
granicznego wykonują również inne izby gospodarcze, bazując na procedurach 
wypracowanych przez KIG763. 

8.10. Zawieranie porozumień z zakresu zbiorowego
prawa pracy 

Zgodnie z art. 17 u.o.p. związki pracodawców uczestniczą w prowadzeniu roko-
wań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz w zawieraniu 

760 Wszystkie informacje dotyczące legalizacji świadectw pochodzenia towarów pochodzą 
ze strony internetowej KIG: http://www.kig.pl/fi les/BLCA/Artykuly/N%20Artykul%20
Legalizacja%20swiadectw%20pochodzenia%20towaru.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).

761 Informacje pochodzą ze strony internetowej KIG: http://www.kig.pl/fi les/BLCA/
Artykuly/N%20Artyku%C5 %82%20Swiadectwo%20pochodzenia%20towaru.doc (dostęp: 25 
października 2013 r.).

762 Informacje pochodzą ze strony internetowej KIG: http://www.kig.pl/fi les/BLCA/
Artykuly/N%20Artyku%C5%82%20Zaswiadczenia%20i%20certyfikaty%20Krajowej%20
Izby%20Gospodarczej.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).

763 Z.W. Puślecki, Zadania izb przemysłowo-handlowych w nawiązywaniu kontaktów 
handlowych z podmiotami zagranicznymi [w:] Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo- 
-handlowych w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, Poznań 2012, s. 101–108. 
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innych porozumień w zakresie objętym zadaniami statutowymi tych organizacji 
oraz na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Żadna inna omawiana 
organizacja samorządu gospodarczego nie ma takiego uprawnienia. 

Te zadania zostały zaliczone do zadań publicznych z tego powodu, że porozu-
mienia zawierane z zakresu zbiorowego prawa pracy (w szczególności układów 
zbiorowych pracy) są źródłem prawa obowiązującego nie tylko strony takiego 
układu/porozumienia, lecz także każdego pracownika oraz pracodawcę objętego 
tym układem, a dodatkowo osoby świadczące pracę na podstawie umów prawa 
cywilnego oraz emerytów lub rencistów. Nie można ograniczyć np. układu zbio-
rowego pracy tylko do członków związku zawodowego uczestniczącego w jego 
zawarciu764. Co więcej, zbiorowy układ pracy może zawierać regulację nie tylko 
korzystniejszą niż bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególno-
ści prawa pracy), ale i odmienne od tych przepisów765. Jest to więc specyfi czne 
źródło prawa, niewyrażone wprost w art. 87 Konstytucji RP766. 

W doktrynie podnosi się, że uprawnienia organizacji pracodawców do za-
wierania porozumień z zakresu zbiorowego prawa pracy stanowią realizację 
konstytucyjnej zasady dialogu społecznego767. 

Organizacje pracodawców mogą zawierać porozumienia zasadniczo we 
wszystkich kwestiach dotyczących warunków zatrudniania, a w szczególności 
w zakresie: a) ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, b) stosowania po-
nadzakładowego układu zbiorowego768, c) zawieszenia stosowania ponadzakła-
dowego układu zbiorowego pracy769, d) sporów zbiorowych770, d) porozumień 
obejmujących godzenie interesów pracowników, pracodawców oraz dobra pub-
licznego, e) porozumień dotyczących osiągania i zachowania pokoju społecz-
nego771.  

Spośród wskazanych porozumień największe znaczenie ma ponadzakłado-
wy układ zbiorowy pracy, który przede wszystkim określa warunki, jakim po-
winna odpowiadać treść stosunku pracy bez naruszania praw osób trzecich, oraz 

764 K. Jaśkowski [w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy, t. I, Komentarz, pod red.
K. Jaśkowskiego, Warszawa 2009, s. 674.

765 Por. wyrok SN z dnia 10 października 2003 r., I PK 313/02, OSNP 2004, nr 19, poz. 
333; wyrok SN z dnia 6 lutego 2006 r., III PK 114/05, OSNP 2007, nr 1–2, poz. 2. Inaczej 
A.M. Świątkowski [w:] Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 968.

766 K. Jaśkowski, Kodeks..., s. 45; G. Goździewicz [w:] W. Muszalski, Kodeks pracy. 
Komentarz, art. 240, nb 5, Warszawa 2000, s. 969–970; uchwała SN z dnia 24 czerwca 1998 r., 
III ZP 14/98, OSNAPiUS 1998, nr 4, poz. 705.

767 Zasada ta została wyrażona w art. 20 Konstytucji RP oraz w art. 59 ust. 2 Konstytucji RP; 
K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 207, 383. 

768 Art. 241 k.p. w związku z art. 238 § 2 pkt 1 k.p. 
769 Art. 241 k.p.; co do możliwości zawieszenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy, 

por. K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 217.
770 Art. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, 

poz. 236 z późn. zm.). 
771 Art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
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wzajemne zobowiązania stron układu, w tym te dotyczące stosowania układu 
i przestrzegania jego postanowień772. 

Zgodnie z art. 241 k.p. ponadzakładowy układ pracy zawiera tylko ta or-
ganizacja pracodawców, w skład której bezpośrednio wchodzą pracodawcy 
(związek pracodawców), nawet jeżeli taki związek byłby członkiem federacji 
lub konfederacji pracodawców773. Z wnioskiem o wszczęcie rokowań mających 
na celu zawarcie ponadzakładowego układu zbiorowego pracy może wystąpić 
ze strony pracodawców tylko właściwy statutowo organ organizacji pracodaw-
ców, podejmujący te czynności w imieniu zrzeszonych w niej pracodawców774. 
Zawarcie układu następuje na podstawie rokowań, przy czym zasadniczo samo 
przystąpienie do rokowań jest fakultatywne, poza wyjątkami zawartymi w ko-
deksie pracy775. W doktrynie podnosi się, że organizacja pracodawców ma obo-
wiązek podjęcia rokowań na wniosek związku zawodowego, ale nie odwrotnie. 
W razie braku podjęcia rokowań z inicjatywy organizacji pracowników przepisy 
nie nakładają sankcji na związek pracodawców776. 

W przypadku podziału lub połączenia organizacji pracodawców będącej 
stroną ponadzakładowego układu zbiorowego pracy prawa i obowiązki takiej 
organizacji przechodzą na rzecz nowo utworzonych organizacji777. Istotne jest 
przy tym wskazanie, że taki ponadzakładowy układ zbiorowy pracy obowiązuje 
nie tylko tych pracodawców, którzy stali się członkami powstałych w wyniku 
podziału lub połączenia organizacji pracodawców, lecz także tych, którzy po 
tych przekształceniach już nie przystępowali do nowych organizacji778. 

772 Art. 240 § 1 k.p., przy czym jeżeli zawarte są zakładowe układy zbiorowe pracy, to 
układ ponadzakładowy może zawierać bardziej ogólne postanowienia; por. G. Goździewicz [w:] 
W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, art. 240 nb 10, Warszawa 2000, s. 965–972. 

773 W doktrynie zaprezentowano również stanowisko, zgodnie z którym zdolność układową 
mają także federacje i konfederacje, o ile ich członkami są bezpośrednio przedsiębiorcy, przy czym 
pracodawca należący do związku pracodawców nie może jednocześnie być członkiem federacji/
/konfederacji, co ma przeciwdziałać sytuacji, w której wobec tego samego pracodawcy stosowane są 
dwa ponadzakładowe układy zbiorowe pracy; por. A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz..., 
s. 1026–1027. Za bezwarunkową możliwością zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych 
pracy przez konfederacje i federacje tworzone przez związki pracodawców, argumentując ten 
pogląd treścią art. 1 ust. 2 u.o.p., jest W. Sanetra [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Komentarz do Kodeksu 
pracy, Warszawa 2008, s. 1152–1153. 

774 Art. 241 § 1 pkt 2 k.p.; A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz..., s. 1020–1021.
775 Zgodnie z art.  241 § 3 k.p. strona uprawniona do zawarcia układu nie może odmówić 

żądaniu drugiej strony podjęcia rokowań: 1) w celu zawarcia układu dla pracowników nieobjętych 
układem; 2) w celu zmiany układu uzasadnionej istotną zmianą sytuacji ekonomicznej bądź 
fi nansowej pracodawców lub pogorszeniem się sytuacji materialnej pracowników; 3) jeżeli żądanie 
zostało zgłoszone nie wcześniej niż 60 dni przed upływem okresu, na jaki układ został zawarty, 
albo po dniu wypowiedzenia układu.

776 G. Goździewicz [w:] W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, art. 2412, nb 4, Warszawa 
2000, s. 1000–1002. Za obowiązkowością podjęcia rokowań po obu stronach jest A.M. Świątkowski, 
Kodeks pracy. Komentarz..., s. 977–980. 

777 Art. 241 § 1 k.p.; K. Jaśkowski, Kodeks..., s. 718. 
778 A.M. Świątkowski, Kodeks pracy. Komentarz..., s. 1052.
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Prawa i interesy pracodawcy w sporze zbiorowym z pracownikami obligato-
ryjnie reprezentowanymi przez związek zawodowy fakultatywnie reprezentuje 
właściwa organizacja pracodawców. Spór zbiorowy może dotyczyć warunków 
pracy, płac, świadczeń socjalnych, praw i wolności związków pracowników 
i może zakończyć się zawarciem porozumienia bądź sporządzeniem protokołu 
rozbieżności. W tym ostatnim przypadku uprawnione jest wystąpienie do ko-
legium arbitrażu społecznego o rozstrzygnięcie sporu zbiorowego lub podjęcie 
przez związek zawodowy akcji strajkowej. 

Zawieranie porozumień z zakresu zbiorowego prawa pracy przysługuje tyl-
ko związkom pracodawców, i takie porozumienia, jak to już zostało wykazane, 
najczęściej skutkują wprowadzeniem przepisów normatywnych stanowiących 
źródło prawa. Nie ma więc wątpliwości, że tak przedstawione zadanie ma cha-
rakter publiczny779. 

8.11. Współpraca organizacji samorządu gospodarczego 
jako organizacji pozarządowych z organami
administracji publicznej

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie780 organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność pożytku publicz-
nego w sferze zadań publicznych. Każda organizacja samorządu gospodarczego 
spełnia kryteria do określenia jej mianem organizacji pozarządowej781, z wyjąt-
kiem izb rolniczych. Organizacją pozarządową jest tylko taki podmiot, który 
nie jest jednostką sektora fi nansów publicznych (a za taką należy uznać izby 
rolnicze), nie działa w celu osiągnięcia zysku, jest osobą prawną lub jednostką 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przy-
znaje zdolność prawną. 

W ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymienia 
się szeroki zakres zadań publicznych. Współpraca organizacji pozarządowych 
z organami administracji publicznej odbywa się w szczególności w formach:

779 Szerokie uprawnienia w zakresie prawa pracy, obejmujące w szczególności rozwiązywanie 
konfl iktów między pracownikami a pracodawcami oraz reprezentowanie przedsiębiorców wobec 
związków zawodowych, posiada samorząd gospodarczy w Austrii (zadania te wykonuje jeden 
z organów izb gospodarczych – komisje prawa pracy w izbach krajowych i komisja pracodawców 
w Związkowej Izbie Gospodarczej); por. B. Pawłowski, P. Krawczyk, Samorząd gospodarczy. 
Raport nr 133. Część III. Zrzeszenia i instytucje samorządu gospodarczego w wybranych krajach 
europejskich, s. 47, za: http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/r-133.htm (dostęp: 25 października 
2013 r.); M. Deniszczuk, Samorząd gospodarczy w Austrii, „Handel Zagraniczny” 1992, nr 4, s. 23. 

780 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.); zwana dalej w skrócie „u.d.p.p.w.”.

781 J. Kosowski, Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarzą-
dowymi, Warszawa 2012, s. 15. 
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1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych, która 
to realizacja może przybrać postać powierzania wykonywania zadania 
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na fi nansowanie jego realizacji, 
lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem do-
tacji na dofi nansowanie ich realizacji782; 

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów norma-

tywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organi-
zacji;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 
złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawi-
cieli właściwych organów administracji publicznej;

5) zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określo-
nych w art. 19b–19h u.d.p.p.w. (ta forma współpracy nie obejmuje orga-
nizacji pracodawców);

6) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie o zasadach prowa-
dzenia polityki rozwoju783. 

Na realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poży-
czek, gwarancji, poręczeń organizacjom pozarządowym. 

Organizacje samorządu gospodarczego mogą uzyskać (z wyjątkiem orga-
nizacji pracodawców) statut organizacji pożytku publicznego, wówczas jed-
nak będą podlegać nadzorowi ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 
społecznego. Fakultatywnie organizacje pozarządowe mogą być kontrolowane 
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego784. 

Odrębne przepisy przyznają organizacjom samorządu gospodarczego dodat-
kowe uprawnienia do delegowania swoich przedstawicieli do podmiotów dorad-
czo-opiniodawczych. Najwięcej takich uprawnień mają izby rolnicze. 

Krajowa Rada Izb Rolniczych ma prawo:
a) zgłaszania kandydatów ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa ce-

lem wyboru jednego członka do organu opiniodawczo-doradczego przy 
ministrze do spraw rolnictwa – Komisji do spraw Środków Ochrony Ro-
ślin785; 

b) zgłaszania ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi dwóch przed-
stawicieli celem powołania do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego 

782 Takie zlecanie zadań publicznych do wykonywania organizacjom pozarządowym niekiedy 
jest w doktrynie traktowane jako prywatyzacja tych zadań; por. J. Blicharz [w:] J. Blicharz, 
A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 57–60.

783 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz.U. 
z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 

784 Art. 28 i 29 u.d.p.p.w.
785 Art. 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. poz. 455).
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jako organu opiniodawczo-doradczego przy dyrektorze Centrum Doradz-
twa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie786;

c) zgłaszania jednego kandydata ministrowi właściwemu do spraw rolnic-
twa celem powołania do Krajowego Komitetu do spraw Systemu Zbiera-
nia i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych 
jako organu opiniodawczo-doradczego tego ministra787;

d) zgłaszania jednego przedstawiciela Komisji do spraw Oceny Ofert 
przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako organu doradczego ministra 
właściwego do spraw rolnictwa; przy czym także Polska Izba Ubezpie-
czeń ma prawo zgłoszenia jednego przedstawiciela do Komisji do spraw 
Oceny Ofert przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi788.

Należy także odnotować redukcję uprawnień Krajowej Rady Izb Rolniczych 
w tym zakresie. Od dnia 2 grudnia 2011 r. Krajowa Rada, w związku z likwidacją 
Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych, utraciła prawo delegowania 
do tego organu swoich przedstawicieli789. Od 2006 r., w związku z likwidacją 
Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych przy Prezesie Rady Ministrów, utraciła 
możliwość delegowania swojego kandydata790, a z dniem 1 lipca 2009 r. uległa 
likwidacji Komisja Porozumiewawcza do spraw Mleka i Przetworów Mlecz-
nych, do której Krajowa Rada wskazywała dwóch przedstawicieli791. Od 2010 r. 
Krajowa Rada Izb Rolniczych i izby rolnicze utraciły kompetencje do delego-
wania po jednym przedstawicielu do komisji konkursowej powoływanej celem 
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego 
i dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego792. 

Izby rolnicze mają prawo do: 
a) zgłaszania zarządowi województwa dwóch przedstawicieli celem powo-

łania do rady społecznej doradztwa rolniczego jako organu opiniodaw-

786 Art. 9 ust. 5 pkt 1 lit. b i ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.).

787 Art. 7 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych 
rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

788 Art. 8 ust. 4 pkt 4, 5 i 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych 
i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.). 

789 Art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu 
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 
Nr 233, poz. 1382).

790 Zarządzenie nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zniesienia 
Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych (M.P. Nr 11, poz. 150).

791 Art. 16 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 
(Dz.U. Nr 97, poz. 799).

792 Kompetencję tę przewidywał § 4 ust. 3 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie kwalifi kacji osób ubiegających się o stanowisko 
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na 
stanowisko dyrektora tej jednostki (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 48 oraz z 2006 r. Nr 90, poz. 627), 
które to rozporządzenie zostało uchylone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie kwalifi kacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora 
jednostki doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 192, poz. 1488).
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czo-doradczego przy dyrektorze wojewódzkiego ośrodka doradztwa rol-
niczego793; 

b) uzgadniania z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Upraw-
nych listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa794; 

c) uczestniczenia, na żądanie strony, przedstawiciela izby rolniczej w oglę-
dzinach, szacowaniu szkód i ustalaniu odszkodowania za szkody wyrzą-
dzone przy wykonywaniu polowania lub przez dziki, łosie, jelenie, danie-
le i sarny w uprawach i płodach rolnych795.

Niektóre uprawnienia w zakresie udziału w wykonywaniu zadań publicz-
nych przysługują izbom rolniczych. Należą do nich: 

a) prawo do delegowania przez izbę rolniczą jednego przedstawiciela do 
komisji pełniącej funkcje doradcze geodecie-projektantowi scalenia796; 

b) prawo zgłoszenia przez izbę rolniczą kandydata marszałkowi wojewódz-
twa celem powołania w skład wojewódzkiej rady zatrudnienia i powiato-
wej rady zatrudnienia797. 

Każda organizacja pracodawców mająca wojewódzką strukturę i reprezen-
tatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-
-Gospodarczych ma prawo zgłoszenia kandydatów marszałkowi województwa 
celem powołania w skład wojewódzkiej rady zatrudnienia i powiatowej rady 
zatrudnienia798. 

8.12. Delegowanie zadań publicznych do wykonywania 

Ustawy regulujące funkcjonowanie organizacji samorządu gospodarczego nie-
jednokrotnie zawierają delegacje do powierzenia im zadań publicznych do wy-
konywania. 

Zgodnie z art. 5 ust. 3 u.i.g. Rada Ministrów, na wniosek izby gospodarczej 
lub działając z urzędu, ale po uzyskaniu zgody izby gospodarczej, może w dro-
dze rozporządzenia powierzyć izbie wykonywanie niektórych zadań zastrzeżo-
nych w przepisach na rzecz administracji państwowej. 

Tak sformułowana delegacja ustawowa zawiera jednak pewne braki. Zgod-
nie z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy 
wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego 

793 Art. 9 ust. 5 pkt 2 lit. b i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.).

794 Art. 27 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. poz. 1512).
795 Art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. 

z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.).
796 Art. 10 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz.U. 

z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.).
797 Art. 23 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 4125 z późn. zm.).
798 Art. 23 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właś-
ciwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania 
oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Ustawowe upoważnienie do wydania aktu 
wykonawczego nie może mieć charakteru blankietowego i nie może pozosta-
wiać prawodawcy rządowemu zbyt daleko idącej swobody w kształtowaniu me-
rytorycznych treści rozporządzenia799. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, 
obowiązek sformułowania wytycznych dotyczących treści rozporządzenia ozna-
cza wymóg zamieszczenia w ustawie wskazówek odnośnie do materialnego 
kształtu regulacji, która ma być zawarta w rozporządzeniu. Tym samym ustawa 
o izbach gospodarczych musiałaby zawierać pewne wskazania wyznaczające 
treści (kierunki rozwiązań), jakie mają być zawarte w rozporządzeniu, lub też 
wskazania eliminujące pewne treści (kierunki rozwiązań)800. Delegacja z art. 5 
ust. 3 u.i.g. zawiera wskazanie organu właściwego do wydania rozporządze-
nia i zakres regulowanych nim spraw („powierzenie wykonywania niektórych 
zadań zastrzeżonych w przepisach na rzecz administracji państwowej”). Jakie 
natomiast zadania i w jaki sposób miałyby być one wykonywane – tego delega-
cja ustawowa nie precyzuje. Ponadto taką izbą gospodarczą mogłaby być albo 
Krajowa Izba Gospodarcza, albo pozostałe izby gospodarcze. Nie do końca więc 
sprecyzowano adresata powierzanych zadań. Nie wiadomo przy tym, w czyim 
imieniu takie zadania byłyby wykonywane. 

Najważniejszym jednak argumentem przemawiającym przeciwko możliwo-
ści wykonania tej delegacji jest samo upoważnienie Rady Ministrów do pozba-
wienia administracji państwowej (chyba tylko rządowej) pewnych zadań pub-
licznych i przekazania ich izbom gospodarczym. W ten bowiem sposób izby 
gospodarcze stałyby się częścią administracji publicznej, a tworzenie nowych 
struktur władzy wykonawczej stanowi materię ustawową. 

Odrębną regulację zawiera ustawa o izbach rolniczych. Zgodnie z art. 6 u.i.r. 
sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz te wynikające z za-
kresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego mogą być załatwiane 
przez izbę rolniczą w trybie postępowania administracyjnego801. Warunkiem za-
łatwiania takich spraw jest zlecenie ich izbom w drodze ustawy lub porozumie-
nia. Izby rolnicze mogą być wyposażone w zadania z zakresu administracji rzą-
dowej oraz z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, przy 
czym te ostatnie tylko w drodze porozumienia. Wykonywanie przez izbę zadań 
publicznych może nastąpić po zapewnieniu koniecznych środków fi nansowych 
przez administrację rządową lub samorządową802.

799 TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 października 1999 r., K. 12/99, OTK ZU 1999, nr 6, 
poz. 120, s. 682–683. 

800 TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 9 listopada 1999 r., K. 28/98, OTK ZU 1999, nr 7, poz. 
156, s. 788–790; TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 26 października 1999 r., K. 12/99, OTK ZU 
1999, nr 6, poz. 120, s. 684; TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 czerwca 2000 r., K 34/99, OTK 
2000, nr 5, poz. 142. 

801 Jak podnosi się w doktrynie, na razie jest to przepis martwy; por. S. Czarnow, Zadania 
samorządu rolniczego i ich fi nansowanie, ST 2006, nr 7–8, s. 143–155.

802 Art. 5 ust. 2–3 u.i.r.
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Niezależnie od tego, jakie sprawy byłyby przekazywane izbie rolniczej do 
wykonywania, decyzje administracyjne wydaje prezes izby we własnym imie-
niu803. Od tak wydawanych decyzji przysługuje prawo odwołania do wojewody, 
w sprawach z zakresu administracji rządowej, oraz do samorządowego kolegium 
odwoławczego, w sprawach własnych jednostek samorządu terytorialnego804. 
Takie usytuowanie organu odwoławczego w stosunku do zadań z zakresu admi-
nistracji rządowej może budzić wątpliwości. Nie można bowiem wykluczyć, że 
organem powierzającym zadania rządowe do wykonywania będzie wojewoda, 
od decyzji którego wydanych w pierwszej instancji przysługiwałoby odwoła-
nie do np. właściwego ministra. Powierzając zadania izbie rolniczej, wojewoda 
staje się organem odwoławczym, a tym samym następuje zmiana właściwości 
instancyjnej. W takiej też sytuacji decyzje wojewody nie podlegają już meryto-
rycznej ocenie innego organu. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 u.i.r. izby rolnicze prowadzą listy rzeczoznaw-
ców oraz przyznają tytuły kwalifi kacyjne w zakresie rolnictwa805. 

