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I
Spó³dzielczo�æ jest ruchem spo³eczno-gospodarczo-politycznym. Z³o-

¿ono�æ wynikaj¹ca ze specyfiki spó³dzielczo�ci powoduje, ¿e trudno jest
opracowaænow¹ustawê spó³dzielcz¹, która uwzglêdnia³aby czêsto sprzecz-
ne z sob¹ spojrzenia ró¿nych opcji politycznych. Ten stan spowodowa³,
¿e nadal obowi¹zuje ustawa � Prawo spó³dzielcze z dnia 16 wrze�nia
1982 r., ponad trzydzie�ci razy nowelizowana1. Dwa razy w ci¹gu ostat-
nich 10 lat z ró¿nych przyczyn nowa ustawa spó³dzielcza by³a wetowana
przez Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej2. Konsekwencj¹ ostatniego
weta by³o powo³anie Komisji Ekspertów przy Prezydencie Rzeczypospo-
litej Polskiej celem opracowania nowej ustawy spó³dzielczej, która z pew-
no�ci¹ nie zostanie zawetowana, o ile spotka siê z przychylnym przy-
jêciem przez Sejm i Senat RP3.

1 Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr
24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121,
poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99,
poz. 1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz z 2002 r.
Nr 240, poz. 2058.

2 W 1993 r. uczyni³ to L. Wa³êsa, a w 2001 r. A. Kwa�niewski.
3 Jak zauwa¿a J. Szymanek-Deresz, nowa ustawa � Prawo spó³dzielcze bêdzie konsty-

tucj¹wszystkich spó³dzielców. S³usznie zwraca uwagê, ¿ewielokrotnie podejmowano prace
nad przygotowaniemnowej ustawy, ale nic z tego niewychodzi³o.Nowa ustawa �ma godziæ



10

Henryk Cioch

W sk³ad tego zespo³u ekspertów weszli profesorowie zajmuj¹cy siê
prawem spó³dzielczym4, przedstawiciele praktyki s¹dowej5 oraz przed-
stawiciele Krajowej Rady Spó³dzielczej6. Projekt nowej ustawy spó³dziel-
czej zosta³ opracowany w czerwcu 2004 r.
Celemniniejszego artyku³u jest przedstawienie podstawowych za³o¿eñ

nowego prawa spó³dzielczego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e baz¹ prac powo³anej
Komisji Ekspertów by³ projekt przygotowany przez Krajow¹ Radê Spó³-
dzielcz¹.

II
Opracowana ustawa nie bêdzie zawieraæ kompleksowej regulacji

po�wiêconej spó³dzielczo�ci, poniewa¿ obowi¹zuje kilka ustaw szczegó-
³owych, reguluj¹cych odrêbnie spó³dzielczo�æ mieszkaniow¹7, spó³dziel-
czo�æ bankow¹8 oraz spó³dzielczo�æ oszczêdno�ciowo-kredytow¹9. Ten
stan nale¿y oceniæ krytycznie, zw³aszcza w odniesieniu do spó³dzielczo�ci
mieszkaniowej, która wzbudza w �wietle orzecznictwa Trybuna³u Kon-
stytucyjnego najwiêcej kontrowersji.
Poza przepisami czê�ci ogólnej prawa spó³dzielczego, w czê�ci szcze-

gó³owej bêd¹uregulowane: spó³dzielnie kó³ek rolniczych i inne spó³dzielnie
prowadz¹ce produkcjê roln¹, spó³dzielnie pracy, spó³dzielnie rzemie�lnicze
oraz spó³dzielnie uczniowskie. Nie spotka³a siê z aprobat¹ propozycja

interesy wszystkich, a nie uwzglêdniaæ tylko jednego punktu widzenia, powinna zawieraæ
jako akt prawny o charakterze kompleksowym zarówno przepisy czê�ci ogólnej, jak
równie¿ uregulowania dotycz¹ce poszczególnych rodzajów spó³dzielni. Jej zdaniem, tak¿e
spó³dzielnie mieszkaniowe powinny zostaæ uregulowane w tej ustawie. Obecnie rz¹dz¹ siê
one ustaw¹ z dnia 15 XII 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych, Rzeczpospolita z dnia
10.02.2004 r., Rozmowa z J. Szymanek-Deresz Szefem Kancelarii Prezydenta RP �Prawo
spó³dzielcze to bêdzie konstytucja wszystkich spó³dzielców�.

4 K. Pietrzykowski (przewodnicz¹cy zespo³u eksperckiego), H. Cioch, M. Wrzo³ek-
Romañczuk.

5 Sêdziowie S¹du Najwy¿szego: Z. Marmaj, S. Dmowski.
6 Prezes KRS R. Jankowski i W. Jastrzêbski � doradca KRS.
7 Ustawa z dnia 15 XII 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r.

Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2001 r. Nr 240, poz. 2058).
8 Ustawa z dnia 7 XII 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu

siê i bankach zrzeszaj¹cych (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 i z 2001 r. Nr 111, poz. 1195).
9 Ustawa z dnia 14XII 1995 r. o spó³dzielczych kasach oszczêdno�ciowo-kredytowych

(Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr
100, poz. 1081 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387 i Nr 241, poz. 2074).



