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Streszczenie
W obecnym systemie prawnym w Polsce odpowiedzialny za tworzenie warunków życia go

spodarczego w skali lokalnej i regionalnej jest przede wszystkim samorząd terytorialny. Nato
miast w niewielkim stopniu wpływ na rozwój życia gospodarczego, innowacyjność i konkuren
cyjność gospodarki ma samorząd gospodarczy, który (poza izbami rolniczymi) funkcjonuje 
w systemie prawa prywatnego. W rezultacie ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia najbar
dziej kompetentnego w sprawach gospodarczych czynnika obywatelskiego (przedsiębiorców, 
rzemieślników) nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Jest wiele obszarów, które stanowią 
naturalną i konieczną płaszczyznę współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospo
darczego. Istnieje zatem potrzeba równoprawnego traktowania wszystkich form samorządu, 
w tym samorządu gospodarczego, którego upodmiotowienie publicznoprawne służyć będzie 
wzmocnieniu jego pozycji ustrojowej i efektywności działań na rzecz dobra publicznego. Artykuł 
ma stanowić głos w dyskusji na temat współpracy tych podmiotów.

Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd gospodarczy, współpraca, partnerstwo

Wprowadzenie

Jednym ze zjawisk zachodzących we współczesnym świecie, również 
w Polsce, jest upodmiotowienie publicznoprawne określonych społeczności, 
które łączy więź terytorialna, ekonomiczna i zawodowa. Inaczej mówiąc, doko
nuje się proces decentralizacji. Istotą decentralizacji administracji państwowej 
jest ustawowe przeniesienie określonych zadań publicznych na samodzielne 
prawnie grupy społeczne i ich instytucje, które nie należą do scentralizowanej

1 Katarzyna.Walkowiak@wsb.poznan.pl.
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administracji rządowej. Decentralizacja władzy publicznej ma związek z zasadą 
subsydiarności, która stanowi podstawę ładu społecznego w krajach Unii Euro
pejskiej i oznacza, że wspólnoty samorządowe powinny wykonywać wszystkie 
zadania publiczne służące realizacji ich potrzeb społecznych i gospodarczych na 
danym obszarze.

W sferze gospodarczej wyrazem decentralizacji administracji publicznej 
jest samorząd gospodarczy w rozumieniu teorii prawa administracyjnego, czyli 
samorząd władczy powoływany przez państwo w drodze ustawy w celu wyko
nywania zadań publicznych przejętych od administracji rządowej2. Jego powo
łanie oznacza upodmiotowienie publicznoprawne przedsiębiorców zrzeszonych 
w jego instytucjach: izbach rolniczych, przemysłowo-handlowych, rzemieślni
czych; przedsiębiorcy zyskuj ą w ten sposób realny wpływ na rozwój lokalny, 
regionalny, na kształtowanie przyjaznego sobie ładu rynkowego.

Współczesne ustawodawstwo nie zawsze traktuje samorząd jako podmiot 
prawa publicznego, w związku z tym korporacjom prawa prywatnego (stowa
rzyszeniom, zrzeszeniom) przypisuje się cechy samorządu. Rodzi to nieporo
zumienie i utwierdza przedsiębiorców w przekonaniu, że każda organizacja 
powstała w trybie inicjatywy założycielskiej jest samorządem i ma takie same 
uprawnienia jak samorząd powstały z mocy ustawy. Stąd należy rozróżnić poję
cie samorządu w znaczeniu socjologicznym -  szerokim i w znaczeniu praw
nym. Z owego rozróżnienia wynikają bowiem określone skutki dla praktyki 
życia społeczno-gospodarczego. W literaturze podkreśla się wprawdzie, że za
kres zadań korporacji publicznoprawnych i prywatnoprawnych jest podobny; 
jednakże obligatoryjny, czyli powszechny, charakter, władztwo administracyj
ne, samodzielność działania, wykonywanie zadań publicznych, własne źródła 
dochodów -  przesądzaj ą o przewadze organizacji samorządu gospodarczego 
jako podmiotów prawa publicznego.