8.13. Wnioski

Zadanie uzyskuje status zadania publicznego poprzez nałożenie obowiązku jego 
wykonania na organ administracji publicznej w ustawie lub poprzez wyraźne 
określenie takiego zadania jako zadanie publiczne. Takie formalne ujęcie zostało 
uznane za trafne z uwagi na ustrojową zasadę demokratycznego państwa praw-
nego i praworządności. 

Mimo braku formalnego zakwalifi kowania organizacji samorządu gospo-
darczego do podmiotów wykonujących zadania publiczne to tym organizacjom 
ustawodawca powierzył niektóre zadania, których wykonanie skutkuje przy-
znaniem uprawnień publicznoprawnych na rzecz członków tych organizacji lub 
osób pozostających poza strukturą danych organizacji. 

Podstawowymi powodami powierzania zadań publicznych do wykonywania 
są: zdolność do wykonania danego zadania, zdolność do osiągnięcia zakłada-
nego celu, zapewnienie jednolitego charakteru lub zróżnicowanego charakteru 
wykonania zadania, zapewnienie fachowości w wykonywaniu zadania oraz ra-
chunek ekonomiczny. 

Spośród zadań publicznych należy w pierwszej kolejności wymienić za-
dania oświatowe, które w szczególności wykonują izby rzemieślnicze w dro-

803 Stosownie do art. 6 ust. 3 u.i.r. prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa 
izby lub innych członków zarządu, a także przewodniczących rad powiatowych izby do wydawania 
decyzji administracyjnych w imieniu prezesa izby.

804 Art. 5 ust. 4 u.i.r.
805 Niekiedy podnosi się w literaturze, że jest to jedynie zadanie z zakresu administracji 

publicznej przyznane izbom rolniczym; por. S. Pawłowski, Samorząd rolniczy [w:] M.A. Waligórski, 
S. Pawłowski, Samorząd zawodowy i gospodarczy w Polsce, Poznań 2005, s. 284.
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dze przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i egzaminów 
sprawdzających. Świadectwa i dyplomy wystawiane przez izby rzemieślnicze 
mają znaczenie dokumentu urzędowego, potwierdzającego nabycie określonych 
kwalifi kacji lub prawa do wykonywania zawodu. Związek Rzemiosła Polskie-
go dokonuje legalizacji świadectw czeladniczych, dyplomów mistrzowskich 
i zaświadczeń o zdaniu egzaminu sprawdzającego przeznaczonych do obrotu 
prawnego z zagranicą. Samorząd gospodarczy ma także zagwarantowany udział 
w procedurze przeprowadzenia eksperymentu pedagogicznego dotyczącego za-
wodu nieumieszczonego w klasyfi kacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
Wydaje się jednak, że w tym zakresie udział organizacji samorządu gospodar-
czego jest niewielki i nie odpowiada ani potencjałowi tych organizacji, ani też 
wymaganiom rynkowym. 

Organizacje samorządu gospodarczego, poprzez zrzeszanie przedsiębior-
ców, posiadają lub z łatwością mogą posiąść wiedzę co do zapotrzebowań na 
rynku pracy w stosunku do przedstawicieli określonych zawodów. Organizacje 
te mogą więc o wiele skuteczniej dopasować ofertę edukacyjną szkolenia zawo-
dowego do potrzeb rynku pracy. Mogłoby to mieć istotne znaczenie dla rozwoju 
całej gospodarki. W tym zakresie możliwe są również takie rozwiązania, które 
pozostawiają szkolnictwo zawodowe przy samorządzie terytorialnym lub admi-
nistracji rządowej, ale z dopuszczeniem do większej współodpowiedzialności 
organizacji samorządu gospodarczego za kierunki kształcenia i programy kształ-
cenia. Dobrym potwierdzeniem tezy o konieczności większego zaangażowania 
organizacji samorządu gospodarczego jest przykład Izby Handlowej założonej 
w XIX w. na terenach byłego zaboru austriackiego (we Lwowie), dzięki stara-
niom której od 1900 r. zaczęła funkcjonować Akademia Handlowa806. 

Wadą istniejących rozwiązań jest także brak nadzoru organów administracji 
publicznej nad prowadzeniem przez izby rzemieślnicze egzaminów. 

Jednym z istotnych zadań publicznych organizacji samorządu gospodarczego 
jest udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych. Udział ten został general-
nie zapewniony każdej formie organizacyjnej tego samorządu, a w największym 
zakresie dotyczy to izb rolniczych, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz organizacji 
pracodawców. Na przeciwległym biegunie znajdują się izby gospodarcze i zrze-
szenia przedsiębiorców, przy czym te ostatnie pozbawiono udziału w opinio-
waniu aktów prawnych. Jak już wspomniano, modele udziału w opiniowaniu 
aktów normatywnych są zróżnicowane, opierają się na różnych regulacjach po-
chodzących z różnych okresów, i – zwłaszcza w przypadku izb gospodarczych 
– nie wiadomo, czym kierował się ustawodawca, wyposażając w niektórych 
przypadkach te organizacje w uprawnienia do opiniowania. Wspólną ich cechą 
jest jednak ograniczony wpływ podmiotów opiniujących na ostateczny model 
aktu normatywnego, choć i w tym zakresie są istotne różnice. Najdalej idące 
uprawnienia w tym zakresie mają organizacje pracodawców, które mogą żą-
dać udzielenia odpowiedzi z uzasadnieniem braku przyjęcia stanowiska zapre-

806 Z. Pietkiewicz, Samorząd..., s. 537. 
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zentowanego w opinii takich organizacji. Niewątpliwie należałoby postulować 
większą jawność procedury opiniowania, a także wprowadzenie ujednolicone-
go mechanizmu opiniowania wraz z pewną formą możliwości kwestionowa-
nia braku uznania racji opiniującej organizacji. Przedstawione w tym rozdziale 
propozycje regulacji, opierającej się albo na procedurze rozwiązywania sporów 
przez społeczno-zawodowe organizacje rolników, albo prawie do wyjaśnienia 
i złożenia skargi do Trybunału Konstytucyjnego, mogłyby stanowić asumpt do 
dyskusji w tym zakresie.  

Krajowa Izba Gospodarcza została wyposażona w uprawnienia do inicjowa-
nia procedury założenia oraz określania zasad i warunków tworzenia dwustron-
nych lub wielostronnych izb gospodarczych. Jest to dalece idące uprawnienie, 
co do którego wątpliwe wydaje się jego przekazanie Krajowej Izbie Gospodar-
czej. To zadanie powinno być raczej wykonywane przez ustawodawcę, w któ-
rego zakresie znajduje się regulowanie warunków tworzenia odrębnych osób 
prawnych. 

Niektóre organizacje samorządu gospodarczego posiadają kompetencje 
związku rewizyjnego (Związek Rzemiosła Polskiego). 

 Organizacje samorządu gospodarczego mają zagwarantowaną możliwość 
udziału w wykonywaniu zadań publicznych na zasadach identycznych jak inne 
organizacje pozarządowe. Mogą im zostać zlecone zadania publiczne do wyko-
nywania, mogą tworzyć wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatyw-
nym, złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli 
właściwych organów administracji publicznej; mogą uczestniczyć w konsultacji 
projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statu-
towej tych organizacji lub wzajemnie informować się z administracją publiczną 
o planowanych kierunkach działalności, a także zawierać umowy o wykonanie 
inicjatywy lokalnej lub partnerstwa. Najwięcej uprawnień w zakresie delego-
wania przedstawicieli do organów doradczo-opiniodawczych przy właściwych 
ministrach (ministrze właściwym do spraw rolnictwa) mają Krajowa Rada 
Izb Rolniczych oraz izby rolnicze. Należy zauważyć regres tych uprawnień, 
w szczególności wobec Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Szczególny katalog uprawnień w zakresie obrotu gospodarczego z zagranicą ma 
KIG. Obejmuje on wystawianie karnetów ATA oraz legalizowanie dokumentów. 

Wyjątkowo niektórym organizacjom samorządu gospodarczego obowiązu-
jące ustawodawstwo przyznało prawo do załatwiania spraw administracyjnych 
w drodze indywidualnych aktów administracyjnych (decyzji). Taka możliwość 
obejmuje izby rolnicze. Ustawowa delegacja pozwalająca Radzie Ministrów na 
powierzenie izbom gospodarczym do wykonywania niektórych zadań zastrze-
żonych w przepisach na rzecz administracji państwowej nie została dotychczas 
wykonana i wątpliwe jest – w związku z konstytucyjną regulacją delegacji usta-
wowej – przekazanie na jej podstawie takich zadań. Nawet jednak powierzenie 
organizacjom samorządu gospodarczego zadań publicznych w drodze porozu-
mień z organami administracji publicznej nie musiałoby oznaczać, że samorząd 
gospodarczy uzyskałby własne zadania publiczne. Powierzenie przez organ 
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administracji publicznej (np. wojewodę, wójta) niektórych swoich zadań do 
wykonywania samorządowi gospodarczemu stanowi jedynie realizację zasady 
dekoncentracji (dekoncentracji zewnętrznej), która to zasada dotyczy tylko spo-
sobu wykonywania zadań publicznych, a nie ich trwałego podziału pomiędzy 
poszczególne piony administracji.  

Rozważania zawarte w tym rozdziale prowadzą do tezy, że organizacje sa-
morządu gospodarczego nie zostały, co do zasady, wyposażone w podmioto-
wość publicznoprawną i nie mogą być uznane za część administracji publicznej. 
Nie spełniają bowiem elementów składowych pojęcia podmiotowości publicz-
noprawnej, zasadniczo wspólnych dla przeważającej części przedstawicieli dok-
tryny, które obejmują: a) ustawową podstawę udziału w sprawowaniu władzy 
publicznej, b) działanie z mocy ustawy, c) działanie w imieniu własnym i na 
własną odpowiedzialność, d) działanie za pomocą tych samych środków co 
organy publiczne, e) posługiwanie się władztwem administracyjnym, f) pod-
leganie nadzorowi administracji państwowej807. Na zasadzie wyjątku niektóre 
z tych organizacji jako izby rzemieślnicze, KIG w zakresie wykonywania nie-
których zadań publicznych, mogą być uznane za podmioty wyposażone w pub-
licznoprawną podmiotowość. 

Świadczy to tylko o braku wizji samorządu gospodarczego i o wybiórczym 
przyznawaniu mu zadań bez wyraźnego systemowego umiejscowienia tych or-
ganizacji. 

807 M. Stahl, Zagadnienia ogólne [w:] System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty 
administrujące, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, Warszawa 2011, s. 60. 





9. NADZÓR NAD ORGANIZACJAMI 
SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO 

9.1. Wstęp 

Każdy podmiot podlega nadzorowi w zakresie zgodności jego postępowania 
z przepisami prawa. Dotyczy to zarówno podmiotów wykonujących administra-
cję publiczną, jak i podmiotów pozostających poza sferą wykonywania zadań 
publicznych. 

Nadzór to badanie działalności podmiotu, połączone z możliwością pomo-
cy, wpływu, a także modyfi kacji tej działalności, dokonywanej przez organ 
zwierzchni celem zapewnienia zgodności tej działalności z prawem808. 

Ustawodawca nie wprowadził jednolitego modelu nadzoru nad organizacja-
mi samorządu gospodarczego. 

Odrębnie uregulowano tryb sprawowania nadzoru nad izbami gospodarczy-
mi, organizacjami pracodawców oraz izbami rolniczymi. Wobec organizacji 
samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców oraz samorządu gospodar-
czego rzemiosła ustawodawca zrezygnował z odrębnego uregulowania nadzoru, 
co nie oznacza, że organizacje te zostały wyłączone spod nadzoru. 

Tryb sprawowania nadzoru nad izbami gospodarczymi, Krajową Izbą Go-
spodarczą oraz terenowymi jednostkami organizacyjnymi izby posiadającymi 
osobowość prawną jest identyczny. Identycznie uregulowano również nadzór 
nad organizacjami pracodawców. Z uwagi na odmienność regulacji nadzór nad 
izbami rolniczymi zostanie omówiony w odrębnym podrozdziale.

Ponieważ obligatoryjnym elementem nadzoru jest kontrola, omówienie za-
gadnień zawartych w niniejszym rozdziale zostanie rozpoczęte od analizy czyn-
ności kontrolnych.

808 J. Boć, W. Miemiec, Nadzór w systemie organów administracji [w:] Prawo administracyjne, 
pod red. J. Bocia, Wrocław 2001, s. 228–229.
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9.2. Czynności kontrolne 

Czynności podejmowane przez organy izb gospodarczych podlegają bieżącej 
kontroli wojewody właściwego ze względu na siedzibę izby oraz ministra właś-
ciwego ze względu na przedmiot działania izby809. Wobec organizacji pracodaw-
ców czynności kontrolne nad ich działaniem wykonuje właściwy miejscowo 
prokurator okręgowy810, a wobec izb rolniczych – minister właściwy do spraw 
rolnictwa, wojewoda oraz organ, który zlecił wykonanie zadania811.

W stosunku do izb gospodarczych oraz organizacji pracodawców ustawo-
dawca nie wyposażył administracji publicznej w żadne środki prawne umoż-
liwiające przeprowadzenie takiej kontroli, a w szczególności nie zobowiązał 
organów tych izb i organizacji pracodawców do przekazywania wojewodom, 
ministrom lub prokuratorowi okręgowemu uchwał lub innych aktów wewnętrz-
nych organizacji samorządu celem sprawdzenia, czy naruszają one ustawy, pra-
wo lub statuty izb. Tym samym wymienionym organom pozostaje pozyskiwanie 
informacji w inny sposób, np. poprzez bieżące zainteresowanie działalnością 
izb, zwracanie się o informacje od innych organów administracji publicznej. 
Brak uregulowania tej kwestii stanowi istotny mankament nadzoru nad organi-
zacjami samorządu gospodarczego. 

Wątpliwości budzi wskazanie przez ustawodawcę, że w przypadku izb go-
spodarczych podmiotem uprawnionym do podjęcia czynności kontrolnych jest 
minister właściwy ze względu na przedmiot działania izby. Przedmiotem działa-
nia izby gospodarczej jest przede wszystkim reprezentowanie przedsiębiorców 
będących jej członkami. W przypadku izb branżowych, skupiających przed-
siębiorców prowadzących identyczną lub zbliżoną przedmiotowo działalność 
gospodarczą, nie powinno nastręczać trudności ustalenie właściwego ministra. 
Jeżeli izba gospodarcza zrzesza przedsiębiorców z uwagi na terytorium pro-
wadzonej działalności, wówczas trudno byłoby wskazać jeden przedmiot „re-
prezentowanej” przez izbę działalności gospodarczej. W przypadku takich izb 
właściwym ministrem będzie minister do spraw gospodarki812. 

W stosunku do regulacji izb gospodarczych uprawnienie do podjęcia czyn-
ności zmierzających do usunięcia naruszenia prawa posiadają minister i woje-
woda, i to niezależnie od tego, czy dotyczy to izby branżowej, lokalnej, czy też 
ogólnopolskiej. Przyznanie identycznej kompetencji dwóm odrębnym organom 
nie jest rozwiązaniem pożądanym. Prowadzi to do zniweczenia zasady kom-
petencyjności, zgodnie z którą każdy organ administracji winien przestrzegać 

809 Art. 13 ust. 1 u.i.g.; M. Jurewicz, Nadzór nad funkcjonowaniem izb gospodarczych jako 
zdecentralizowanych rzeczowo organizacji społecznych, „Gazeta Sądowa” 2006, nr 10, s. 38. 

810 Art. 19 ust. 1 zdanie 2 u.o.p., choć w doktrynie podnosi się, że jest to nadzór prewencyjny, 
który ma zapobiegać łamaniu prawa – por. K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 388. 

811 Art. 47 ust. 1 i 2 u.i.r.
812 Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej 

(tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.) dział gospodarka obejmuje sprawy gospo-
darki, w tym współpracy z organizacjami samorządu gospodarczego.



259

swojej kompetencji, a system prawny nie powinien ani pozostawiać danych 
obowiązków publicznoprawnych bez przydzielania ich konkretnym organom, 
ani też nie powinien przyznawać identycznych kompetencji dwóm różnym or-
ganom. Zasada ta ma ograniczenia w odniesieniu do administracji rządowej, 
w której pozycja i kompetencje organów oparte są na zasadzie centralizacji, 
w ramach której zależność służbowa pozwala np. na stosowanie substytucji 
i przejmowanie spraw zastrzeżonych dla organów niższej instancji do wykony-
wania przez organy wyższej instancji. 

Wojewoda właściwy miejscowo lub minister właściwy ze względu na przed-
miot działania izby gospodarczej mają obowiązek – w razie stwierdzenia, że 
działalność izby jest niezgodna z prawem lub statutem – podjęcia alternatywnie 
jednej z następujących czynności: 

a) wystąpienia do właściwych organów izby o usunięcie nieprawidłowości, 
wskazując, jakie są to nieprawidłowości, oraz określenia terminu na ich 
usunięcie, lub  

b) wystąpienia do sądu rejestrowego o zastosowanie środków nadzorczych.
Kryterium podjęcia czynności przez organy administracji publicznej stanowi 

niezgodna z prawem lub statutem izby działalność organów izby. Przez pojęcie 
niezgodności z prawem należy rozumieć niezgodność z powszechnie obowiązu-
jącym prawem, a więc z konstytucją, ratyfi kowanymi umowami międzynarodo-
wymi, ustawami, rozporządzeniami i aktami prawa miejscowego. 

Oprócz niezgodności z prawem także niezgodność ze statutem izby gospo-
darczej stanowi kryterium wszczęcia postępowania nadzorczego. Statut izby 
gospodarczej nie jest prawem powszechnie obowiązującym, jest to akt we-
wnętrzny, określający zasady organizacyjne funkcjonowania izby, na podsta-
wie którego dokonywany jest także wpis izby do właściwego rejestru. Swoista 
nobilitacja statutu izby – naruszenie statutu może skutkować podjęciem iden-
tycznych sankcji jak naruszenie ustawy – ma swoje uzasadnienie w podstawach 
działania każdej izby gospodarczej. Zgodnie z art. 1 u.i.g. izby gospodarcze 
działają na podstawie ustawy o izbach gospodarczych i statutów. Statut jest więc 
jedną z podstaw funkcjonowania izb.  

W przypadku organizacji pracodawców właściwy miejscowo prokurator 
okręgowy813 został zobowiązany do złożenia wniosku do sądu rejestrowego 
w razie stwierdzenia, że zachodzi uzasadnione podejrzenie prowadzenia przez 
jakikolwiek organ tej organizacji działalności sprzecznej nie tylko z ustawą 
o organizacjach pracodawców, lecz także z każdą inną ustawą814. Pojęcie pro-
wadzenia działalności sprzecznej z ustawami również nie jest precyzyjne. Obej-

813 W art. 19 ust. 1 zdanie 2 u.o.p. nadal prawo do złożenia wniosku ma prokurator wojewódz-
ki, mimo że w 1998 r. nastąpiła likwidacja prokuratur wojewódzkich i w ich miejsce utworzono 
prokuratury okręgowe. Przygotowywana nowelizacja ustawy o organizacjach pracodawców ma 
ujednolicić nazewnictwo. 

814 Jak trafnie zauważył K.W. Baran, Niezależność i samorządność organizacji zrzeszających 
pracowników oraz pracodawców, St. Pr. Pr. i Pol. Społ. 1999, nr 1, s. 159; Z. Hajn, Status prawny 
organizacji pracodawców, Warszawa 1999, s. 215. 
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muje ono przede wszystkim czynności (działanie)815 organów organizacji pra-
codawców, ale możliwe jest też naruszenie prawa powodowane zaniechaniem 
(bezczynnością) organu. Bezczynność tylko wtedy będzie stanowiła naruszenie 
prawa, jeżeli z ustaw będzie wynikał nakaz działania816. Prokurator, składając 
wniosek o podjęcie czynności przez sąd rejestrowy, nie przesądza, że ma miej-
sce naruszenie prawa. To sąd winien sam rozstrzygnąć, czy takie naruszenie 
prawa rzeczywiście zaistniało. Wydaje się, że każde naruszenie prawa powinno 
skutkować podjęciem środków wymienionych w art. 19 ust. 2 i 3 u.o.p. 

9.3. Środki niewładcze stosowane
w postępowaniu nadzorczym 

Po zawiadomieniu izby gospodarczej o stwierdzeniu działania izby gospodar-
czej niezgodnego z prawem, możliwe jest podjęcie takich działań, które nie mają 
charakteru władczego, ale które powinny doprowadzić do usunięcia stanu nie-
zgodności. Do tych środków należy zaliczyć:  

a) wystąpienie do organów izby o usunięcie w wyznaczonym terminie 
stwierdzonych nieprawidłowości; 

b) udzielenie przez sąd rejestrowy upomnienia właściwym organom izby. 
Wystąpienie do organu izby o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości jest 

jedynym środkiem działania przysługującym wojewodzie lub ministrowi. Wystą-
pienie to stanowi czynność materialno-techniczną, niebędącą ani decyzją admini-
stracyjną, ani rozstrzygnięciem nadzorczym. Tym samym do jego zastosowania 
nie można stosować, chociażby nawet odpowiednio, przepisów kodeksu postępo-
wania administracyjnego. Treść takiego wystąpienia powinna zawierać: 

a) oznaczenie organu administracji podejmującego tę czynność;
b) datę podjęcia tej czynności;
c) oznaczenie izby gospodarczej i organu tej izby, do którego wystąpienie 

jest kierowane;
d) wskazanie i uzasadnienie niezgodności z prawem lub statutem konkretnej 

uchwały (zarządzenia, innego aktu) podjętego przez organ izby gospodarczej;
e) wezwanie do usunięcia wskazanych nieprawidłowości;

815 TK w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 maja 2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, nr 4, poz. 58, 
wskazał, że termin „działalność” oznacza „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś 
celu, zakresie, czynny udział w czym; działanie, prace” (Słownik języka polskiego, t. III, pod red. 
M. Szymczaka, Warszawa 1995, s. 464). Tym samym termin „działalność” oznacza zespół działań, 
a podejmowane działania muszą się powtarzać, aby można było mówić o działalności. Działalność 
to powtarzalne działania ukierunkowane na realizację określonego celu. 

