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Spó³dzielczo�æ rolnicza w �wietle projektu nowej
ustawy � Prawo spó³dzielcze

I.Wprowadzenie
Problematyka spó³dzielni rolniczych uregulowana zosta³awprzepisach

art. 78-97 projektu ustawy � Prawo spó³dzielcze. Spó³dzielnie rolnicze
mog¹ wystêpowaæ w formie:
1) rolniczych spó³dzielni produkcyjnych,
2) spó³dzielni kó³ek rolniczych,
3) innych spó³dzielni prowadz¹cych produkcjê roln¹1.

1 1. Przepisy ustawy � Prawo spó³dzielcze z dnia 16 wrze�nia 1982 r. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) problematykê spó³dzielni produkcji
rolnej reguluje w tytule II zatytu³owanym �Przepisy szczególne dla spó³dzielni produkcji
rolnej, spó³dzielni kó³ek rolniczych, spó³dzielni pracy i spó³dzielni mieszkaniowych�.
Tytu³ ten powinien ulec zmianie, gdy¿ spó³dzielnie mieszkaniowe s¹ regulowane odrêbn¹
ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 63, poz. 591). Dzia³ I tytu³u II ustawy
� Prawo spó³dzielcze zosta³ zatytu³owany �Spó³dzielnie produkcji rolnej�. Rozdzia³ I tytu³u
II dotyczy rolniczych spó³dzielni produkcyjnych (art. 138-179), natomiast rozdzia³ II
tytu³u II, który dotyczy³ rolniczych spó³dzielni specjalistycznych, zosta³ skre�lony, a prze-
pisy art. 173-177 uchylone przez ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy � Prawo
spó³dzielcze oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 90, poz. 419), która wesz³a
w ¿ycie z dniem 26 wrze�nia 1994 r. Rozdzia³ III tytu³u II (art. 178) dotyczy innych
spó³dzielni zajmuj¹cych siê produkcj¹ roln¹. Uchylony zosta³ ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r.
równie¿ rozdzia³ IV tytu³u II (przepis art. 179 po�wiêcony rozpoznawaniu sporów).W dziale
II tytu³u II (art. 180) s¹ regulowane spó³dzielnie kó³ek rolniczych (us³ug rolniczych).
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Ad 1) Najczê�ciej wystêpuj¹ one w formie rolniczych spó³dzielni
produkcyjnych, dlatego projekt ustawy po�wiêca im a¿ 16 artyku³ów.
Reguluj¹ one:
a) przedmiot dzia³alno�ci (art. 78),
b) cz³onkostwo (art. 79),
c) wk³ady gruntowe (art. 80-87),
d) wk³ady pieniê¿ne (art. 88),
e) pracê (art. 89-90),
f) wynagrodzenia za pracê (art. 91-92),
g) urlopy wypoczynkowe,
h) inne prawa i obowi¹zki (art. 94) oraz
i) okre�laj¹ pojêcie dochoduw spó³dzielni i zasady jego podzia³u (art. 95).
Regulacje po�wiêcone rolniczym spó³dzielniomprodukcyjnym s¹ do�æ

obszerne i uwzglêdniaj¹ ich specyfikê. Nie mo¿na tego powiedzieæ o po-

Ponadto szereg przepisów reguluj¹cych rolnicze spó³dzielnie produkcyjne zosta³o przez
ustawê z dnia 7 lipca 1994 r. równie¿ uchylonych.Amianowicie zosta³y uchylone art. 140,
art. 169 i art. 170. A zatem spó³dzielnie produkcji rolnej nale¿y podzieliæ de lege lata
na: a) rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, b) inne spó³dzielnie zajmuj¹ce siê produkcj¹
roln¹, c) spó³dzielnie kó³ek rolniczych, zamiennie czêsto okre�lane jako spó³dzielnie us³ug
rolniczych, na co zezwala przepis art. 180 § 1 ustawy. Ten podzia³ nie jest zgodny z tytu³em
dzia³u I (spó³dzielnie produkcji rolnej), gdy¿ spó³dzielnie kó³ek rolniczych (us³ug rolni-
czych) w zasadzie nie zajmuj¹ siê produkcj¹ roln¹. Projekt ustawy � Prawo spó³dzielcze
reguluje spó³dzielnie rolnicze w tytule II zatytu³owanym �Przepisy szczególne�. W dziale
I tego tytu³u bêd¹ uregulowane rolnicze spó³dzielnie produkcyjne (art. 78-95), w dziale
II spó³dzielnie kó³ek rolniczych (art. 96 i art. 97 § 1) oraz inne spó³dzielnie niebêd¹ce
rolniczymi spó³dzielniami produkcyjnymi, które oprócz swojej g³ównej dzia³alno�ci go-
spodarczej prowadz¹ gospodarstwo rolne (art. 97 § 1 i 2). A zatem projekt nie wprowadza
istotnych zmian w zakresie podzia³u spó³dzielni rolniczych dziel¹c je na: a) rolnicze
spó³dzielnie produkcyjne, b) spó³dzielnie kó³ek rolniczych, c) inne, niebêd¹ce rolniczymi
spó³dzielniami produkcyjnymi, które ubocznie prowadz¹ gospodarstwo rolne. Pierwsze
prowadz¹ dzia³alno�æ w zakresie produkcji rolnej (ale mog¹ prowadziæ dzia³alno�æ us³u-
gow¹, tak jak spó³dzielnie kó³ek rolniczych, oraz ubocznie prowadziæ inn¹ dzia³alno�æ
gospodarcz¹, tak jak inne spó³dzielnie pracy), drugie dzia³alno�æ us³ugow¹ i przetwórcz¹
(ale mog¹ tak¿e prowadziæ, tak jak rolnicze spó³dzielnie produkcyjne tak¿e zespo³owo
gospodarstwo rolne), trzecie niezwi¹zane w zasadzie z rolnictwemmog¹ tak¿e zespo³owo,
ubocznie prowadziæ gospodarstwo rolne czy zajmowaæ siê �wiadczeniem us³ug rolnych.A
zatem proponowany model spó³dzielczo�ci rolniczej jest bardzo elastyczny i dostosowany
do standardówUnii Europejskiej. Oczywi�cie kluczowe znaczeniemaj¹ rolnicze spó³dziel-
nie produkcyjne, ale przedmiot ich dzia³alno�ci gospodarczej nie bêdzie podlega³ praktycz-
nie ¿adnym istotnym ograniczeniom.
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zosta³ych spó³dzielniach zwi¹zanych z rolnictwem, które uregulowane s¹
w art. 96 i 97 projektu ustawy.
Ad 2) Spó³dzielniom kó³ek rolniczych po�wiêcony jest art. 96 oraz

czê�ciowo art. 97 § 1 projektu ustawy. Przepis art. 96 § 1 projektu ustawy
okre�la przedmiot dzia³alno�ci spó³dzielni kó³ek rolniczych, przepis art. 96
§ 2 projektu dotyczy cz³onkostwaw tych spó³dzielniach, natomiast przepis
art. 97 § 1 projektu okre�la skutki prawnemaj¹cemiejsce, gdy spó³dzielnia
kó³ek rolniczych obok swojej g³ównej dzia³alno�ci gospodarczej prowadzi
ubocznie gospodarstwo rolne.
Ad 3) Przepis art. 97 § 1 projektu ustawy umo¿liwia zak³adanie i funk-

