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1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31,
poz. 206) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 30 maja
1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35,
poz. 195), z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie ustawy
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 75, poz. 368),

2) ustawà z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu
post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezyden-
ta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊciowe i Pra-
wo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´-
powania administracyjnego, ustawy o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189),

3) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),

4) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

5) ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U.
Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610), 

6) ustawà z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach pro-
ducentów rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983),

7) ustawà z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 216, poz. 1369)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 15 maja 2009 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwiesz-
czenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r.
o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195),
który stanowi:

Art. 15. „2. Do czasu utworzenia Krajowej Izby
Gospodarczej oraz, w myÊl art. 12, Pol-
skiej Izby Handlu Zagranicznego, Pol-
ska Izba Handlu Zagranicznego, dzia∏a-
jàca na podstawie dekretu z dnia
28 wrzeÊnia 1949 r. o utworzeniu Pol-
skiej Izby Handlu Zagranicznego (Dz. U.
Nr 53, poz. 403 i z 1966 r. Nr 14,
poz. 86), prowadzi dzia∏alnoÊç na pod-
stawie tego dekretu.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o zmianie usta-
wy o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 75,
poz. 368), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 14 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko-
deksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ
Prezydenta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊcio-
we i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu
post´powania administracyjnego, ustawy o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), który
stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1996 r., z tym ˝e art. 1 pkt 6, 28, 85, 90, 91,
96, 97, 99 i 101—104, art. 4 pkt 2 i 3 oraz
art. 13 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),
który stanowi:

„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym
Rejestrze Sàdowym, z wyjàtkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,
art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

5) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

6) art. 231 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organi-
zacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98,
poz. 610), który stanowi:

„Art. 231. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1999 r., z wyjàtkiem:

1) art. 199—214 i art. 230, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 maja 1998 r.,

2) art. 1—60, art. 92—94, art. 152,
art. 157—164, art. 197, art. 215—222
i art. 230a, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 sierpnia 1998 r.,
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Art. 1.1) Przedsi´biorcy mogà zrzeszaç si´ w izby
gospodarcze dzia∏ajàce na podstawie niniejszej usta-
wy i statutów.

Art. 2.1) Izba gospodarcza jest organizacjà samo-
rzàdu gospodarczego, reprezentujàcà interesy gospo-
darcze zrzeszonych w niej przedsi´biorców, w szcze-
gólnoÊci wobec organów w∏adzy publicznej.

Art. 3. Izby gospodarcze kszta∏tujà i upowszech-
niajà zasady etyki w dzia∏alnoÊci gospodarczej,
w szczególnoÊci opracowujà i doskonalà normy rze-
telnego post´powania w obrocie gospodarczym.

Art. 4. 1. Izba gospodarcza jest uprawniona do wy-
ra˝ania opinii o projektach rozwiàzaƒ odnoszàcych si´
do funkcjonowania gospodarki oraz mo˝e uczestni-
czyç, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych
w tym zakresie.

2. Izba gospodarcza mo˝e dokonywaç ocen wdra-
˝ania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczà-
cych prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej.

Art. 5. 1. Izba gospodarcza okreÊla samodzielnie
w statucie zadania w granicach w∏aÊciwoÊci okreÊlo-
nej w art. 2—4.

2. Izba gospodarcza w szczególnoÊci mo˝e:

1) przyczyniaç si´ do tworzenia warunków rozwoju
˝ycia gospodarczego oraz wspieraç inicjatywy
gospodarcze cz∏onków;

2) popieraç, we wspó∏pracy z w∏aÊciwymi organami
oÊwiatowymi, rozwój kszta∏cenia zawodowego,
wspieraç nauk´ zawodu w zak∏adach pracy oraz
doskonalenie zawodowe pracowników;

3) delegowaç swoich przedstawicieli, na zaproszenie
organów paƒstwowych, do uczestniczenia w pra-
cach instytucji doradczo-opiniodawczych w spra-
wach dzia∏alnoÊci wytwórczej, handlowej, budow-
lanej i us∏ugowej;

4) organizowaç i stwarzaç warunki do rozstrzygania
sporów w drodze post´powania polubownego
i pojednawczego oraz uczestniczyç na odr´bnie
okreÊlonych zasadach w post´powaniu sàdowym
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià gospodarczà jej cz∏on-
ków;

5) wydawaç opinie o istniejàcych zwyczajach doty-
czàcych dzia∏alnoÊci gospodarczej;

6) informowaç o funkcjonowaniu przedsi´biorców2)

oraz wyra˝aç opinie o stanie rozwoju gospodar-
czego na obszarze dzia∏ania izby.