816 Por. K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 387, w stosunku do braku podjęcia rokowań w ramach 
układów zbiorowych. 
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f) określenie maksymalnego terminu na usunięcie tych nieprawidłowości 
(termin ten winien jednak być terminem realnym, tzn. możliwym do jego 
zachowania);

g) określenie skutku prawnego niezastosowania się do wezwania (lub częś-
ciowego zastosowania się do wezwania), którym może być jedynie rygor 
zwrócenia się do sądu rejestrowego o podjęcie czynności wymienionych 
w art. 13 ust. 2 u.i.g.;

h) podpis osoby piastującej stanowisko organu administracji publicznej lub 
działającej z jej upoważnienia.  

Wystąpienie to jest środkiem o charakterze kontrolnym i brak jego uwzględ-
nienia przez organy izby gospodarczej nie upoważnia organów administracji do 
samodzielnego podjęcia jakichkolwiek innych czynności władczych. Nie ma 
także żadnej procedury odwoławczej od takiego wystąpienia. Nie podlega ono 
również zaskarżeniu do sądu administracyjnego817. 

W przypadku braku wykonania obowiązków wynikających z wystąpienia, 
obowiązkiem wojewody lub ministra winno być zawiadomienie sądu reje-
strowego o sytuacji wraz z wnioskiem o zastosowanie środków wynikających 
z przepisów prawa. Należy przyjąć, że wprawdzie art. 13 ust. 1 u.i.g. wskazuje 
jedynie na możliwość wystosowania wystąpienia do izby lub zawiadomienia 
sądu rejestrowego, nie oznacza to jednak władzy dyskrecjonalnej. Wojewoda 
lub minister nie mają możliwości wyboru, czy wszczynać postępowanie wobec 
organów izby gospodarczej naruszających prawo, a to dlatego, że w każdym 
przypadku stwierdzenia naruszenia prawa te organy mają obowiązek podjęcia 
czynności zapobiegających takiej sytuacji. Wybór dotyczy tylko wyboru jednej 
z dwóch kompetencji przysługujących wymienionym wyżej organom. Organy 
te mogą albo zwrócić się do organów izby o usunięcie naruszenia prawa, albo 
zawiadomić sąd o potrzebie zastosowania środków przewidzianych wobec orga-
nów izby naruszającej prawo. 

W przypadku skorzystania z drugiej z wymienionych możliwości wniosek 
ministra (wojewody) powoduje wszczęcie postępowania nieprocesowego przed 

817 Zgodnie z art. 3 § 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sądy 
administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone 
w ustawie, a zakres orzekania obejmuje sprawy ze skarg na: 1) decyzje administracyjne; 2) posta-
nowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące po-
stępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; 3) postanowienia wydane 
w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie; 4) inne niż określone 
w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, dotyczące uprawnień lub obo-
wiązków wynikających z przepisów prawa; 5) pisemne interpretacje przepisów prawa podatko-
wego wydawane w indywidualnych sprawach; 6) akty prawa miejscowego organów jednostek sa-
morządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej; 7) akty organów jednostek 
samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 6, podejmowane w sprawach 
z zakresu administracji publicznej; 8) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samo-
rządu terytorialnego; 9) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach 
określonych w pkt 1–5. Wystąpienie to nie może być uznane za inną niż decyzja administracyjna 
lub postanowienie czynność lub akt z zakresu administracji publicznej, ponieważ nie dotyczy ono 
uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 
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sądem rejestracyjnym. Postępowanie to może być wszczęte tylko na wniosek. 
Po złożeniu wniosku sąd rejestrowy może rozpoznać wniosek na posiedzeniu 
sądowym lub na rozprawie, zawiadamiając o terminie posiedzenia (rozprawy) 
wnioskodawcę oraz właściwy organ izby gospodarczej818. 

Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego i po ustaleniu, że wystą-
piła przesłanka niezgodności z prawem działania danego organu izby gospodar-
czej, zobowiązany jest do podjęcia czynności wymienionych w art. 13 ust. 2 u.i.g. 

Najłagodniejszym środkiem, jaki sąd rejestrowy może zastosować, jest 
udzielenie w drodze postanowienia upomnienia właściwemu organowi izby. 

Upomnienie nie jest środkiem, które usuwa stan niezgodności z prawem. Upo-
mnienie powinno być wówczas stosowane, gdy działalność izby była niezgodna 
z prawem lub statutem, ale ta niezgodność była nieistotna (mało istotna). Sąd nie 
powinien wydawać postanowienia w przedmiocie upomnienia organu izby wte-
dy, gdy w momencie składania wniosku był stan niezgodności z prawem, ale ta 
okoliczność ustałaby w chwili wydawania orzeczenia (np. walne zgromadzenie 
podjęło by uchwałę niezgodną z prawem i uchwała ta nie została by zmieniona 
w chwili złożenia wniosku o upomnienie do sądu rejestrowego, ale na dzień wy-
dawania orzeczenia walne zgromadzenie uchyliło już tę uchwałę). W przypadku 
gdy w dacie rozstrzygania sprawy przed sądem rejestrowym nie byłoby już stanu 
niezgodnego z prawem działania organu izby, sąd winien oddalić wniosek, a nie 
umarzać postępowanie. Oddalając wniosek, sąd rejestrowy zbada, czy rzeczy-
wiście istniał stan niezgodności z prawem i czy stan ten ustał. Wymaga to prze-
prowadzenia merytorycznej oceny w sprawie. Umarzając postępowanie, sąd nie 
mógłby dokonywać takich merytorycznych ustaleń (art. 355 k.p.c.).  

Sąd rejestrowy, wydając upomnienie organowi izby, winien wyraźnie wska-
zać, na czym polegały niezgodne z prawem działania organu izby oraz dokonać 
oceny stopnia naruszenia prawa. Upomnienie ma charakter prewencyjnego za-
pobiegania przed dalszym podejmowaniem czynności niezgodnych z prawem.  

Na postanowienie w sprawie upomnienia organu izby przysługuje apelacja. 
Jest to bowiem merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. 

W przypadku organizacji pracodawców wszczęcie postępowania przed są-
dem rejestrowym następuje na wniosek prokuratora okręgowego i w okresie 14 
dni sąd ten winien ustalić, czy postępowanie danego organu organizacji praco-
dawców narusza ustawy. W razie stwierdzenia naruszenia prawa sąd rejestrowy 
ma obowiązek wyznaczenia danemu organowi terminu czternastodniowego na 
dostosowanie działalności tego organu do obowiązującego prawa. Takie czyn-
ności stanowią przykład postępowania naprawczego, w ramach którego sąd jest 
zobowiązany wskazać: 

a) jakie okoliczności lub jakie uchwały (inne akty prawne) organu danej 
organizacji pracodawców naruszają prawo;

b) na czym to naruszenie ma polegać;
c) termin usunięcia naruszenia;
d) skutki niezastosowania się do wezwania. 

818 Art. 514 § 1 k.p.c. 
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9.4. Środki władcze stosowane w postępowaniu
nadzorczym 

Składając wniosek o zastosowanie wobec izb gospodarczych środków nadzor-
czych, sąd rejestrowy może zastosować także bardziej represyjne środki, o cha-
rakterze typowo nadzorczym, mającym postać ingerencji w funkcjonowanie 
samej izby. Należą do nich: 

a) uchylenie niezgodne z prawem lub statutem uchwały organu izby;
b) rozwiązanie izby.
Zastosowanie jednego z tych środków należy do uprawnień sądu rejestro-

wego. Zastosowanie tych środków ma miejsce wówczas, gdy stan niezgodności 
z prawem działania organów izby istnieje w chwili wydawania postanowienia 
sądowego i jest to stan istotnej niezgodności z prawem (statutem). 

Wprawdzie ustawodawca nie dokonał, wzorem np. regulacji nadzoru nad 
samorządem terytorialnym, podziału na istotne wady i pozostałe wady uchwał 
organów samorządu terytorialnego819, ale jednak ten schemat podziału wad wi-
nien być stosowany przez sąd rejestracyjny. Uzasadnieniem jego stosowania 
jest zasada proporcjonalności, nakazująca, by między celem indywidualnej in-
gerencji władzy (także sądowniczej) a przewidzianymi prawem zastosowanymi 
środkami działania istniała korelacja i właściwe proporcje. W szczególności sąd 
rejestrowy winien uwzględniać nakaz konieczności wynikający z zasady pro-
porcjonalności, zgodnie z którym należy ograniczać ingerencję do niezbędnego 
minimum, pozwalającego na osiągnięcie zakładanego skutku820. 

Pomiędzy uchyleniem niezgodnej z prawem (statutem) uchwały a rozwiąza-
niem izby istnieje także gradacja stopnia naruszenia prawa (statutu). Sąd tylko 
wtedy będzie miał prawo wydać postanowienie o rozwiązaniu izby, gdy jej dzia-
łanie rażąco narusza prawo lub statut (art. 13 ust. 2 pkt 3 in fi ne u.i.g.). Pojęcie 
rażącego naruszenia prawa (statutu) nie zostało zdefi niowane przez ustawodaw-
cę, a przy tym jest to jedno z bardziej kontrowersyjnych pojęć w orzecznictwie 

819 Art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.), art. 79 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn zm.), art. 82 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

820 Zasadę proporcjonalności zawiera art. 31 ust. Konstytucji RP, dopuszczający możliwość 
ograniczania praw konstytucyjnych tylko w ustawie i niemogących naruszać istoty wolności i praw. 
Zasada proporcjonalności nakazuje miarkowanie ingerencji. Ograniczenia praw konstytucyjnych są 
zgodne z zasadą proporcjonalności, jeżeli: 1) umożliwiają efektywną realizację założonych celów; 
2) są konieczne, tzn. nie jest możliwe zrealizowanie danych celów za pomocą mniej restryktywnych 
środków; 3) ich efekty pozostają w odpowiedniej proporcji do ciężarów nakładanych przez nie na 
jednostkę (zob. wyrok TK z dnia 25 lipca 2012 r., K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83; wyrok TK 
z dnia 20 lutego 2008 r., K 30/07, OTK-A ZU 2008, nr 1, poz. 6; wyrok TK z dnia 27 marca 2008 r., 
SK 17/05, OTK-A ZU 2008, nr 2, poz. 29; wyrok TK z dnia 23 czerwca 1999 r., K 30/98, OTK ZU 
1999, nr 5, poz. 101; wyrok TK z dnia 24 stycznia 2001 r., SK 30/99, OTK ZU 2001, nr 1, poz. 3; 
wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2012 r., I FSK 841/11, LEX nr 1216486).
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i doktrynie postępowania administracyjnego821 oraz orzecznictwie dotyczącym 
samorządu terytorialnego822. Ocena zaistnienia przesłanki rażącego naruszenia 
prawa (statutu) przez organy izby gospodarczej musi uwzględniać skutek takie-
go naruszenia – jest nim rozwiązanie izby gospodarczej, a więc likwidacja pod-
miotu. W przypadku ustalenia zaistnienia przypadku rażącego naruszenia prawa 
przez np. organ samorządu terytorialnego czy przez organ administracyjny, ta-
kim skutkiem jest stwierdzenie nieważności uchwały lub decyzji administracyj-
nej, a nie likwidacja organu lub rozwiązanie go bądź pozbawienie danej osoby 
funkcji piastuna organu. Tym samym poglądy co do znaczenia terminu „rażące 
naruszenie prawa” na gruncie czy to prawa samorządu terytorialnego, czy proce-
dury administracyjnej, mogą być stosowane nie wprost, ale tylko odpowiednio. 

Jak wynika z art. 13 ust. 2 pkt 3 u.i.g., sąd rejestrowy rozwiązuje izbę, jeżeli 
jej działanie rażąco narusza prawo lub postanowienia statutu. Rażące naruszenie 
prawa (statutu) uzasadniające rozwiązanie izby gospodarczej to takie naruszenie 
prawa, które spełnia następujące przesłanki: 

A. Jest to bezsporne naruszenie przepisu prawa powszechnie obowiązu-
jącego lub statutu823.

821 Zasadniczo wyrażane są trzy stanowiska odnośnie do rozumienia pojęcia „rażące 
naruszenie prawa”. Według pierwszego, rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas, gdy 
wywołane takim naruszeniem skutki są niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia zasady 
praworządności, a wśród takich skutków wymienia się: naruszenie zasad ogólnych kodeksu 
postępowania administracyjnego, ocenę skutków społeczno-gospodarczych (por. np. wyrok NSA 
z dnia 30 listopada 1999 r., V SA 876/99, LEX nr 50137; wyrok NSA z dnia 13 maja 2010 r., 
II OSK 824/09, LEX nr 597887; wyrok NSA z dnia 7 października 2011 r., II OSK 1522/10, LEX 
nr 965193; A. Zieliński, O „rażącym” naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 k.p.a. Polemiki, 
PiP 1986, z. 2, s. 104). Zgodnie zaś z drugim stanowiskiem, „rażące” naruszenie prawa zachodzi 
w przypadku naruszenia przepisu niepozostawiającego wątpliwości co do jego bezpośredniego 
rozumienia, i to naruszenie prawa jest oczywiste, wyraźne i bezsporne (por. np. wyrok NSA z dnia 
11 maja 1994 r., III SA 1705/93, „Wspólnota” 1994, nr 42, s. 16; wyrok NSA z dnia 2 lipca 2009 r., 
II FSK 217/09, LEX nr 549614; wyrok NSA z dnia 2 września 2011 r., II OSK 743/10, LEX 
nr 965221; J. Jendrośka, B. Adamiak, Zagadnienie rażącego naruszenia prawa w postępowaniu 
administracji, PiP 1986, z. 1, s. 69). Zgodnie z trzecim stanowiskiem, rażące naruszenie prawa 
to oczywiste naruszenie prawa, ale jest to tylko wstępna przesłanka uznania decyzji za rażąco 
naruszającą prawo, ale nie ograniczająca się do tego (por. np. wyrok NSA z dnia 8 marca 2012 r., 
I OSK 363/11, LEX nr 114510; wyrok NSA z dnia 20 października 2011 r., II GSK 1056/10, 
LEX nr 1070197; wyrok NSA z dnia 8 września 2011 r., I OSK 1566/10, LEX nr 1068431; 
W. Chróścielewski, Komentarz do art. 156 k.p.a. [w:] W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie 
administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2011, s. 199).

822 Jako przykłady rażącego naruszenia prawa wskazuje się podjęcie uchwały z oczywistym 
przekroczeniem kompetencji organu i bez podstawy prawnej, przyznanie uprawnień organom 
samorządu niewynikającym z przepisów prawa; naruszenie w procedurze podejmowania uchwały 
stanowiska innego podmiotu wymagane przepisami ustawowymi – wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 
2001 r., SA/Sz 149/01, LEX nr 49256; powtarzanie treści przepisów ustawowych w aktach prawa 
miejscowego – wyrok WSA w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2009 r., II SA/Ol 974/08, LEX nr 
478533; wyrok WSA w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 r., II SA/Kr 1242/08, LEX nr 478532.

823 M. Jurewicz, Nadzór nad funkcjonowaniem izb gospodarczych jako zdecentralizowanych 
rzeczowo organizacji społecznych, „Gazeta Sądowa” 2006, nr 10 , s. 27.  
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Bezsporne naruszenie prawa to naruszenie prawa niebudzące żadnych wąt-
pliwości. Dotyczy to w szczególności naruszenia przepisów bezwzględnie obo-
wiązujących (ius cogens), które nie podlegają różnorodnej wykładni. 

B. Istotne naruszenie prawa (statutu). 
Celem tej przesłanki jest odróżnienie takiego naruszenia prawa, które ma 

charakter nieistotny, od istotnego naruszenia prawa. Dotyczy to przypadku, gdy 
organ izby narusza istotny dla funkcjonowania izby gospodarczej przepis prawa. 

C. Powtarzalne naruszenie prawa (statutu).
Wydaje się, że nawet jednorazowe naruszenie istotnego przepisu nie może 

uzasadniać rozwiązania izby gospodarczej. Skoro dopiero powtarzające się na-
ruszenia Konstytucji RP lub ustaw uzasadniają podjęcie przez Sejm uchwały 
o rozwiązaniu organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego824, to 
także rozwiązanie izby gospodarczej winno wynikać z działania organów tej 
izby. Skoro mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 u.i.g. o działaniu rażąco naruszającym 
prawo (statut), to winno to oznaczać jakąś ciągłość, powtarzalność, kontynuację. 
Nie ma natomiast możliwości abstrakcyjnego określenia, jak długo takie działa-
nie powinno trwać, aby stwierdzić jego rażący charakter naruszenia prawa. Jest 
to uzależnione od indywidualnego przypadku. 

D. Brak poprawy działania izby mimo wezwania do zaprzestania naru-
szeń prawa (nieskuteczność postępowania naprawczego). 

Żaden przepis ustawy o izbach gospodarczych nie wymienia tej okoliczno-
ści. Wydaje się jednak, że rozwiązanie izby gospodarczej na skutek rażącego 
naruszania przez tę izbę prawa (statutu) winno być poprzedzone wezwaniem 
organu lub organów takiej izby do zaprzestania naruszania prawa. Należy orga-
nom izby gospodarczej dać szansę poprawy swojej działalności i zaprzestania 
naruszania prawa. Dopiero brak pozytywnych skutków takiego wezwania wi-
nien skutkować rozwiązaniem izby. Należy jednak stwierdzić, że przepisy pra-
wa nie przyznają wprost takiej możliwości sądowi rejestrowemu. 

W doktrynie wyrażono pogląd, że rozwiązanie izby gospodarczej powinno 
nastąpić także wtedy, gdy liczba jej członków zmniejszy się do poziomu poniżej 
liczby wymaganej do jej założenia, wskazując, że także do Krajowej Izby Go-
spodarczej miałoby to mieć zastosowanie825. Pogląd ten, oparty na stosowaniu 
do postępowania nadzorczego nad izbami gospodarczymi nie tylko przepisów 
ustawy o izbach gospodarczych, ale i Prawa o stowarzyszeniach826, wydaje się 
jednak mało przekonujący. Żaden przepis ustawy o izbach gospodarczych nie 
odsyła do regulacji Prawa o stowarzyszeniach, mimo że odsyła do stosowania 
przepisów kodeksu postępowania cywilnego (art. 13 ust. 4 u.i.g.). O ile wo-
bec izb gospodarczych ustawodawca przewidział minimalną liczbę założycieli 
(50 lub 100), o tyle nie przewidział ich wobec KIG, a przepisy postępowania 

824 Art. 96 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 83 ust. 1 ustawy o samorządzie 
powiatowym, art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa. 

825 Por. M. Jurewicz, Nadzór..., s. 27.
826 W tym art. 31 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
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nadzorczego stosuje się wprost do Krajowej Izby Gospodarczej (art. 13 ust. 5 
u.i.g.). Brak zasadności stosowania przepisów prawa o stowarzyszeniach należy 
uzasadnić kompletnością w tym zakresie regulacji w ustawie o izbach gospo-
darczych. 

W przypadku organizacji pracodawców jeżeli uprzednie wezwanie do usu-
nięcia naruszenia prawa nie odniosło zamierzonego skutku, sąd rejestrowy ma 
prawo do podjęcia następujących rozstrzygnięć: 

a) może orzec grzywnę indywidualnie nakładaną na członków danego orga-
nu związku (federacji lub konfederacji);

b) może wyznaczyć organom organizacji pracodawców termin przeprowa-
dzenia nowych wyborów do organu prowadzącego działalność sprzeczną 
z prawem, pod rygorem zawieszenia działalności tego i tylko tego organu;

c) może wykreślić organizację pracodawców z KRS-u.
Odmiennie niż to miało miejsce w stosunku do izb gospodarczych, ustawo-

dawca nie wyposażył sądu rejestrowego w uprawnienie do udzielenia upomnie-
nia organowi. Tym samym nie ma podstaw do różnicowania naruszeń prawa 
na nieistotne lub istotne (bądź rażące) w zakresie nałożenia sankcji. Natomiast 
stopień naruszenia prawa ma znaczenie odnośnie do wyboru przez sąd środków 
oddziaływania na daną organizację pracodawców. W doktrynie wskazano, że 
wybrany środek winien być stosowny do zakresu i rozmiaru naruszenia prawa827, 
celem jak najszybszego przywrócenia praworządności w zakresie działania or-
ganizacji pracodawców828. 

Mniej istotne naruszenia prawa winny skutkować wymierzeniem grzywny 
członkowi lub członkom danego organu związku. Można mieć wątpliwości, czy 
tak określony zakres odpowiedzialności karnej spełnia wymogi zasady nullum 
crimen sine lege, zawartej w art. 42 Konstytucji RP. 

Norma karna, jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny, powinna w sposób 
jednoznaczny określać osobę, do której skierowany jest zakaz, znamiona czy-
nu zabronionego oraz rodzaj sankcji grożącej za popełnienie takiego czynu829. 
Samo określenie, że odpowiedzialności karnej podlega osoba będąca członkiem 
organu, który to organ prowadzi działalność sprzeczną z ustawą, budzi istotne 
wątpliwości poprzez bardzo ogólnikowe określenie830. Stypizowanie jako kon-
kretnego czynu zabronionego „prowadzenia działalności sprzecznej z ustawą” 
umożliwia daleko idącą swobodę interpretacji co do znamion czynu zabronio-
nego. Zawiera więc „ryczałtowe” odesłanie do przepisów ustawowych wyzna-
czających granice działalności organizacji pracodawców, nie określając w żaden 
sposób tych przepisów, a to odesłanie jest „dynamiczne”, gdyż treść przepisów 
ustawowych wyznaczających granice działalności organizacji pracodawców 

827 Por. K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 388, wskazując, że o charakterze środka winien przesądzać 
układ sytuacyjny i kontekst społeczno-ekonomiczny naruszenia prawa. 

828 Ibidem. 
829 Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003, nr 9, poz. 97.
830 Taki sposób penalizacji narusza § 75 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).
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może ulegać ewolucji wraz ze zmianami ustawodawstwa. Dodatkowo na bardzo 
szerokie odesłanie do innych przepisów ustawowych nakłada się niedookreślo-
ność przepisu związana z nieostrością terminu „działalność”831. 