cjonowanie innych spó³dzielni rolniczych, niebêd¹cych rolniczymi spó³-
dzielniami produkcyjnymi ani te¿ spó³dzielniami kó³ek rolniczych, które
oprócz swojej g³ównej dzia³alno�ci gospodarczej okre�lonej w statucie
prowadz¹ dodatkowo gospodarstwo rolne, wyodrêbnione b¹d� niewy-
odrêbnione organizacyjnie od g³ównej dzia³alno�ci gospodarczej.
Przepisy projektu ustawy po�wiêcone spó³dzielniom rolniczym zacho-

wuj¹ w zasadzie dotychczasowe regulacje w odniesieniu do rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych, wprowadzaj¹ natomiast niewielkie korekty
w stosunku do pozosta³ych spó³dzielni rolniczych w zakresie cz³onko-
stwa, wk³adów gruntowych i pieniê¿nych oraz mo¿liwo�ci prowadzenia
zró¿nicowanej dzia³alno�ci gospodarczej, niekoniecznie zwi¹zanejwy³¹cz-
nie z rolnictwem. W odniesieniu do spó³dzielni kó³ek rolniczych najistot-
niejsza zmiana polega na tym, ¿e ich cz³onkami bêd¹ mog³y byæ nie tylko
wy³¹cznie kó³ka rolnicze, ale tak¿e osoby fizyczne i kó³ka rolnicze
(mieszane).
W naszym kraju od wielu lat daje siê zauwa¿yæ niechêæ rolników

indywidualnych do tworzenia rolniczych spó³dzielni produkcyjnych. Ma
ona jednak bardziej uzasadnienie historyczne (okres przymusowej kolek-
tywizacji i indywidualnego rolnictwa) ni¿ ekonomiczne. Reprezentujê
pogl¹d, ¿e wst¹pienie naszego kraju do Unii Europejskiej spowoduje
konieczno�æ koncentracji gruntów rolnych oraz rozwijania form zespo-
³owej gospodarki, aby t¹ drog¹ systematycznie podnosiæ poziom produk-
cji rolnej i zwiêkszaæ jej konkurencyjno�æ na rynku.Wydaje siê, ¿e formu³a
prawna spó³dzielni rolniczej (rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, spó³dzielni
kó³ek rolniczych b¹d� innej spó³dzielni prowadz¹cej produkcjê roln¹) jest
jak najbardziej w³a�ciwa dla osi¹gania powy¿szych celów. Powinna byæ
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wykorzystywana w jak najszerszym zakresie, gdy¿ sprawdzi³a siê w wie-
lu krajach Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, ¿e dzia³alno�æ zespo-
³owa w rolnictwie bêdzie mog³a byæ prowadzona wy³¹cznie w formie
spó³dzielni. Spó³dzielnie maj¹ jednak tê przewagê nad innymi formami
zespo³owegoprowadzeniadzia³alno�ci gospodarczejw rolnictwie, ¿eumo¿-
liwiaj¹ zatrudnienie nie tylko cz³onków takich spó³dzielni, ale tak¿e cz³on-
ków ich rodzin (domowników). Ponadto rolnik, który wnosi do rolniczej
spó³dzielni tytu³em wk³adu gospodarstwo rolne, nie przestaje byæ jego
w³a�cicielem. Jak wiemy, nasi rolnicy tradycyjnie bardziej s¹ przywi¹zani
do tytu³uw³asno�ci, ani¿eli doprowadzenia rodzinnychgospodarstw rolnych
indywidualnie.Maj¹ pe³n¹ �wiadomo�æ, ¿e praca na kilku hektarach gruntu
rolnego jest bardzo ciê¿ka, a jednocze�nie czêsto zupe³nie nieop³acalna
w aspekcie ekonomicznym. Ponadto gospodarstwa rolniczych spó³dzielni
produkcyjnych nale¿y zaliczyæ do gospodarstw rodzinnych, tylko ¿e pro-
wadzonychwspólnie przez wiele rodzin. Jest to istotne z punktu widzenia
Konstytucji RP2.

2 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e nadal zachowuj¹ moc obowi¹zuj¹c¹ przepisy art. 1086 i 1087
kodeksu cywilnego, reguluj¹ce na zasadzie szczególnej dziedziczenie ustawowe wk³adów
gruntowych w spó³dzielniach rolniczych. Mam w¹tpliwo�ci, czy przepisy te maj¹ zasto-
sowaniewy³¹cznie do dziedziczeniawk³adówgruntowychw rolniczych spó³dzielniach pro-
dukcyjnych, czy tak¿e w innych spó³dzielniach, w których statuty przewiduj¹ obowi¹zek
wnoszenia tytu³emwk³adu gruntowego gruntów rolnych.Wydaje siê, ¿e przepisy art. 1086
i 1087 k.c. dotycz¹ wy³¹cznie dziedziczenia ustawowego wk³adów gruntowych w rolni-
czych spó³dzielniach produkcyjnych. Za przyjêciem takiego stanowiska przemawia wy-
k³adnia gramatyczna przepisów art. 1086 i 1087 k.c. Ponadto, co jest zrozumia³e, ogra-
niczenia dotycz¹wy³¹czniewk³adówgruntowychoraz dzia³ki siedliskowej i przyzagrodowej,
je¿eli zgodnie z art. 1087 § 3 k.c. nale¿¹ one do spadku. Nie dotycz¹ wiêc wk³adów
pieniê¿nych, które na zasadach ogólnych podlegaj¹ dziedziczeniu ustawowemu. Najlepiej
by³oby, gdyby przepisy art. 1086 i 1087 k.c. zosta³y uchylone, gdy¿ stanowi¹ one relikt
poprzedniego ustroju. Gdyby jednak przepisy powy¿sze nie zosta³y uchylone, powinna
ulec zmianie tre�æ art. 1087 § 1 i 2 k.c. Przepisy te reguluj¹ kolejno�æ dziedziczenia
ustawowegowk³adówgruntowych.De lege latawk³ad gruntowydziedzicz¹ ci spadkobiercy,
którzy w chwili otwarcia spadku s¹: 1) cz³onkami tej spó³dzielni, 2) ma³oletnimi b¹d� te¿
pobieraj¹ naukê zawodu lub uczêszczaj¹ do szkó³ 3) trwale niezdolnymi do pracy. Wmy�l
art. 1087 k.c. w czwartej kolejno�ci (w braku spadkobierców okre�lonych wy¿ej z grupy
1, 2 lub 3) wk³ad gruntowy dziedzicz¹ równie¿ spadkobiercy, którzy 4) pracuj¹ w gospo-
darstwie rolnym spó³dzielni (domownicy) albowci¹gu sze�ciumiesiêcy od otwarcia spadku
zostan¹ cz³onkami tej spó³dzielni. Przepisy te pomijaj¹ ma³¿onka spadkodawcy niebêd¹-
cego cz³onkiem spó³dzielni rolniczej, który powinien dziedziczyæ w grupie drugiej, oraz
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II.Rolnicze spó³dzielnieprodukcyjne