11

Podstawowe za³o¿enia nowego prawa spó³dzielczego...

zg³aszana przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹, aby uregulowaæ spó³dzielnie
inwestycji kapita³owych i spó³dzielnie rzemie�lnicze, zatem ustawa spó³-
dzielcza konstrukcj¹ sw¹ odbiegaæ bêdzie od pierwszej polskiej ustawy
spó³dzielczej z 1920 r., która zawiera³a jedynie przepisy czê�ci ogólnej
prawa spó³dzielczego, a nawi¹zywaæ bêdzie do polskich ustaw spó³dziel-
czych z roku 1961 i 1982. Obie zawiera³y czê�æ ogóln¹ i czê�æ szcze-
gó³ow¹.Mia³y jednak charakter kompleksowy i stanowi³y jedn¹ zamkniêt¹
regulacjê prawn¹. Po uchwaleniu nowej ustawy spó³dzielczej �spó³dzielnie
dzia³aæ bêd¹ na podstawie jej przepisów, innych ustaw spó³dzielczych,
statutów, a tak¿e �miêdzynarodowych zasad spó³dzielczych�. Nale¿y te¿
pamiêtaæ o regulacjach Rady Unii Europejskiej z dnia 12 lipca 2002 r.
w sprawie Spó³dzielni Europejskiej, którejmamzamiar po�wiêciæ odrêbny
artyku³. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pomimo regulacji unijnych spó³dzielczo�æ
nie musi odpowiadaæ standardomUnii Europejskiej, gdy¿ jest ona ruchem
globalnym, którywg³ównejmierze odpowiadaæwinien standardomujêtym
w miêdzynarodowych zasadach spó³dzielczych, opracowywanych przez
Miêdzynarodowy Kongres Spó³dzielczo�ci. Zasady te by³y ostatnio zmo-
dyfikowane w 1995 r. na kongresie, który odby³ siê w Manchesterze.
Przyjêto tam definicjê spó³dzielni, okre�lono warto�ci spó³dzielcze oraz
zasady bêd¹ce wytycznymi, przy pomocy których spó³dzielnie realizuj¹
te warto�ci w praktyce. Podstawowymi warto�ciami spó³dzielczymi s¹:
wzajemna pomoc,wspólna odpowiedzialno�æ, demokracja, równo�æ, spra-
wiedliwo�æ i solidarno�æ. Cz³onkowie spó³dzielni, wierni tradycji twór-
ców ruchu spó³dzielczego, wyznaj¹ etyczne warto�ci uczciwo�ci, szcze-
ro�ci, odpowiedzialno�ci spo³ecznej i troski o innych. Przyjêto siedem
zasad spó³dzielczych:
1) dobrowolne i otwarte cz³onkostwo,
2) demokratyczne zarz¹dzanie przez cz³onków,
3) ekonomiczne uczestnictwo cz³onków,
4) samorz¹dno�æ i samodzielno�æ,
5) kszta³cenie, szkolenie i informacja,
6) wspó³praca miêdzy spó³dzielniami,
7) zaanga¿owanie na rzecz spo³eczno�ci lokalnej.

III
Jest tradycj¹, ¿e art. 1 ustaw spó³dzielczych podaje legaln¹ definicjê

spó³dzielni.Definicje ró¿ni³y siê pomiêdzy sob¹ sw¹ tre�ci¹.Obowi¹zuj¹ca
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de lege lata definicja spó³dzielni nie odpowiada definicji przyjêtej przez
Miêdzynarodowy Zwi¹zek Spó³dzielczy na kongresie w Manchesterze,
która brzmi: �[s]pó³dzielnia jest samorz¹dnym zrzeszeniem osób dobro-
wolnie ³¹cz¹cych siê w celu zaspokajania ich wspólnych d¹¿eñ i potrzeb
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych przez prowadzenie przedsiê-
biorstwa stanowi¹cego ich wspó³w³asno�æ i demokratycznie zarz¹dzane-
go�. Wed³ug art. 1 pr. spó³dz. z dnia 16 wrze�nia 1982 r. �[s]pó³dzielnia
jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym
sk³adzie osobowym i zmiennym funduszu udzia³owym, które w interesie
swoich cz³onków prowadzi wspóln¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹�. W my�l
art. 1 § 2 tej ustawy �[s]pó³dzielnia mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ spo³eczn¹
i o�wiatowo-kulturaln¹ na rzecz swoich cz³onków i ich �rodowiska�.
Definicja ta wypacza istotê spó³dzielni, gdy¿ prowadzenie dzia³alno�ci
niegospodarczej ma obecnie charakter fakultatywny, a nie obligatoryjny,
dlatego te¿ projekt nowej ustawy s³usznie proponuje jej zmianê. Wed³ug
projektu legalnadefinicja spó³dzielnimamieænastêpuj¹cebrzmienie �[s]pó³-
dzielnia jestdobrowolnymisamorz¹dnymzrzeszeniemo zmiennymsk³adzie
osobowym i zmiennymfunduszuudzia³owymnieograniczonej liczbyosób,
które zrzeszy³y siê w celu prowadzenia wspólnie dzia³alno�ci gospodar-
czej dla zaspokojenia swych d¹¿eñ i potrzeb ekonomicznych, kulturalnych
i socjalnych�. W my�l § 2 art. 1 projektu ustawy �[s]pó³dzielnia prowadzi
tak¿e dzia³alno�æ spo³eczn¹ na rzecz swych cz³onków, ich rodzin oraz
lokalnego �rodowiska spo³ecznego, której rodzaj i rozmiar okre�la statut�.
Byæ mo¿e definicja ta jest zbyt rozbudowana, ale odzwierciedla istotê
spó³dzielni i jest w pe³ni zgodna z definicj¹ Miêdzynarodowego Zwi¹zku
Spó³dzielczego. Spó³dzielnia jest zatem osob¹ prawn¹ typu korporacyj-
nego, która zespo³owoprowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ i niegospodarcz¹
na rzecz swoich cz³onków i �rodowiska lokalnego, w którym funkcjonuj¹
w sposób okre�lony w statucie. Spó³dzielnie bli¿sze s¹ stowarzyszeniom,
ani¿eli spó³komprawa handlowego.Dzia³alno�æ gospodarcza prowadzona
jest na odmiennych zasadach, a osi¹ganie zysków nie jest ich zasadniczym
iwy³¹cznymcelem, dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e spó³dzielnia niekoniecz-
nie winna byæ traktowana jako klasyczny przedsiêbiorca rejestrowy
prowadz¹cy przedsiêbiorstwo. S¹ spó³dzielnie, które nie prowadz¹ ¿ad-
nych przedsiêbiorstw, jak i takie, którym zakazano osi¹gania jakichkol-
wiek zysków.Azatem spó³dzielnia jest to osoba prawna prawa cywilnego,
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do której nawet w drodze analogii nie powinny mieæ zastosowania prze-
pisy kodeksu spó³ek handlowych, ale wy³¹cznie przepisy kodeksu cywil-
nego.

