
SAMORZĄD
GOSPODARCZY



WPROWADZENIE

• Samorząd tradycyjnie postrzegany jako forma administracji zdecentralizowanej

• Wykonuje część funkcji i zadań administracji publicznej



WPROWADZENIE

• Samorząd w znaczeniu węższym i szerszym

• W znaczeniu węższym = samorząd terytorialny



WPROWADZENIE

• Samorząd w znaczeniu szerszym = różne grupy społeczne o określonych cechach



SAMORZĄD

• Współcześnie będą to te korporacji i zrzeszenia, które:

• Mają prawo do zarządzania "swoimi" sprawami

• Członkiem samorządu staje się z mocy ustawy

• Wykonują zadania należące do administracji publicznej

• Są samodzielne - nadzór tylko na podstawie ustawy



SAMORZĄD GOSPODARCZY

• Konstytucja RP

Art. 17 [Prawo do tworzenia samorządów zawodowych]

• 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby 

wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym 

wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

• 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie 

mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania 

działalności gospodarczej.



IZBY GOSPODARCZE

• Ustawa z dnia 30.05.1989 r. o izbach gospodarczych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 579

• Przedsiębiorcy mogą zrzeszać się w izby gospodarcze działające na podstawie niniejszej 

ustawy i statutów.

• Izba gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą 

interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, w szczególności wobec 

organów władzy publicznej.



IZBY GOSPODARCZE

• Izby gospodarcze kształtują i upowszechniają zasady etyki w działalności gospodarczej, w 

szczególności opracowują i doskonalą normy rzetelnego postępowania w 

obrocie gospodarczym.

• Izba gospodarcza jest uprawniona do wyrażania opinii o projektach rozwiązań odnoszących 

się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.



IZBY GOSPODARCZE

• Mogą na zasadzie dobrowolności zrzeszać się w Krajowej Izbie Gospodarczej



INNE FORMY SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

• Samorząd zawodowy rzemiosła

• Samorządy niektórych przedsiębiorców

• Ustawa o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców Dz.U. 1989 Nr 35, poz. 194

• Przedsiębiorcy mogą, według wyboru, zrzeszać się w zawodowych samorządowych organizacjach:

• zrzeszeniach handlu i usług,

• zrzeszeniach transportu, np. Zrzeszenie transportu prywatnego

• innych organizacjach przedsiębiorców.

• Organizacje pracodawców, np.. Związek Przedsiębiorcówi i Pracodawców