1. Istota

Przepis art. 78 § 1 projektu ustawy okre�la istotê rolniczej spó³dzielni
produkcyjnej, wskazuj¹c jej cele oraz przedmiot prowadzonej dzia³alno�ci
gospodarczej. Zgodnie z tym przepisem, celem dzia³alno�ci gospodarczej
rolniczej spó³dzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodar-
stwa rolnego oraz podejmowanie dzia³añ na rzecz gospodarstw cz³onków
i innych gospodarstw rolnych. Spó³dzielnia taka mo¿e równie¿ prowadziæ
inn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹, okre�lon¹ w statucie. Przepis ten jest
sformu³owany niew³a�ciwie i wypacza istotê rolniczej spó³dzielni produk-
cyjnej. Mianowicie, istot¹ spó³dzielni nie jest prowadzenie wspólnego
gospodarstwa rolnego, ale wspólne prowadzenie przez cz³onków okre-
�lonegogospodarstwa rolnego. Ponadto cz³onkowie, je¿eli posiadaj¹ grunty
rolne, s¹ zobowi¹zani z regu³y wnie�æ je w ca³o�ci jako wk³ad gruntowy
do spó³dzielni3. Przekazuj¹ jewy³¹czniewu¿ytkowanie, zachowuj¹c prawo
w³asno�ci. Czy zatem mo¿na mówiæ, ¿e rolnicza spó³dzielnia podejmuje
dzia³ania na rzecz gospodarstw rolnych cz³onków i innych gospodarstw
rolnych? Sytuacja pierwsza wchodzi w rachubê wyj¹tkowo, gdy statut
nie zobowi¹zuje cz³onków do wniesienia do spó³dzielni tytu³em wk³adu
gruntowego ca³ego area³u posiadanych gospodarstw rolnych. Takie roz-
wi¹zanie jest, moim zdaniem, niew³a�ciwe zarówno z punktu widzenia
spó³dzielni, jak i jej cz³onków. Rolnicza spó³dzielnia produkcyjna na za-
sadach komercyjnych mo¿e �wiadczyæ ró¿nego rodzaju us³ugi na rzecz
gospodarstw rolnych stanowi¹cych w³asno�æ podmiotów niebêd¹cych
jej cz³onkami. Dzia³alno�æ taka nie ma jednak charakteru obligatoryjnego

niew³a�ciwie sytuuj¹w kolejno�ci domowników (osoby pracuj¹cew spó³dzielni). Domow-
nicy powinni dziedziczyæ w drugiej kolejno�ci, a nie w przedostatniej, czwartej grupie.
Przepisy te pomijaj¹ w zasadzie kandydatów. Instytucjê t¹ przewiduj¹ regulacje zawarte
w projekcie nowej ustawy.

3 ZdaniemM. Gersdorfa �zespo³owe prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz obowi¹-
zek przekazania na ten cel w u¿ytkowanie posiadanych gruntów rolnych� s¹ to cechy
wyodrêbniaj¹ce rolnicz¹ spó³dzielniê produkcyjn¹ od innych spó³dzielni rolniczych;
M. G e r s d o r f, O nowych rozwi¹zaniach w prawie spó³dzielczym, Warszawa 1983, s. 89.
Pogl¹d ten jest trafny i ci¹gle zachowuje aktualno�æ.



39

Spó³dzielczo�æ rolnicza w �wietle projektu nowej ustawy � Prawo spó³dzielcze

i nie okre�la istoty spó³dzielni. Nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e poza dzia-
³alno�ci¹ gospodarcz¹, polegaj¹c¹ nawspólnym prowadzeniu przez cz³on-
ków gospodarstwa rolnego, spó³dzielnia na zasadach okre�lonych w sta-
tucie mo¿e prowadziæ tak¿e ubocznie ka¿dy inny rodzaj dzia³alno�ci
gospodarczej, jak równie¿ ma obowi¹zek, zgodnie z art. 1 § 2 projektu
ustawy, prowadziæ dzia³alno�æ spo³eczn¹ (niegospodarcz¹) na rzecz swoich
cz³onków, ich rodzin (domowników, kandydatów, emerytów, rencistów)
oraz �rodowiska lokalnego. Jest to szczególnie istotne, gdy¿ spó³dzielnie
dzia³aj¹ w �rodowiskach wiejskich, tworz¹c sui generis zamkniête enkla-
wy spo³eczne.
Do istoty rolniczej spó³dzielni produkcyjnej nale¿y zaliczyæ ponadto

osobisty charakter wykonywanej pracy przez cz³onków, stanowi¹cy
podstawê prowadzenia gospodarstwa rolnego, rozumianego w znaczeniu
przedmiotowym. O gospodarstwie rolnym w znaczeniu przedmiotowym
stanowi expressis verbis art. 553 k.c., który podaje legaln¹ jego definicjê4.
Ma ona zastosowanie wprost równie¿ do gospodarstw rolnych, prowa-
dzonych wspólnie przez rolnicze spó³dzielnie produkcyjne. Zasadê oso-
bistego i obligatoryjnego �wiadczenia pracy przez cz³onków rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych wyra¿a expressis verbis art. 89 § 1 projektu
ustawy. Zgodnie z jego tre�ci¹, �zdolny do pracy cz³onek ma prawo
i obowi¹zek pracowaæ w spó³dzielni stosownie do swoich mo¿liwo�ci
i potrzeb spó³dzielni�. Zasada ta nie dotyczy domowników i kandydatów,
którzy mog¹ byæ zatrudniani w tej spó³dzielni.

2. Cz³onkostwo

Cz³onkami spó³dzielnimog¹ byæwy³¹cznie osoby fizyczne, spe³niaj¹ce
wymogi okre�lone w projekcie ustawy. Jak wynika z art. 79 § 1 pkt 1
i 2 projektu ustawy, cz³onkami tego rodzaju spó³dzielni mog¹ byæ przede
wszystkim osoby fizyczne, które spe³niaj¹ ³¹cznie dwa wymogi:
a) s¹ rolnikami oraz

4 Zgodnie z tym przepisem �za gospodarstwo rolne uwa¿a siê grunty rolnewraz z grun-
tami le�nymi, budynkami lub ich czê�ciami, urz¹dzeniami i inwentarzem, je¿eli stanowi¹
lub mog¹ stanowiæ zorganizowan¹ ca³o�æ goaspodarcz¹, oraz prawami zwi¹zanymi z pro-
wadzeniem gospodarstwa rolnego.�
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b) s¹ jednocze�nie w³a�cicielami albo posiadaczami samoistnymi lub
posiadaczami zale¿nymi gruntów rolnych.
Ponadto cz³onkami spó³dzielnimog¹ byæ równie¿ inne osoby fizyczne,

maj¹ce odpowiednie kwalifikacje (art. 79 § 2 projektu ustawy). W �wietle
aktualnego stanu prawnego, rolnicz¹ spó³dzielniê produkcyjn¹ mo¿e za-
³o¿yæ piêciu cz³onków, chyba ¿e statut wymaga wiêkszej ich liczby. Sy-
tuacja nie ulegnie zmianie, gdy¿ projekt ustawy proponuje zmniejszenie
liczby cz³onków za³o¿ycieli spó³dzielni szczebla podstawowego, gdy s¹
nimi wy³¹cznie osoby fizyczne � z liczby dziesiêciu do liczby piêciu.
Obowi¹zuj¹cej ustawie nie jest znana instytucja sta¿u kandydackiego,