Ustawodawca jako sankcję karną nakładaną na członków organu za prowa-
dzenie działalności sprzecznej z ustawą przez organ wskazał grzywnę. Grzyw-
na, stosownie do art. 33 k.k., wymierzana jest w stawkach dziennych od 10 do 
540, a wysokość stawki dziennej mieści się w przedziale od 10 do 2 tys. zł.832 
W świetle przytoczonego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego jest to wielce 
wątpliwe, ale zakładając, że sądy mogłyby nakładać grzywny za działalność 
sprzeczną z ustawą, sama wysokość grzywny mogłaby być wymierzona w sto-
sunku do stopnia zawinienia członka organu i jego przyczynienia się do działal-
ności sprzecznej z prawem samego organu. Grzywny mogą więc być nakładane 
tylko na niektórych członków organu albo w zróżnicowanej wysokości. 

Istotniejsze naruszenie prawa powinno uzasadniać wyznaczenie przez sąd 
rejestrowy terminu do przeprowadzenia wyborów nowego składu danego orga-
nu. Możliwe są dwa przypadki zastosowania tej sankcji: 

1) jeżeli uprzednio wymierzona kara grzywny na członka (członków) orga-
nu nie odniosła skutku w postaci zaprzestania prowadzenia działalności 
naruszającej przepisy ustaw; 

2) działalność danego organu w istotnym zakresie narusza przepisy ustaw, 
a wymierzenie grzywny członkowi organu nie będzie zasadne (celowe). 

Wyznaczony przez sąd termin wyborów winien być racjonalny, tzn. umoż-
liwiać przeprowadzenie wyborów bez zbędnej zwłoki, ale i bez podejmowania 
nadzwyczajnych czynności. Najważniejszym organem organizacji pracodaw-
ców jest organ reprezentujący członków danej organizacji. Będzie nim walne 
zgromadzenie członków lub zgromadzenie delegatów członków. Sąd nie może 
wyznaczać terminu przeprowadzenia wyborów wobec walnego zgromadzenia 
(zgromadzenia delegatów), może natomiast zobowiązać do przeprowadzenia 
wyborów do każdego innego organu organizacji pracodawców. 

Sąd wyznacza termin przeprowadzenia wyborów pod rygorem zawieszenia 
działalności danego organu. Jeżeli w tak wyznaczonym terminie nie dojdzie do 
wyboru nowego składu organu i to niezależnie od przyczyn braku skuteczne-
go przeprowadzenia wyborów – zawieszenie działalności „starego” organu na-
stępuje ex lege z pierwszym dniem następującym po wyznaczonym terminie 
przeprowadzenia wyborów. Nie ma przy tym ograniczeń, aby wybierając nowy 
skład danego organu, pozbawione były biernego prawa wyborczego te same 

831 Takie stanowisko zajął TK w wyroku z dnia 13 maja 2008 r., P 50/07, OTK-A 2008, nr 4, 
poz. 58, w odniesieniu do bardzo podobnej regulacji art. 35 ustawy o związkach zawodowych. Per 
analogiam identycznych rozwiązań ustawowych, stanowisko TK zawarte w tym wyroku należy 
także odnieść do ustawy o organizacjach pracodawców. 

832 Zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 
z późn. zm.), ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki 
osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.
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osoby, które wchodziły w skład poprzedniego organu, chyba że statut danej or-
ganizacji wprowadzi odrębne rozwiązania. 

Chwila ziszczenia się rygoru, czyli zawieszenia danego organu organizacji 
pracodawców, może prowadzić do braku możliwości podejmowania czynności 
przez samą organizację. Jeżeli dotyczyłoby to organu wykonawczego (repre-
zentującego organizację na zewnątrz), to zawieszenie tego organu prowadzi do 
istotnego ograniczenia lub wręcz uniemożliwienia podejmowania czynności. 
W takiej sytuacji sąd rejestrowy winien wyznaczyć kuratora celem przepro-
wadzenia wyboru danego organu, a w razie braku możliwości wyboru składu 
organu wykonawczego – obowiązkiem kuratora będzie przeprowadzenie, ana-
logicznie jak miało to miejsce wobec izby gospodarczej, likwidacji organizacji. 

Najdalej idącą sankcją jest wykreślenie833 organizacji pracodawców z KRS-u. 
Sąd rejestrowy nie ma możliwości samodzielnego (z urzędu) wydania postano-
wienia o wykreśleniu organizacji pracodawców z rejestru. Tylko w przypadku, 
gdy środek lub środki w postaci nałożenia grzywny lub nakazania przeprowa-
dzenia wyborów do organu organizacji pracodawców nie przyniosły pożąda-
nych rezultatów (były bezskuteczne), należy stosować najdalej idącą sankcję834. 
Sankcję tę sąd wymierza tylko na wniosek Ministra Sprawiedliwości835. Można 
zastanowić się nad przekazaniem tej kompetencji Prokuratorowi Generalnemu, 
ponieważ to przede wszystkim prokuratura stoi na straży praworządności. 

Ustawodawca nie określił, w jaki sposób ma nastąpić powiadomienie tego 
ministra o takiej sytuacji. Wydaje się jednak, że zarówno sąd rejestrowy, jak 
i głównie prokurator okręgowy, który wnioskował o podjęcie postępowania 
w sprawie wymierzenia sankcji, powinni zawiadamiać Ministra Sprawiedliwo-
ści o każdej takiej sytuacji. 

De lege lata tylko Minister Sprawiedliwości może złożyć wniosek do sądu 
rejestrowego o wykreślenie danej organizacji z rejestru KRS-u i w takiej sytuacji 
obowiązkiem sądu jest jedynie ustalenie: 

a) czy rzeczywiście były wcześniej stosowane środki wymienione w art. 19 
u.o.p. oraz 

b) czy okazały się one bezskuteczne. 
Jeżeli obie z wymienionych przesłanek zachodzą, to sąd rejestrowy ma obo-

wiązek orzec o wykreśleniu danej organizacji. Na postanowienie w sprawie 
wykreślenia przysługuje zarówno wnioskodawcy, jak i danej organizacji prawo 
wniesienia apelacji. 

Skutkiem uprawomocnienia się postanowienia o wykreśleniu organizacji 
z rejestru jest zaprzestanie działalności i przeprowadzenie postępowania likwi-
dacyjnego. Likwidacja, w sposób zgodny ze statutem, powinna być zakończona 

833 Ustawa o organizacjach pracodawców posługuje się terminem „skreślenie”, ale poprawnym 
terminem jest „wykreślenie” – art. 20 ust. 4 ustawy o KRS. 

834 Por. K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 388–389, wskazując, że wykreślenie organizacji z rejestru 
powinno zapadać wówczas, gdy prowadzona przez organizację działalność w sposób rażący odbie-
ga od ustawowych wzorców normatywnych. 

835 Art. 19 ust. 3 u.o.p.
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w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wykre-
śleniu836. W doktrynie zaprezentowano pogląd, że bezpośrednim następstwem 
postanowienia sądu o wykreśleniu jest utrata przez organizację osobowości 
prawnej, i od tego momentu nie może być ona podmiotem praw i obowiązków 
oraz nie może samodzielnie dokonywać czynności prawnych837. 

9.5. Nadzór nad izbami rolniczymi 

Nadzór nad izbami rolniczymi oparty jest na innych zasadach niż nadzór nad 
pozostałymi organizacjami samorządu gospodarczego. Tryb postępowania nad-
zorczego nad izbami rolniczymi jest zbliżony do nadzoru nad uchwałami orga-
nów jednostek samorządu terytorialnego. Jest to nadzór sprawowany przez or-
gany administracji publicznej i obejmuje obligatoryjnie każdą uchwałę każdego 
organu izby. Te dwie podstawowe różnice uzasadniają odrębne omówienie tej 
tematyki. 

Organami nadzoru nad izbami rolniczymi są: wojewoda oraz organ admini-
stracji publicznej, który zlecił izbie realizację danego zadania. Wobec Krajowej 
Rady Izb Rolniczych organem nadzoru jest minister właściwy do spraw rolnic twa 
i organ administracji publicznej, który zlecił Krajowej Radzie realizację zadań. 

Wojewoda i właściwy minister do spraw rolnictwa wykonują czynności nad-
zorcze wobec każdej uchwały organów izby (Krajowej Rady), a tym samym 
posiadają ogólną właściwość do wykonywania nadzoru. 

Organ, który zlecił izbie (Krajowej Radzie) zadania do wykonywania, spra-
wuje nadzór tylko w ograniczonym zakresie, mianowicie tylko nad gospodarką 
izby rolniczej w zakresie wykorzystywania przekazanych jej środków na reali-
zację powierzonego zadania838. 

Każdy organ wykonujący administrację publiczną może zlecić w drodze po-
rozumienia wykonanie zadania publicznego izbie rolniczej (Krajowej Radzie). 
Tym samym nie tylko organy administracji rządowej mogą powierzać swoje 
zadania do wykonania przez izbę, lecz także organy samorządu terytorialnego 
– będą to własne zadania do wykonania przez izbę rolniczą. Organ jednostki sa-
morządu terytorialnego nie może powierzać zadań zleconych do wykonywania 
organom izb rolniczych839. 

Nie jest więc wykluczone, że np. organy gminy mogłyby przekazać w drodze 
porozumienia swoje zadanie do wykonania izbie rolniczej, choć taki kierunek 
przekazywania mógłby naruszać zasadę subsydiarności840.

836 Art. 19 ust. 5 u.o.p.
837 Por. K.W. Baran, Zbiorowe..., s. 389. 
838 Ustawodawca użył pojęcia „zlecone zadanie”, art. 47 ust. 2 u.i.r. 
839 Argumentum a contrario, art. 5 ust. 3 u.i.r. 
840 Poprzez przekazanie zadania do wykonywania wspólnocie bardziej oddalonej od miesz-

kańców (wojewódzka izba rolnicza) niż wspólnota przekazująca zadania (samorząd gminny). 
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Jedynym kryterium nadzoru jest kryterium legalności. 
Procedura postępowania nadzorczego nie jest skomplikowana. Zarząd izby 

rolniczej (podobnie jak zarząd Krajowej Rady)841 ma obowiązek przedstawie-
nia organowi nadzoru każdą uchwałę organów izby rolniczej (walnego zgro-
madzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, rady powiatowej), w tym także zatwier-
dzone uchwałą walnego zgromadzenia sprawozdanie z rocznej działalności 
izby – w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. Ustawodawca mało precyzyjnie 
wskazał, że uchwały te mają być przedstawione w ciągu 14 dni, i nie wiadomo, 
czy w tym terminie uchwały te mają być doręczone organowi nadzoru, czy też 
wystarczające jest nadanie przesyłki na adres siedziby organu nadzoru u pub-
licznego operatora pocztowego przed upływem tego terminu. Dotyczy to także 
wysłania uchwał drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 1 i 2 k.p.a. termin 
uważa się za dochowany, jeżeli przed jego upływem nadano przesyłkę u pub-
licznego operatora pocztowego lub wysłano dokument elektroniczny do organu 
administracji, a nadawca otrzymał potwierdzenie odbioru. Problem polega na 
tym, że postępowanie w sprawie nadzoru nad uchwałami organów izb rolni-
czych nie jest postępowaniem administracyjnym regulowanym kodeksem postę-
powania administracyjnego. Tym samym tylko bezpośrednie odesłanie w usta-
wie o izbach rolniczych do kodeksu postępowania administracyjnego mogłoby 
pozwolić na stosowanie art. 57 k.p.a., i takie odesłanie znajduje się w ustawach 
regulujących postępowania nadzorcze nad uchwałami organów samorządu tery-
torialnego842. Zarząd izby rolniczej ma zatem obowiązek doręczenia podjętych 
uchwał organowi nadzoru w terminie 14 dni od daty ich podjęcia. 

Doręczenie uchwał wszczyna z mocy prawa postępowanie nadzorcze, które 
trwa, analogicznie jak w przypadku nadzoru nad uchwałami organów samorzą-
du terytorialnego, 30 dni. 

Wobec braku chociażby odpowiedniego odesłania do kodeksu postępowa-
nia administracyjnego problematyczne staje się prowadzenie postępowania wy-
jaśniającego (dowodowego). Może bowiem się okazać, że prawidłowa ocena 
podjętej uchwały wymaga np. złożenia wyjaśnień przez organ izby rolniczej, 
doręczenia dodatkowych dokumentów itd. Jest to luka prawna, której nie można 
uzupełnić wykładnią. Każde bowiem działanie organów administracji publicz-
nej musi być podejmowane na podstawie i w granicach prawa (zasada prawo-
rządności) i nie jest dopuszczalne jakiekolwiek domniemanie kompetencji wy-
konywanych wobec podmiotów pozostających poza strukturą danego organu. 
Izba rolnicza nie jest organem wewnętrznym żadnego innego podmiotu i posia-
da podmiotowość prawną. 

W terminie 30 dni liczonych od daty doręczenia organ nadzoru może stwier-
dzić nieważność uchwał organów izby rolniczej. Sposób liczenia tego terminu 
potwierdza przyjęte założenie, że przedstawienie uchwały organu nadzoru na-
stępuje dopiero z chwilą doręczenia, a nie np. wysłania. 

841 Por. S. Czarnow, Zadania..., s. 144. 
842 Art. 91 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, art. 79 ust. 5 ustawy o samorządzie powia-

towym, art. 82 ust. 6 ustawy o samorządzie województwa. 
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Również w zakresie określenia sposobów zakończenia postępowania nad-
zorczego ustawodawca pominął istotne kwestie, bez których regulacja ta jest 
wadliwa. Przede wszystkim nie wiadomo, czy każda wada pozwala na unie-
ważnienie uchwały, czy tylko np. wada istotna. Wątpliwe byłoby unieważnianie 
każdej uchwały nawet z powodu drobnej i nieistotnej wady. 

Ponadto w art. 48 ust. 2 u.i.r. wskazuje się, że organ nadzoru może stwierdzić 
nieważność uchwał. Nie wiadomo, czy sama możliwość stwierdzenia nieważno-
ści uchwał oznacza przyznanie organowi nadzoru prawa do oceny stopnia naru-
szenia prawa, i w zależności od tego unieważnianie uchwały? Czy dopuszczalne 
byłoby stosowanie zasady proporcjonalności polegającej na wyważaniu celu, 
jaki dana uchwała miałaby osiągnąć, i wag naruszonego prawa? Te i inne wątpli-
wości nie powinny mieć miejsca i te kwestie winny być uregulowane w ustawie. 

Ustawodawca uregulował ponadto możliwość weryfi kacji rozstrzygnięć 
nadzorczych organów nadzoru. W terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji 
organów nadzoru stwierdzających nieważność uchwały zarząd izby ma prawo 
zaskarżenia takiej decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Ustawodawca posłużył się terminem „decyzja” na określenie aktu nadzo-
ru nad uchwałami organów izby rolniczej, a w takim razie, czy to oznacza, że 
jest to decyzja administracyjna, do której należy stosować kodeks postępowa-
nia administracyjnego? Odpowiedź na to pytanie winna być negatywna. Kodeks 
postępowania administracyjnego stosuje się tylko do załatwiania indywidual-
nych spraw, dla których wymagana jest konkretyzacja (lub potwierdzenie) praw 
i obowiązków, a także w sprawach dotyczących sporów kompetencyjnych, wy-
dawania zaświadczeń oraz rozstrzygania skarg i wniosków843. Ocena w postę-
powaniu nadzorczym uchwały organu izby rolniczej nie jest rozstrzygnięciem 
konkretnej sprawy administracyjnej. Tym samym bez wyraźnego odesłania do 
kodeksu postępowania administracyjnego nie można tej regulacji stosować. Ter-
minu „decyzja” użyto zatem w znaczeniu potocznym, a nie w znaczeniu instytu-
cji prawnej regulowanej proceduralnym prawem administracyjnym. Decyzja ta 
jest w istocie rozstrzygnięciem nadzorczym.  

Regulacja procedury wniesienia skargi do sądu administracyjnego na roz-
strzygnięcie nadzorcze stanowi lex specialis wobec regulacji Prawa o postę-
powaniu przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art. 3 § 3 p.p.s.a. sądy 
administracyjne, orzekając także w sprawach objętych ustawami szczególnymi, 
stosują określone w tych przepisach środki prawne. Taką ustawą szczególną jest 
ustawa o izbach rolniczych. Zgodnie z art. 52 § 4 p.p.s.a. w przypadku aktów 
prawnych, od których nie wnosi się odwołania lub innego środka zaskarżenia, 
wniesienie skargi do sądu administracyjnego musi być poprzedzone wezwaniem 
danego organu do usunięcia naruszenia prawa, i w takim przypadku termin do 
wniesienia skargi wynosi 30 dni, i jest liczony od daty otrzymania odpowiedzi 
organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. W razie braku tej odpowie-

843 Art. 1 i 2 k.p.a.
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dzi termin wniesienia skargi wynosi 60 dni i jest liczony od daty wezwania do 
usunięcia naruszenia prawa844. 

Należy przyjąć, że zarząd izby rolniczej korzysta ze szczególnej ścieżki 
zaskarżenia i wniesienie skargi nie musi być poprzedzone wezwaniem organu 
nadzoru do usunięcia naruszenia prawa, zgodnie z regułą kolizyjną lex posterio-
ri generalia non derogat legi priori speciali, w której przepisem późniejszym 
ogólnym jest art. 52 § 4 p.p.s.a., a przepisem wcześniejszym szczególnym art. 
48 ust. 3 u.i.r. 

Ustawodawca dodatkowo wyposażył ministra właściwego do spraw rolnic-
twa w możliwość zwołania walnego zgromadzenia izby rolniczej. Na wniosek 
wojewody, w razie stwierdzenia, że zarząd izby (i tylko zarząd) dokonuje po-
wtarzającego się naruszania prawa, minister właściwy do spraw rolnictwa może 
zwołać walne zgromadzenie celem rozpatrzenia wniosku tego ministra o odwo-
łanie składu zarządu i powołanie przez walne zgromadzenie nowego zarządu845. 
Ta regulacja również zawiera wady. W istocie bowiem nie wiadomo, czy wnio-
sek ministra co do zwołania walnego zgromadzenia i wyboru nowego zarządu 
jest wiążący dla najwyższego organu izby. Nie wiadomo także, czy w razie nie-
uwzględnienia tego wniosku właściwy minister może podjąć jakieś czynności? 
Nie wiadomo także, czy jakieś czynności nadzorcze przysługują organom nad-
zoru w sytuacji odwołania zarządu izby i niepowołania nowego zarządu. Rodzi 
to kolejne pytanie, czy minister może jednorazowo, czy też wielokrotnie zwo-
ływać walne zgromadzenie celem zmiany zarządu lub wyboru zarządu. Kwestia 
powtarzającego się naruszania prawa jest nieprecyzyjna i być może wzorowa-
na na kryterium o analogicznej treści (powtarzające się naruszenie Konstytucji 
lub ustaw), wyjątkowo stosowanego wobec organów samorządu terytorialnego. 
Z tym że w przypadku organów samorządu terytorialnego ustalenie zaistnienia 
takiej przesłanki powoduje odwołanie rady gminy (rady powiatu, sejmiku woje-
wództwa) lub wójta, a w przypadku zarządu izby rolniczej jest to tylko wniosek 
kierowany do walnego zgromadzenia izby o odwołanie zarządu.  

9.6. Nadzór nad zrzeszeniami przedsiębiorców
i organizacjami samorządu gospodarczego
rzemiosła 

Jak już wspomniano, ustawodawca nie zamieścił żadnych przepisów dotyczą-
cych nadzoru nad działalnością zrzeszeń przedsiębiorców i organizacjami samo-
rządu gospodarczego rzemiosła (cechami, izbami rzemieślniczymi i Związkiem 

844 Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., II OPS 2/07, ONSAiWSA 2007, 
nr 3, poz. 60.

845 Art. 49 u.i.r.
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Rzemiosła Polskiego). Czy w takim razie oznacza to brak jakiegokolwiek nad-
zoru nad ich działalnością? 

W doktrynie wskazano, że brak regulacji nadzoru nad organami samorządu 
rzemiosła oraz zrzeszeniami przedsiębiorców stanowi lukę prawną, którą można 
jednak usunąć w dwojaki sposób: albo poprzez przyjęcie regulacji zawartych 
w Prawie o stowarzyszeniach, co skutkowałoby nadmiernym i nieuzasadnio-
nym merytorycznie uzależnieniem tego samorządu od administracji publicznej, 
albo poprzez stosowanie per analogiam przepisów ustaw o samorządzie zawo-
dowym (np. ustawy o samorządzie lekarskim)846.  

Należy zgodzić się z pierwszym z wymienionych stanowisk. Zgodnie z art. 7 
ust. 2 Prawa o stowarzyszeniach do organizacji społecznych działających na 
podstawie odrębnych ustaw stosuje się, w sprawach nieuregulowanych tymi 
ustawami, przepisy Prawa o stowarzyszeniach. Tym samym skoro w żadnej 
z ustaw wymienionych w tym podrozdziale nie ma regulacji nadzoru nad tymi 
organizacjami, należy w tym zakresie stosować art. 8 ust. 5 pkt 2 i art. 25–32 
Prawa o stowarzyszeniach847. 

Zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 Prawa o stowarzyszeniach organem nadzoru 
nad zrzeszeniami przedsiębiorców i organizacjami samorządu gospodarczego 
rzemiosła jest właściwy ze względu na siedzibę takiej organizacji starosta (lub 
prezydent miasta na prawach powiatu). W przypadku gdy dana organizacja mia-
łaby terenową jednostkę, to wówczas odpowiedni do przeprowadzenia nadzoru 
nad taką jednostką byłby starosta właściwy miejscowo ze względu na siedzibę 
terenowej jednostki. 

Organ nadzoru ma prawo żądać od organu wykonawczego takiej organizacji: 
1) dostarczenia, w wyznaczonym terminie, odpisów uchwał walnego zebra-

nia członków (zebrania delegatów);
2) niezbędnych wyjaśnień848. 
W przypadku niezastosowania się organu wykonawczego organizacji do tego 

wezwania starosta może złożyć wniosek do sądu o nałożenie grzywny w wyso-
kości jednorazowo nieprzekraczającej kwoty 5 tys. zł. 

Organizacja po wymierzeniu grzywny może albo ją zapłacić, albo niezwłocz-
nie zastosować się do wezwania organu nadzoru i w ten sposób umożliwić uwol-
nienie się od jej zapłaty849, albo też w terminie siedmiu dni wystąpić do sądu 
o zwolnienie od grzywny850.

