
Warszawa, dnia 20 października 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych

(druk nr 269)

I. Cel i przedmiot ustawy

Zasadniczym celem ustawy jest stworzenie podstawy prawnej do tworzenia przez

izby gospodarcze terenowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.

Utworzenie terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną będzie

uzależnione od istnienia w statucie izby gospodarczej przepisów przewidujących taką

możliwość. Zgodnie z opiniowaną ustawą, izba gospodarcza planująca utworzenie terenowej

jednostki organizacyjnej jest zobowiązana do określenia w statucie struktury organizacyjnej

tej jednostki, sposobu jej tworzenia i likwidacji, wewnętrznych organów, zakresu

wykonywanej przez jednostkę działalności i obszaru działania oraz składniki majątkowe tej

jednostki. Terenowe jednostki organizacyjne, identycznie jak izby gospodarcze, będą

uzyskiwały osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Drugą istotną kwestią, którą obejmuje niniejsza nowelizacja jest modyfikacja

przepisów dotyczących organów izby gospodarczej. Ustawa przewiduje, iż statut izby może

przewidywać zamiast walnego zgromadzenia członków izby zgromadzenie delegatów albo

przewidywać zastąpienie walnego zgromadzenia członków zgromadzeniem delegatów, jeżeli

ilość członków przekroczy określoną statutem liczbę.

II. Przebieg prac legislacyjnych

W toku prac sejmowych poselski projekt ustawy (druk sejmowy nr 350) został

w zasadniczy sposób dopracowany i uzupełniony. Przede wszystkim rozszerzono zakres

danych, które powinny zawierać statuty izb planujących utworzenie jednostek

organizacyjnych, wprowadzono obowiązek wpisywania jednostek organizacyjnych do
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Krajowego Rejestru Sądowego, dookreślono zasady nadzoru i źródła finansowania

działalności terenowych jednostek organizacyjnych. Precyzując zasady tworzenia terenowych

jednostek organizacyjnych zrezygnowano z ograniczenia (przewidywanego w projekcie

poselskim), aby osobowość prawną mogły uzyskiwać te terenowe jednostki organizacyjne,

które będą zrzeszać co najmniej 50 przedsiębiorców.

III. Uwagi szczegółowe

1. Należy zmodyfikować zmianę wprowadzoną w art. 1 pkt 2 poprzez prawidłowe

użycie formuły z § 88 Zasad techniki prawodawczej, przewidzianej dla wielokrotnego

zastępowania w ustawie danego określenia innym określeniem.

PROPOZYCJA POPRAWKI:

...) w art. 1 w pkt 2 wyrazy "różnych przypadkach wyrazy" zastępuje się wyrazami "różnym

przypadku wyrazy" oraz wyrazy "różnych przypadkach wyrazem" zastępuje się wyrazami

"odpowiednim przypadku wyrazem";

2. W art. 3 w lit. a należy poprawić błąd gramatyczny.

PROPOZYCJA POPRAWKI:

...) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 5 wyraz "nie będący" zastępuje się wyrazem "niebędący";

3. Należy rozważyć modyfikację treści art. 8 ustawy o izbach gospodarczych

(zmiana w art. 1 w pkt 5 nowelizacji) w zakresie ust. 3. Przepis ten wskazuje organ

zobowiązany do reprezentowania terenowej jednostki organizacyjnej w postępowaniu

rejestrowym poprzez odesłanie do art. 71 ust. 1 pkt 3. W przepisie, do którego następuje

odesłanie, mowa jest natomiast o "wewnętrznych organach jednostki organizacyjnej, w tym

organie zarządzającym i reprezentującym ją na zewnątrz", co może rodzić trudności

interpretacyjne.

PROPOZYCJA POPRAWKI:

...) w art. 1 w pkt 5, w art. 8 w ust. 3 po wyrazie "organ" dodaje się wyrazy "zarządzający i

reprezentujący ją na zewnątrz".
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