powszechnie wystêpuj¹ca wy³¹cznie w spó³dzielniach pracy. Przepis art.
79 § 3 projektu ustawy stwarza mo¿liwo�æ wprowadzenia tej instytucji
w drodze odpowiednich regulacji statutowych równie¿ do rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych. W my�l tego przepisu, �statut mo¿e stanowiæ,
¿e przyjêcie w poczet cz³onków mo¿e byæ uzale¿nione od odbycia sta¿u
kandydackiego�. W takim wypadku statut powinien wskazywaæ organ
w³a�ciwy do przyjmowania kandydatów, okre�laæ czas trwania okresu
kandydackiego oraz prawa i obowi¹zki kandydatów.
Zgodnie z art. 79 § 4 projektu ustawy, kandydaci nie s¹ zobowi¹zani

do wniesienia udzia³ów oraz wk³adów gruntowych i pieniê¿nych. Ich
status prawny (prawa i obowi¹zki) powinien zostaæ okre�lony w statucie,
a pozycja prawna nie mo¿e odpowiadaæ statusowi prawnemu cz³onków
tej spó³dzielni. Mog¹ im wiêc przys³ugiwaæ okre�lone prawa i obowi¹zki
cz³onkowskie, ale wy³¹cznie w zakresie ustalonym w statucie.
Proponowane w przepisach art. 79 § 3 i 4 projektu ustawy regulacje

maj¹ analogiczny charakter jak regulacje proponowane w przepisie art.
118 § 1, 2 i 3 projektu ustawy. Te ostatnie reguluj¹ instytucjê sta¿u
kandydackiego w spó³dzielniach pracy.
Regulacje w zakresie nawi¹zania stosunku cz³onkostwa oraz utraty

cz³onkostwa w tych spó³dzielniach nie odbiegaj¹ od zasad obowi¹zuj¹-
cych w innych spó³dzielniach szczebla podstawowego (zasad ogólnych),
z jednym wyj¹tkiem okre�lonym w przepisie art. 89 § 2 projektu ustawy.
Wmy�l tego przepisu, w razie wykluczenia cz³onka lub jego wykre�lenia,
prawo i obowi¹zek pracy w spó³dzielni ustaje z dniem dorêczenia mu
zawiadomienia o wykluczeniu lub wykre�leniu wraz z uzasadnieniem.
W tymmomencie ustaje zatrudnienie, ale nie bêdzie ustawaæ cz³onkostwo
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w spó³dzielni. Nastêpuje zmiana skutków prawnych uchwa³y o wyklu-
czeniu b¹d� wykre�leniu w stosunku do stanu obowi¹zuj¹cego obecnie.
Stanowi o tym przepis art. 13 § 9 pkt 1 i 2 projektu. Zgodnie z jego
proponowan¹ now¹ tre�ci¹, wykluczenie i wykre�lenie cz³onka staje siê
skuteczne:
1) z up³ywem terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia od-

wo³ania od uchwa³y rady o wykluczeniu lub wykre�leniu albo zaskar¿enia
tej uchwa³y b¹d� uchwa³y walnego zgromadzenia do s¹du, je¿eli termin
ten jest pó�niejszy, a cz³onek wykluczony czy wykre�lony nie wniós³
w tych terminach odwo³ania do walnego zgromadzenia lub nie wytoczy³
powództwa;
2) z chwil¹ prawomocnego oddalenia przez s¹d powództwa o uchy-

lenie uchwa³y rady lub walnego zgromadzenia w sprawie wykluczenia
albo wykre�lenia cz³onka.

3. Wk³ady gruntowe

Rolnicze spó³dzielnie produkcyjne charakteryzuj¹ siê tym, ¿e ich cz³on-
kowie, którzy s¹ posiadaczami gruntów rolnych, obowi¹zani s¹ wnie�æ
je w ca³o�ci lub czê�ci jako wk³ad gruntowy do spó³dzielni. Obowi¹zek
tenwynika z ustawy i ze statutu, i obejmuje tych cz³onków, którzy posiadaj¹
grunty rolne, budynki i inne budowle oraz urz¹dzenia trwale zwi¹zane
z gruntem, znajduj¹ce siê na tych gruntach w chwili wniesienia wk³adu.
Obowi¹zek wniesienia tytu³em wk³adu gruntowego obejmuje nie tylko
grunty posiadane w chwili uzyskania cz³onkostwa, ale tak¿e nabyte
w czasie trwania stosunku cz³onkostwa, nie obejmuje natomiast wnie-
sienia innych gruntów, ani¿eli grunty rolne.Wniesienie gruntów rolnych,
których cz³onek nie jest wy³¹cznym w³a�cicielem czy te¿ posiadaczem
samoistnym, wymaga zgody osób trzecich (ma³¿onka, wspó³w³a�ciciela,
wspó³posiadacza, s¹du rodzinnego, gdy grunt jest w³asno�ci¹ osoby
ma³oletniej czy te¿ ubezw³asnowolnionej). Zgodnie z art. 80 § 3 projektu
ustawy, przekazanie gruntu tytu³em wk³adu gruntowego przez cz³onka
bêd¹cego jego posiadaczem zale¿nym wymaga zgody w³a�ciciela.
Regu³¹ jest, ¿e cz³onkowie s¹ uprawnieni do zachowania pewnej nie-

wielkiej czê�ci gruntu rolnego w celu prowadzenia gospodarstwa we
w³asnym zakresie. Zgodnie z art. 87 projektu ustawy, statut mo¿e prze-
widywaæ, ¿e cz³onkowi przys³uguje prawo do dzia³ki przyzagrodowej.
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W takim wypadku statut powinien okre�laæ zasady przydzielania cz³on-
kom takich dzia³ek, ich wielko�æ oraz sposób wydzielenia i korzystania
z nich. Z regu³y powierzchnia dzia³ek nie przekracza 0,5 ha. Instytucja
dzia³ki przyzagrodowej odnosi siê tylko do tych cz³onków, którzy zobo-
wi¹zani s¹ zgodnie ze statutem przekazaæ tytu³em wk³adu gruntowego
ca³y posiadany grunt.
O tym, jakie prawa podmiotowe uzyskuje rolnicza spó³dzielnia w sto-