2a.3) Izba gospodarcza, utworzona przez grupy
producentów rolnych i ich zwiàzki oraz przedsi´bior-
ców prowadzàcych dzia∏alnoÊç przetwórczà lub hand-
lowà w zakresie produktów lub grupy produktów
w rozumieniu przepisów o grupach producentów rol-
nych i ich zwiàzkach, powinna dzia∏aç na rzecz dosto-
sowywania produkcji, przetwórstwa i handlu do wy-
mogów rynku, w szczególnoÊci w zakresie iloÊci i ja-
koÊci produktów. 

3. Na wniosek lub za zgodà izby gospodarczej Ra-
da Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, powie-
rzyç tej izbie wykonywanie niektórych zadaƒ zastrze-
˝onych w przepisach prawa dla administracji paƒ-
stwowej.

3) art. 81—85, art. 90, art. 98 
i art. 189—190, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 marca 1999 r.”;

7) art. 29 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich zwiàzkach oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983), który stanowi:

„Art. 29. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jed-
nego miesiàca od dnia og∏oszenia.”;

8) art. 2 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 216,
poz. 1369), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 45 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 15 maja 2009 r. (poz. 710)

USTAWA

z dnia 30 maja 1989 r.

o izbach gospodarczych

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o izbach gospodar-
czych (Dz. U. Nr 216, poz. 1369), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 20 stycznia 2009 r.

———————
2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 40 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),
który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika 1997 r.

3) Dodany przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 15 wrzeÊnia
2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 listopada 2000 r.
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Art. 6. W∏aÊciwe organy administracji paƒstwowej
udzielajà izbom gospodarczym informacji niezb´d-
nych do wykonywania ich zadaƒ statutowych.

Art. 7. 1. Izba gospodarcza mo˝e byç utworzona,
je˝eli takà inicjatyw´ podejmie co najmniej 50 przed-
si´biorców4), zwanych dalej „za∏o˝ycielami”, na ob-
szarze dzia∏ania tworzonej izby obejmujàcym obszar
województwa. W wypadku gdy terytorialny zakres
dzia∏ania izby b´dzie przekraczaç obszar wojewódz-
twa, liczba za∏o˝ycieli powinna wynosiç co naj-
mniej 100.

1a.5) Ograniczeƒ okreÊlonych w ust. 1 nie stosuje
si´, je˝eli za∏o˝ycielami sà wy∏àcznie towarzystwa
emerytalne dzia∏ajàce na podstawie przepisów o or-
ganizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. 

1b.6) W razie utworzenia izby przez podmioty,
o których mowa w art. 5 ust. 2a, liczba za∏o˝ycieli po-
winna wynosiç odpowiednio 10 i 20. 

2. W celu utworzenia izby gospodarczej za∏o˝ycie-
le uchwalajà statut izby, potwierdzajàc jego przyj´cie
przez z∏o˝enie na nim swoich podpisów.

3. Statut izby powinien okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) nazw´ izby, siedzib´ oraz zakres terytorialny dzia-
∏ania izby;

2) podstawowe zadania izby oraz sposób i formy ich
realizacji;

3) prawa i obowiàzki cz∏onka izby;

4) sposób nabywania i utraty cz∏onkostwa izby;

5) organy izby i, z zastrze˝eniem ust. 5, zakres ich
uprawnieƒ, tryb ich wyboru i okres kadencji;

6) sposób ustalania wysokoÊci sk∏adek i ich wp∏aty
oraz uzyskiwania innych Êrodków finansowych na
koszty utrzymania i dzia∏alnoÊci izby;

7) zasady dokonywania zmian statutu, rozwiàzania
izby i przeznaczenia jej majàtku w razie likwidacji
izby;

8) inne sprawy stosownie do potrzeb praktycznej
dzia∏alnoÊci oraz wymagajàce okreÊlenia w statu-
cie na podstawie niniejszej ustawy i innych przepi-
sów prawa.