Korporacje prywatnoprawne powstające nie z woli państwa, a z inicjatywy 
grupy przedsiębiorców często przyjmuj ą postać grup interesu reprezentuj ących 
partykularne interesy swoich członków. Zatem nie jest możliwe przekazywanie 
zadań publicznych podmiotom, które nie maj ą prawa do reprezentowania całego 
środowiska i nie są w stanie skutecznie zaspokajać indywidualnych i zbioro
wych potrzeb członków.

2 S. Wykrętowicz, Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce. 
Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012, 
s. 11.
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Ramy objętościowe opracowania nie umożliwiają omówienia wszystkich 
aspektów podjętej problematyki, dlatego niniejszy artykuł jest wprowadzeniem 
do potrzebnej zdaniem autorki dyskusji na temat obszarów współpracy samo
rządu terytorialnego i organizacji samorządu gospodarczego jako podmiotów 
prawa publicznego.

Ustrój prawny i zadania samorządu gospodarczego w Polsce

Rozwój instytucji samorządu w Polsce, zapoczątkowany w 1989 roku, 
związany był z przemianami ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego 
zmierzaj ącymi do urzeczywistnienia idei demokracji obywatelskiej, w której 
ustrój gospodarczy oparty jest na gospodarce wolnorynkowej. Uznano, że naj
lepszą formą realizacji celów gospodarki rynkowej będzie samorząd gospodar
czy i jego instytucje znane w Polsce z okresu międzywojennego oraz istniej ące 
współcześnie w państwach Europy Zachodniej.

Działalność samorządu gospodarczego w Polsce jest uregulowana w Usta
wie z 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych3, Ustawie z 30 maja 1989 
roku o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych4 oraz 
w Ustawie z 22 marca 1989 roku o rzemiośle5. Ustawy te określają zadania 
organizacji samorządu gospodarczego oraz tryb ich powoływania i sposoby 
finansowania.

Jedną z działaj ących w Polsce organizacji jest samorząd rzemiosła, który 
skupia osoby maj ące status rzemieślnika. Przykładem organizacji samorządu 
rzemiosła są cechy. Cechy powstaj ą z inicjatywy założycieli, dlatego maj ą cha
rakter dobrowolny. Do ich zadań przede wszystkim należy:

-  utrwalanie więzi środowiskowych oraz postaw zgodnych z zasadami 
etyki i godności zawodu,

-  prowadzenie na rzecz członków działalności społecznej, organizacyjnej, 
kulturalnej i oświatowej i gospodarczej,

-  reprezentowanie interesów zrzeszonych rzemieślników.
Prywatnoprawny charakter maj ą też izby rzemieślnicze, zrzeszaj ące cechy

i spółdzielnie rzemieślnicze. Zadaniem izb rzemieślniczych jest:
-  reprezentacja zrzeszonych organizacji rzemiosła wobec organów pań

stwowych,
-  udzielanie pomocy instruktażowej i doradczej,

3 Ustawa z 30 maja 1989 r.o izbach gospodarczych, DzU z 1989, nr 35, poz. 195 z późn. zm.
4 Ustawa z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych, 

DzU nr 35, poz. 194, z późn. zm.
5 Ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU nr 17, poz. 92 z późn. zm.
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-  przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych,
-  wystawianie świadectw i dyplomów stwierdzających kwalifikacje rze

mieślnicze oraz opatrywanie pieczęcią z godłem państwa.
Z kolei spółdzielnie rzemieślnicze działają na podstawie prawa spół

dzielczego. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest organizowanie działal
ności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wy
konywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej 
i społeczno-wychowawczej.

Na zasadzie dobrowolności powstała też ogólnopolska reprezentacja rze
miosła -  Związek Rzemiosła Polskiego, do którego należą takie zadania, jak:

-  reprezentowanie interesów rzemiosła w kraju i za granicą,
-  rozwijanie działalności społeczno-zawodowej,
-  pomoc zrzeszonym organizacjom w realizacji zadań statutowych.
Instytucjami quasi-samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych są

tworzone na zasadzie dobrowolności zrzeszenia handlu, usług, transportu i inne. 
Zgodnie z przyj ętym w nauce podziałem izb gospodarczych na samorządowe 
i stowarzyszeniowe, instytucje, o których mowa, są niesamorządowymi organi
zacjami przedsiębiorców. Instytucje te nie spełniają podstawowych kryteriów 
samorządu, czyli powstania w drodze ustawy, nie posiadaj ą przymusowego 
charakteru członkostwa, brak im też władztwa administracyjnego i legitymizacji 
do wykonywania zadań publicznych.