IV
Po zmianach ustrojowych ruch spó³dzielczy w naszym kraju by³

oceniony bardzo negatywnie. Przyczyn¹ tego stanu by³ fakt, ¿e w ustroju
socjalistycznym spó³dzielczo�æ spe³nia³a zupe³nie inn¹ funkcjê. Mianowi-
cie, s³u¿y³a jako instrument kolektywizacji rolnictwa, niszczenia prywat-
nego handlu, ale tak¿e zaspokajania odgórnie planowanych potrzeb spo-
³ecznych. Przyk³adem jest chocia¿by spó³dzielczo�æmieszkaniowa, bêd¹ca
g³ównym instrumentem s³u¿¹cym do zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych. W³asno�æ spó³dzielcza traktowana by³a jako w³asno�æ spo³eczna
nieco gorsza od w³asno�ci pañstwowej, ale znacznie lepsza od w³asno�ci
prywatnej. Zwi¹zki spó³dzielcze, a w³a�ciwie centrale spó³dzielcze stero-
wa³y odgórnie, dysponuj¹c �rodkami w³adczymi, ca³ym ruchem spó³-
dzielczym objêtym ramami gospodarki planowej. Sytuacja uleg³a zmianie
w po³owie lat 90-tych, kiedy kolejna nowelizacja ustawy � Prawo spó³-
dzielcze okre�li³a, ¿e maj¹tek spó³dzielni jest prywatn¹ w³asno�ci¹ jej
cz³onków. A zatem mimo wad terminologicznych ustrojodawca przes¹-
dzi³, ¿e maj¹tek spó³dzielni nie jest w³asno�ci¹ spo³eczn¹, grupow¹ tylko
prywatn¹ cz³onków spó³dzielni. Dla spó³dzielców ta zmiana by³a bardzo
istotna ze wzglêdów ideologicznych i pragmatycznych, dlatego te¿, nie
wchodz¹c w niuanse prawne, Komisja Ekspertów dosz³a do wniosku,
¿e przepis ten nale¿y zachowaæ w niezmienionym kszta³cie, a w prze-
pisach szczegó³owych zasadê prywatnej w³asno�ci spó³dzielczej jeszcze
dodatkowo wzmocniæ10.

V
Ka¿da spó³dzielnia dzia³a na podstawie statutu uchwalanego przez

za³o¿ycieli, a zmienianego uchwa³¹ najwy¿szego organu spó³dzielni, jakim
jest walne zgromadzenie, wiêkszo�ci¹ 2/3 g³osów. Obecnie na kszta³t
statutówspó³dzielni niemaj¹ i nie bêd¹mia³ywp³ywuzwi¹zki spó³dzielcze,
których funkcja s³usznie zosta³a ograniczona do zadañ lustracyjnych spó³-

10 Bli¿ejwkwestii charakteru prawnegomaj¹tku spó³dzielni P. Z a k r z e w s k i,Maj¹tek
Spó³dzielni, Warszawa 2003.
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dzielni bêd¹cych ich cz³onkami, z punktu widzenia przestrzegania prawa.
Utrzymany zostaje wiêc dotychczasowy model nadzoru nad spó³dzielnia-
mi. Jest on realizowany przez zwi¹zki rewizyjne i s¹dy rejestrowe pro-
wadz¹ce rejestr spó³dzielni. Model ten sprawdzi³ siê w praktyce i s³usznie
zostaje utrzymany, co podkre�la autonomiczno�æ ruchu spó³dzielczego
albo � inaczej mówi¹c � pe³n¹ niezale¿no�æ spó³dzielczo�ci od pañstwa.
Nasuwaj¹ siê jednakw¹tpliwo�ci, czy zwi¹zki spó³dzielcze powinny tak¿e
prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹. Obecnie istnieje zakaz prowadzenia
przez nie takiej dzia³alno�ci. Zakaz ten proponuje siê utrzymaæ.
Propozycja, aby liczba spó³dzielni tworz¹cych zwi¹zek spó³dzielczy

wynosi³a minimum 50 wydaje siê nieco za wysoka, zw³aszcza ¿e przy-
nale¿no�æ spó³dzielni do takich zwi¹zków jest fakultatywna.Od zwi¹zków
spó³dzielczych, a wiêc spó³dzielni osób prawnych, których cz³onkami
mog¹ byæ wy³¹cznie spó³dzielnie szczebla podstawowego, nale¿y odró¿-
niæ spó³dzielcze zwi¹zki gospodarcze. Ich cz³onkami mog³yby byæ nie
tylko spó³dzielnie, ale tak¿e inne osoby prawne, a celem � prowadzenie
dzia³alno�ci gospodarczej na rzecz swoich cz³onków. Projekt nie wspo-
mina o spó³dzielczych zwi¹zkach gospodarczych, ale potrzeba uregulo-
wania tego typu organizacji wynika z dyskusji i praktyki. Moim zdaniem,
spó³dzielcze zwi¹zki gospodarczemog³yby funkcjonowaæw formie praw-
nej spó³dzielni, stowarzyszenia b¹d� spó³ki prawa handlowego. Dopusz-
czenie takiejmo¿liwo�ci spowodowa³oby, ¿e zwi¹zki spó³dzielczemia³yby
mo¿liwo�æ prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej. By³oby to zgodne ze
statutem Spó³dzielni Europejskiej. Niestety, koncepcja ta nie spotka³a siê
z uznaniem wiêkszo�ci Komisji Ekspertów.