Po przeprowadzeniu kontroli działalności organizacji organ nadzorujący 
może, w razie niezgodnej z prawem lub statutem działalności, podjąć następu-

846 E. Smoktunowicz, Prawo..., s. 308, 311. 
847 P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach..., s. 36–37. 
848 Art. 25 Prawa o stowarzyszeniach.
849 Organizacja nawet po niezwłocznym zastosowaniu się do wymagań organu nadzorującego 

musi jeszcze wystąpić do sądu o zwolnienie z grzywny; por. P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach..., 
s. 66; P. Suski, Stowarzyszenia..., s. 273–274. Według innego poglądu sam organ nadzorujący może 
zwolnić organizację od grzywny; por. E. Smoktunowicz, Prawo..., s. 100.

850 Art. 26 Prawa o stowarzyszeniach.
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jące czynności, uzależniając je od rodzaju i stopnia stwierdzonych przez siebie 
nieprawidłowości: 

a) wystąpić o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie;
b) udzielić ostrzeżenia władzom organizacji;
c) wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. 29 Prawa 

o stowarzyszeniach.
Wniosek w sprawie zastosowania środka nadzoru może skierować do sądu 

nie tylko organ nadzorczy, lecz także prokurator. 
Na wniosek jednego z tych podmiotów sąd może:  
1)  udzielić upomnienia władzom organizacji;
2)  uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę organizacji851;
3)  rozwiązać organizację, jeżeli jej działalność wykazuje rażące lub upor-

czywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do 
przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem852. 

Przed zastosowaniem najbardziej dolegliwego środka sąd może, na wniosek 
lub z własnej inicjatywy, podjąć następujące czynności: 

a) wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach organu 
wykonawczego organizacji, wyznaczając przedstawiciela do prowadze-
nia bieżących spraw tej organizacji, lub 

b) zobowiązać władze organizacji do usunięcia nieprawidłowości w okre-
ślonym terminie i zawiesić postępowanie853. 

Na wniosek organu nadzorującego sąd w postępowaniu nieprocesowym wy-
daje postanowienie o rozwiązaniu organizacji w przypadku, gdy:

a) liczba członków organizacji zmniejszyła się do poziomu poniżej liczby 
członków wymaganych ustawowo do jej założenia;

b) organizacja nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warun-
ków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok854. 

Sąd, działając z urzędu lub na wniosek organu nadzorującego, w przypad-
ku stwierdzenia, że organizacja nie posiada organu wykonawczego zdolnego do 
działań prawnych, ustanawia dla niej kuratora, który do czasu wyboru organu 
wykonawczego odpłatnie reprezentuje organizację w sprawach majątkowych 
wymagających bieżącego załatwienia. Obowiązkiem tak ustanowionego kuratora 
jest zwołanie w okresie nie dłuższym niż sześć miesięcy walnego zebrania człon-
ków (zebrania delegatów) organizacji celem wyboru organu wykonawczego855. 

851 Zgodnie z uchwałą SN z dnia 3 grudnia 2003 r., III CZP 93/03, OSNC 2005, nr 2, poz. 23, 
sprawy o uchylenie uchwały stowarzyszenia rozpoznaje sąd rejonowy. Zgodnie z postanowieniem 
SA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2000 r., I ACa 806/00, OSA 2002, z. 1, poz. 1, sąd nie bada 
zgodności uchwał organów stowarzyszenia ze statutem, ale jeżeli uchwała narusza statut, może być 
uchylona wyłącznie w trybie art. 29 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach. Sąd może uchylić uchwałę 
każdego organu danej organizacji; por. P. Suski, Stowarzyszenia..., s. 278.

852 Art. 29 ust. 1 Prawa o stowarzyszeniach. Obie te przesłanki muszą zaistnieć kumulatywnie; 
por. P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach..., s. 71. 

853 Art. 29 ust. 2 i 3 Prawa o stowarzyszeniach.
854 Art. 31 Prawa o stowarzyszeniach.
855 Art. 30 Prawa o stowarzyszeniach; E. Smoktunowicz, Prawo..., s. 102–103.
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Opisane czynności nadzorcze organu nadzorczego nie mają charakteru czyn-
ności z zakresu administracji publicznej856. 

9.7. Wnioski 

Działalność organizacji samorządu gospodarczego podlega nadzorowi przy 
uwzględnieniu kryterium legalności. Czynności nadzorcze wykonują upoważ-
nione do tego organy administracji rządowej, ale przede wszystkim sądy re-
jestrujące daną organizację w KRS. Można wyróżnić dwa podstawowe tryby 
nadzoru: nadzór wykonywany wobec izb rolniczych i nadzór wobec pozostałych 
organizacji samorządu gospodarczego. 

Regulacja nadzoru nad działalnością organów izb rolniczych zbliżona jest 
do nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Każda uchwała organu 
izby rolniczej i Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazywana jest, w terminie 
14 dni, organom nadzoru (wojewodzie lub ministrowi właściwemu do spraw 
rolnictwa). Postępowanie nadzorcze może trwać maksymalnie 30 dni i jest to 
termin prawa materialnego. Sama jednak regulacja tego postępowania pełna jest 
luk prawnych, które trudno jest uzupełnić czy to przepisami kodeksu postępo-
wania administracyjnego, czy tym bardziej przepisami ustawy o samorządzie 
gminnym. Organ nadzoru może stwierdzić nieważność uchwały organu izby rol-
niczej, od której to decyzji (a nie rozstrzygnięcia nadzorczego) służy skarga do 
wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

Postępowanie nadzorcze wobec pozostałych organizacji samorządu gospo-
darczego także nie jest jednolite i można w tym zakresie wyróżnić trzy odrębne 
procedury: postępowanie nadzorcze wobec izb gospodarczych, postępowanie 
nadzorcze wobec organizacji pracodawców i postępowanie nadzorcze wobec 
pozostałych organizacji. Co istotne, żadna z organizacji samorządu gospodar-
czego nie została wyłączona spod nadzoru jej działalności. Mimo pewnych róż-
nic tryby te posiadają szereg cech wspólnych. Każde postępowanie nadzorcze 
zawiera w sobie postępowanie kontrolne, pozwalające na sprawdzenie, czy za-
chodzi przynajmniej prawdopodobieństwo naruszenia prawa. Wobec zrzeszeń 
przedsiębiorców i organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła organ nad-
zorczy (starosta) ma prawo żądać od takiej organizacji dostarczenia, w wyzna-
czonym terminie, odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania dele-
gatów) oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień. 

Natomiast przepisy ustawy o izbach gospodarczych i ustawy o organizacjach 
pracodawców nie zawierają wyraźnej regulacji tej części postępowania, co nie-
wątpliwie utrudnia ocenę, które działania organów izb gospodarczych mogą 
naruszać prawo. Dopiero stwierdzenie, że działalność izby gospodarczej jest 

856 Postanowienie NSA z dnia 31 października 2008 r., II OSK 1559/08, LEX nr 515401; 
postanowienie WSA w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2008 r., IV SAB/Wa 72/08, LEX nr 515628.
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niezgodna z prawem, umożliwia wojewodzie podjęcie stosownych czynności 
wobec danej izby. 

Po zawiadomieniu izby gospodarczej o stwierdzeniu naruszenia prawa or-
gany nadzoru powinny podjąć niewładcze czynności zmierzające do usunięcia 
stanu niezgodnego z prawem. Takimi czynnościami są: wystąpienie do organów 
izby o usunięcie w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub 
udzielenie przez sąd rejestrowy upomnienia właściwym organom izby. Na takie 
środki nie służy skarga do sądu administracyjnego. Wobec organizacji praco-
dawców sąd rejestrowy wyznacza organowi takiej organizacji termin na dosto-
sowanie jego działalności do obowiązującego prawa. 

Istotą nadzoru jest możliwość stosowania środków władczych, i takie roz-
wiązanie ustawodawca przewidział wobec organizacji samorządu gospodar-
czego. W przypadku izb gospodarczych środki te mogą polegać na uchyleniu 
niezgodnej z prawem lub statutem uchwały organu izby lub rozwiązaniu izby.

Rozwiązanie izby stanowi ostateczny środek nadzoru, podejmowany tyl-
ko wówczas, gdy inne środki zawiodły i gdy spełnione zostały kumulatywnie 
następujące przesłanki: a) miało miejsce bezsporne naruszenie przepisu prawa 
powszechnie obowiązującego lub statutu ; b) naruszenie prawa lub statutu miało 
charakter istotny i powtarzalny; c) nie nastąpiła poprawa działania izby, pomi-
mo wezwania do zaprzestania naruszeń prawa (nieskuteczność postępowania 
naprawczego). 

Wobec organizacji pracodawców władcze środki nadzoru mogą polegać na: 
a) nałożeniu grzywny indywidualnej na członków danego organu związku (fe-
deracji lub konfederacji); b) wyznaczeniu organom organizacji pracodawców 
terminu przeprowadzenia nowych wyborów do tego organu, który prowadzi 
działalność sprzeczną z prawem, pod rygorem zawieszenia działalności tego 
i tylko tego organu; c) wykreśleniu organizacji pracodawców z KRS-u. Ten 
ostatni środek nadzoru może być zastosowany wtedy, gdy środek lub środki 
w postaci nałożenia grzywny lub nakazania przeprowadzenia wyboru do organu 
organizacji pracodawców nie przyniosły pożądanych rezultatów (były bezsku-
teczne). Sankcję tę wymierza sąd tylko na wniosek Ministra Sprawiedliwości. 

Postępowanie nadzorcze wobec działalności zrzeszeń przedsiębiorców i or-
ganizacji samorządu gospodarczego rzemiosła reguluje Prawo o stowarzysze-
niach. Nie wiadomo, dlaczego odrębnie określono postępowanie nadzorcze 
wobec izb gospodarczych i organizacji pracodawców, a pozostałe organizacje 
takiej regulacji nie mają. Organem nadzorującym te organizacje jest właściwy 
miejscowo starosta oraz sąd rejestrowy. W przypadku niewykonania czynno-
ści kontrolnych organ nadzorujący może złożyć wniosek do sądu o nałożenie 
grzywny. Ponadto po przeprowadzeniu kontroli działalności organizacji organ 
nadzorujący może: a) wystąpić o usunięcie nieprawidłowości w określonym 
terminie; b) udzielić ostrzeżenia władzom organizacji; c) wystąpić do sądu 
o zastosowanie środka określonego w art. 29 Prawa o stowarzyszeniach, a ta-
kim środkiem jest udzielenie upomnienia władzom organizacji bądź uchylenie 
niezgodnej z prawem lub statutem uchwały organizacji lub nawet rozwiązanie 
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organizacji, jeśli jej działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie pra-
wa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności 
zgodnej z prawem lub statutem. Ponadto taka organizacja ulega rozwiązaniu 
wtedy, gdy liczba członków organizacji zmniejszyła się do poziomu poniżej 
liczby członków wymaganych ustawowo do jej założenia lub organizacja nie 
posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia 
w okresie nie dłuższym niż rok. 

Opisane czynności nadzorcze charakteryzują się różnorodnością. Niektóre 
z nich odnoszą się tylko do jednej grupy organizacji (np. nałożenie grzywny 
na członka zarządu), inne mają charakter uniwersalny (np. rozwiązanie organi-
zacji). Nie ma dostatecznych podstaw do przyjęcia, że taka różnorodność jest 
pożądanym rozwiązaniem ustawowym, i analiza istniejących regulaminów nie 
pozwala na uzasadnienie tezy o dopasowaniu tych środków do danych typów 
organizacji. Istniejące przepisy przypominają bardziej chaotyczne rozwiązania, 
podejmowane celem rozwiązań tylko wobec danego typu organizacji, bez spój-
nego spojrzenia na zagadnienia nadzoru. Niemniej należy stwierdzić, że istnie-
jące rozwiązania zasadniczo odnoszą zamierzony skutek i pozwalają na sprawne 
wykonywanie czynności nadzorczych nad organizacjami samorządu gospodar-
czego.

 





10. MODELE SAMORZĄDU 
GOSPODARCZEGO W INNYCH 

PAŃSTWACH 

10.1. Wstęp 

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców funkcjonują zasadniczo we wszyst-
kich państwach. Co do zasady można je podzielić na dwie podstawowe grupy: 
organizacje klasyfi kowane jako izby handlowe, przemysłowo-handlowe, rze-
mieślnicze, rolnicze itp. oraz pozostałe organizacje zrzeszające przedsiębiorców. 
Przedmiotem rozważań w tym rozdziale będzie jedynie część tych organizacji, 
a mianowicie izby handlowe lub przemysłowo-handlowe, i to tylko w zakresie 
przedstawienia modeli ich funkcjonowania. 

To zawężenie wynika z bardzo dużej i różnorodnej ilości organizacji zrzesza-
jących przedsiębiorców. Ich nawet przybliżone opisanie znacząco przekroczyło-
by zakres tematyczny tej pracy. Ponadto w literaturze europejskiej przez pojęcie 
samorządu gospodarczego rozumie się przede wszystkim właśnie system izb 
handlowych (izb przemysłowo-handlowych). 

Tym samym te dwa podstawowe czynniki stanowią podstawę do zaprezento-
wania podstawowych różnic pomiędzy modelami izb gospodarczych funkcjonu-
jących w innych państwach europejskich i pozaeuropejskich. 

W ustawodawstwach innych państw nie używa się terminu „izba gospo-
darcza”. Najczęściej tego typu organizacje przedsiębiorców określane są mia-
nem izb handlowych, przemysłowo-handlowych857, ale niekiedy są to np. izby 
przemysłowo-handlowo-górnicze858. W dalszej części rozdziału będą stosowane 
zamiennie nazwy „izba gospodarcza” i „izba przemysłowo-handlowa”. W roz-
dziale tym zostaną pominięte rozważania dotyczące izb ponadnarodowych typu 
Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlowo-Przemysłowych (Eurochambres). 
Eurochambres zrzesza bowiem około 2 tysiące izb gospodarczych terytorial-
nych i branżowych z 41 państw i nie jest odrębnym modelem samorządu gospo-

857 Tak np. w Niemczech.
858 Tak np. w Iranie. 
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darczego, mimo że zakres jego oddziaływania, w szczególności na organy Unii 
Europejskiej, jest znaczny859. 

10.2. Model kontynentalny 

Model kontynentalny izb przemysłowo-handlowych, zwany także modelem 
francuskim860, powstał we Francji. Model ten obecnie występuje w następują-
cych państwach europejskich: Austria861, Francja862, Niemcy863, Włochy, Holan-
dia864, Hiszpania, Słowenia, Słowacja, Węgry. Poza Europą model ten funkcjo-
nuje m.in. w Algierii, Egipcie, Erytrei, Maroku, Senegalu, Tunezji, na Dżibuti, 
na Wybrzeżu Kości Słoniowej.  

W modelu kontynentalnym izby gospodarcze są kreowane aktami prawa 
publicznego. Skutkiem powoływania w drodze aktów ustawodawczych takich 
izb stają się one podmiotami prawa publicznego (korporacjami prawa publicz-
nego), posiadającymi uprawnienia administracyjne, i są formą decentralizowa-
nia administracji publicznej865. 

System niemieckich izb przemysłowo-handlowych oparty jest na modelu 
dwuszczeblowym. Funkcjonuje 83 izb przemysłowo-handlowych i 49 zagra-
nicznych izb przemysłowo-handlowych (niższy szczebel) oraz federalna izba 
– Zrzeszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych (wyższy szczebel)866. 

Organami izby są: zebranie plenarne jako organ stanowiący, prezydium jako 
organ wykonawczy, prezydent reprezentujący izbę na zewnątrz i dyrektor867. 

Niemieckie izby przemysłowo-handlowe wykonują następujące podstawo-
we zadania: 

a) opiniują przedsięwzięcia gospodarcze poprzez opracowywanie opinii 
i ekspertyz, opiniują plany komunalne, plany infrastruktury miast i osied-

859 Zgodnie z art. 302 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Komisja Europejska 
zobowiązana jest do utrzymywania odpowiednich stosunków ze zrzeszeniami międzynarodowymi, 
przez co należy rozumieć także z Eurochambres. 

860 S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w wybranych krajach 
europejskich. Opinie i ekspertyzy, Warszawa 2013, s. 7; M. Jurewicz, Założenia prawne działalności 
izb handlowo-przemysłowych w systemach prawnych państw członkowskich UE, „Gazeta Sądowa” 
2007, nr 1, s. 30.

861 Ustawa z dnia 24 lipca 1946 r. o izbach handlowych. 
862 Francuskie izby handlowe działają na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 1898 r. 
863 Na podstawie: Bundesgesetz zur vorläufi gen Regelung des Rechts der Industrie- und 

Handelskammern von 18. December 1956. 
864 Ustawa o izbach przemysłowo-handlowych z 1963 r. 
865 S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 8.
866 Samorząd gospodarczy jako partner form w akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 2001, 

s. 55–56; S. Cyganek, Izby przemysłowo-handlowe w Polsce i w Niemczech, Poznań 2004, s. 77.
867 S. Cyganek, Izby..., s. 80–81.
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li, plany rozwoju budownictwa i komunikacji, polityki podatkowej gminy 
i ochrony środowiska, a także projekty ustaw gospodarczych868;  

b) orzekają w sprawach gospodarczych na podstawie konsultacji ekspertów, 
rozstrzygają spory pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie nieuczciwej 
konkurencji, wydają orzeczenia w zakresie rzeczoznawstwa towarów 
i usług, prowadzą rejestr handlowy869, dbają o ochronę znaku towarowe-
go, dbają o przestrzeganie dobrych obyczajów i etyki kupieckiej, prze-
ciwdziałają nieuczciwym praktykom gospodarczym870; 

c) doradzają przedsiębiorcom, prowadzą działalność informacyjną, udzie-
lają porad i praktycznych wskazówek, doradzają w zakresie wdrażania 
innowacji, porad prawnych, podnoszenia efektywności działania871;  

d) prowadzą szkolnictwo zawodowe, organizują szkoły zakładowe, prowa-
dzą wykaz szkół zawodowych, badają możliwości przedsiębiorców za-
trudniania absolwentów szkół, prowadzą szkolenia celem podnoszenia 
kwalifi kacji872; 

e) wykonują czynności administracyjne w zakresie udzielania koncesji na 
prowadzenie przedsiębiorstw, otwierania nowych restauracji, wydają za-
świadczenia, na potrzeby handlu zagranicznego wystawiają certyfi katy 
eksportowe i importowe, wystawiają dokumentację niezbędną do wywo-
zu towarów za granicę873.  

Zadania oświatowe stanowią istotny zakres działania niemieckich izb prze-
mysłowo-handlowych. Izby współpracują z administracją publiczną w zakresie 
systemu szkoleń zawodowych (przygotowania zawodowego). Są one odpowie-
dzialne za: zatwierdzanie i rejestrację umów obejmujących przygotowanie zawo-
dowe (szkolenie zawodowe), nadzór nad przedsiębiorcami w zakresie szkolenia 
zawodowego, prowadzenie szkoleń dla samych przedsiębiorców, przeprowa-
dzanie egzaminów końcowych, tworzenie wspólnych rządowo-izbowych zespo-
łów i komitetów odpowiedzialnych za przygotowywanie programów szkoleń 
i wymagań egzaminacyjnych874. Za praktyczną naukę zawodu (przygotowanie 
zawodowe) odpowiada przedsiębiorca nadzorowany w tym zakresie przez izbę 
przemysłowo-handlową. 

868 P. Peckedrath, Rola..., s. 26. 
869 Dokonują wpisów przedsiębiorców do rejestru handlowego prowadzonego przez sądy 

grodzkie; por. S. Cyganek, Izby..., s. 87.
870 P. Peckedrath, Rola..., s. 26; S. Cyganek, Izby..., s. 79–80, 83–88.
871 J. Bevaart, Izby przemysłowo-handlowe w Europie oraz ich rola dla gospodarki, „Jurysta” 

1994, nr 9, s. 26; P. Peckedrath, Rola..., s. 26; M. Pilgrim, R. Meier, National Chambers of Com-
merce. A primer on the organizational and role of chambers system, Bonn 1995, s. 38; R. Hendler, 
Pojęcie samorządu komunalnego i gospodarczego w Republice Federalnej Niemiec, „Organizacja 
.Metody. Technika w Administracji Państwowej” 1988, nr 2, s. 27–28. 

872 S. Cyganek, Izby..., s. 79–80, s. 84–85; P. Peckedrath, Rola..., s. 26. 
873 P. Peckedrath, Rola..., s. 27; W. Brohm, Selbsverwaltung..., s. 782–783. 
874 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 38; S. Cyganek, Izby..., s. 84. 
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Nadzór nad niemieckimi izbami przemysłowo-handlowymi sprawują mini-
strowie (rządów krajów związkowych i rządu federalnego) na podstawie kryte-
rium legalności875. 

Francuski model samorządu gospodarczego w postaci francuskich izb prze-
mysłowo-handlowych oparty jest na trójstopniowym podziale. 

Na najniższym poziomie znajdują się 153 izby handlowo-przemysłowe876 
i dziewięć izb ustanowionych dla terytoriów zamorskich. 

Do podstawowych zadań tych izb należy: 
a) przekazywanie instytucjom rządowym opinii i informacji dotyczących 

problematyki przemysłowo-handlowej, przekazywanie rządowi i parla-
mentowi opinii na temat działań służących rozwojowi przemysłu i handlu;

b) prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej877;
c) udzielanie informacji gospodarczej, naukowej, technicznej, tworzenie 

centrów dokumentacji;
d) prowadzenie działalności wydawniczo-promocyjnej878. 
Kolejny szczebel tworzy 21 regionalnych izb handlowo-przemysłowych. Do 

podstawowych zadań tych izb należy reprezentowanie interesów izb wobec ad-
ministracji regionalnej. 

Najwyższy szczebel to Zgromadzenie Francuskich Izb Handlowo-Przemy-
słowych, które reprezentuje wszystkie izby pierwszego i drugiego szczebla na 
szczeblu krajowym i wobec organów Unii Europejskiej879. 

Organami tych izb są: walne zgromadzenie jako organ stanowiący i prezes 
izby jako organ wykonawczy pochodzący z wyborów powszechnych880. 

Nadzór nad tymi izbami opiera się na kryterium legalności, a organami nad-
zoru są minister przemysłu i minister handlu881. 

Charakterystycznymi zadaniami publicznymi francuskich izb są zadania 
związane z przygotowywaniem i realizacją projektów infrastrukturalnych w za-
kresie portów lotniczych, portów rzecznych i parków przemysłowych. Obecnie 
we Francji prawie 121 portów lotniczych, 59 portów rzecznych i morskich, 336 
parków przemysłowych i 34 centra handlowe są zarządzane przez izby przemy-
słowo-handlowe882. Francuskie izby przemysłowo-handlowe wykonują zadania 

875 S. Cyganek, Izby..., s. 83.
876 Za: Samorząd gospodarczy jako partner form w akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa 

2001, s. 53; P. Bilancia, F. Pizzetti, Chambers of commerce in Italy and in some European Union 
Countries: a study of functional and autonomous bodies, Rome 2000, s. 34; S. Wykrętowicz, 
Funkcjonowanie..., s. 10, podaje, że tych izb jest 116; M. Jurewicz, Założenia..., s. 32, wskazuje 
na 161 takich izb.