Podobnie, działające na podstawie ustawy z 30 maja 1989 roku, izby go
spodarcze postrzegane są jako organizacje samorządu gospodarczego. W istocie 
jednak, z punktu widzenia teorii prawa administracyjnego, izby gospodarcze 
działające na mocy tej ustawy nie są instytucjami prawa publicznego. Organiza
cje te są stowarzyszeniami lub klubami biznesu, odbiegającymi swoją istotą od 
izb samorządowych.

W świetle wspomnianych ustaw dotyczących izb gospodarczych, zasadni
czym ich zadaniem jest:

-  obowiązek kształtowania i upowszechniania etyki gospodarczej i norm 
rzetelnego postępowania na rynku,

-  prowadzenie sądownictwa polubownego,
-  wyrażanie opinii o projektach ustaw, zbieranie i przekazywanie infor

macji,
-  delegowanie przedstawicieli do organów doradczych,
-  prowadzenie szkoleń, konferencji,
-  inne usługi w zależności od potrzeb członków.
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Analiza działalności funkcjonujących organizacji samorządu gospodarczego 
w Polsce skłania do wniosku, że ich zadania mają głównie charakter doradczy, 
opiniujący, bez mocy władczej. Podejmowane przez te instytucje inicjatywy na 
rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego ograniczają się przeważnie do spotkań, 
konferencji, zawierania porozumień o współpracy, tworzenia kolejnych organi
zacji, które analizuj ą potrzeby społeczno-gospodarcze, ale jednocześnie nie 
mają wpływu na podejmowane decyzje.

Jak trafnie zauważa J. Maćkowiak, dobrowolność i związany z tym brak re
prezentatywności tych organizacji, możliwość zrzeszania się podmiotów 
w wielu organizacjach -  uniemożliwia przekazanie takim organizacjom zadań 
związanych z wykonywaniem administracji publicznej6. Ponadto, dobrowolny 
charakter członkostwa sprzyja powstawaniu wielu organizacji, których struktu
ry i zadania są powielane. Przy tak dużej różnorodności i liczbie organizacji 
działających w Polsce trudno przyjąć jednolitą strategię działania. Korporacje 
prywatnoprawne w swej istocie nie pełnią funkcji publicznych. Ich głównym 
celem jest dbałość o interesy zrzeszonych członków, bez konieczności uwzględ
niania interesu całego społeczeństwa. Ten prywatnoprawny status osłabia pozy- 
cj ę samorządu gospodarczego jako partnera administracji rządowej czy samo
rządu terytorialnego.

Uwarunkowania współpracy samorządu gospodarczego i samorządu tery
torialnego

Przywrócenie po 1989 roku samorządu terytorialnego, początkowo na 
szczeblu gminy, a następnie w 1999 roku również na szczeblu powiatu i woje
wództwa -  to wyraz demokratyzacji państwa, w którym znaczącą rolę odgrywa 
czynnik obywatelski. Dzięki reformie samorządowej, wspólnoty lokalne i re
gionalne mogą samodzielnie i na własną odpowiedzialność decydować o naj
istotniejszych sprawach dotyczących ich rozwoju.

Według J. Regulskiego, władze lokalne ponoszą odpowiedzialność za 
wszechstronny rozwój swojego terenu, a ich podstawowym zadaniem jest 
kształtowanie terytorialnych systemów społeczno-gospodarczych obejmuj ących 
wszystkie procesy zachodzące na danym obszarze. Te terytorialne systemy spo
łeczno-gospodarcze to wszystkie rodzaje działalności ludzi i przedsiębiorstw na

6 J. Maćkowiak, Istota samorządu gospodarczego i jego organizacji, „Rzeczpospolita” 1994, 
nr 254 (31 października).
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danym obszarze oraz procesy społeczne, socjalne, gospodarcze i przemiany 
środowiska przyrodniczego7.