sunku do gruntów rolnych przekazanych przez cz³onka tytu³em wk³adu
gruntowego, rozstrzyga statut lub umowa zawarta przez spó³dzielniê
z cz³onkiem. Nie ma wiêc przeszkód do przeniesienia w³asno�ci tych
gruntów na rzecz spó³dzielni czy te¿ zawarcia umowy dzier¿awy. In casu
rozstrzygaj¹ce znaczenie maj¹ postanowienia statutu b¹d� tre�æ zawartej
umowy. Dopiero wówczas, �je¿eli statut lub umowa z cz³onkiem nie
stanowi¹ inaczej, spó³dzielnia nabywa prawo u¿ytkowania wk³adu grun-
towego wniesionego przez cz³onka z chwil¹ przejêcia tego wk³adu�.
Konstrukcjê tak¹ przewiduje art. 81 § 1 projektu ustawy. Nie odbiega ona
od rozwi¹zañ obowi¹zuj¹cych na gruncie ustawy � Prawo spó³dzielcze
z 1982 r. Jednak¿e, gdy wk³ad gruntowy przekazywany jest rolniczej
spó³dzielni produkcyjnej w u¿ytkowanie, to zgodnie z art. 81 § 2 projektu
ustawy nie zachodzi obowi¹zek zachowania formy aktu notarialnego przy
ustanawianiu u¿ytkowania nieruchomo�ci.
U¿ytkowanie przez rolnicze spó³dzielnie produkcyjne gruntów wnie-

sionych przez cz³onków tytu³em wk³adu odbiega w wielu kwestiach
prawnych od tradycyjnego zwyk³ego u¿ytkowania, bêd¹c jednym z kilku
rodzajów u¿ytkowañ uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego.
Maj¹c na uwadze wzglêdy zwi¹zane z poprawno�ci¹ legislacyjn¹ (uni-
kanie podwójnych regulacji tych samych zagadnieñ w ró¿nych aktach
prawnych), przepis art. 163 projektu ustawy proponuje skre�liæ przepisy
art. 277-279 k.c. Przepisy te reguluj¹ u¿ytkowanie przez rolnicze spó³-
dzielnie produkcyjne gruntów przekazanych im przez cz³onków tytu³em
wk³adów gruntowych. Jest to propozycja s³uszna. W my�l art. 82 § 1
projektu ustawy, do u¿ytkowania przez spó³dzielniê wk³adów gruntowych
stosuje siê przepisy kodeksu cywilnego o u¿ytkowaniu, je¿eli przepisy
reguluj¹ce to prawo, zawarte w ustawie � Prawo spó³dzielcze, nie sta-
nowi¹ inaczej. A zatem pierwszeñstwo mieæ bêd¹ regulacje zawarte
w prawie spó³dzielczym, miêdzy innymi dlatego, ¿e uwzglêdniaj¹ specy-
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fikê tego u¿ytkowania. Mianowicie, zgodnie z art. 82 § 2 projektu ustawy,
�u¿ytkowanie przez spó³dzielniê wk³adów gruntowych jest zawsze od-
p³atne�. Statut powinien wiêc obligatoryjnie okre�laæ zasady wyceny
wk³adów i wynagradzania za ich u¿ytkowanie. Z kolei przepis art. 83 § 1
projektu ustawy umo¿liwia spó³dzielniom dokonywania trwa³ych nak³a-
dów na tych gruntach. Zgodnie z jego tre�ci¹, �budynki i inne urz¹dzenia
wzniesione przez spó³dzielniê na gruncie stanowi¹cym wk³ad gruntowy
staj¹ siê jej w³asno�ci¹�. To samo dotyczy drzew i innych ro�lin zasa-
dzonych lub zasianych przez spó³dzielniê. A zatem przepis ten ponadto
statuuje dwa wyj¹tki od zasady superficies solo cedit, o której mowa
w art. 46, 48 i 191 k.c. Zgodnie z art. 83 § 2 projektu ustawy, �w razie
wyga�niêcia u¿ytkowania wk³adu gruntowego, dzia³ka na której znajduj¹
siê budynki lub urz¹dzenia bêd¹ce w³asno�ci¹ spó³dzielni, mo¿e byæ przez
spó³dzielniê przejêta na w³asno�æ za zap³at¹ warto�ci w chwili wyga�niê-
cia u¿ytkowania. Drzewa i inne ro�liny zasadzone lub zasiane przez
spó³dzielniê staj¹ siê w³asno�ci¹ w³a�ciciela gruntu.�5
Przekazuj¹c grunty rolne tytu³em wk³adu gruntowego rolniczej spó³-

dzielni produkcyjnej w u¿ytkowanie, cz³onek nadal pozostaje ich w³a�ci-
cielem.Ma zatemmo¿liwo�æ rozporz¹dzania przys³uguj¹cymmu prawem
w³asno�ci, zgodnie z art. 140 k.c. Jednak¿e prawo to podlega istotnym
ograniczeniom okre�lonym w przepisach art. 84-86 projektu ustawy. S¹
one nastêpuj¹ce:
1) zgodnie z art. 84 §1 projektu ustawy o zamierzonym przeniesieniu

w³asno�ci gruntu stanowi¹cego wk³ad na osobê niebêd¹c¹ cz³onkiem tej
samej spó³dzielni, cz³onek powinien uprzedziæ spó³dzielniê co najmniej na
dziewiêæ miesiêcy przed dokonaniem tej czynno�ci,
2) w razie odp³atnego przeniesienia w³asno�ci gruntu stanowi¹cego

wk³ad gruntowy, zgodnie z art. 84 § 2 zd. 1 projektu ustawy spó³dzielni
przys³uguje prawo pierwokupu.
Ograniczenia powy¿sze, zgodnie z art. 84 § 2 zd. 2 projektu ustawy,

nie dotycz¹wypadku przeniesieniaw³asno�ciwk³adu gruntowego na rzecz
innego cz³onka tej samej spó³dzielni, gdy¿ grunt stanowi¹cy wk³ad prze-
niesionynaw³asno�æ innego cz³onka tej samej spó³dzielni powiêkszawk³ad
nabywcy.

5 Bli¿ej H. C i o c h, H.W i t c z a k, Zasada superficies solo cedit w prawie polskim,
Rejent 1999, nr 5.
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Istotnym ograniczeniom podlega równie¿ mo¿liwo�æ wycofania ze
spó³dzielni wk³adów gruntowych. Uprawnienie powy¿sze przys³uguje
cz³onkom, by³ymcz³onkomoraz nastêpcomprawnymcz³onka, jak równie¿
osobom niebêd¹cym cz³onkami spó³dzielni, które za jej zgod¹ wnios³y
tytu³em wk³adów gruntowych nieruchomo�ci rolne stanowi¹ce ich w³a-
sno�æ. Zgodnie z art. 85 § 1 projektu ustawy, statut rolniczej spó³dzielni
produkcyjnej powinien obligatoryjnie okre�laæ:
1) zasady, termin wycofania wk³adu gruntowego w razie ustania

cz³onkostwa w spó³dzielni,
2) zasady czê�ciowego wycofania wk³adu gruntowego w czasie trwa-

nia cz³onkostwa,
3) zasady i sposób pokrywania kosztów zwi¹zanych z wycofaniem

wk³adu gruntowego.
Zgodnie z art. 85 § 2 projektu ustawy, cz³onek wycofuj¹cy swój wk³ad

gruntowy nie ma roszczenia o zwrot �tego samego gruntu, który wniós³�.
Tylko wyj¹tkowo mo¿e otrzymaæ ten sam grunt, który wniós³, je¿eli
wzglêdy racjonalnej gospodarki gruntami nie bêd¹ staæ temu na przeszko-
dzie. W zasadzie bêdzie wiêc móg³ ¿¹daæ otrzymania �gruntu równowa¿-
nego�, z uwzglêdnieniem interesów obu stron. W wypadku gdy wystê-
puje ró¿nica w obszarze lub warto�ci u¿ytkowej zwracanych gruntów,
zgodnie z art. 85 § 3 projektu ustawy powinno nast¹piæ rozliczenie tej
ró¿nicy wed³ug warto�ci z dnia zwrotu. Zasada powy¿sza odnosi siê tak¿e
odpowiednio do budynków i innych urz¹dzeñ stanowi¹cych wk³ad, przy
uwzglêdnieniu ich normalnego zu¿ycia na skutek u¿ytkowania zgodnego
z przeznaczeniem.
Zasady powy¿sze, zgodnie z art. 86 projektu ustawy, odnosz¹ siê

równie¿ do nastêpców prawnych cz³onka, jak równie¿ innych osób
wycofuj¹cych swój wk³ad gruntowy6.