877 M.in. prowadzą około 80 szkół wyższych i 50 szkół biznesowych, za: M. Pilgrim, R. Meier, 
National..., s. 40.  

878 J. Bevaart, Izby..., s. 27.
879 Samorząd gospodarczy jako partner..., s. 53–55.
880 S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 10. 
881 M. Jurewicz, Założenia..., s. 35.
882 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 40. S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 11, poda-

je, że izby te zarządzają w sumie 127 portami morskimi i rzecznymi, 52 portami turystycznymi 
i 17 portami pasażerskimi. 
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publiczne związane z pośredniczeniem pomiędzy pracodawcami a pracobior-
cami, świadczą pomoc prawną dla przedsiębiorców (pracodawców) w zakresie 
zawierania umów praktycznej nauki zawodu, prowadzą 86 centrów przygotowa-
nia instruktorów do nauki zawodów883 oraz 214 centrów kształcenia ustawicz-
nego884. 

Jako wyjątkowe uprawnienie francuskich izb przemysłowo-handlowych 
wskazuje się na możliwość inicjowania działalności inwestycyjnej przez te izby. 
Mogą one tworzyć strefy przemysłowe, przede wszystkim w zakresie przemysłu 
zaawansowanych technologii. Tworzenie tych stref polega na zakupieniu tere-
nów przemysłowych, wyposażeniu ich w infrastrukturę techniczną i następnie 
ich sprzedaż inwestorom885. 

Jednym z istotniejszych zakresów zadań izb jest konsultowanie aktów praw-
nych dotyczących gospodarki. Podnosi się jednak, że wadą modelu kontynen-
talnego jest niekiedy wyrażanie przez izby tylko powierzchownej opinii co do 
projektów aktów prawnych, a to w związku z tym, że stanowisko izby reprezen-
tującej wszystkich przedsiębiorców winno być zrównoważone i ma uwzględ-
niać interesy wszystkich przedsiębiorców886. 

Składki członkowskie mają charakter powszechny dla członków, a ponadto 
dochody izby pochodzą z określonego procentu podatku od działalności gospo-
darczej. 

Model organizacyjny francuskich izb przemysłowo-handlowych obejmuje, 
co do zasady, następujące organy: zgromadzenie plenarne (najwyższy organ), 
prezydenta (organ reprezentujący izbę), prezydium (organ pomocniczy prezy-
denta), sekretarza generalnego (organ odpowiadający za bieżące funkcjono-
wanie izby) oraz komitety (organy doradcze ustanawiane przez zgromadzenie 
plenarne). Zgromadzenia plenarne składają się z delegatów wybieranych przez 
członków izby. Zgromadzenie plenarne wybiera prezydenta, prezydium izby 
i sekretarza generalnego.

W świetle przedstawionych rozwiązań należy wskazać, że w modelu konty-
nentalnym izb gospodarczych członkostwo przedsiębiorców w izbie ma charak-
ter obligatoryjny, z czym związane są zasadniczo trzy podstawowe cechy: 

a) gwarantuje to reprezentacje wszystkich sektorów gospodarki i wszyst-
kich przedsiębiorców;

b) umożliwia prezentowanie jednolitego stanowiska przedsiębiorców;
c) zapewnia uiszczanie składek przez wszystkich członków;
d) zapewnia stabilne fi nansowanie działalności izb gospodarczych887. 
Z takim jednak charakterem członkostwa związane są także pewne prob-

lemy. Obligatoryjne członkostwo skutkuje brakiem presji na zarządzanie izbą 
gospodarczą w zakresie zwiększania jej efektywności i dążenia do jak najpeł-

883 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 40. 
884 S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 10.
885 Ibidem, s. 11.
886 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 49. 
887 Ibidem, s. 7, 48.  
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niejszego zaspokajania potrzeb przedsiębiorców. Tworzenie izb na zasadzie wy-
łączności terytorialnej może powodować tworzenie struktury monopolistycznej 
niezorientowanej na aktywną działalność888. 

Izbom delegowane są zadania publiczne do wykonywania, zgodnie z zasa-
dą subsydiarności, ponieważ izby te są najbliższe samym przedsiębiorcom. Za 
przekazywaniem zadań publicznych izbom przemawiają następujące argumenty: 

a) wykonywanie tak delegowanych zadań jest tańsze niż wykonywanie ich 
przez administrację publiczną, ponieważ izby mają większe możliwości 
właściwego rozpoznania problemów i właściwego wykonywania zadań 
dotyczących przedsiębiorców i ich działalności gospodarczej;

b) przekazywanie zadań izbom jest zgodne z zasadą decentralizacji i subsy-
diarności889. 

Izby w modelu kontynentalnym realizują także własne zadania, obejmujące 
przede wszystkim: 

a) opiniowanie projektów ustaw w sprawach gospodarczych;
b) opiniowanie rządowych projektów traktatów i umów międzynarodowych 

wraz prawem do przedstawiania własnych postulatów890;
c) współpracę z organami samorządu gminnego w zakresie planowania bud-

żetowego, rozwoju budownictwa mieszkaniowego, inwestycji komunal-
nych891;

d) ochronę interesów członków izby, udzielanie pomocy i doradzanie or-
ganom administracji publicznej poprzez składanie propozycji, raportów 
i przedkładanie opinii eksperckich;

e) tworzenie, realizowanie i popieranie działań promujących handel i prze-
mysł zarówno w całej gospodarce, jak i w poszczególnych jej sektorach;

f) występowanie ekspertów powoływanych przez izbę w charakterze rze-
czoznawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych;

g) udzielanie wszelkiej pomocy (prawnej, pomocy w zakresie rachunkowo-
ści, fi nansowej, logistycznej itd.) dla przedsiębiorców oraz ułatwianie za-
kładania działalności gospodarczej;

h) wykonywanie funkcji arbitrażowych.  
Nadzór nad izbami gospodarczymi pełni organ administracji rządowej, naj-

częściej centralny lub naczelny organ administracji. Zakres uprawnień nadzor-
czych nie jest jednolity, ale najczęściej obejmuje on prawo do zatwierdzania 
uchwał najwyższych organów takich izb w zakresie zmian statutów, zasad wy-
borów oraz opłat. 

888 Ibidem, s. 49. 
889 Ibidem. 
890 S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 9. W Holandii izby przemysłowo-handlowe mają 

prawo udzielania wiążących opinii o rządowych projektach ustaw w sprawach gospodarczych, 
przedstawienia własnych projektów ustaw, za: ibidem, s. 12. 

891 Ibidem, s. 8.
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10.3. Model anglosaski

Model anglosaski, zwany także modelem anglosaksońskim892 lub wyjątkowo 
amerykańskim893 izb przemysłowo-handlowych występuje w większości państw 
europejskich: w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, 
Finlandii, Estonii, Litwie, Ukrainie, Czechach, Belgii, Portugalii, Rosji, Szwaj-
carii, Serbii, a także w Polsce.

Poza Europą model ten funkcjonuje m.in. w Mozambiku, Ghanie, Namibii, 
Sierra Leone, Republice Południowej Afryki, Zimbabwe, Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki, Kanadzie, Argentynie, Chile, Peru, Jamajce, Wenezueli, Austra-
lii, Indiach, Nowej Zelandii, na Filipinach, w Singapurze.  

Model ten dzieli się na dwa submodele: belgijski, zwany stowarzyszeniowym, 
w którym izby gospodarcze tworzone są w formie stowarzyszeń, oraz angielski, 
w którym izby gospodarcze przybierają postać spółek prawa handlowego. 

W modelu anglosaskim nie ma jednolitych rozwiązań co do tworzenia izb 
gospodarczych. W niektórych krajach, takich jak Wielka Brytania, Irlandia, Sta-
ny Zjednoczone, Australia, nie ma odrębnych regulacji dotyczących tworzenia 
izb gospodarczych. W większości jednak państw obowiązują odrębne ustawy 
regulujące podstawowe zasady funkcjonowania izb gospodarczych894. 

Izby gospodarcze w Wielkiej Brytanii zakładane są jako spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ale także jako stowarzyszenia, a kilka z nich zostało utwo-
rzonych na podstawie Przywileju Królewskiego (Royal Charter)895. 

Istnieją zasadniczo dwa szczeble izb gospodarczych. Izby regionalne, tere-
nowe i lokalne stanowią szczebel terenowy, a Stowarzyszenie Brytyjskich Izb 
Handlowych (The Association of British Chambers of Commerce) tworzy szcze-
bel ogólnokrajowy896. Do Stowarzyszenia Brytyjskich Izb Handlowych (BCC) 
należą tylko takie izby, które uzyskały pozwolenie tego zrzeszenia897. 

Do zarządzania izbą ustanawiana jest rada, pełniąca funkcje odpowiadające 
zarządowi spółki z o.o. Najważniejszym organem izby jest walne zgromadzenie, 
w skład którego wchodzą członkowie danej izby898.  

Do podstawowych zadań izb gospodarczych należy zaliczyć: 
a) wspieranie i reprezentowanie interesów przedsiębiorców899;

892 Ibidem, s. 7; M. Jurewicz, Założenia..., s. 31.
893 W. Kieżun, Samorząd terytorialny i gospodarczy w Polsce na tle współczesnych struktur 

europejskich, „Lithuania” 1997, nr 1/2, s. 128. 
894 Przykładowo Polska, Ukraina, Finlandia, Rosja. 
895 D. Bogucka, Nieobowiązkowy, ale potrzebny. Pożytki z samorządu gospodarczego, „Gazeta 

Prawna” 2002, nr 14, s. 26; P. Bilancia, F. Pizzetti, Chambers..., s. 55.
896 M. Jurewicz, Założenia..., s. 36.
897 Samorząd gospodarczy jako partner..., s. 58.
898 M. Jurewicz, Założenia..., s. 35; P. Bilancia, F. Pizzetti, Chambers..., s. 58–59.
899 M. Jurewicz, Założenia..., s. 36.
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b) przeprowadzanie analiz rynku, rynku pracy, zasad i sposobów wprowa-
dzania zmian w prawie, wpływu obowiązującego prawa na rozwój lokal-
nej gospodarki;

c) prowadzenie działalności informacyjnej, bazy danych o przedsiębior-
cach, bazy danych o prawie europejskim;

d) promocję eksportu900;
e) prowadzenie szkoleń, doradztwa na rzecz przedsiębiorców, nawiązywa-

nie kontaktów handlowych;
f) działalność wydawniczą, w tym przygotowywanie programów radiowo-

-telewizyjnych;
g) świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców;
h) organizowanie wystaw, spotkań z przedstawicielami administracji901;
i) opiniowanie projektów aktów prawnych.  
Nie istnieją przepisy nakazujące organom administracji zasięgania opinii 

izb gospodarczych. Niemniej zarówno z terenowymi izbami gospodarczymi, 
a zwłaszcza ze Stowarzyszeniem Brytyjskich Izb Handlowych, często konsulto-
wane są projekty aktów prawnych o zasięgu zarówno lokalnym, jak i ogólnokra-
jowym dotyczącym gospodarki. 

Proponuje się, by izby przejęły od władz regionalnych (za opłatą) sprawy re-
jestracji i wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności handlowej, a także 
by organizowały szkolenia i wydawały świadectwa902. 

System anglosaski obowiązuje we wszystkich państwach skandynawskich. 
W 1902 r. w Szwecji powstała, założona jako stowarzyszenie, izba handlowa903. 
Po tej dacie zaczęło funkcjonować 12 izb przemysłowo-handlowych, z których 
najważniejszą rolę odgrywa izba handlowa w Sztokholmie. Izby te należą do 
Stowarzyszenia Szwedzkich Izb Przemysłowo-Handlowych. 

Do podstawowych zadań izb szwedzkich należy:  
a) tworzenie najbardziej sprzyjających warunków dla rozwoju handlu 

i przemysłu na obszarze funkcjonowania danej izby;
b) działalność informacyjna polegająca na informowaniu członków izby 

o nowych regulacjach prawnych dotyczących gospodarki;
c) wystawianie dokumentów wymaganych przy eksporcie i imporcie towa-

rów, udzielanie przedsiębiorcom wyspecjalizowanej pomocy w ustalaniu 
jakości towarów znajdujących się w obrocie prawnym904;

d) wpływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego poprzez regularne 
kontakty z administracją i partiami politycznymi – wiąże się to z wyraża-
niem opinii w sprawach polityki gospodarczej905;

900 D. Bogucka, Nieobowiązkowy..., s. 26. 
901 B. Pawłowski, P. Krawczyk, Samorząd..., s. 45–47. 
902 Ibidem. 
903 P. Bilancia, F. Pizzetti, Chambers..., s. 65; S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 12.
904 S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie..., s. 13. 
905 Samorząd gospodarczy jako partner..., s. 58; P. Bilancia, F. Pizzetti, Chambers..., s. 66. 
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e) działalność arbitrażowa, poradnictwo w sprawach zatrudnienia i przepi-
sów prawa pracy, ocena jakości infrastruktury biznesu (usług telekomu-
nikacyjnych, sieci transportowej)906;

f) wykonywanie zadań na zlecenie administracji rządowej (np. w zakresie 
badania przyczyn korupcji) 907. 

W tym modelu izby gospodarcze są podmiotami prawa prywatnego (korpo-
racjami prawa prywatnego), nieposiadającymi co do zasady uprawnień admini-
stracyjnych. 

Kolejną cechą izb gospodarczych w tym modelu jest fakultatywne człon-
kostwo. Członkami mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i organizacje przed-
siębiorców. Tym samym zasadniczo izby gospodarcze w tym modelu mają 
znacząco mniejszą liczbę swoich członków niż w modelu kontynentalnym. Fa-
kultatywne członkostwo oznacza dużo mniejszy wpływ na wykonywanie zadań 
publicznych, a także ogranicza stabilność fi nansową takiej izby w stosunku do 
modelu kontynentalnego. 

W modelu anglosaskim nie ma jednolitej regulacji określającej terytorial-
ny zasięg izb gospodarczych. W niektórych państwach mogą one być tworzone 
dowolnie na tym samym obszarze, ale niektóre regulacje przewidują wyraźne 
ograniczenia co do tworzenia izb gospodarczych na zasadzie wyłączności tery-
torialnej908. 

Nie ma również specjalnych zasad nadzoru nad izbami gospodarczymi. 
Zadania własne izb gospodarczych są określane w statutach przez samych 

założycieli, chyba że obowiązujące ustawodawstwo ogólnie określa ramy tych 
zadań. Na te izby gospodarcze nie są również, co do zasady, delegowane zadania 
publiczne do wykonywania. 

Podnosi się, że w modelu anglosaskim izby wykonują swoje zadania dużo 
bardziej efektywnie niż w modelu kontynentalnym, ponieważ między izbami 
istnieje konkurencja909.  

 Składki członkowskie ustalane są przez organy izby. 
Model organizacyjny izb gospodarczych obejmuje, co do zasady, następu-

jące organy: zgromadzenie członków (zebranie członków/zebranie delegatów 
jako najwyższy organ), zarząd (organ wykonawczy), przewodniczącego zarządu 
(prezesa/prezydenta), komisje.  

Zgromadzenia członków składają się z członków danej izby (lub delegatów 
wybranych przez członków). Zgromadzenie wybiera pozostałe organy. 

906 Samorząd gospodarczy jako partner..., s. 59. 
907 P. Bilancia, F. Pizzetti, Chambers..., s. 67. 
908 Np. tak na Ukrainie i w Rosji.
909 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 51. 
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10.4. Model mieszany

Model mieszany występuje w nielicznych państwach, przykładowo w Japonii, 
Tajlandii, Albanii, Meksyku i Brazylii. Poprzednio obowiązywał np. w Jugosła-
wii910. 

Model mieszany to taki system izb gospodarczych, który łączy pewne ele-
menty z systemu kontynentalnego i anglosaskiego. Nie jest to model jednolity, 
a różnice w regulacjach w poszczególnych państwach są czasami dość istotne. 

W modelu mieszanym izby gospodarcze tworzone są na podstawie odręb-
nych aktów władzy ustawodawczej. Są one podmiotami prawa publicznego 
(korporacjami prawa publicznego). 

Kolejną cechą izb gospodarczych w tym modelu jest zróżnicowane członko-
stwo. Niektóre kategorie przedsiębiorców obligatoryjnie przynależą do takich 
izb (np. przedsiębiorstw państwowych)911, a członkostwo dla części przedsię-
biorców ma charakter fakultatywny. 

 W modelu mieszanym izby gospodarcze są tworzone na zasadzie wyłącz-
ności terytorialnej. Na danym obszarze może funkcjonować tylko jedna izba 
gospodarcza. 

Nadzór nad izbami gospodarczymi pełni organ administracji rządowej, naj-
częściej naczelny organ administracji (właściwy minister). Zakres uprawnień 
nadzorczych nie jest jednolity, ale przypomina uprawnienia nadzorcze realizo-
wane w systemie kontynentalnym. Do zakresu kompetencji nadzorczych można 
zaliczyć: prawo do dokonywania inspekcji, rejestracji, rozwiązywania izby, re-
jestracji statutu izby, powoływania i odwoływania dyrektora izby, zatwierdzania 
budżetu izby.  

Zadania własne izb gospodarczych obejmują przede wszystkim: promocję 
handlu, przemysłu, rolnictwa, pozostałych sektorów gospodarki, doradzanie 
i przekazywanie rekomendacji rządowi, prowadzenie czynności koordynacyj-
nych pomiędzy rządem a przedsiębiorcami, wykonywanie czynności statystycz-
nych, doradzanie przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
wydawanie dokumentów pochodzenia towarów, prowadzenie ośrodków doradz-
twa, edukacji, wystaw, sympozjów itp., działalność arbitrażową.  

Izby gospodarcze modelu mieszanego najczęściej zobowiązane są także do 
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji publicznej. 

Składki członkowskie mają charakter powszechny dla członków i ich wyso-
kość jest zatwierdzania przez administrację publiczną. 

Model organizacyjny izb gospodarczych jest bardzo zróżnicowany. Struktu-
ra izb gospodarczych w Japonii obejmuje następujące organy: zebranie ogólne 
delegatów, prezydenta izby, zastępców prezydenta, dyrektora zarządzającego, 

910 K. Jastrzębska, Rola izb gospodarczych w działalności przedsiębiorstw jugosłowiańskich, 
„Ekonomika i Organizacja Pracy” 1975, nr 4, s. 173–176; Zmiana systemu organizacyjnego izb 
gospodarczych w Jugosławii, „Handel Zagraniczny” 1972, nr 11, s. 44. 

911 Albania.
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dyrektorów, audytorów, komitety wykonawcze. Model organizacyjny izb go-
spodarczych w Tajlandii to generalne zebranie i rada dyrektorów z prezydentem 
na czele. 

Zgromadzenie ogólne składa się z członków lub delegatów wybieranych 
przez członków izby. Zgromadzenie to wybiera pozostałe organy. 

10.5. Model administracyjny 

Model administracyjny izb przemysłowo-handlowych to uregulowanie ich 
struktury i zasad funkcjonowania w dwóch podstawowych formach: 

a) jako części administracji państwowej, w ramach której najczęściej takie 
izby stają się częścią administracji spraw zagranicznych912; 

b) jako pańtwowe lub rządowe agencje. 
W obu tych formach izby przemysłowo-handlowe stają się częścią admini-

stracji państwowej i wykonują zadania tak jak administracja państwowa. System 
ten był obecny w niektórych państwach byłego bloku socjalistycznego913 i pole-
gał na wykonywaniu zadań wynikających z planów centralnych, ponadto system 
ten jest obecny m.in. w Chinach, Wietnamie914 i Arabii Saudyjskiej. 

System ten zakłada bezpośredni udział organów administracji rządowej lub 
organów władzy ustawodawczej w kształtowaniu składu osobowego organów 
izb gospodarczych i wyposaża je w uprawnienia władcze, analogicznie jak wo-
bec administracji publicznej. W tym systemie izby gospodarcze nie reprezen-
tują, albo w znikomym zakresie to czynią, interesów przedsiębiorców – przed-
siębiorstwa i tak najczęściej mają charakter przedsiębiorstw państwowych lub 
działają pod nadzorem organów administracji rządowej. Tą właśnie cechą różnią 
się od izb przemysłowo-handlowych systemu kontynentalnego. 

10.6. Wnioski 

Zasadniczo funkcjonują cztery systemy izb gospodarczych: kontynentalny, 
anglo saski, mieszany i administracyjny, z tym że dwa pierwsze mają charakter 
podstawowy. Wybór danego modelu samorządu gospodarczego zależy od wielu 

912 P. Peckedrath, Rola..., s. 25.
913 Na potrzebę odrębnego zakwalifi kowania izb w systemie państwa socjalistycznego 

zwracano uwagę w nauce; por. S. Laskowski, Izby handlowe jako instrument portowej polityki 
gospodarczej, „Technika i Gospodarka Morska” 1968, nr 8–9, s. 352–353; B. Bennett, Testing 
times for business partners in regional and local development: the past and future of chambers of 
commerce, „Regions” 2011, nr 284, s. 24. 

914 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 5.  
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czynników, a przede wszystkim od modelu gospodarki, zakresu oddziaływania 
państwa na gospodarkę i historycznych uwarunkowań.  

Izby gospodarcze w modelu kontynentalnym mają kilka wspólnych cech: 
a) izby te są podmiotami prawa publicznego, tworzonymi niezależnie od 

woli przedsiębiorców; 
b) izby gospodarcze są tworzone na zasadzie wyłączności terytorialnej; 
c) przedsiębiorcy należą do tych izb obligatoryjnie; 
d) izbom tym powierza się wykonywanie zadań z zakresu administracji pub-

licznej; 
e) izby te są fi nansowane ze środków publicznych; 
f) podlegają one nadzorowi.  
Zadania publiczne, jakie są przekazywane tym izbom, obejmują: a) promo-

wanie i realizowanie szkoleń handlowych i zawodowych; b) wydawanie świa-
dectw pochodzenia towarów i innych świadectw handlowych; c) prowadzenie 
rejestrów członków izb; d) prowadzenie rejestru przedsiębiorców915; e) wydawa-
nie dokumentów handlowych wymaganych w obrocie zagranicznym916; f) pro-
wadzenie rejestru przedsiębiorców (zakładanie, zamykanie, rozwój, zmiana 
miejsc prowadzenia działalności)917.