4. Statut izby nie mo˝e ograniczaç uprawnieƒ
przedsi´biorców4) do zrzeszania si´ w izbie gospodar-
czej.

5.7) Z zastrze˝eniem ust. 6, najwy˝szà w∏adzà izby
gospodarczej jest walne zgromadzenie cz∏onków izby;
cz∏onkowie izby nieb´dàcy osobami fizycznymi sà re-
prezentowani w walnym zgromadzeniu izby przez
swoich przedstawicieli.

6.8) Statut izby gospodarczej mo˝e przewidywaç
zamiast walnego zgromadzenia cz∏onków izby zgro-
madzenie delegatów lub zastàpienie walnego zgro-
madzenia cz∏onków izby zgromadzeniem delegatów,
je˝eli liczba cz∏onków izby przekroczy okreÊlonà w sta-
tucie liczb´. W takich przypadkach statut powinien
okreÊlaç tak˝e tryb wyboru delegatów i czas trwania
ich kadencji.

Art. 71.9) 1. Izby gospodarcze mogà tworzyç tere-
nowe jednostki organizacyjne posiadajàce osobo-
woÊç prawnà, zwane dalej „jednostkami organizacyj-
nymi”, je˝eli statut izby to przewiduje. W takim przy-
padku statut izby powinien ponadto okreÊlaç:

1) struktur´ organizacyjnà jednostki organizacyjnej;

2) sposób tworzenia i likwidacji jednostki organiza-
cyjnej;

3) wewn´trzne organy jednostki organizacyjnej,
w tym organ zarzàdzajàcy i reprezentujàcy jà na
zewnàtrz, oraz tryb ich powo∏ywania i odwo∏ywa-
nia;

4) zakres wykonywanej przez jednostk´ organizacyj-
nà dzia∏alnoÊci i obszar jej dzia∏ania;

5) sk∏adniki majàtkowe jednostki organizacyjnej od-
powiednie do zakresu wykonywanej przez nià
dzia∏alnoÊci.

2. Przez likwidacj´, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
rozumie si´ zakoƒczenie bie˝àcych interesów jednost-
ki organizacyjnej, Êciàgni´cie wierzytelnoÊci i wyko-
nanie zobowiàzaƒ. Majàtek jednostki organizacyjnej
pozosta∏y po likwidacji przejmuje izba gospodarcza.

Art. 8.10) 1. Izby gospodarcze oraz ich jednostki or-
ganizacyjne podlegajà obowiàzkowi wpisu do Krajo-
wego Rejestru Sàdowego.

2. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyj-
ne uzyskujà osobowoÊç prawnà z chwilà wpisania do
Krajowego Rejestru Sàdowego.

3. Jednostk´ organizacyjnà reprezentuje w post´-
powaniu rejestrowym organ, o którym mowa
w art. 71 ust. 1 pkt 3.

Art. 9. (uchylony).11)

———————
4) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
5) Dodany przez art. 224 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.

o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 610), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

6) Dodany przez art. 26 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 1.
9) Dodany przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
11) Przez art. 77 pkt 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Kra-

jowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2001 r.
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Art. 10. (uchylony).11)

Art. 11. 1. Izby gospodarcze mogà na zasadzie do-
browolnoÊci zrzeszaç si´ w Krajowej Izbie Gospodar-
czej. W Krajowej Izbie Gospodarczej mogà zrzeszaç
si´ równie˝ organizacje gospodarcze i spo∏eczne, któ-
rych przedmiotem dzia∏ania jest wspieranie rozwoju
gospodarczego.