VI
W przedmiocie zak³adania spó³dzielni utrzymuje siê dotychczasowy

model, dodatkowo go upraszczaj¹c. S³usznie proponuje siê wyelimino-
wanie tzw. �spó³dzielni w organizacji�. Spó³dzielnia z chwil¹ wpisania do
rejestru nabywaosobowo�æ prawn¹, a traci j¹ z chwil¹wykre�lenia z niego.
Chc¹c za³o¿yæ spó³dzielniê, nale¿y uchwaliæ statut, z³o¿yæ deklaracje
cz³onkowskie oraz dokonaæ wyboru organów spó³dzielni. Organem tym
(namiastka wybieralnych organów spó³dzielni) nie bêdzie mog³a ju¿ byæ
trzyosobowakomisja organizacyjna. S³usznie proponuje siê obni¿yæ liczbê
cz³onków-za³o¿ycieli spó³dzielni, gdy jest ona zak³adana wy³¹cznie przez
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osoby fizyczne b¹d� osoby fizyczne i osoby prawne z liczby 10 do liczby
5. Tak jest w statucie Spó³dzielni Europejskiej.

VII
Spó³dzielnia jest osob¹ typu korporacyjnego, a zatem podstawowym

substratem tej kategorii osób prawnych jest element osobowy, czyli
cz³onkostwo. Proponuje siê zmniejszyæ minimaln¹ liczbê cz³onków za-
³o¿ycieli z 10 do 5. Z uwagi na uregulowanie spó³dzielni uczniowskich
proponuje siê, by cz³onkami takich spó³dzielnimog³y byæwy³¹cznie osoby
fizyczne, które ukoñczy³y lat 10, a wiêc nie maj¹ce zdolno�ci do czyn-
no�ci prawnych. W spó³dzielniach tych, otoczonych szczególn¹ piecz¹
Krajowej Rady Spó³dzielczej i w³adz o�wiatowych, nie bêdzie wymagany
wpis do KRS, a wiêc z punktu widzenia kodeksu cywilnego nie bêd¹
one osobami prawnymi, tylko osobami u³omnymi. Bêdzie zatem przewi-
dziany wy³om od zasady, ¿e ka¿da spó³dzielnia, bez wzglêdu na jej typ
i rodzaj, jest osob¹ prawn¹w rozumieniu kodeksu cywilnego. Spó³dzielnie
uczniowskie, spó³dzielnie inwalidzkie, spó³dzielnie rêkodzie³a artystyczne-
go z mocy ustawy, co jest zupe³nym novum, uzyskaj¹ statut organizacji
po¿ytku publicznego, a wiêc bêd¹ mog³y korzystaæ z pomocy organów
w³adzy oraz administracji pañstwowej i samorz¹dowej, w szczególno�ci
w zakresie zwolnieñ, ulg podatkowych i innych �wiadczeñ publiczno-
prawnych, okre�lonych w odrêbnych przepisach.
W zakresie praw i obowi¹zków cz³onków proponuje siê dokonanie

ich podzia³u na dwie kategorie, a mianowicie na prawa i obowi¹zki
wynikaj¹ce wprost z cz³onkostwa oraz prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze
stosunków prawnych pochodnych od cz³onkostwa.
Zasada otwartych drzwi znajduje realne odzwierciedlenie, gdy¿ przy-

znaje osobie nie przyjêtej na cz³onka spó³dzielni mo¿liwo�æ zaskar¿enia
uchwa³y odmawiaj¹cej przyjêcia na cz³onka.
Postêpowanie wewn¹trzspó³dzielcze zostaje utrzymane, o ile statut

spó³dzielni je przewiduje. Nie bêdzie ono jednak w sprawach o wyklu-
czenie iwykre�lenieposiadaæobligatoryjnegocharakteru.Równie¿uchwa³y
w sprawie wykre�lenia b¹d� wykluczenia cz³onka ze spó³dzielni stawaæ
siê bêd¹ skuteczne nie z chwil¹ ich podjêcia, lecz dopiero z chwil¹ up³y-
wu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwo³ania lub
w przypadku zaskar¿enia takich uchwa³ do s¹du, z chwil¹ prawomocnego
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oddalenia przez s¹d powództwa o uchylenie uchwa³y rady albo walnego
zgromadzenia w sprawie wykluczenia, lub wykre�lenia cz³onka z rejestru
cz³onków spó³dzielni.

VIII
W zakresie organów i organizacji spó³dzielni wprowadza siê do�æ

istotne zmiany zw³aszcza w relacjach rada nadzorcza � zarz¹d. S³usznie
chyba pozbawia siê radê nadzorcz¹ uprawnieñw sferzew³adczej iw sferze
maj¹tkowej. Organ ten bêdzie posiadaæ wy³¹cznie uprawnienia kontrolno-
nadzorcze w stosunku do zarz¹du spó³dzielni. Ponadto w ma³ych spó³-
dzielniach organ ten nie bêdzie musia³ istnieæ. W takim przypadku nadzór
nad zarz¹dem bêdzie sprawowany bezpo�rednio przez cz³onków. Jest to
zupe³nie nowe rozwi¹zanie, stanowi¹ce odstêpstwo od zasady trójpodzia³u
organów, obowi¹zuj¹cej w korporacyjnych osobach prawnych. Konse-
kwencj¹ zwiêkszenia zakresu uprawnieñ przys³uguj¹cych zarz¹dowi
spó³dzielni s¹ propozycje zmian w zakresie rozszerzenia odpowiedzialno-
�ci cywilnej i karnej jego cz³onków, nawi¹zuj¹ce do rozwi¹zañ przyjêtych
w kodeksie spó³ek handlowych. Niedawno wp³yn¹³ do Sejmu rz¹dowy
projekt kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 16 wrze�nia 1982 r. � Prawo
spó³dzielcze. Wprowadziæ ma on przepisy karne oraz rozszerzyæ odpo-
wiedzialno�æ cywiln¹ g³ównie cz³onków zarz¹du. Jest bardzo rygory-
styczny, w szczególno�ci, w zakresie odpowiedzialno�ci karnej. Za dzia-
³anie z chêci uzyskania korzy�ci maj¹tkowych przewiduje górn¹ sankcjê
10 lat pozbawienia wolno�ci.
Proponuje siê te¿ rozszerzyæ zakres kompetencji Zebrañ Grup Cz³on-