Model anglosaski, oparty na dobrowolnym członkostwie przedsiębiorców, 
nie jest oparty na jednolitych zasadach działania. Model ten jednak obowiązuje 
w większości państw. Podane przykłady izb gospodarczych w Wielkiej Brytanii 
i Szwecji pokazują, że nawet w tym modelu izby mogą mieć wpływ na podej-
mowanie decyzji w gospodarce przez organy władzy publicznej.  

Dobrowolne członkostwo skutkuje znaczącym zmniejszeniem udziału 
przedsiębiorców w składzie takich organizacji, a więc i mniejszą możliwością 
wyrażania stanowiska przedsiębiorców danej gałęzi gospodarki. Brak pozycji 
podmiotu publicznego i wyposażenia w publiczne źródło fi nansowania oznacza 
mniejszą stabilność fi nansową. Zadania własne izb gospodarczych są określane 
w statutach przez samych założycieli, choć i na te izby gospodarcze mogą być 
delegowane zadania publiczne do wykonania. 

Modele mieszane stanowią połączenie określonych cech modelu kontynen-
talnego i anglosaskiego, najczęściej poprzez zobowiązanie przedsiębiorców do 
obowiązkowego członkostwa w danej organizacji, mającej charakter podmiotu 
prawa prywatnego, bądź też poprzez wyposażenie jej w instrumenty administra-
cyjne przy pozostawieniu dobrowolnego członkostwa.  

Model administracyjny, charakteryzujący się bezpośrednim włączeniem izb 
gospodarczych w struktury administracji rządowej, występuje przede wszyst-

915 Tak w holenderskich izbach przemysłowo-handlowych. 
916 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 38. 
917 We Włoszech istnieje tzw. zasada jednego okna, umożliwiająca przedsiębiorcom załatwienie 

wszystkich spraw administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w jednym miejscu (stąd nazwa „jedno okno”). Wszystkie te czynności można wykonać w gminie 
albo w izbie handlowej, a na podstawie umowy także w innych organizacjach, za: P. Bilancia, 
F. Pizetti, Chambers..., s. 14. 



291

kim tam, gdzie ingerencja państwa w gospodarkę jest duża lub gdzie izby te 
służą do kontrolowania gospodarki. Nie są one wówczas wyrazicielem intere-
sów przedsiębiorców i ich nie reprezentują, ale stanowią sposób wykonywania 
administracji rządowej.





11. ZAKOŃCZENIE 

Historyczny rozwój organizacji samorządu gospodarczego był ściśle związany 
z rozwojem stosunków politycznych zachodzących w państwach europejskich. 
Nieprzypadkowo współczesne formy samorządu, i to zasadniczo niezależnie od 
modelu, datują się na XVIII w. lub przełom XVIII i XIX w. Wówczas bowiem 
zachodzące w społeczeństwach przekształcenia doprowadziły, w szczególności 
w państwach o ustrojach absolutystycznych, do zmiany stosunków prawnych 
łączących poddanych z podmiotem sprawującym władzę (monarchą). Z chwi-
lą, w której członkowie społeczeństwa uzyskali poza prawami prywatnymi 
także prawa polityczne (publiczne)918, zrodziło się podłoże do tworzenia insty-
tucji samorządowych, z samorządem terytorialnym na czele. Przyznanie praw 
publicznych określonym grupom społecznym, czy też nawet znaczącej części 
społeczeństw, jedynie umożliwiło powstanie samorządu, ale go nie zastępowa-
ło. W ujęciu historycznym należy zauważyć różnorodność regulacji dotyczą-
cych tej samej instytucji. Przykładem są tutaj rozwiązania polskie. W okresie 
dwudziestolecia międzywojennego instytucje samorządu gospodarczego były 
częścią administracji publicznej opartej na modelu kontynentalnym. Po 1989 r. 
samorząd gospodarczy nie był już zaliczany do administracji publicznej, a wzor-
cem jego funkcjonowania stał się model anglosaski. Nie oznacza to, że regulacje 
z 1989 r. przyjmowano naprędce, bez wyważenia innych możliwości. Jeszcze 
w 1987 r. przygotowywano projekty ustaw zakładających m.in. powołanie sa-
morządu gospodarczego z obligatoryjnym członkostwem publicznych i niepub-
licznych przedsiębiorców, i nie były to jedyne projekty919.

Regulacja normatywna organizacji samorządu gospodarczego jest zróż-
nicowana. Ustawodawca pomija defi niowanie samorządu gospodarczego lub 
poszczególnych instytucji tego samorządu. Z art. 2 u.i.g. wynika, że izba go-
spodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy 
gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców. Artykuł 7 ust. 2 u.r. wskazu-
je, że samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w wykonywaniu swych 
zadań i podlega tylko przepisom prawa. Ustawa o samorządzie zawodowym 
niektórych przedsiębiorców nie zawiera żadnej defi nicji samorządu, a art. 3–5 
u.o.p. opisują te organizacje jako samorządne i niezależne w swej działalności 

918 J. Panejko, Geneza..., s. 9–11. 
919 S. Biernat, Uwagi o propozycjach utworzenia izb gospodarczych, PUG 1987, nr 6, s. 141–

–145, krytycznie podchodzący do tych propozycji jako ograniczających samodzielność jednostek 
gospodarczych. 
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statutowej od organów administracji publicznej i innych organizacji, których 
podstawowym celem jest ochrona praw i reprezentowanie interesów, w tym go-
spodarczych, zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów 
władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego, i nie 
mogą one podejmować działań zmierzających do ograniczenia praw pracow-
ników do zrzeszania się w związki zawodowe oraz działań mających na celu 
sprawowanie kontroli nad związkami pracowników. 

Artykuły 1 i 2 u.i.r. defi niują izby jako samorząd rolniczy działający na rzecz 
rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych 
w nim podmiotów, niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlegający tylko 
ustawom; jego samodzielność jest chroniona sądownie. Pozycja izb rolniczych 
nie jest jednak jednoznaczna. Są one jedyną formą samorządu gospodarczego, 
w której członkostwo powstaje ex lege, a kompetencje tych izb nie są znacząco 
większe niż innych organizacji samorządu gospodarczego. 

Ustawowe regulacje organizacji samorządu gospodarczego pozwalają na 
wskazanie, że wszystkie posiadają pewne cechy wspólne. Są to: niezależność 
od administracji publicznej (rządowej i samorządowej), nakierowanie na 
reprezentowanie interesów swoich członków, udział w opiniowaniu lub 
konsultowaniu projektów aktów prawnych dotyczących gospodarki (poza 
zrzeszeniami przedsiębiorców), dobrowolność członkostwa przedsiębior-
ców (poza izbami rolniczymi), brak przyznania podmiotowości publiczno-
prawnej. Są to więc instytucje pozostające poza sferą organów administracji 
publicznej. 

Analiza celów i zadań poszczególnych organizacji zaliczonych w tej pracy 
do szerokiego pojęcia „samorządu gospodarczego” potwierdza przyjęte założe-
nie, zgodnie z którym nie nazwa danej organizacji przesądza o zaliczeniu do tej 
kategorii. 

Organizacje przedsiębiorców pod postacią zrzeszeń transportu lub zrzeszeń 
handlu i usług zostały zaliczone do organizacji samorządu zawodowego, mimo 
że nie mają one nic wspólnego z konstytucyjnie regulowanym samorządem za-
wodowym. Również organizacje pracodawców, mimo braku ich formalnego 
zaliczenia do kategorii organizacji samorządu gospodarczego, stanowią część 
samorządu gospodarczego, a ich nazwa związana jest bardziej z reprezentacją 
przedsiębiorców wobec związków zawodowych. 

Konstytucyjna regulacja samorządu gospodarczego jest niejednoznaczna 
i pozwala na znaczną dowolność interpretacji. Przede wszystkim Konstytucja 
RP nie określa samorządu gospodarczego jako części administracji publicznej. 
Tylko raz w Konstytucji występuje pojęcie „samorząd gospodarczy”, i to w od-
niesieniu do regulacji zasady jawności. Obecne rozwiązania konstytucyjne nie 
pozwalają na objęcie decentralizacją samorządu gospodarczego, co nie oznacza, 
że organizacje tego samorządu nie mogą uczestniczyć w wykonywaniu zadań 
publicznych. Niekiedy takie właśnie zadania zostają powierzone organom samo-
rządu gospodarczego do wykonania, a nawet są przypadki prywatyzacji takich 
zadań (przekazanie KIG prawa do określania warunków tworzenia odrębnych 
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osób prawnych). Co istotne, konstytucyjna regulacja nie pozwala na sformu-
łowanie jakiejkolwiek wizji samorządu gospodarczego. Miejsce jego regulacji 
(art. 17 ust. 2 Konstytucji RP) wskazywałoby na udział lub chociażby możliwość 
udziału w decentralizacji administracji publicznej, ale sposób uregulowania sta-
tuuje ten samorząd w grupie innych organizacji objętych także konstytucyjnym 
prawem wolnościowym do zrzeszania. Zabrakło w Konstytucji w szczególno-
ści jakiegokolwiek wskazania, jaka sfera zadań publicznych mogłaby być wy-
konywana przez ten samorząd, mimo że dość oczywiste wydaje się, że jeżeli 
już samorząd gospodarczy ma wykonywać zadania publiczne, to powinny one 
obejmować gospodarkę. Można było, przynajmniej w tym zakresie, posłużyć 
się wzorcami regulacji Konstytucji marcowej lub kwietniowej. Nie można też 
wykluczyć, że taki sposób regulacji samorządu gospodarczego w Konstytucji 
RP potwierdza przyjęty już w 1989 r. anglosaski model tego samorządu, a więc 
samorządu gospodarczego zlokalizowanego całkowicie poza sferą administracji 
publicznej. Jeżeli przyjąć to drugie rozwiązanie za trafniejsze, to niepotrzebne 
było wyróżnianie w art. 61 Konstytucji RP samorządu gospodarczego w kon-
tekście zasady jawności działania organów publicznych oraz ujęcie takiego sa-
morządu tuż po regulacji samorządu terytorialnego i zawodowego (art. 17 ust. 2 
Konstytucji RP). To pokazuje wewnętrzną niespójność konstytucyjnego obrazu 
samorządu gospodarczego. 

W ujęciu teoretycznym zdecydowanie dominuje pogląd o publicznoprawnym 
charakterze każdego samorządu, a w tym także samorządu gospodarczego. Pod-
nosi się, że dana organizacja zrzeszająca przedsiębiorców tylko wówczas stanie 
się samorządem, jeżeli przede wszystkim członkostwo w niej będzie obligato-
ryjne, a sama organizacja będzie posiadała uprawnienia władcze o charakterze 
administracyjnym (identycznie jak administracja publiczna). Można w związku 
z tym, ale tylko w postaci defi nicji teoretycznej, zdefi niować samorząd go-
spodarczy jako odrębny podmiot o charakterze korporacyjnym z organami 
pochodzącymi z demokratycznych wyborów, o przymusowym lub powsta-
jącym z mocy prawa członkostwie przedsiębiorców, wyposażony w zadania 
publiczne wykonywane samodzielnie, przy uwzględnieniu lokalnych wa-
runków wobec podmiotów będących zarówno członkami tego samorządu, 
jak i pozostających poza nim, oraz podlegający nadzorowi prawnemu. 

Tak zaprezentowana defi nicja niewątpliwie pozwala precyzyjnie rozgrani-
czyć organizacje samorządowe funkcjonujące jako zrzeszenia i organizacje sa-
morządowe będące podmiotami prawa publicznego. Uniezależnia się podział 
od samego nazewnictwa stosowanego przez ustawodawcę wobec określonych 
typów organizacji. Wskazuje się także na wiele zalet, jakie wynikałyby z ta-
kiej pozycji organizacji samorządu gospodarczego. W szczególności akcentu-
je się odciążenie administracji publicznej w wykonywaniu niektórych zadań 
publicznych, większy zakres oddziaływania na sferę gospodarki, fachowość 
wykonywania zadań przez samorząd gospodarczy, urealnienie wpływu same-
go samorządu na podejmowanie określonych decyzji politycznych i rozwiązań 
administracyjnych w gospodarce, upodmiotowienie samych przedsiębiorców 



296

w procesach zachodzących w zarządzaniu gospodarką. Synonimem tego spoj-
rzenia jest zdanie wypowiedziane w doktrynie niemieckiej na początku XX w.: 
„gospodarka nie jest rzeczą prywatną, lecz rzeczą publiczną”920. Ten kierunek 
poglądów jest także obecnie akcentowany w nauce państw posiadających pub-
licznoprawny samorząd gospodarczy. Wskazuje się dodatkowo, że wyposażenie 
samorządu gospodarczego w zadania publiczne to realizacja zasady pomocni-
czości921, co stanowi krok zmierzający do przekształcania państwa unitarnego 
(z podstawową administracją jako administracją centralną) na rzecz państwa 
regionalnego, z szeroką autonomią instytucji lokalnych922. Jak podnosi się w na-
uce niemieckiej, izby przemysłowo-handlowe są korporacyjnymi osobami pra-
wa publicznego, wyposażonymi w zadania publiczne mające charakter typowo 
gospodarczy i nakierowane na reprezentowanie przedsiębiorców oraz realizo-
wanie ich żądań923. Jednak w nauce niemieckiej zauważa się też, że istniejące 
rozwiązania modelu kontynentalnego prowadzą do pytań o granice aktywności 
kompetencyjnej izb gospodarczych zarówno w zakresie wykonywania admini-
stracji, jak i wobec samych członków tych izb924. 

Nie można jednak pominąć drugiego podstawowego modelu regulacji sa-
morządu gospodarczego, mianowicie modelu anglosaskiego, skoro nie ulega 
wątpliwości, że właśnie taki model funkcjonuje obecnie w polskim ustawodaw-
stwie. W tym modelu samorząd gospodarczy nie jest, co do zasady, wyposażany 
w zadania publiczne, a członkostwo w nim przedsiębiorców jest dobrowolne. 

Należy wyraźnie przy tym podkreślić, że model samorządu gospodarczego 
oparty na dobrowolnym członkostwie i występujący poza strukturą podmiotów 
prawa publicznego jest powszechnie akceptowany w nauce, a tym samym także 
polska regulacja organizacji zrzeszających przedsiębiorców winna być nazwana 
mianem samorządu gospodarczego. Nie wydaje się uzasadnione a limine de-
precjonowanie danego modelu samorządu tylko dlatego, że nie odpowiada on 
z góry przyjętemu teoretycznemu założeniu samorządu jako podmiotu prawa 
publicznego. 

Większość przedstawicieli nauki polskiej zajmująca się zagadnieniami sa-
morządu gospodarczego albo wprost neguje istniejące rozwiązania legislacyjne 
jako pozwalające na zakwalifi kowanie organizacji samorządowych do miana 
samorządu gospodarczego (poza izbami rolniczymi i Polską Izbą Ubezpieczeń), 
albo też wskazuje na możliwość wyposażania tak istniejących podmiotów w za-
dania publiczne. Nie dostrzega się zalet samorządu gospodarczego opartego na 
modelu anglosaskim.  

Do podstawowych zalet modelu anglosaskiego należy jednak zaliczyć: nie-
zależność organizacji samorządu od struktur administracji, swobodę w ustalaniu 

920 W. Rathenau, Die neue Wirtschaft [w:] Idem, Gesammelte Schirften in Fünf Bänden, Berlin, 
t. V, 1918, za: R. Hendler, Pojęcie..., s. 28.

921 P. Bilancia, F. Pizetti, Chambers..., s. 7. 
922 Ibidem, s. 9. 
923 R. Hendler, Selbsverwaltung als Ordnundgsprinzip, Köln–Berlin–Bonn–München 1984, 

s. 230; W. Brohm, Selbsverwaltung..., s. 782–786.
924 W. Brohm, Selbsverwaltung..., s. 789–792.
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celów działalności przez jej członków, większe zaangażowanie w wykonywa-
niu zadań, swobodę w zakresie zaangażowania się przedsiębiorców w członko-
stwie w takiej organizacji, większą kontrolę nad działalnością organizacji, pro-
rynkowe zorientowanie takiej organizacji na wykonywanie zadań925. W nauce 
brytyjskiej przyszłości izb gospodarczych w modelu anglosaskim upatruje się 
w dalszej ekspansji tych izb w funkcjonowaniu gospodarki, wzmacnianiu poten-
cjału członkowskiego większych izb kosztem mniejszych, a przede wszystkim 
oparciu funkcjonowania izb na współpracy z administracją rządową w zakresie 
dostarczania tej administracji określonych usług926. 

Który z tych modeli winien wyznaczać normatywny kierunek rozwoju samo-
rządu gospodarczego w Polsce? 

Opowiadając się za jednym z modeli – anglosaskim lub kontynentalnym – 
należy poczynić następujące założenie: w wyborze modelu samorządu gospo-
darczego powinni mieć istotny udział sami zainteresowani, tzn. przedsiębiorcy. 
Tworzenie samorządu gospodarczego nie powinno następować „odgórnie”, jako 
wyraz z góry przyjętego modelu927. Nie można także uznać za punkt wyjścia 
założenia, że skoro został utworzony samorząd terytorialny, i niewątpliwie sa-
morząd ten wykonuje zadania publiczne, to niejako automatycznym kierunkiem 
dalszego rozwoju winno być tworzenie samorządu gospodarczego opartego na 
podobnych zasadach. 

W każdym przypadku tworzenia samorządu, a w szczególności samorządu 
jako części administracji publicznej, należy uprzednio przeprowadzić badania 
nad potrzebą i celowością jego tworzenia. Znakomitym wręcz przykładem stają 
się izby rolnicze. Ich utworzenie w formule samorządu z uczestnictwem z mocy 
prawa rolników nie zbiegło się z zakwalifi kowaniem ich do podmiotów wyko-
nujących administrację publiczną. Wprawdzie zostały one wyposażone w pew-
ne zadania, a liczba tych zadań w zakresie opiniowania projektów aktów wy-
konawczych administracji rządowej i delegowania przedstawicieli do organów 
doradczo-opiniodawczych przez naczelne i centralne organy administracji rzą-
dowej sięga kilkunastu przypadków, to jednak podobne kompetencje posiadają 
również organizacje pracodawców, a przy tym nawet i ten zakres uprawnień izb 
rolniczych uległ w okresie ostatnich kilku lat ograniczeniu. Tym samym, skoro 
przez 18 lat od chwili powołania tych izb nadal nie zostały one wyposażone 
w zadania publiczne zbliżające je do podmiotów wykonujących administrację 
publiczną, to wskazuje się na pochopność tejże regulacji i jej nieprzemyślany 
charakter. 

925 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 53.
926 R.J. Bennett, Local..., s. 816. 
927 Po 1989 r. wielokrotnie podejmowano próby uchwalenia ustawy o samorządzie gospodar-

czym, statuując go jako podmiot prawa publicznego i z obligatoryjnym członkostwem (np. w 1991, 
1993, 1995, 1996 r., a jednym z ostatnich jest obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-
-handlowych w Polsce z 2012 r.; por. W. Kasza, Samorząd gospodarczy. Próby ustawodawcze 
w pierwszym dziesięcioleciu transformacji ustrojowej w Polsce, PUG 2002, nr 2, s. 21–24; Oby-
watelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, pod red. S. Wykrętowicza, 
Poznań 2012).  
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Nic nie straciło na aktualności uzasadnienie do projektu ustawy o izbach rol-
niczych z 1922 r.928, w którym stwierdzono, że „[...] nie ulega [...] wątpliwości, 
że instytucje samorządu rolniczego tylko wtenczas należycie się mogą rozwijać, 
gdy są chętnie widziane przez miejscową ludność rolniczą i gdy czynią zadość 
istotnej potrzebie [...]”. 

Należy więc przyjąć, że warunkiem wprowadzania zmian nakierowanych na 
tworzenie obligatoryjnych struktur samorządu powinno być w pierwszej kolej-
ności zastanowienie się nad zadaniami publicznymi, jakie taki samorząd miałby 
wykonywać. 

Po ustaleniu listy takich zadań, należałoby zastanowić się na przyczynami 
uzasadniającymi powołanie w celu ich wykonywania obligatoryjnego samo-
rządu gospodarczego. Czy rzeczywiście takie zadania będą wykonywane sku-
teczniej, lepiej, oszczędniej itd. Nie można też zapominać o tym, że tworzenie 
obligatoryjnego samorządu gospodarczego będzie skutkować objęciem go fi -
nansowaniem ze źródeł publicznych, co może spowodować także wzrost obcią-
żeń fi skalnych samych przedsiębiorców. 

Wprowadzenie obligatoryjnego samorządu gospodarczego powinna więc 
poprzedzać następująca ścieżka działań: 

1) ustalenie wspólnie z przedsiębiorcami listy zadań publicznych, które 
mog łyby być wykonywane przez samorząd gospodarczy;

2) ocena, czy sami przedsiębiorcy chcą, aby zadania te wobec nich wykony-
wał samorząd gospodarczy;

3) ocena, czy samorząd ten byłby w stanie zadania te wykonywać najsku-
teczniej;

4) przekazanie zadań do wykonania istniejącym organizacjom samorządu 
gospodarczego;

5) ocena skuteczności tak wykonywanych zadań. 
Dopiero po przejściu tej ścieżki należałoby tworzyć obligatoryjne struktury 

samorządu gospodarczego wraz z przekazaniem im zadań publicznych. 
Należy także mieć na uwadze, że istotną wartością społeczną jest udział 

przedsiębiorców w samorządzie, ale pod warunkiem, że nie będzie to tylko „fa-
sadowy” samorząd, ale samorząd z realnymi kompetencjami. Samorząd bowiem 
to nie tylko forma realizacji praw i wolności, lecz także bariera przed scentra-
lizowanym państwem i granica dla autorytarnego i omnipotentnego państwa929.  

Nie można też zapominać o tym, że prezentowane w nauce innych państw 
zestawienia zalet i wad obu modeli samorządu nie pozwalają na jednoznaczne 
wskazanie przewagi któregokolwiek z modeli930. Skoro zatem system kontynen-
talny samorządu gospodarczego ma wady, których nie ma system anglosaski 
(i odwrotnie), to przyjmowanie tezy o wyższości jednego modelu nad drugim 

928 Motywy do rządowego projektu ustawy o izbach rolniczych, druk sejmowy nr 14, załącznik 
nr 2, sygn. RPII/1/4, za: G. Wilk-Jakubowski, Prawne..., s. 8–12. 