Zatem działanie na rzecz rozwoju społecznego i tworzenie warunków roz
woju gospodarczego to podstawowe zadania jednostek samorządu terytorialne
go. W tym obszarze samorząd terytorialny spełnia funkcję stymulującą, przy
spieszającą tempo zmian, ale i funkcję innowacyjną, polegającą na inicjowaniu 
i wprowadzaniu korzystnych zmian na swoim obszarze działania. Skuteczność 
i efektywność tych funkcji zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest ak
tywne uczestnictwo w procesach prorozwojowych pozostałych podmiotów 
funkcjonujących w gminie, powiecie, województwie, np. rolników, rzemieślni
ków, przemysłowców, handlowców itp. W tym miejscu rodzi się pytanie, co 
sprawia (jak potwierdzają niektóre badania8), że władze samorządu terytorial
nego nie zawsze są zainteresowane zinstytucjonalizowanymi formami współ
pracy z biznesem -  i dlaczego przedsiębiorcy są w tej materii pasywni?

Analizując współczesne teorie rozwoju, można zauważyć wzrost zaintere
sowania kapitałem społecznym. Przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej 
(tzw. nowej ekonomii) wskazują, że stanowi on we współczesnej gospodarce 
istotny warunek wzrostu i rozwoju gospodarczego. Jednak w Polsce kapitał 
społeczny jest niski9, co manifestuje się znikomym zaangażowaniem obywateli 
w sprawy publiczne i słabo zinstytucjonalizowaną współpracą. Dotyczy to rów
nież przedsiębiorców; zaledwie 3% podmiotów gospodarczych w Polsce należy 
do izb gospodarczych. W rezultacie, jak już wspomniano, istniej ące organizacje 
nie są reprezentatywne i wiarygodne jako partner dla władz samorządu teryto
rialnego. Te ostatnie, odpowiedzialne za realizację zadań publicznych i gospo
darowanie środkami publicznymi, obawiaj ą się współpracy z organizacjami, 
które bardzo często dbają o swoje partykularne interesy, a nie o dobro publiczne.

Jak zauważa A. Matysiak, „istotną rolę w tworzeniu kapitału społecznego 
może odegrać samorząd gospodarczy, ponieważ uprawnienia władcze umożli
wiaj ą mu egzekwowanie obowiązuj ących reguł działania. Dzięki temu może 
zmniejszyć wzajemną nieufność uczestników życia gospodarczego”10.

7 J. Regulski, W. Kocoń, M. Ptaszyńska-Wołoczkowicz, Władze lokalne a rozwój gospodarczy, 
PWE, Warszawa 1988, s. 10, 128, za: Z. Blok, Teoria polityki, Poznań 1998, s. 68.

8 Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, red. K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, 
J. Szlachta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010, s. 8, 201.

9 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009, s. 339.
10 Szerzej: A. Matysiak, Rola samorządu gospodarczego w koordynacji działań zbiorowych 

w gospodarce rynkowej, w: Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Wyd. 
Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
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Inną przyczyną pasywności samorządu terytorialnego, jeśli chodzi o współ
pracę z podmiotami gospodarczymi, jest upartyjnienie jego struktur, co powo
duje, że władze samorządowe koncentrują się na realizacji postulatów partii 
politycznych lub powiązanych z nimi nieformalnych grup nacisku.

Jak wspomniano, przyczyny niezadowalającej współpracy podmiotów go
spodarczych i samorządu terytorialnego leżą też po stronie przedsiębiorców. 
Polskich przedsiębiorców charakteryzuje niski poziom świadomości samorzą
dowej. Nie dostrzegają oni w samorządowych izbach gospodarczych instytucji 
reprezentujących ich interesy indywidualne i zbiorowe. Przedsiębiorcy nie mają 
także poczucia wspólnoty, którą tworzą, a obowiązkową przynależność do izb 
odbierają jako ograniczenie swej swobody działalności gospodarczej. Tymcza
sem, rezygnując ze wspólnych działań w izbach jako instytucjach administracji 
publicznej, pozbawiaj ą się realnego wpływu na rozwój gospodarki; zaprzepasz
czaj ą potencjał, jaki tworzy wspólnota samorządowa.