2. Krajowa Izba Gospodarcza reprezentuje wspól-
ne interesy gospodarcze zrzeszonych cz∏onków.

3. Siedzibà Krajowej Izby Gospodarczej jest mia-
sto sto∏eczne Warszawa.

4.12) Do utworzenia Krajowej Izby Gospodarczej,
jej statutu i w∏adz, a tak˝e do post´powania rejestro-
wego przepisy art. 7 ust. 2—5 i art. 8 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 12. 1. Krajowa Izba Gospodarcza mo˝e podej-
mowaç i wykonywaç zadania okreÊlone w art. 5.

2. Dla wykonywania wspólnych zadaƒ w zakresie
promocji handlu zagranicznego Krajowa Izba Gospo-
darcza tworzy funkcjonalnie i organizacyjnie wyod-
r´bnionà Polskà Izb´ Handlu Zagranicznego.

3. Statut Krajowej Izby Gospodarczej mo˝e prze-
widywaç mo˝liwoÊç oraz okreÊlaç zasady bezpoÊred-
niej wspó∏pracy Polskiej Izby Handlu Zagranicznego
z przedsi´biorcami4) w zakresie handlu zagraniczne-
go.

4. W zakresie ustalonym w ust. 2 Krajowa Izba
Gospodarcza poprzez Polskà Izb´ Handlu Zagranicz-
nego w szczególnoÊci mo˝e:

1) organizowaç wystawy oraz mi´dzynarodowe targi
w kraju i za granicà;

2) wspó∏pracowaç z organizacjami mi´dzynarodo-
wymi i zagranicznymi oraz nale˝eç do nich, je˝eli
nie narusza to zobowiàzaƒ wynikajàcych z umów
mi´dzynarodowych, w których Paƒstwo Polskie
jest stronà, a tak˝e tworzyç za zgodà Ministra
Spraw Zagranicznych13) i Ministra Wspó∏pracy
Gospodarczej z Zagranicà14) swoje przedstawiciel-
stwa zagraniczne;

3) wykonywaç czynnoÊci izb przemys∏owo-handlo-
wych na podstawie umów mi´dzy Polskà lub kon-
trahentem polskim a obcymi paƒstwami lub kon-
trahentami albo na podstawie mi´dzynarodowych
zwyczajów handlowych, a zw∏aszcza legalizowaç
dokumenty oraz wydawaç certyfikaty, Êwiadectwa
i zaÊwiadczenia;

4) organizowaç i stwarzaç warunki do rozstrzygania
sporów w drodze post´powania polubownego
i pojednawczego, w tym powo∏aç przy Polskiej
Izbie Handlu Zagranicznego Kolegium Arbitrów
do rozstrzygania sporów wynik∏ych w zwiàzku ze
wspó∏pracà gospodarczà z zagranicà, poddanych
orzecznictwu Kolegium Arbitrów, jak równie˝
opracowywaç i doskonaliç zasady etyki obowiàzu-
jàcej przedsi´biorców4).

Art. 121.15) 1. Krajowa Izba Gospodarcza mo˝e ini-
cjowaç, na wniosek przedsi´biorców2), tworzenie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dwu- lub wielo-
stronnych izb gospodarczych. Krajowa Izba Gospo-
darcza okreÊla liczb´ cz∏onków za∏o˝ycieli wymaganà
do utworzenia izby.

2. Zadaniem izb, o których mowa w ust. 1, jest
dzia∏anie na rzecz promocji handlu zagranicznego
i wspomagania rozwoju mi´dzynarodowych stosun-
ków gospodarczych, w granicach okreÊlonych
w art. 3—5.

3. Utworzenie i dzia∏alnoÊç izb, o których mowa
w ust. 1, odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w ni-
niejszej ustawie, z zastrze˝eniem ust. 4 i 5.

4.16) Cz∏onkami izb gospodarczych, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç przedsi´biorcy oraz przedsi´-
biorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospo-
darczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póên.
zm.17)).

5.18) Izby, o których mowa w ust. 1, podlegajà na
wniosek Krajowej Izby Gospodarczej wpisowi do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego stosownie do przepisów
niniejszej ustawy.