6 Jak s³usznie zwraca uwagê A. Doliwa, spó³dzielnie rolnicze nie maj¹ obecnie mo¿-
liwo�ci nabywania gruntów rolnych od Skarbu Pañstwa na zasadzie u¿ytkowania, a ponadto
przys³uguj¹ce im to prawo, które by³o ustanowione na ich rzecz wcze�niej i wygas³o
automatycznie z dniem 30 czerwca 2000 r. Tym samym regulacje art. 271-279 k.c.
straci³y sens. Przepisy te powinny zostaæ uchylone; patrz A. D o l i w a, Prawo rzeczowe,
Warszawa 2004, s. 212 i nast.
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4. Wk³ady pieniê¿ne

Dla w³a�ciwego prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej niezbêdne jest
równie¿, aby cz³onek rolniczej spó³dzielni produkcyjnej przekaza³ jej tak¿e
budynki gospodarcze, inne urz¹dzenia trwa³e zwi¹zane z gruntem (ele-
wator, przechowalnia pasz, ch³odnia, suszarnia), inwentarz (maszyny
rolnicze, zwierzêta hodowlane, materia³ siewny, pasze dla zwierz¹t ho-
dowlanych), a wyj¹tkowo równie¿ posiadane �rodki finansowe. Zgodnie
z art. 88 § 1 projektu ustawy, �rodki te podlegaj¹ wycenie wed³ug stanu
na dzieñwniesienia.Wed³ug terminologii projektu ustawy s¹ one okre�lane
mianem wk³adów pieniê¿nych. Obowi¹zek wniesienia wk³adów ma
charakter statutowy. Wcze�niej obowi¹zuj¹ce ustawy spó³dzielcze okre-
�la³y te wk³ady mianem �innych wk³adów�, �wk³adów inwentarzowych�,
�wk³adów gotówkowych�7.
Wk³ady pieniê¿ne s¹ oprocentowane w wysoko�ci okre�lonej w sta-

tucie (art. 88 § 2 projektu ustawy). Maj¹ charakter zwrotny w wypadkach
i na zasadach w nim okre�lonych (art. 88 § 4 projektu ustawy). S¹ one
wyceniane wed³ug stanu z dnia wniesienia (art. 88 § 1 in fine projektu
ustawy), natomiast zwrot w gotówce nastêpuje nie wed³ug stanu wk³adu
z daty wniesienia, ale wed³ug warto�ci z daty dokonywania zwrotu.
W zwi¹zku z tym, ¿e wk³ady pieniê¿ne s¹ oprocentowane, dlatego te¿,
zgodnie z art. 88 § 3 projektu ustawy, �wyp³ata odsetek od wk³adu
pieniê¿nego ma charakter obligatoryjny i powinna nastêpowaæ w termi-
nach okre�lonych w statucie�. Jednak¿e strony mog¹ siê umówiæ, ¿e
nale¿ne odsetki zostan¹ zaliczone na powiêkszenie wk³adu pieniê¿nego
cz³onka.
W my�l art. 88 § 5 projektu ustawy statut mo¿e przewidywaæ:
1) powiêkszenie wk³adów pieniê¿nych z dochodu ogólnego oraz
2) wnoszenie nadobowi¹zkowych wk³adów pieniê¿nych. Do wk³a-

dów tych (nadobowi¹zkowych i powiêkszonych z dochodu ogólnego)
maj¹, zgodnie z art. 88 § 5 projektu ustawy, odpowiednio zastosowanie
zasady okre�lone w § 1-4 tego artyku³u. By³a o nich wcze�niej mowa.

7 Bli¿ej na temat tych wk³adów w �wietle obowi¹zuj¹cych przepisów K. P i e t r z y -
k o w s k i, Prawo spó³dzielcze, komentarz do zmienionych przepisów,Warszawa 1995, uw.
do art. 152-154a, s. 155-157.



46

Henryk Cioch

Do wszystkich wk³adów pieniê¿nych, zgodnie z art. 88 § 6 projektu
ustawy, ma ponadto odpowiednio zastosowanie art. 43 § 1 (cz³onek mo¿e
rozporz¹dzaæ swoim roszczeniem o zwrot wk³adów), art. 43 § 3 (obo-
wi¹zek uzupe³nienia wk³adów, w sytuacji gdy nastêpuje zmiana statutu
powoduj¹ca zwiêkszenie ich wysoko�ci) oraz art. 43 § 5 (statut mo¿e
przewidywaæ oprocentowanie wp³aconych wk³adów z nadwy¿ki bilan-
sowej). W tym ostatnim przypadku powinien okre�liæ podstawy ustalania
wysoko�ci oprocentowania i sposób jego wyp³aty.
Wydaje mi siê, ¿e statut b¹d� umowa mog¹ przewidywaæ, ¿e wnie-

sione pod postaci¹ wk³adów budynki, inne urz¹dzenia trwale z gruntem
zwi¹zane oraz inwentarz ¿ywy i martwy podlegaj¹ zwrotowi w naturze
po ustaniu cz³onkostwa. Niezbêdne jest wówczas okre�lenie sposobu
i wysoko�ci zap³aty czy wynagrodzenia z tytu³u korzystania (u¿ytkowa-
nia) z tych sk³adników maj¹tkowych cz³onka.