Innym problemem maj ącym wpływ na współpracę obu form samorządu 
może być kwestia, z jakią borykają się izby rolnicze w Polsce, a mianowicie: 
brak odpowiednich kompetencji, brak samodzielności finansowej, odpowiedniej 
infrastruktury potrzebnej do wykonywania zadań, co sprawia, że -  mimo pu
blicznoprawnego charakteru -  organizacje te nadal nie są istotnym elementem 
systemu administracji publicznej w Polsce, a ich wpływ na rozwój lokalny 
i regionalny jest niewielki. Mamy więc w tym przypadku do czynienia z decen- 
tralizacj ą pozorną lub nieautentyczną11, która pojawia się, gdy zasób przekaza
nych środków nie jest adekwatny do uprawnień decyzyjnych bądź gdy same 
uprawnienia są bardzo małe. Zatem tylko odpowiednie władcze kompetencje, 
własne źródła dochodów, zapewniaj ą izbom samorządu gospodarczego status 
równoprawnego partnera dla samorządu terytorialnego, szczególnie w sytuacji, 
gdy poziom kapitału społecznego i kultura polityczna społeczeństwa nie odpo
wiada standardom społeczeństwa obywatelskiego.

Potencjalne obszary współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego

Dla zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego niezbędny jest 
efekt synergii, uwarunkowany m.in. partnerskim współdziałaniem jednostek 
samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw zorganizowanych w izbach rolni
czych, rzemieślniczych, przemysłowo-handlowych. Jest wiele obszarów życia

11 A. Piekara, Samorząd terytorialny a kreatywność społeczna i rozwój lokalny, w: Samorząd 
terytorialny drogą do demokracji, red. P. Buczkowski, R. Sowiński, Krajowy Instytut Badań 
Samorządowych, Poznań 1994, s. 56.
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społeczno-gospodarczego, w których dla uzyskania efektu synergii niezbędna 
jest współpraca samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego. Do wy
branych obszarów współpracy można zaliczyć:

-  tworzenie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju,
-  planowanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
-  tworzenie specjalnych obszarów rozwoju gospodarczego (inkubatory 

przedsiębiorczości, tworzenie parków naukowo-technologicznych, cen
trów transferu technologii),

-  tworzenie regionalnych i lokalnych strategii innowacji,
-  partnerstwo publiczno-prywatne,
-  planowanie zagospodarowania przestrzennego i ochrona środowiska,
-  kształcenie i dokształcanie zawodowe,
-  obsługa inwestorów,
-  organizacj a misji gospodarczych, internacj onalizacj a przedsiębiorstw,
-  tworzenie funduszów kredytowo-poręczeniowych,
-  działalność informacyjna, doradcza i promocyjna,
-  działalność administracyjna (np. prowadzenie rejestru przedsiębiorstw).
Jednym z ważniejszych obszarów współpracy samorządu gospodarczego

i samorządu terytorialnego jest polityka rozwoju innowacji. Elementem systemu 
innowacji w Polsce są Regionalne Strategie Innowacji12. Jak wynika z różno
rodnych badań, stosunkowo w niewielkim stopniu wykorzystywanym źródłem 
informacji dla innowacji są funkcjonujące obecnie instytucje13. Mimo rozbudo
wanego systemu instytucji wspieraj ących przedsiębiorstwa w regionach, po
ziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest niezadowalaj ący, o czym 
świadczą rankingi innowacyjności gospodarek14. W tym kontekście, to właśnie 
izby samorządu gospodarczego mogłyby być siłą napędową aktywności inno
wacyjnej przedsiębiorstw.

Właściwe przygotowanie kadr zawodowych do potrzeb gospodarki i rynku 
pracy to kolejny istotny obszar współpracy. Proces ten wymaga, by realizacja 
kształcenia odbywała się przy aktywnym udziale podmiotów gospodarczych. 
W Polsce udział pracodawców-przedsiębiorców w tej materii jest znikomy; 
niedostrzeganie potrzeby nawiązania współpracy dotyczy szkół, uczelni, przed

12 A. Nowakowska, Z. Przygodzki, M. Sokołowicz, Region w gospodarce opartej na wiedzy. 
Kapitał ludzki -  innowacje -  korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011, s. 114 i nast.

13 Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, s. 44
45.