kowskich. Organ ten ma byæ organem opiniotwórczym i rozpatrywaæ
niejako w pierwszej instancji wszelkie sprawy objête porz¹dkiem obrad
najbli¿szegoZgromadzenia Przedstawicieli. Jego rola nie bêdziewiêc ogra-
niczona wy³¹cznie uprawnieniem do wyboru przedstawicieli na zebranie
przedstawicieli oraz ewentualnego wyboru cz³onków rady nadzorczej w
ilo�ci okre�lonej w statucie.
Nowym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹cym sprawne kierowanie przedsiê-

biorstwem spó³dzielni jest funkcja dyrektora. Dyrektorem przedsiêbior-
stwa spó³dzielczego niekoniecznie bêdzie musia³ byæ cz³onek zarz¹du.
Dyrektor bêdzie zatrudniony na podstawie umowy o pracê, nawi¹zuj¹cej
w swej tre�ci do kontraktumened¿erskiego. Nadzór nad jego dzia³alno�ci¹
bêdzie sprawowany przez zarz¹d b¹d� radê nadzorcz¹.
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IX
W zakresie systemu finansowego spó³dzielni proponuje siê szereg

nowych rozwi¹zañ nawi¹zuj¹cych do spó³ek prawa handlowego. Przy-
k³adowo, udzia³y bêd¹ mog³y byæ oprocentowane, zbywane w trakcie
istnienia cz³onkostwa, objête egzekucj¹. Za zobowi¹zania spó³dzielni
cz³onkowie bêd¹ odpowiadaæ wy³¹cznie do wysoko�ci zadeklarowanych
udzia³ów. Odrzucono koncepcjê, aby za niektóre zobowi¹zania na pod-
stawie uchwa³y walnego zgromadzenia mogli oni ponosiæ odpowiedzial-
no�æ jako porêczyciele, z pewnymi do�æ istotnymi ograniczeniami od-
biegaj¹cymi od regu³ obowi¹zuj¹cych w kodeksie cywilnym. Zabieg ten
spotka³ siê ze zdecydowan¹ krytyk¹, pomimo ¿e statut Spó³dzielni Eu-
ropejskiej tak¹ opcjê przewiduje.
Zmieniona zostaje równie¿ istota wk³adów. Statut bêdzie móg³ prze-

widywaæ obowi¹zek wnoszenia pieniê¿nych wk³adów na czas oznaczony
w ka¿dej spó³dzielni. Bêd¹ one oprocentowane. Statut musi okre�laæ ich
maksymaln¹ wysoko�æ. Inna jest jednak funkcja tych wk³adów pieniê¿-
nych ni¿ wk³adów w spó³dzielniach mieszkaniowych, rolniczych i spó³-
dzielczych kasach oszczêdno�ciowo-kredytowych. Jest to forma opro-
centowanej, aczkolwiekprzymusowej po¿yczki, która niekoniecznie bêdzie
musia³a zostaæ zwrócona. A zatem ryzyko zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ spó³-
dzielni zostaje dodatkowo zwiêkszone nie tylko do mo¿liwo�ci utraty
zadeklarowanych udzia³ów, ale równie¿ wniesionych obligatoryjnie wk³a-
dów pieniê¿nych. Koncepcjê tê oceniam krytycznie, ale funkcjonuje ona
ju¿ w Spó³dzielczych Kasach Oszczêdno�ciowo-Kredytowych.

X
Wzakresie przekszta³cenia spó³dzielni zmianynie s¹ a¿ tak rewolucyjne

w przypadku ³¹czenia siê spó³dzielni. Przed powziêciem uchwa³ walnych
zgromadzeñ ³¹cz¹cych siê spó³dzielni o po³¹czeniu, powinna zostaæ
obligatoryjnie przeprowadzona w nich lustracja. Utrzymany zosta³ model
inkorporacji z zastrze¿eniem, ¿e spó³dzielnia przejmuj¹ca mo¿e po³¹czyæ
siê tak¿e ze spó³dzielni¹ w likwidacji. Mo¿liwa bêdzie tak¿e fuzja spó³-
dzielni. Jest to rozwi¹zanie nawi¹zuj¹ce do regulacji zawartej w statucie
Spó³dzielniEuropejskiej.
Odmiennie sytuacja wygl¹da w odniesieniu do podzia³u spó³dzielni.