5. Praca i wynagrodzenie w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej

Praca jest jednocze�nie prawem i obowi¹zkiem cz³onków rolniczych
spó³dzielni produkcyjnych, wynikaj¹cym wprost ze stosunku cz³onko-
stwa.Obejmuje swymzakresemwszystkich cz³onkówzdolnych do �wiad-
czenia pracy, stosownie do ich mo¿liwo�ci oraz potrzeb spó³dzielni.
W zwi¹zku z tym, ¿e cz³onkowie rolniczych spó³dzielni produkcyjnych
objêci s¹ obowi¹zkiem �wiadczenia na jej rzecz pracy, dlatego te¿ pod-
staw¹ prawn¹ ich zatrudnienia nie jest umowa o pracê czy te¿ spó³dzielcza
umowa o pracê, ale tylko i wy³¹cznie cz³onkostwo.Artyku³ 89 § 1 projektu
ustawy stanowi, ¿e w razie wykluczenia cz³onka albo jego wykre�lenia,
prawo i obowi¹zek pracy w spó³dzielni ustaje z dniem dorêczenia mu
zawiadomienia o wykluczeniu lub wykre�leniu wraz z uzasadnieniem.
Prawo i obowi¹zek zatrudnienia nie obejmuje swym zakresem w po-

danym wy¿ej znaczeniu kandydatów na cz³onków � domowników. Spó³-
dzielnia mo¿e ich zatrudniaæ stosownie do swoich potrzeb i mo¿liwo�ci.
S¹ zatrudniani tak jak i inne osoby (niebêd¹ce cz³onkami, domownikami,
kandydatami), na podstawie stosunku pracy (umowy o pracê, umowy
o spó³dzielcz¹ umowê o pracê) lub innego stosunku prawnego (umowê
zlecenia, umowê o dzie³o). Zgodnie z art. 90 § 2 projektu ustawy, za
domownika cz³onka uwa¿a siê ka¿dego cz³onka jego rodziny, a tak¿e inne
osoby, które zamieszkuj¹ z nim wspólnie i prowadz¹ wspólne gospodar-
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stwo domowe. O pojêciu kandydata i jego statusie prawnym w rolniczej
spó³dzielni produkcyjnej by³a mowa we wcze�niejszych rozwa¿aniach.
Domownicy i inne osoby �wiadcz¹ce pracê (które nie s¹ cz³onkami ani
te¿ kandydatami) otrzymuj¹ za sw¹ pracê wynagrodzenie wed³ug zasad
dotycz¹cych cz³onków. Stanowi o tym expressis verbis art. 91 § 4 pro-
jektu ustawy. A zatem specyficzny system wynagradzania za pracê
�wiadczon¹ w spó³dzielni nie podlega zró¿nicowaniu. To samo dotyczy
ochrony wynagrodzenia oraz przedawnienia roszczeñ z tego tytu³u.
Mianowicie, zgodnie z art. 92 § 1 projektu ustawy, wynagrodzenie za
pracê cz³onka, domownika i kandydata podlega takiej samej ochronie, jak¹
prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika. Z kolei, jak stanowi przepis
art. 92 § 2 projektu ustawy, roszczenia cz³onka, domownika i kandydata
z tytu³u wykonywanej pracy przedawniaj¹ siê z up³ywem lat trzech od
dnia, w którym sta³y siê wymagalne.
System wynagradzania osób zatrudnionych w rolniczych spó³dziel-

niach produkcyjnych okre�laj¹ ogólnie przepisy art. 91 § 1, 2 i 3 projektu
ustawy. Ograniczaj¹ siê one jedynie do uregulowania dwóch sposobów
obliczania nak³adu pracy i wynagradzania osób �wiadcz¹cych pracê na
rzecz tej spó³dzielni. Pierwszy z nich przyjmuje jakomiernik nak³adu pracy
tzw. dniówkê obrachunkow¹. Zgodnie z art. 91 § 2 projektu ustawy,
�statut powinien okre�laæ jednostkê stanowi¹c¹ miernik oceny wk³adu
pracy cz³onków, czyli okre�laæ dniówkê obrachunkow¹�. Drugi sposób,
rzadziej stosowany, polega na ustaleniu w pieni¹dzach stawki za wyko-
nanie poszczególnych robót (system pracy akordowej). W systemie
dniówek obrachunkowych przyznaje siê za ka¿d¹ wykonywan¹ pracê
okre�lon¹ liczbê dniówek obrachunkowych. Suma dniówek danego roku
jest podstaw¹ do obliczenia wynagrodzenia (cz³onka, kandydata, domow-
nika, innego pracownika) za ten okres. Bie¿¹co spó³dzielnia wyp³aca im
zaliczki, które s¹ rozliczane raz w roku. Jak stanowi bowiem przepis art.
91 § 1 projektu ustawy, �cz³onkowie s¹ wynagradzani za pracê w formie
udzia³u w dochodzie podzielonym stosownie do wk³adu pracy�. Zasady
oceny wk³adu pracy, niezbêdne do okre�lenia udzia³u cz³onków w do-
chodzie podzielonym, zgodnie z art. 91 § 3 projektu ustawy, ustala walne
zgromadzenie, uwzglêdniaj¹c warunki pracy, potrzebne kwalifikacje oraz
odpowiedzialno�æ z tytu³u powierzonej funkcji. Ten nieco skomplikowany
system wynagradzania, obowi¹zuj¹cy w rolniczych spó³dzielniach pro-
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dukcyjnych, sprawdzi³ siê w praktyce, dlatego te¿ s³usznie projekt ustawy
nie wprowadza zmian w tym zakresie.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e poza wynagrodzeniem za pracê (zaliczki plus

udzia³ w dochodzie podzielnym) cz³onkowie spó³dzielni osi¹gaj¹ dodat-
kowe dochody z gospodarstw przyzagrodowych oraz wynagrodzenie za
korzystanieprzez spó³dzielniê zwk³adówgruntowych, pieniê¿nych i innych,
podlegaj¹cych oprocentowaniu.
Przepisy projektu ustawy przewiduj¹ (zachowuj¹) nadal pewne od-

stêpstwaod regu³ powszechnieobowi¹zuj¹cychwspó³dzielniachwzakresie
�wiadczeñ urlopowych, natomiast w zakresie �wiadczeñ zwi¹zanych
z okresem ci¹¿y oraz urodzeniem i wychowaniem obowi¹zuj¹ zasady
okre�lone w przepisach kodeksu pracy. Ponadto cz³onkowie spó³dzielni,
zgodnie z art. 94 § 1 projektu ustawy, pomimo uzyskania statusu emeryta
b¹d� rencisty zachowuje nadal prawa i obowi¹zki cz³onkowskie przewi-
dziane w statucie. Mog¹ wiêc uczestniczyæ, przyk³adowo, w obradach
walnego zgromadzenia z prawem do g³osowania. Jednak¿e, gdy nie s¹
obecni na walnym zgromadzeniu, to zgodnie z art. 94 § 2 projektu ustawy,
�nie wlicza siê ich do liczby cz³onków uprawnionych do dzia³u wwalnym
zgromadzeniu�. Jest to istotne przy okre�laniu kworum, które wtedy ulega
obni¿eniu.