14 Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, http://ec.europa.eu/enterprise/ 
policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf (18.03. 2014).
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siębiorców i jednostek samorządu terytorialnego, które bardzo często pełnią 
funkcję organów prowadzących szkoły i uczelnie.

W Komunikacie z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy 
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego podkreśla się wagę przeka
zywania instytucjom kształcenia i szkolenia zawodowego informacji zarówno
0 szansach absolwentów na zatrudnienie, jak o wskaźnikach zatrudnienia15. 
W Polsce administracja rządowa, samorządu terytorialnego i inne instytucje 
prowadzące działalność edukacyjną nie mają obowiązku zasięgania opinii sa
morządu gospodarczego w sprawie standardów nauczania. Stąd oferta eduka
cyjna i szkoleniowa nie zawsze jest dostosowana do potrzeb rynku pracy.

Innymi ważnymi obszarami współpracy samorządu terytorialnego i gospo
darczego jest partnerstwo publiczno-prywatne i społeczna odpowiedzialność 
biznesu. Partnerstwo publiczno-prywatne należy rozumieć jako długofalową 
inwestycj ę prywatną w publiczne usługi. Podmiot publiczny maj ący władztwo 
administracyjne wywiera wpływ na możliwości i warunki prowadzenia działal
ności gospodarczej oraz dysponuje mieniem o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
lokalnego czy regionalnego. Z kolei sektor prywatny ma większą wiedzę, tech
nologię i środki finansowe niezbędne do realizacji inwestycji. W partnerstwie 
publiczno-prywatnym partnerzy uzupełniają się wzajemnie. W Polsce, ze 
względu na brak tradycji i doświadczenia, a także na istniej ące niedoskonałości 
prawne, partnerstwo publiczno-prywatne nie zawsze jest postrzegane jako bez
pieczna forma realizacji zadań inwestycyjnych. Problem stanowi też zły prze
pływ informacji między przedsiębiorstwami i jednostkami samorządu teryto
rialnego. Potrzebny jest podmiot koordynuj ący współdziałanie, doradzaj ący
1 zwiększaj ący wzajemne zaufanie partnerów inwestycyjnych. Taką rolę mo
głyby spełniać izby gospodarcze modelu francuskiego.

Wspomniana wyżej społeczna odpowiedzialność biznesu to koncepcja, 
dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie 
uwzględniaj ą interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różny
mi grupami interesariuszy16. Idea społecznej odpowiedzialności biznesu staje 
się popularna w Polsce, ale przede wszystkim w wielkich korporacjach. Nato
miast niewielka liczba małych i średnich przedsiębiorstw angażuje się w działa
nia społeczne. Samorząd terytorialny, wskazując izbom gospodarczym kluczo

15 Komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia 
i szkolenia zawodowego w latach 2001-2020 z 7 grudnia 2010 r., s. 3.

16 Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowie
dzialnosc,biznesu,464.html (25.03.2014).
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we obszary, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę, może wspie
rać i rozwijać ideę społecznej odpowiedzialności biznesu z korzyścią dla regio
nalnej i lokalnej społeczności.

Należy dodać, że koncepcja samorządu gospodarczego jako korporacji pu
blicznoprawnej o obligatoryjnym członkostwie znajduje odzwierciedlenie 
w rozwiązaniach prawnych obowiązuj ących w wielu krajach europejskich. 
Przykładowo, we Francji przedstawiciele izb gospodarczych m.in. zasiadają 
z prawem głosu w departamentalnych komisjach ds. planowania przestrzenne
go, uczestniczą w opracowywaniu tzw. kart i planów rozwoju gmin, departa
mentów, regionu i kraju17. Ustawodawstwo zezwala francuskim izbom przemy
słowo-handlowym na tworzenie i zarządzanie instytucjami tzw. użytku publicz
nego. Izby gospodarcze we Francji uczestniczą w ustalaniu regionalnych pro
jektów tworzenia lub poszerzenia infrastruktury potrzebnej dla rozwoju przed
siębiorstw, interweniuj ą u władz lokalnych i państwowych w kwestiach doty
czących wyboru inwestycji oraz opracowania i wspierania planowanych umów 
państwo-region18.