Przewiduje siê mianowicie dwa rodzaje podzia³ów spó³dzielni:
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1) podzia³ na podstawie uchwa³ywalnego zgromadzenia podjêtejwiêk-
szo�ci¹ 2/3 g³osów w ten sposób, ¿e z jej wydzielonej czê�ci zostaje
utworzona nowa spó³dzielnia b¹d�
2) podzia³ polegaj¹cy na tym, ¿e jej zak³ad, osiedle mieszkaniowe lub

innawyodrêbniona jednostka organizacyjna nawniosekwiêkszo�ci cz³on-
ków, których prawa i obowi¹zki maj¹tkowe zwi¹zane s¹ z t¹ jednostk¹,
a je¿eli w jednostce tej dzia³a zebranie grupy cz³onkowskiej � na wniosek
tego zebrania, zostanie od³¹czona od spó³dzielni i przy³¹czona do innej
spó³dzielni o takim samym lub zbli¿onym przedmiocie dzia³ania.
Ten drugi sposób podzia³u spó³dzielni jest w istocie swej przy³¹cze-

niem, a nie tzw. podzia³em mniejszo�ciowym (na wniosek mniejszo�ci
cz³onków chc¹cych siê wyodrêbniæ z dotychczasowej spó³dzielni i za-
³o¿yæ na jej bazie now¹ spó³dzielniê) funkcjonuj¹cym i wzbudzaj¹cym
kontrowersje wy³¹cznie w spó³dzielniach mieszkaniowych dzia³aj¹cych
na podstawie przepisów odrêbnej ustawy o spó³dzielniach mieszkanio-
wych.

XI
Wzakresie likwidacji spó³dzielni równie¿ przewiduje siê kilka istotnych

zmian, chocia¿, moim zdaniem, postêpowanie likwidacyjne w ustawach
spó³dzielczych by³o uregulowanew sposób spójny i kompleksowy.Takich
regulacji kompleksowych nie zawiera na przyk³ad ustawa o fundacjach
czy te¿ o stowarzyszeniach. Ustawa wyodrêbnia trzy rodzaje likwidacji.
S¹ nimi:
1) likwidacja ustawowa,
2) likwidacja dobrowolna (samolikwidacja) oraz
3) likwidacja przymusowa.
Otwarcie postêpowania likwidacyjnego nastêpuje na wniosek zarz¹du

lub likwidatora zg³oszonego do s¹du rejestrowego. Nastêpuje ono z dniem
wpisania informacji do rejestru. Od zasady tej jest wyj¹tek w przypadku
likwidacji przymusowej. Toczy siê ona wed³ug przepisów kodeksu po-
stêpowania cywilnego o postêpowaniu procesowym, z tym ¿e postano-
wienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy przed s¹dem okrêgowym
� gospodarczym w³a�ciwym dla siedziby spó³dzielni, której wniosek do-
tyczy. S¹d ten odpis prawomocnego postawienia spó³dzielni w stan li-
kwidacji bêdziemia³ obowi¹zek przes³aæ do rejestru. Odpis postanowienia
zastêpowaæ bêdzie wniosek o dokonane wpisu w rejestrze.
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Likwidatorów ustanawia rada nadzorcza w przypadku likwidacji
ustawowej,walne zgromadzeniewprzypadku likwidacji dobrowolnej oraz
s¹d okrêgowy w przypadku likwidacji przymusowej. Likwidatoremmo¿e
byæ nie tylko osoba fizyczna, ale tak¿e osoba prawna. Po zakoñczeniu
likwidacjimaj¹tek spó³dzielni pozosta³y po sp³aceniu zobowi¹zañ, z³o¿eniu
stosownych sum do depozytu s¹dowego i po wyodrêbnieniu kwot prze-
znaczonych na wyp³atê udzia³ów zostaje przeznaczony na cele wskazane
w uchwale walnego zgromadzenia, jednak co najmniej 10% tego maj¹tku
(resztówki) musi zostaæ przeznaczone na Fundusz Wspierania Spó³dziel-
czo�ci. Wynika z tego, ¿e maj¹tek ten po potr¹ceniu 10% przeznaczonych
na Fundusz mo¿e zostaæ podzielony pomiêdzy cz³onków i by³ych cz³on-
ków likwidowanej spó³dzielni.Tylkowprzypadku, gdybyzwo³aniewalnego
zgromadzenia nie by³omo¿liwe, likwidacjê zatwierdza zwi¹zek spó³dzielni,
a pozosta³y maj¹tek przekazuje w ca³o�ci do Funduszu Wspierania Spó³-
dzielczo�ci. Jest to jednak wyj¹tkowa sytuacja. Mo¿na wiêc przyj¹æ, ¿e
proponuje siê w projekcie nowej ustawy spó³dzielczej prze³amanie zasady
niepodzielno�ciw³asno�ci spó³dzielczej. Przyjête rozwi¹zania daj¹ dobitny
wyrazzasadzie, ¿emaj¹tekspó³dzielni jestprzedmiotem suigenerisprywatnej
wspó³w³asno�ci cz³onków spó³dzielni, która mo¿e zostaæ podzielona
pomiêdzy nich, jak równie¿ by³ych cz³onków, tylko i wy³¹cznie po za-
koñczeniu postêpowania likwidacyjnego na zasadach okre�lonych w usta-
wie � Prawo spó³dzielcze, a nie wed³ug przepisów kodeksu cywilnego
o zniesieniu wspó³w³asno�ci. Mo¿na przyj¹æ, ¿e po podjêciu uchwa³
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na dzieñ zakoñczenia likwi-
dacji i przeznaczeniu pozosta³ego maj¹tku spó³dzielni, wspó³w³asno�æ sui
generis bêd¹ca wspó³w³asno�ci¹ ³¹czn¹, jak¹ jest maj¹tek spó³dzielni,
przekszta³ca siê w sui generis wspó³w³asno�æ w czê�ciach u³amkowych.