6. Podzia³ dochodu rolniczej spó³dzielni produkcyjnej

Przepis art. 95 § 1 projektu ustawy okre�la pojêcie dochodu ogólnego
rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, natomiast przepisy art. 95 § 2-6 pre-
cyzuj¹ sposób i zasady jego podzia³u.
W my�l art. 95 § 1 zd. 1 projektu ustawy, �dochód ogólny spó³dzielni

stanowi ró¿nicê miêdzy przychodami uzyskanymi w danym roku obro-
towym a sum¹ kosztów pomniejszon¹ o straty nadzwyczajne i nale¿ne
podatki oraz powiêkszon¹ lub pomniejszon¹ o ró¿nicê warto�ci zapasów
miêdzy stanem na koniec roku obrotowego a stanem na pocz¹tek tego
roku.� Przy jego ustalaniu uwzglêdnia siê tak¿e obligatoryjnie udzia³
spó³dzielni w wyniku finansowym innych organizacji, których jest ona
cz³onkiem.
Obliczenia i podzia³u dochoduogólnego dokonujewalne zgromadzenie

w drodze uchwa³y (art. 95 § 2 projektu ustawy). Organ ten wydziela
z dochodu ogólnego dochód podzielny, podlegaj¹cy podzia³owi miêdzy
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cz³onków, domowników i kandydatów na cz³onków z tytu³u wykony-
wanej przez nich pracy. Jak stanowi expressis verbis przepis art. 95 § 3
zd. 2 projektu ustawy, �co najmniej 3% dochodu ogólnego przeznacza
siê na fundusz zasobowy�. Ponadto czê�æ dochodu ogólnego uchwa³¹
walnego zgromadzenia mo¿e byæ przeznaczona na powiêkszenie:
1) wk³adów pieniê¿nych,
2) udzia³ów cz³onkowskich,
3) zaspokojenia zbiorowych potrzeb cz³onków, domowników i kan-

dydatów lub ich �rodowiska oraz
d) na inne cele wskazane w tej uchwale.
Ponadto, zgodnie z art. 95 § 5 projektu ustawy, statut mo¿e upowa¿niæ

walne zgromadzenie do dokonywania odpisów z dochodu podzielnego na
rezerwê stabilizacji udzia³u w dochodzie cz³onków, domowników i kan-
dydatów w latach nastêpnych. W takim wypadku statut powinien okre-
�laæ zasady wykorzystywania tej rezerwy.
W my�l art. 95 § 6 projektu ustawy, podzia³ dochodu podzielnego

nastêpuje w ci¹gu miesi¹ca po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie
sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym dochód ten zosta³
osi¹gniêty. Na poczet udzia³u w dochodzie podzielnym spó³dzielnia mo¿e
wyp³acaæ zaliczki wed³ug zasad okre�lonych w statucie.

III. Spó³dzielnie kó³ek rolniczych i inne spó³dzielnie prowa-
dz¹ceprodukcjê roln¹

1.Spó³dzielnie te zosta³y uregulowanewprzepisach art. 96 i 97 projektu
ustawy. Przepis art. 96 § 1 tego¿ projektu okre�la w zd. 1 g³ówny,
ustawowy cel (przedmiot) dzia³alno�ci spó³dzielni kó³ek rolniczych. Ich
celem jest prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej, polegaj¹cej na �wiad-
czeniu us³ug dla rolników i �rodowiskwiejskich oraz przetwórstwop³odów
rolnych.Azatemobligatoryjna jest nie tylko dzia³alno�æ us³ugowa na rzecz
indywidualnych rolników i �rodowisk wiejskich, tak jak ma to miejsce
obecnie, ale równie¿ dzia³alno�æ w zakresie przetwórstwa p³odów rol-
nych. Ponadto statut mo¿e przewidywaæ mo¿liwo�æ prowadzenia przez
spó³dzielniê kó³ek rolniczych (dzia³alno�æ fakultatywna, statutowa) dzia-
³alno�ci gospodarczej, polegaj¹cej na prowadzeniu gospodarstwa rolnego
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oraz ka¿dej innej dowolnej dzia³alno�ci gospodarczej (np. dzia³alno�ci
handlowej w zakresie skupu p³odów rolnych).
Drug¹ istotn¹ cech¹ spó³dzielni kó³ek jest specyfika cz³onkostwa.

Mianowicie, cz³onkami spó³dzielni kó³ek rolniczych mog¹ byæ wy³¹cznie
kó³ka rolnicze (maj¹ one formê prawn¹ stowarzyszeñ, a nie spó³dzielni),
a tak¿e osoby fizyczne. Zasadê t¹ wyra¿a expressis verbis przepis art. 96
§ 2 projektu ustawy. Ponadto, zgodnie z art. 171 § 2 projektu ustawy,
w stosunku do tych spó³dzielni zadania zwi¹zku spó³dzielczego (rewizyj-
nego) wykonuje Krajowy Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji Rolni-
czych, dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 8 pa�dziernika 1982 r.
o spo³eczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz.
217, z 1997 r. Nr 121, poz. 769 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668).
W sytuacji gdy spó³dzielnia kó³ek rolniczych oprócz swojej g³ównej

dzia³alno�ci gospodarczej prowadzi gospodarstwo rolne, statut mo¿e
nak³adaæ na cz³onków, którzy s¹ w niej zatrudnieni i pracuj¹ w tym
gospodarstwie rolnym, obowi¹zek wniesienia przez nich wk³adów grun-
towych i pieniê¿nych. W takim przypadku, zgodnie z art. 97 § 1 projektu
ustawy, nale¿y do nich stosowaæ odpowiednio przepisy art. 80-88 pro-
jektu ustawy (o wk³adach gruntowych i pieniê¿nych w rolniczych spó³-
dzielniach produkcyjnych), a w zakresie ich zatrudniania i wynagradzania
za pracê � przepisy kodeksu pracy, chyba ¿e gospodarstwo rolne stanowi
wyodrêbnion¹ organizacyjnie jednostkê spó³dzielni kó³ek rolniczych,
sporz¹dzaj¹c¹ samodzielnie sprawozdania finansowe. W takim przypad-
ku, zgodnie z art. 97 § 2 projektu ustawy, �statut mo¿e stanowiæ, ¿e do
zatrudnienia i wynagradzania za pracê w tym gospodarstwie cz³onków
spó³dzielni wnosz¹cych wk³ady gruntowe oraz ich domowników i kan-
dydatów stosuje siê nie przepisy kodeksu pracy, ale odpowiednio przepisy
art. 89-94 projektu ustawy. S¹ one po�wiêcone pracy i wynagradzaniu
za pracê w rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych. Zosta³y wcze�niej
omówione.

2. Jak stanowi przepis art. 97 § 2 projektu ustawy, mo¿e siê zdarzyæ,
¿e inna spó³dzielnia, niebêd¹ca rolnicz¹ spó³dzielni¹ produkcyjn¹ ani te¿
spó³dzielni¹ kó³ek rolniczych (np. spó³dzielni¹ ogrodniczo-pszczelarsk¹,
spó³dzielni¹ zaopatrzenia i zbytu, spó³dzielni¹mleczarsk¹), prowadzi oprócz
swojej g³ównej dzia³alno�ci gospodarczej tak¿e gospodarstwo rolne (ho-
dowlane, sadownicze, ogrodnicze). Statut takiej spó³dzielni, analogicznie
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jak statut spó³dzielni kó³ek rolniczych, mo¿e nak³adaæ na cz³onków tej
spó³dzielni podobne obowi¹zki, o ile s¹ zatrudnieni w gospodarstwie
w zakresie:
1) obowi¹zku wniesienia wk³adów gruntowych i pieniê¿nych,
2) zatrudniania i wynagradzania na zasadach obowi¹zuj¹cych w rol-

niczych spó³dzielniach produkcyjnych.
Obowi¹zuj¹ wówczas, w powy¿szym zakresie, identyczne regulacje

jakw spó³dzielniach kó³ek rolniczych. Przepisy art. 80-94 projektu ustawy
stosuje siê odpowiednio.