Podobnie niemieckie izby przemysłowo-handlowe biorą udział w aktyw
nym kształtowaniu polityki gospodarczej, przedstawiając propozycje rozwiązań 
dotyczących np. systemu podatkowego, rozwoju regionalnego i lokalnego. Izby 
regionalne włączaj ą się przede wszystkim w reprezentowanie firm wobec par
lamentów krajowych, regionalnej administracji, a także władz lokalnych, biorąc 
udział w dyskusjach nad lokalnym budżetem, systemem transportowym, projek
tami infrastrukturalnymi19.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w wielu krajach europejskich, obok sa
morządowych izb gospodarczych, funkcjonuj ą równolegle dobrowolne zrzesze
nia, jak związki przemysłowców, handlowców, rzemieślników. Są one powo
ływane w celu obrony interesów członków, służą im pomocą. Nie są organiza
cjami konkurencyjnymi, lecz spełniają funkcje komplementarne wobec samo
rządu gospodarczego.

Podsumowanie

Samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie w Polsce postrzegane są ja
ko ważne jednostki administracji publicznej. Inaczej jest w przypadku samorzą-

17 R. Kmieciak, P. Antkowiak, K. Walkowiak, Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie 
politycznym Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012, s. 126.

18 Ibidem, s. 127.
19 Szerzej: S. Wykrętowicz, Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w wybranych krajach 

europejskich, Opinie i ekspertyzy Oe-200, Kancelaria Senatu, luty 2013.
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du gospodarczego, bowiem jego organizacje z uwagi na ustrój prawny mają 
ograniczone uprawnienia i kompetencje. Istnieje tutaj wyraźna nierównowaga 
w pozycji prawnej obydwu form samorządu.

Oparcie działań wspierających rozwój regionalny i lokalny tylko na czynni
ku rządowym, administracji samorządu terytorialnego i organizacjach prywat
noprawnych sprawia, że przybierają one charakter krótkotrwałych pojedyn
czych działań, które nie odpowiadają na potrzeby polskich przedsiębiorców 
i gospodarki opartej na wiedzy. Powszechny samorząd gospodarczy oznacza 
wsparcie dla wszystkich przedsiębiorców na jednolitych zasadach oraz nabycie 
uprawnień władczych i świadomy udział przedsiębiorców w budowaniu gospo
darki regionalnej i lokalnej z poszanowaniem interesu publicznego, z korzyścią 
dla całego społeczeństwa.

Demokratyzacja i decentralizacja władzy powinny być autentyczne, umoż
liwiaj ące w jak największym stopniu wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 
społeczeństwa. Decyzje powinny być podejmowane przez bezpośrednio zainte
resowanych. Konieczne są zmiany w ustawodawstwie w kierunku powołania 
samorządu gospodarczego jako podmiotu administracji publicznej20, ale tego 
muszą chcieć sami przedsiębiorcy, dostrzec w powszechności nie ograniczenie 
swobody działalności gospodarczej (co jest złą interpretacj ą obowiązkowej 
przynależności do samorządu), a możliwość współdecydowania w granicach 
delegacji ustawowej o istotnych sprawach maj ących znaczenie dla rozwoju 
przedsiębiorstw i gospodarki na danym obszarze.
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ECONOMIC SELF-GOVERNMENT 
AS A PARTNER OF LOCAL GOVERNMENT 

IN THE DEVELOPMENT OF LOCAL AND REGIONAL ECONOMY

Summary

Local self-government in the first place is responsible for creating living conditions in the lo
cal and regional scale in the present legal system in Poland. However, a self-regulatory organiza
tion has a little influence on the development of business life, innovativeness and competiveness 
of economy, what is more this organization (beside chambers of agriculture) functions in the 
system of private law. As a result huge potential of knowledge and experience which is the most 
competent civil factor (entrepreneurs, craftsmen) in economic matter is not fully used in Poland. 
There are many areas, which compose natural and essential ground of local self-government and 
self-regulatory organization cooperation. There is therefore a need of equal treatment of all self
governments’ form, including self-regulatory organization, which public-law empowerment will 
be used for strengthen its structural position and effectiveness of operations for the benefit of the 
public good. The paper constitutes an input for the discussion about cooperation of these entities.

Keywords: local-self government, self-regulatory organization, socio-economic development, 
cooperation, partnership
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