
Ogólnopolski ruch  
na rzecz wdrożenia PSG

Reprezentujemy interesy 

pracodawców w Polsce.
1 ŁĄCZY SIŁY PRZEDSIĘBIORCÓW

Obecnie przedsiębiorcy są zdani tylko na siebie. 
Istniejące organizacje przedsiębiorców są rozpro-
szone i nie współpracują, dlatego wspólnota jest 
koniecznością.

2 NIESIE KORZYŚCI DLA WSZYSTKICH

Samorząd Gospodarczy ma duże znaczenie dla 
gospodarki i rozwoju demokracji. Wpływa na dy-
namiczny rozwój kraju i pozwala usunąć patologie 
na styku polityki, administracji i biznesu.

3 PODNOSI STANDARDY BIZNESU

Samorząd Gospodarczy usprawnia sądownictwo 
gospodarcze i szkolnictwo zawodowe, wspoma-
ga innowacyjny rozwój firm, racjonalizuje zatrud-
nienie i konsoliduje miejscowe zasoby.

4 TWORZY WSPÓLNOTĘ PARTNERÓW

Samorząd Gospodarczy jest instytucją prawa pu-
blicznego. Każdy przedsiębiorca, który rozpoczy-
na działalność gospodarczą, staje się jego człon-
kiem z mocy ustawy.

5 PARTNERZY NIE PONOSZĄ KOSZTÓW

W przeciwieństwie do  organizacji zrzeszających 
przedsiębiorców, Samorząd Gospodarczy nie po-
biera żadnych opłat za członkostwo, za to przyno-
si wiele korzyści, również dla Polski.

6 JEST JAK  NAJDALEJ OD POLITYKI

Samorząd Gospodarczy nie reprezentuje intere-
sów partii politycznych. Służy wyłącznie do obro-
ny praw przedsiębiorców i  zwiększa ich wpływ 
na funkcjonowanie gospodarki.

7 SPRAWDZA SIĘ W KRAJACH UE

Samorządy Gospodarcze istnieją między  innymi 
we Francji i w Niemczech. Poprzez powszechne 
zrzeszenie przedsiębiorcy mają zasadniczy wpływ 
na gospodarkę lokalną, regionalną i krajową.

8 MA SWOJĄ HISTORIĘ W POLSCE

Polska była jednym z pierwszych krajów z Samo-
rządem Gospodarczym w  modelu kontynental-
nym. Niestety, nie został on przywrócony po prze-
mianach w 89 roku.

Doprowadźmy reformę samorządową do końca. 
Samorząd terytorialny i gospodarczy razem.
Przedsiębiorców w Polsce jest ponad 2 mln co stanowi liczną i ważną grupę społeczną. Elementem łączącym 
przedsiębiorców w grupę jest uprawiany zawód i wspólnota interesu. Państwo bez pracy przedsiębiorców nie 
może istnieć. Przedsiębiorcy bez dobrej współpracy z Państwem tracą wiele. Ojczyzna jest wspólnym dobrem.

Poznaj najważniejsze fakty o Powszechnym Samorządzie Gospodarczym.

REKOMENDACJA POWSZECHNEGO SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO

NOWA WSPÓLNOTA
Koniecznie jest upodmiotowienie publicznoprawne społeczności przedsiębiorców, co oznacza pojawienie się nowej wspólnoty 
samorządowej opartej na  więzi ekonomicznej, obok wcześniej powstałych wspólnot samorządowych, opartych na  więzi 
terytorialnej czy zawodowej.

DZIAŁANIE ZBIOROWE
Powszechny samorząd gospodarczy jako korporacja publicznoprawna z  członkostwem wynikającym z  mocy ustawy, 
powinien być podmiotem w znaczeniu teorii prawa administracyjnego. Byłaby to pierwsza w najnowszych dziejach Polski 
- i po transformacji ustrojowej lat 90. - instytucja działania zbiorowego przedsiębiorców.