929 F. Fleiner, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrechts, Tübingen 1913, s. 98 (http://
archive.org/stream/institutionendes00fl ei#page/ii/mode/2up, dostęp: 25 października 2013 r.).

930 M. Pilgrim, R. Meier, National..., s. 48–56; B. Bennett, Local..., s. 23–25. 
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jest wątpliwe. Pozostają jeszcze modele mieszane, które łączą pewne elementy 
modelu anglosaskiego i kontynentalnego. Takie modele wydają się pozwalać na 
najlepsze dostosowywanie organizacji samorządu gospodarczego do warunków 
gospodarki każdego kraju.  

Powszechny trend funkcjonowania administracji publicznej pozwala na 
stwierdzenie malejącej funkcji reglamentacyjnej i policyjnej, a wzrastającej 
funkcji świadczącej i organizatorskiej administracji, co przesuwa ciężar wyko-
nywania zadań publicznych z form władczych na niewładcze. 

Izby gospodarcze oraz inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców na-
wet obecnie, przy funkcjonującym w Polsce modelu anglosaskim samorządu 
gospodarczego, wykonują jednak pewne zadania publiczne, takie jak chociaż-
by wystawianie dokumentów w zakresie obrotu zagranicznego, uczestniczą 
w wykonywaniu zadań oświatowych w zakresie szkolnictwa zawodowego, opi-
niują projekty aktów prawnych, ustalają wiążące zasady tworzenia dwustron-
nych i wielostronnych izb gospodarczych. Część z tak opisanych zadań wyko-
nują izby przemysłowo-handlowe w systemie kontynentalnym. Przykładowo 
w Niemczech izby przemysłowo-handlowe biorą udział w procedurze planowa-
nia przestrzennego, co jest traktowane jako jedno z zadań publicznych. Na grun-
cie prawa polskiego zagwarantowany formalnie udział w procedurze uchwa-
lania planów planowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego) mają dobrowolne społeczno-zawodowe organizacje rolników, 
a w mniejszym zakresie, paradoksalnie, izby rolnicze. Nie mają zagwarantowa-
nego udziału w wykonywaniu takiego zadania izby gospodarcze. 

Rekapitulując, należy stwierdzić, że obecny polski system samorządu gospo-
darczego, oparty na modelu anglosaskim, jest niespójny i nie została wytyczona 
żadna jego wizja. 

W obranym modelu samorządu poszczególne zadania organizacjom tego sa-
morządu zostały przypisane w sposób dość chaotyczny. Nawet istniejąca regula-
cja wymaga ujednolicania poszczególnych rozwiązań, co powinno eliminować 
poczucie dyskryminacji niektórych z nich931. Należałoby także zastanowić się 
nad unifi kacją już istniejących struktur w ten sposób, aby liczba tych organizacji 
nie była aż tak duża.  

Podstawowe jednak zadania samorządu gospodarczego, takie jak reprezenta-
cja przedsiębiorców, wpływ na politykę gospodarczą, udzielanie pomocy przed-
siębiorcom czy udział w wykonywaniu niektórych zadań publicznych są dostęp-
ne i wykonywane przez organizacje samorządu gospodarczego niezależnie od 
przyjętego modelu rozwiązań. 

931 Przykładowo KIG zwracała się z wnioskami dotyczącymi podjęcia inicjatyw ustawodaw-
czych celem przyznania jej miejsca w Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych 
i w wojewódzkich komisjach dialogu społecznego na zasadach analogicznych jak reprezentatywne 
organizacje pracodawców lub Związek Rzemiosła Polskiego. Wnioski te nie zostały jednak zaak-
ceptowane na poziomie projektów ustaw. 
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zagranicznych (Dz.U. Nr 41, poz. 325 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 855 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 710). 
Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców 

(Dz.U. Nr 35, poz. 194 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-

wej (Dz.U. Nr 75, poz. 444).
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 

594 z późn zm.). 
Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

i funduszach powierniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 155 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. Nr 55, poz. 235 

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. 

Nr 79, poz. 854 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. Nr 55, 

poz. 236 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym (Dz.U. Nr 60, 

poz. 253 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) 
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Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. 
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. 
Nr 127, poz. 1066 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 927 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, 
poz. 483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 

z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi 

(Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych 

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. 

Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 

z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (tekst jedn. Dz.U. 

z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 595 z późn zm.).
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 596 z późn zm.). 
Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem 

reformy ustrojowej państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1126 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, 

poz. 1178 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. 

z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz 

o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. 

Nr 48, poz. 284 z późn. zm.).
Ustawa z dnia z 16 listopada 2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cy-

wilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 
z późn. zm.).
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Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych 
z gospodarstw rolnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodar-
czych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 
z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 
110 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. Nr 129, poz. 1445).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjny-

mi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 950 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków 

pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (Dz.U. Nr 229, poz. 2273 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 4125 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 

z późn. zm.).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. 

z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze 

środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. 

Nr 251, poz. 2507 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 

(Dz.U. Nr 150, poz. 1249 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami fi nansowymi (tekst jedn. Dz.U. 

z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. 

Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, 

poz. 331 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodarczych (Dz.U. 

Nr 216, poz. 1369). 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-

twie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 

(Dz.U. Nr 97, poz. 799).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-

wych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 855 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.). 
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Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościa-
mi rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, 
poz. 1382).

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) (Dz. Urz. UE z 26 października 
2012 r., C 326/13).

Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r., poz. 1512).
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 455).

Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 25 listopada 1919 r. w przedmio-

cie izb przemysłowo-handlowych w byłej Dzielnicy Pruskiej, „Tygodnik Urzędowy 
Ministra b. Dzielnicy Pruskiej” 1919, nr 67.

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemy-
słowem (Dz.U. R.P. Nr 53, poz. 468 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemy-
słowo-handlowych (Dz.U. Nr 67, poz. 591 z późn. zm.).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolni-
czych (tekst jedn. Dz.U. R.P. z 1932 r. Nr 2, poz. 16 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. o zmianach 
w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach 
rolniczych (Dz.U. R.P. z 1932 r. Nr 94, poz. 817).

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. R.P. Nr 98, poz. 808).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 1946 r. w sprawie przekazania 
czynności zniesionych izb rolniczych (Dz.U. Nr 64, poz. 357).

Rozporządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 15 grudnia 1950 r. w sprawie określenia organów i instytucji, które przejmą 
niektóre sprawy należące dotychczas do zakresu działania izb przemysłowo-handlo-
wych (Dz.U. z 1951 r. Nr 9, poz. 71 z późn. zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1951 r. w sprawie ustanowienia Izb 
Rzemieślniczych w: Koszalinie, Zielonej Górze i Opolu (Dz.U. Nr 12, poz. 95).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych 
kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredy-
towych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 100, poz. 502 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 
1996 r. w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb rol-
niczych w województwach poznańskim i bialskopodlaskim (Dz.U. Nr 51, poz. 222). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 
1998 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów walnych zgromadzeń izby rol-
niczej w województwie ciechanowskim (Dz.U. Nr 51, poz. 320). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie wysokości, do jakiej 
składka na rzecz związku pracodawców jest zaliczana w koszty uzyskania przychodu 
(Dz.U. Nr 34, poz. 310).
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez 
publiczne szkoły i placówki (Dz.U. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 grudnia 2002 r. w spra-
wie egzaminów kwalifi kacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, prze-
prowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 20, poz. 171).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
kwalifi kacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolni-
czego oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej 
jednostki (Dz.U. z 2005 r. Nr 6, poz. 48, oraz z 2006 r. Nr 90, poz. 627).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzające-
go, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 
Nr 215, poz. 1820).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie 
wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy produ-
centów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej 
liczby członków grupy producentów rolnych (Dz.U. Nr 72, poz. 424 z późn. zm.). 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie 
kwalifi kacji osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rol-
niczego (Dz.U. Nr 192, poz. 1488).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie 
egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzające-
go, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1117). 

Uchwały:
Uchwała Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego z dnia 8 lipca 1919 r. wraz z rozpo-

rządzeniem z dnia 15 lipca 1919 r. Wydziału Górniczo-Przemysłowo-Handlowego 
i Wydziału Skarbowego Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego w sprawie utwo-
rzenia izby handlowej i przemysłowej w Bielsku („Dziennik Urzędowy Rady Naro-
dowej Księstwa Cieszyńskiego” nr 12, poz. 141 i 142).

Uchwała Rady Ministrów o nadaniu statutu Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego (M.P. 
z 1949 r. Nr A-83, poz. 1014). 

Uchwała Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1973 r. nr 253/73 w sprawie Izby Bawełny 
i Izby Wełny (niepublikowana). 

Zarządzenia: 
Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1996 r. 

w sprawie trybu przeprowadzenia pierwszych wyborów do walnych zgromadzeń izb 
rolniczych (M.P. Nr 27, poz. 291). 

Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zniesienia 
Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych (M.P. Nr 11, poz. 150).
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Zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 8 listopada 1949 r. w sprawie utwo-
rzenia Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług (M.P. Nr A-88, poz. 1083).

Inne akty prawne:
Kodeks etyki dla przedsiębiorców, opracowany na zlecenie KIG przez Fundację Instytut 

Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym na podstawie materiałów 
Institute of Business Ethics z Londynu, za: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-
-przedsiebiorcow.html (dostęp: 25 października 2013 r.). Kodeks ten został przy-
jęty w czerwcu 2012 r. przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Pol-
sce, za: http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfi les/_public/k8/komisje/2012/kbfp/
materialy/47posmat.pdf (dostęp: 25 października 2013 r.).

Obwieszczenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 20 kwietnia 1964 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego statutu Polskiej Izby Handlu Zagranicznego (M.P. Nr 29, poz. 
130). 

Statut Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, za: itrp.pl/www/statut.html (dostęp: 8 
stycznia 2014)

Statut Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, za: www. kigm.pl/images/statut_kigm (do-
stęp: 8 stycznia 2014)

Statut Krajowej Rady Izb Rolniczych stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady 
Izb Rolniczych nr 1/2013 z dnia 12 marca 2013 r., za: http://krir.pl/fi les/legislacja/
STATUT KRIR.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).

Statut Krajowej Izby Gospodarczej, za: http://www.kig.pl/assets/upload/onas/dokumen-
ty/statut.pdf (dostęp: 25 października 2013 r.).

Statut Północnej Izby Gospodarczej, za: http://www.izba.info/o-izbie/statut.html (do-
stęp: 25 października 2013 r.).

Statut Izby Gospodarczej Producentów, operatorów i dystrybutorów urządzeń reklamo-
wych, rekreacyjnych, sprzedających, gier losowych i zakładów wzajemnych, za: 
http://izbagospodarcza.pl/zalacznik/statut1.pdf (dostęp: 25 października 2013 r.). 

Statut Związku Banków Polskich, za: http://www.zbp.pl/photo/!fi les/statut.pdf (dostęp: 
25 października 2013 r.).

Statut Izby Gospodarczej Farmacja Polska, za: http://www.farmacja-polska.org.pl/cms/
index.php?page=statut (dostęp: 25 października 2013 r.).

Statut Pomorsko-Kujawskiej Izby Rolniczej, za: http://www.kpir.pl/index.php/o-nas-
2/107-statut-kpir (dostęp: 25 października 2013 r.). 

Statut Małopolskiej Izby Rolniczej, za: http://www.mir.krakow.pl/show.php?site=statut 
(dostęp: 25 października 2013 r.). 

Statut Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, za: http://www.produktyre-
gionalne.pl/statut.doc (dostęp: 25 października 2013 r.).

Statut Krajowej Rady Izb Rolniczych, za: http://krir.pl/fi les/legislacja/STATUT KRIR.
doc (dostęp: 25 października 2013 r.). 

Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu, za: http://www.crr.com.pl/index.
php?strona=6 (dostęp: 25 października 2013 r.). 

Statut Cechu Rzemiosł Metalowych w Częstochowie, za: http://www.crm.czest.pl/sta-
tut_cechu.html (dostęp: 25 października 2013 r.). 
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Załącznik nr 1 

Dekret Fryderyka Augusta z dnia 16 marca 1809 r. o radach handlowych932

Wypis z Protokółu Sekretaryatu Stanu.
W pałacu Naszym w Warszawie d. 16. Miesiąca marca R. 1809

Fryderyk August z Bożej Łaski, Król Saski, Xiążę Warszawski etc. etc.

Chcąc widzieć handel i przemysł w naszem Xięstwie Warszawskiem kwitną-
cym, dodadź Władzom Administracyynym pomoc do przełożeń użytecznych 
w tym zamiarze czynić się maiących, a oraz wskrzesić gorliwe o dobro kraiu 
ubieganie się: 

postanawiliśmy i stanowiemy, co następuie:

Artykuł 1. 
Będą Rady handlowe w Miastach następujących: w Warszawie, Poznaniu, 

Toruniu, Bydgoszczy, Kaliszu, Lesznie, Wschowie, Rawiczu, Międzyrzeczu 
i Płocku. 

Artykuł 2.
Rady te składać się będą. 
Warszawska z Członków 8
Poznańska z Członków 6
W Lesznie, Wschowie, Rawiczu,                                  46
Toruniu, w Kaliszu, Bydgoszczy,     
Międzyrzeczu i Płocku po 4ch... essicit 32

Artykuł 3.
Wybór tych Rad na pierwszy raz dziać się będzie w następującym sposobem: 
Prezydent lub Burmistrz każdego z miast wyżej wyrażonych zgromadzi, na 

dzień przez naszego Ministra Spraw Wewnętrznych oznaczony, Kupców znako-
mitszych miasta i Fabrykantów wszelkiego wyznania, i wezwie ich do obrania 
wzwyż wyrażoney liczby Członków do rad handlowych wybranych, listę przez 
siebie podpisaną prześle Prefektowi, a ten ią zaświadczywszy, odeśle Ministro-
wi Spraw Wewnętrznych do potwierdzenia. 

932 Dekret z dnia 16 marca 1809 r. o radach handlowych, „Dziennik Praw” [Księstwa War-
szawskiego], t. 1, nr 11, s. 271–275, dostępny na stronie: http://pbc.biaman.pl/publication/4266 
(dostęp: 25 października 2013 r.). 

}
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Artykuł 4.
Co roku iedna trzecia część członów tych Rad ma odchodzić. Odchodzące 

członki mogą bydź znowu na następuiący rok obrane. 

Artykuł 5.
Pierwszych dwóch lat maiący wychodzić, losem będą wyciągnięci, w nastę-

pujących zaś latach w kolei ci, którzy są naydawnieysi w Radzie. 

Artykuł 6.
W drugim roku i wszystkich następuiących na mieysce wyszłych członków, 

sama Rada nowych obierze, i przez Prefekta Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
do potwierdzenia poda.

Artykuł 7.
Wychodzący losem w pierwszych dwóch latach lub z kolei w następnych, 

może bydź na nowo obranym i potwierdzonym.  

Artykuł 8.
Obowiązkiem tych Rad będzie:
1mo. Uwiadomić Rząd o przeszkodach które wstrzymują wzrost handlu, 

przemysłu i rękodzieł. 
2do. Podawać sposoby do uprzątnienia tych przeszkód. 
3tio. Przedkładać myśl względem pomnożenia pomyślności handlu i prze-

mysłu. 

Artykuł 9.
Rady wszelkie te przełożenia do Ministra Spraw Wewnętrznych czynić po-

winny. 

Artykuł 10.
Oprócz tych rad szczególnych, będzie w Warszawie Rada handlowa ogólna 

przy Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Artykuł 11.
Rada ta składać się będzie z członków 8.

Artykuł 12.
Rady handlowe Miast wyżéy wymienionych obierą większością głosów:
Warszawska – 3
Poznańska – 2                    13 Kandydatów.
8 innych po – 8
W liczbie tych Kandydatów maią bydź mieszczeni tacy tylko, którzy albo 

tu w Warszawie są mieszkaiący, albo przynaymniéy raz do roku dla wspólnego 
naradzenia się przyiechać tu będą mogli. 

}
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Tych Kandydatów Rady te na ręce Prefektów prześlą Ministrowi Spraw We-
wnętrznych, a ten Nam ich przedstawi. Z liczby podanych Kandydatów, My 
Król ośmiu nominować będziemy.  

Artykuł 13.
Z liczby nominowanych przez Nas, trzech zawsze przytomnych w Warsza-

wie bydź powinno. 

Artykuł 14.
Oprócz obowiązków dla Rad po Departamentach wyżéy wymienionych, 

szczególnieyszą powinnością będzie Rady ogólnéy, dawać obiaśnienia i opiniie 
we wszelkich przypadkach, w których od Ministra Spraw Wewnętrznych będzie 
zapytana.  

Artykuł 15.
Odpowiedź Rady ogólnéy Handlowéy będzie uznana za dostateczną, gdy 

w komplecie trzech będzie podpisana. 

Artykuł 16.
Nikt nie może bydź w Radzie Handlowey, kto naymniey lat 6 nie był Kup-

cem, lub handlu iakiego znacznego nieprowadził, lub nakoniec nie był na czele 
iakiej Fabryki. 

Artykuł 17.
Bankrut żaden nigdy bydź nie może członkiem Rady handlowéy. 
Wykonanie téy Naszéy woli Ministrowi Naszemu Spraw Wewnętrznych po-

lecamy. 

podpisano Fryderyk August

   (L.S.)   przez Króla

Zgodno z Oryginałem    Minister Sekr: Stanu
Felix Łubieński     Stanisław Breza

Minister Sprawiedliwości
      Zgodno z Oryginałem
   (L.S.)    Minister Sekr: Stanu
      Stanisław Breza

L. Osiński. 
Sekr: gen:



Załącznik nr 2 

Dekret933 z dnia 24 grudnia 1802 r. w sprawie utworzenia izb handlowych 
w kilku miastach934.

Rozdział I.
Utworzenie izb handlowych.

Artykuł 1. 
Będą jako pierwsze utworzone izby handlowe w miastach Lyon, Rouen, 

Bordeaux, Marsylii, Brukseli, Antwerpii, Nantes, Dunkierce, Lille, Moguncji, 
Nimes, Avignon, Strasburg, Turyn, Montpellier, Genewie, Bayonne, Toulouse, 
Tours, Carcassonne, Amiens, Le Havre935. 

Artykuł 2.
Izby handlowe będą składać się z 15 kupców w miastach, w których liczba 

ludności przekracza 50.000 osób i 9 w tych wszystkich, w których jest mniejsza, 
dodatkowo w skład izby wchodzi Prefekt, który z urzędu jest jej członkiem i ma 
stałe miejsce podczas obrad członków izby na sesji. 

Mer zastępuje Prefekta w miastach, które nie są stolicami prefektur936. 
 

Artykuł 3. 
Żadna osoba nie może zostać członkiem izby, jeżeli nie wykonywała handlu 

osobiście przez okres co najmniej 10 lat. 

Artykuł 4. 
Powierza się izbom handlowym następujące zadania: 
przedstawianie poglądów na tematy związane z usprawnianiem wymiany 

handlowej, informowanie rządu o przyczynach utrudniających postęp;
określanie sposobów usunięcia tych przeszkód;
monitorowanie wydajności pracy publicznej w handlu, takiej jak przykłado-

wo czyszczenie portów, żeglugę na rzekach i wykonywanie ustaw i dekretów 
dotyczących przemytu. 

933 W oryginale „arrêté”, co można przetłumaczyć jako dekret, zarządzenie lub reskrypt. Tekst 
w j. francuskim ze strony internetowej http://www.histoire-empire.otg/docs/bulletin_des_lois/orga-
nisation_france/chambres_commerce_2412021.htm.

934 Tłumaczenie autora. 
935 Do czasu proklamowania Cesarstwa (18 maja 1804 r.) pozostałe izby handlowe zostały 

utworzone w Rochelle, Paryżu, Saint-Malo, Brugii, Ostendazie, Gandawie, Kolonii, Orleanie 
i Nicei.

936 Dunkierka, Bayonne i La Havre, i w tej kolejności La Rochelle, Saint-Malo, Ostenda 
i Kolonia przed utworzeniem Cesarstwa. 
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Artykuł 5. 
Izby handlowe będą odpowiadać bezpośrednio przez Ministrem Spraw We-

wnętrznych. 

Artykuł 6. 
Pierwszy wybór izb handlowych będzie odbywał się w następujący sposób: 
prefekci, a w przypadku ich braku, merowie w miastach, które nie są sto-

licami prefektur, zorganizują spotkania pod ich przewodnictwem, z udziałem 
od 40 do 60 kupców najznamienitszych z miasta, którzy będą głosować tajnie, 
bezwzględną większością głosów, wybierając członków tworzących izbę.  

 
Artykuł 7.

Co roku 1/3 składu członków izby będzie wybierana ponownie: członkowie 
opuszczający izbę mogą być wybierani ponownie. 

W okresie pierwszych dwóch lat od powstania izby, w drodze losowania zo-
stanie określone, którzy członkowie izby pozostają. 

Następcy ustępujących członków izby będą wybierani bezwzględną więk-
szością głosów członków izby.

Artykuł 8.
Każdy wybór członka izby zostanie przesłany Ministrowi Spraw Wewnętrz-

nych do zatwierdzenia. 

Artykuł 9.
Izby Handlowe przedstawią Ministrowi Spraw Wewnętrznych propozycję 

wydatków z budżetu Państwa wraz z propozycją środków na ich pokrycie. 
Minister przedłoży propozycje rządowi. 

Rozdział II.
Powstanie Generalnej Rady Handlu.

Artykuł 10.
Siedzibą Generalnej Rady Handlu będzie Paryż.  
Rada ta zostanie ustanowiona przy Ministrze Spraw Wewnętrznych. 

Artykuł 11.
Członkowie Generalnej Rady Handlu będą desygnowani przez izby handlo-

we.
Każda izba handlowa będzie desygnowała dwóch przedstawicieli, z których 

Pierwszy Konsul powoła 15 członków Generalnej Rady Handlu. 
Tych 15 członków będzie spotykało się w Paryżu raz lub dwa razy do roku, 

a trzech z nich zawsze będzie w Paryżu obecnych. 
Nikt nie będzie mógł być wybrany, jeżeli nie jest czynnym kupcem w Paryżu 

i jeżeli w chwili powołania nie jest w Paryżu obecny. 
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Artykuł 12.
Minister Spraw Wewnętrznych będzie zobowiązany do wykonania niniejsze-

go dekretu, który zostanie wpisany do Dziennika Praw. 

podpisano Pierwszy Konsul Bonaparte 

Sekretarz Stanu 
podpisano H.B. Maret

Minister Spraw Wewnętrznych
podpisano C. Haptal 
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