XII
De lege lata zwi¹zki spó³dzielcze nie mog¹ prowadziæ dzia³alno�ci

gospodarczej. Ich g³ównym zadaniem jest przeprowadzenie lustracji
w zrzeszonych na zasadzie dobrowolno�ci spó³dzielniach. Ponadto repre-
zentuj¹ interesy swoich cz³onków w kraju i za granic¹, promuj¹ ich dzia-
³alno�æ statutow¹, a tak¿e prowadz¹ dzia³alno�æ instrukta¿ow¹, doradcz¹,
szkoleniow¹, wydawnicz¹, kulturalno-o�wiatow¹. Nie spotka³a siê z uzna-
niem propozycja przyznania zwi¹zkom spó³dzielczymmo¿liwo�ci prowa-
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dzenia dzia³alno�ci gospodarczej.Od1990 r. zwi¹zki spó³dzielcze niemog¹
prowadziæ jej nawet ubocznie.
Z uwagi na okoliczno�æ, ¿e czêsto w poszczególnych typach spó³-

dzielni funkcjonuje kilka zwi¹zków spó³dzielczych zrzeszaj¹cych czêsto
kilkana�cie spó³dzielni szczebla podstawowego, proponuje siê przyj¹æ
rozwi¹zanie, abyminimalna liczba spó³dzielni mog¹cych za³o¿yæ zwi¹zek
spó³dzielczy oraz zrzeszonych w zwi¹zku wynosi³a nie mniej ni¿ 50.
Przyjêcie tego rozwi¹zania spowoduje ustawow¹ likwidacjê wielu zwi¹z-
ków spó³dzielczych.
Lustracje spó³dzielni, tak jak obecnie, bêd¹ mia³y charakter obligato-

ryjny. Proponuje siê rozszerzyæ przedmiotowy zakres lustracji, zw³aszcza
w sferze prewencji, i czêstotliwo�æ ich przeprowadzania. Mianowicie,
w pierwszych dwóch latach dzia³alno�ci spó³dzielni oraz w spó³dzielniach
wstanie likwidacji, jak równie¿wspó³dzielniachmieszkaniowychwokresie
budowania przez nie budynków, przeprowadzanie co roku. Czynno�ci
lustracyjne bêd¹ mog³y byæ wykonywane wy³¹cznie przez lustratorów
posiadaj¹cych uprawnienia nadane im przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
Lustratorami bêd¹ mog³y byæ wy³¹cznie osoby posiadaj¹ce uprawnienia
bieg³ych rewidentów, co sprawi, ¿e przeprowadzone przez nich badania
sprawozdañ finansowych lustrowanych spó³dzielni bêd¹ powodowaæ
skutki okre�lone w ustawie z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci.
Dzia³alno�æzwi¹zkówspó³dzielczychoraz lustratorówobjêtabêdzie �cis³ym
nadzorem Krajowej Rady Spó³dzielczej, która w tym zakresie, w odnie-
sieniu do zwi¹zkówspó³dzielczychoraz lustratorów, bêdzie posiadaæ szereg
uprawnieñ w³adczych. Krajowa Rada Spó³dzielcza pe³niæ bêdzie funkcjê
zwi¹zku rewizyjnego w stosunku do zwi¹zków spó³dzielczych oraz spó³-
dzielni, które nie s¹ cz³onkami tych zwi¹zków.Realizacja uprawnieñw³ad-
czych w zakresie lustracji przys³uguj¹cych Krajowej Radzie Spó³dzielczej
objêta bêdzie kontrol¹ s¹dow¹, realizowan¹ przez S¹d Okrêgowy � S¹d
Gospodarczy w Warszawie.

XIII
Naczeln¹ organizacj¹ samorz¹du spó³dzielczego w Rzeczypospolitej

Polskiej jest Krajowa Rada Spó³dzielcza. Jej cz³onkami s¹ spó³dzielnie
i zwi¹zki spó³dzielcze. Cz³onkostwo jest obligatoryjne i powstaje ex lege
z chwil¹ wpisu do rejestru oraz ustaje z chwil¹ wykre�lenia z rejestru.
Krajowa Rada Spó³dzielcza jest spó³dzielni¹ trzeciego stopnia, wyposa-
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¿on¹ w przymiot osobowo�ci prawnej, dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy
i statutu og³oszonego w Monitorze Spó³dzielczym. Akta rejestrowe Kra-
jowej Rady Spó³dzielczej znajduj¹ siê w S¹dzie Okrêgowym � S¹dzie
Gospodarczym wWarszawie. Jest on w³a�ciwy w sprawie zmiany statutu
z punktu widzenia jego zgodno�ci z prawem. Organami Krajowej Rady
Spó³dzielczej s¹: kongres, zgromadzenie ogólne i zarz¹d. Proponuje siê
rozszerzyæ zakres zadañ Krajowej Rady Spó³dzielczej po to, by reprezen-
towa³a interesy ruchu spó³dzielczego w kraju i za granic¹ w sposób jak
najbardziej efektywny i odzyska³a nale¿n¹ jej rangê. Zupe³nie now¹ in-
stytucj¹ prawn¹ jest FunduszWspierania Spó³dzielczo�ci, któryma s³u¿yæ
propagowaniu i promowaniu ruchu spó³dzielczego oraz udzielaæ pomocy
spó³dzielniom i zwi¹zkom spó³dzielczym, które wskutek zdarzeñ od nich
niezale¿nych znalaz³y siê w sytuacji zagra¿aj¹cej dalszej dzia³alno�ci.
Krajowa Rada Spó³dzielcza, realizuj¹c zadania okre�lone w ustawie i sta-
tucie, utrzymywana jest wy³¹cznie z obowi¹zkowych sk³adek wp³aca-
nych przez spó³dzielnie i zwi¹zki spó³dzielcze bêd¹ce jej cz³onkami. Ich
wysoko�æ okre�la zgromadzenie ogólne.