PARTNERSTWO
Powszechny samorząd gospodarczy powinien być podmiotem równoprawnym - w zakresie zadań przypisanych im w ustawie 
- administracji rządowej i samorządowej, ich w partnerem w tworzeniu ładu rynkowego i polityki gospodarczej państwa, ale 
mieć także wpływ na rozwój lokalny i regionalny.

OPINIOWANIE
Samorząd gospodarczy powinien mieć prawo opiniowania i współkształtowania projektów aktów prawnych dotyczących sfery 
społeczno-gospodarczej.

ADMINISTRACJA
Dzięki samorządowi gospodarczemu zakres administracji rządowej powinien ulec zmniejszeniu, bo część zadań publicznych 
w  sferze gospodarczej przejmuje właśnie samorząd. Tym samym administracja rządowa zostałaby odciążona od  wielu 
obowiązków, z którymi lepiej, szybciej, a także taniej sobie poradzą przedsiębiorcy uczestniczący w samorządzie gospodarczym.

KOSZTY
Sprawny i wiarygodny samorząd gospodarczy powinien przynieść znaczne oszczędności przy redystrybucji środków publicznych.

REPREZENTACJA
Samorząd gospodarczy powinien być najbliżej przedsiębiorców, identyfikować ich potrzeby i adresować właściwe wnioski, 
domagając się ich realizacji od organów administracji państwa.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE
Na bazie powszechnego samorządu gospodarczego powinien zostać stworzony system kształcenia dualnego na  wzór 
niemiecki. Uczniowie zdobywaliby w  nim wiedzę teoretyczną w  szkołach, a  praktyczną w  przedsiębiorstwach. Samorząd 
dbałby ponadto o proces tworzenia i aktualizację kształconych zawodów oraz jakość ich nauczania.

SĄDOWNICTWO GOSPODARCZE
Samorząd gospodarczy jako reprezentatywna grupa przedsiębiorców współpracowałby z wydziałami gospodarczymi sądów 
powszechnych tłumacząc zagadnienia związane ze specyfiką konkretnych branż, przez co budowałby wzajemne zaufanie 
między władzą sądowniczą a nowo powstałą zdecentralizowaną formą władzy publicznej.

KONKURENCJA
Samorząd gospodarczy powinien wpływać na poprawę bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i ochronę przed nieuczciwą 
konkurencją, poprzez wdrażanie i respektowanie standardów etycznych.

REPREZENTACJA INTERESÓW PRZEDSIĘBIORCÓW
Przedsiębiorcy zrzeszeni w  samorządzie gospodarczym powinni przejąć ciężar rzecznictwa interesów gospodarczych 
na poziomie Unii Europejskiej oraz śledzić i rozpowszechniać wiedzę o nowych rozwiązaniach legislacyjnych na tym poziomie.

REJESTR PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE
Samorząd gospodarczy powinien dokonać  konsolidacji  administracji i  statystyki gospodarczej (np. prowadzenie rejestru 
przedsiębiorstw), tak aby zmniejszyć znacząco koszty jej funkcjonowania i  odciążyć inne podmioty zaangażowane w  ten 
proces.

PRZEPŁYW INFORMACJI
Usieciowienie przedsiębiorców powinno ułatwić wymianę informacji między nimi, także w obszarze ekspansji zagranicznej. 
Wiedza o zwyczajach kupieckich w innych krajach połączona z aktywnym wsparciem eksportu przez oddziały zagraniczne 
samorządu będzie szansa na dynamiczny rozwój polskiego eksportu, szczególnie MŚP.

WSPÓLNOTA
Samorząd gospodarczy jako instytucja zdecentralizowanej administracji publicznej, wyposażony we władztwo administracyjne, 
odpowiednie środki materialne i  finansowe, powinien mieć istotny wpływ na  pomoc, doradztwo i  wykorzystanie zarówno 
czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych przedsiębiorstwa, być siłą napędową podejmowanej aktywności innowacyjnej.

Informację o naszych działaniach  
można znaleźć na stronie internetowej:

https://przedsiebiorcy.pl/