Art. 13. 1. W razie stwierdzenia, ˝e dzia∏alnoÊç izby
gospodarczej jest niezgodna z prawem lub statutem,
minister w∏aÊciwy ze wzgl´du na przedmiot dzia∏ania
izby lub wojewoda w∏aÊciwy dla siedziby izby mo˝e
wystàpiç do w∏aÊciwych organów izby o usuni´cie
tych nieprawid∏owoÊci w okreÊlonym terminie albo
wystàpiç do sàdu o zastosowanie Êrodków okreÊlo-
nych w ust. 2.

2. Sàd na wniosek organu okreÊlonego w ust. 1
mo˝e:

1) udzieliç upomnienia w∏aÊciwym organom izby;

2) uchyliç niezgodnà z prawem lub statutem uchwa-
∏´ organów izby;

———————
12) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 77 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 11.
13) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych,

zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 27 i art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732,
Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63,
poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42,
poz. 337, Nr 68, poz. 574 i Nr 77, poz. 649), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 1 kwietnia 1999 r.

14) Obecnie: ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
zgodnie z art. 4 ust. 1, art. 5 pkt 4 oraz art. 9 ust. 1 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 13.

———————
15) Dodany przez art. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o zmia-

nie ustawy o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 75,
poz. 368), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 paêdziernika
1992 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

17) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171,
poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11
i Nr 18, poz. 97.

18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 77 pkt 4 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 11.



Dziennik Ustaw Nr 84 — 6684 — Poz. 710

3) rozwiàzaç izb´, je˝eli jej dzia∏anie ra˝àco narusza
prawo lub postanowienie statutu.

3. Stosowanie wobec izby gospodarczej Êrodków
okreÊlonych w ust. 2 nale˝y do w∏aÊciwego, ze wzgl´-
du na siedzib´ izby, sàdu rejestrowego.

4. Do post´powania sàdowego w sprawach rozpo-
znawanych przez sàd okreÊlony w ust. 3 stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´-
powaniu nieprocesowym.

5.19) Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ do jednostek or-
ganizacyjnych i Krajowej Izby Gospodarczej.

Art. 14. 1.20) Majàtek izby gospodarczej, jednostki
organizacyjnej i Krajowej Izby Gospodarczej powstaje
ze sk∏adek cz∏onkowskich, darowizn, spadków, zapi-
sów, z w∏asnej dzia∏alnoÊci oraz z dochodów z majàt-
ku tych podmiotów.

2. Izby, o których mowa w ust. 1, mogà prowadziç
dzia∏alnoÊç gospodarczà na zasadach ogólnych. Do-
chód z dzia∏alnoÊci gospodarczej izby s∏u˝y realizacji

celów statutowych i nie mo˝e byç przeznaczony do
podzia∏u mi´dzy jej cz∏onków.

3. W razie rozwiàzania izb, o których mowa
w ust. 1, likwidator, powo∏any stosownie do ustaleƒ
statutu, wykonuje postanowienia statutu dotyczàce
przeznaczenia majàtku izb. W razie braku Êrodków izb,
koszty likwidacji pokrywa si´ ze Êrodków ich cz∏onków.

Art. 15. 1. Traci moc dekret z dnia 28 wrzeÊnia
1949 r. o utworzeniu Polskiej Izby Handlu Zagraniczne-
go (Dz. U. Nr 53, poz. 403 oraz z 1966 r. Nr 14, poz. 86).

2. (pomini´ty).21)

3. Krajowa Izba Gospodarcza przejmuje wszelkie
sprawy, zobowiàzania i majàtek dotychczasowej Pol-
skiej Izby Handlu Zagranicznego, z wyjàtkiem majàtku
jednostki organizacyjnej Polskiej Izby Handlu Zagra-
nicznego pod nazwà „Mi´dzynarodowe Targi Poznaƒ-
skie”, której status okreÊli minister Wspó∏pracy
Gospodarczej z Zagranicà.

Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia22).———————

19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
21) Zamieszczony w obwieszczeniu.
22) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 8 czerwca 1989 r.