XIV. De lege lata przepisy prawa spó³dzielczego nie zawiera³y regu-
lacji zawieraj¹cych przepisy karne. Próba wprowadzenia takiej regulacji
do zawetowanej przez Prezydenta RP we wrze�niu 2001 r. spowodowa³a
ostry sprzeciw �rodowisk spó³dzielczych i by³a jedn¹ z przyczyn zwo³ania
Nadzwyczajnego Kongresu Spó³dzielczo�ci, który spowodowa³, ¿e usta-
wa � Prawo spó³dzielcze z 2001 r. nie spotka³a siê z akceptacj¹.
Obecny projekt zawiera przepisy karne, ale nie s¹ one liczne i rygo-

rystyczne.
Odpowiedzialno�æ karn¹ przewiduje siê w doniesieniu do za³o¿ycieli

spó³dzielni, cz³onków zarz¹du, likwidatorów i chyba nies³usznie do cz³on-
ków rad nadzorczych, o ile, przekraczaj¹c swoje uprawnienia b¹d� nie
wykonuj¹c swych obowi¹zków, wyrz¹dzili spó³dzielni lub jej cz³onkowi
szkodê. Odpowiedzialno�æ jest mniej rygorystyczna w przypadku winy
nieumy�lnej, a bardziej rygorystyczna w przypadku winy umy�lnej oraz
wtedy, gdy sprawca dzia³a³ w celu osi¹gniêcia korzy�ci maj¹tkowej. Rów-
nie¿ wystêpkiem zagro¿onym sankcj¹ karn¹, który potencjalnie mo¿e byæ
pope³nionyprzezcz³onkazarz¹du lub likwidatora,bêdzieniezwo³aniew usta-
wowym terminie walnego zgromadzenia albo zebrania przedstawicieli,
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a tak¿euniemo¿liwienie b¹d�utrudnianie przeprowadzenia lustracjiw spó³-
dzielni czy zwi¹zku spó³dzielczym. Te wszystkie przestêpstwa bêd¹ �ci-
gane nie z urzêdu, lecz wy³¹cznie na wniosek zwi¹zku spó³dzielczego,
którego spó³dzielnia jest cz³onkiem, b¹d� Krajowej Rady Spó³dzielczej.
Mam w¹tpliwo�ci, czy zasadne s¹ przepisy przewiduj¹ce odpowie-

dzialno�æ karn¹ cz³onków rad nadzorczych, skoro organ ten nie musi byæ
organem obligatoryjnym i zostaje pozbawiony uprawnieñ w sferze zarz¹-
dzania maj¹tkiem spó³dzielni.

XV
Zarówno ustawa spó³dzielcza z 1961 r., jak równie¿ obowi¹zuj¹ca

z 1982 r. w czê�ci szczegó³owej regulowa³y spó³dzielnie mieszkaniowe,
spó³dzielnie rolnicze oraz spó³dzielnie pracy.
Trudno bêdzie zrealizowaæ zasadê kompleksowo�ci, skoro de lege

lata obowi¹zuj¹ ju¿ trzy odrêbne ustawy reguluj¹ce:
1) spó³dzielnie mieszkaniowe,
b) banki spó³dzielcze oraz
3) spó³dzielcze kasy oszczêdno�ciowo-kredytowe.
Uznano, ¿e niecelowe by³oby uchylenie tych ustaw oraz w³¹czanie

materii objêtych ich regulacj¹ do czê�ci szczegó³owej prawa spó³dziel-
czego. Reprezentujê w tej kwestii pogl¹d odmienny. W czê�ci szczegó-
³owej bêd¹ regulowane:
1) spó³dzielnie rolnicze,
2) spó³dzielnie pracy,
3) spó³dzielnie rzemie�lnicze oraz
4) spó³dzielnie uczniowskie.
Oczywi�cie z punktu widzenia przejrzysto�ci nowej ustawy by³oby

lepiej, gdyby w jej czê�ci szczegó³owej by³y uregulowane wszystkie
spó³dzielnie, ale w �wietle ukszta³towanego w ostatnich latach stanu
prawnego obowi¹zuj¹cego w polskiej spó³dzielczo�ci praktycznie nie jest
to ju¿ chyba mo¿liwe. Zreszt¹ zarówno spó³dzielcze kasy oszczêdno�cio-
wo-kredytowe, jak równie¿ banki spó³dzielcze s¹ atypowymi spó³dziel-
niami, prowadz¹cymi dzia³alno�æ statutow¹ nie tylko na bazie ustawy �
Prawo spó³dzielcze, ale tak¿e na bazie wielu innych ustaw. Szczególnie
kontrowersyjna, zw³aszcza w ostatnich latach, jest ustawa z dnia 15
grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych, która pomimo dwu-
krotnej nowelizacji znowu zosta³a zaskar¿ona do Trybuna³u Konstytucyj-
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nego. W³¹czenie spó³dzielczo�ci mieszkaniowej do czê�ci szczegó³owej
prawa spó³dzielczego jest mo¿liwe, o ile Trybuna³ Konstytucyjny pod-
wa¿y ratio legis szereg jej kluczowych konstrukcji jurydycznych, na co
siê zanosi. Jest to wiêc jeden z argumentów przemawiaj¹cych za takim
kompleksowym i jednocze�nie w³a�ciwym rozwi¹zaniem legislacyjnym.
Niniejszy artyku³ pozwoli³ na zwrócenie uwagi wy³¹cznie na kwestie

zasadnicze, jakie dotycz¹ omawianego projektu. Ruch spó³dzielczy od-
grywa istotn¹ rolê w naszym kraju i wymaga szybkiej i w³a�ciwej re-
gulacji, gdy¿ obowi¹zuj¹cy w tym zakresie stan prawny jest ma³o przej-
rzysty i niedostosowany do aktualnych realiów spo³eczno-gospodarczych
naszego kraju, a tak¿e �wiatowych i unijnych standardów. Mam nadziejê,
¿e najpó�niej w 2005 r. bêdziemy mieli now¹, czwart¹ polsk¹ ustawê
spó³dzielcz¹. Liczê równie¿, ¿e Sejm i Senat RP nie wypaczy sensu tego
projektu, bêd¹cego efektem 6-miesiêcznej pracy prezydenckiej Komisji
Ekspertów.


