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Spó³dzielnie pracy w �wietle przygotowywanych
nowych regulacji prawnych

I. Spó³dzielnie pracy

1. Uwagi wstêpne

Sektor spó³dzielczo�ci pracy odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu spo³ecznym
naszego kraju, obejmuj¹c rozwijaj¹c¹ siê sferê us³ug spo³ecznych. Jest
on bardzo zró¿nicowany. Przyk³adowo, tygodnik �Polityka� ma formê
prawn¹ spó³dzielni pracy. W sferze lecznictwa ogólnego i specjalistycz-
nego funkcjonuje wiele ró¿nego rodzaju spó³dzielni pracy. Szczególne
znaczenie w aspekcie spo³ecznym posiadaj¹ spó³dzielnie inwalidzkie,
rêkodzie³a ludowego i artystycznego, spó³dzielnie socjalne, spó³dzielnie
studenckie. W ograniczonym zakresie sektor spó³dzielczo�ci pracy funk-
cjonuje w sferze produkcji, chocia¿ znane s¹ równie¿ prê¿nie nadal dzia-
³aj¹ce spó³dzielnie pracy tak¿e w tym sektorze.
Bior¹c pod uwagê, ¿e spó³dzielczo�æ inwalidzka czy spó³dzielczo�æ

ludowa jest szczególnie przydatna nie tylko w aspekcie dzia³alno�ci go-
spodarczej, ale g³ównie z przyczyn spo³ecznych, dlatego projekt ustawy
w przepisie art. 98 § 4 expressis verbis przyznaje tym spó³dzielniom pracy
status organizacji po¿ytku publicznego1. Oznacza to, ¿e status przys³u-

1 Bli¿ej odno�nie do przywilejów przys³uguj¹cych organizacjom po¿ytku publicznego
H. C i o c h, Organizacje po¿ytku publicznego i wolontariat � nowe regulacje prawne,
Rejent 2003, nr 10, s. 11 i nast. Ustawa z dnia 26 marca 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i wolontariacie nie wymienia wprost spó³dzielni inwalidzkich, spó³dzielni
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giwaæ bêdzie nie tylko fundacjom, stowarzyszeniom, organizacjom ko-
�cielnym i wyznaniowym, ale tak¿e tym spó³dzielniom pracy. Szkoda, ¿e
nie zosta³ przyznany spó³dzielniom studenckim oraz spó³dzielniom socjal-
nym, których dzia³alno�æ powinna byæ tak¿e wspierana przez pañstwo
w aspekcie prawnym i podatkowym.

2. Istota spó³dzielni pracy

Specyfikê spó³dzielni pracy, bez wzglêdu na ich typy i rodzaje, od-
zwierciedlaj¹ przepisy art. 98 § 1 i 99 § 1 projektu ustawy. Zgodnie z art.
98 § 1 projektu ustawy, celem ich jest prowadzenie wspólnej dzia³alno�ci
gospodarczej przez zatrudnionych w niej cz³onków. W my�l art. 99 § 1
projektu ustawy, spó³dzielnia i cz³onek maj¹ obowi¹zek pozostawania ze
sob¹ w stosunku zatrudnienia, a zatem przedmiotem dzia³alno�ci tych
spó³dzielni niemusibyæprowadzeniewspólnegoprzedsiêbiorstwawoparciu
o osobist¹ pracê cz³onków. Formu³ê tak¹ wcze�niej przyjmowa³ przepis
art. 181 ustawy � Prawo spó³dzielcze, uchylony z dniem 1 stycznia
1989 r. przez art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia³alno�ci
gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324), gdy¿ ogranicza³ dzia³alno�æ
gospodarcz¹ spó³dzielni pracy.W sferze us³ug spó³dzielnie pracy niemusz¹
prowadziæ wspólnego przedsiêbiorstwa2.
Poza wyj¹tkami okre�lonymi w ustawie, spó³dzielnia ma obowi¹zek

zatrudniaæ swych cz³onków, a cz³onkowie maj¹ prawo i obowi¹zek byæ
zatrudnionymi. Odmowa nawi¹zania takiego stosunku lub odmowa po-
zostawania w nim jest naruszeniem istotnych praw i obowi¹zków wy-
nikaj¹cych z cz³onkostwa. Z drugiej jednak strony, cz³onek ma prawo
do zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawodowych i osobi-
stych oraz aktualnych potrzeb i mo¿liwo�ci gospodarczych spó³dzielni.

rêkodzie³a artystycznego i ludowego oraz spó³dzielni uczniowskich jako organizacji po-
zarz¹dowych.Wydawaæ siêwiêcmo¿e, ¿e niemog¹ one uzyskaæ statusu organizacji po¿ytku
publicznego. Maj¹c powy¿sze na uwadze, przepisy projektu ustawy � Prawo spó³dzielcze
stanowi¹ expressis verbis, ¿eww. spó³dzielnie s¹ organizacjami po¿ytku publicznego.Ozna-
cza to, ¿e bêd¹mia³y do nich zastosowaniewprost przepisy ustawy o organizacjach po¿ytku
publicznego i o wolontariacie. Uwa¿am, ¿e status ten winny posiadaæ tak¿e spó³dzielnie
socjalne i spó³dzielnie studenckie.

2 Bli¿ej K. P i e t r z y k o w s k i, Prawo spó³dzielcze, Komentarz do zmienionych prze-
pisów, Warszawa 1995, s. 166, uw. do art. 181.
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Prawo zatrudnienia, bêd¹ce jednocze�nie obowi¹zkiem cz³onka spó³-
dzielni pracy, jest prawem podmiotowym, wynikaj¹cym wprost ze sto-
sunku cz³onkostwa. Specyfikê tego prawa, odzwierciedlaj¹c¹ szczególnie
mocn¹wiê� prawn¹ pomiêdzy spó³dzielni¹ pracy a jej cz³onkami, okre�laj¹
przepisy art. 100-119, po�wiêcone zasadom zatrudniania cz³onków spó³-
dzielni pracy. Tworz¹ one zamkniêt¹, odrêbn¹ od regulacji powszechnych,
a jednocze�nie kompleksow¹ regulacjê prawn¹ po�wiêcon¹ spó³dzielczej
umowie o pracê. Jak stanowi bowiem przepis art. 100 § 1 projektu
ustawy, stosunek pracy miêdzy spó³dzielni¹ a jej cz³onkiem nawi¹zuje siê
przez spó³dzielcz¹ umowê o pracê. Od zasady tej mog¹ byæ odstêpstwa.
Mianowicie, zgodnie z art. 116 § 1 projektu ustawy, �statut mo¿e prze-
widywaæ zatrudnienie wszystkich lub niektórych cz³onków nie na pod-
stawie spó³dzielczej umowy o pracê, lecz na podstawie umowy o pracê
nak³adcz¹, umowy zlecenia, umowy o dzie³o lub na innej podstawie, je¿eli
jest to uzasadnione rodzajem dzia³alno�ci spó³dzielni. Spó³dzielnia ma
obowi¹zek równomiernie rozdzielaæ pracê miêdzy tych cz³onków,
z uwzglêdnieniem ich kwalifikacji�3.
W spó³dzielniach pracy nie by³o i nie ma wyra�nego zakazu zatrud-

niania osób niebêd¹cych ich cz³onkami.Niezbêdne jest jednak zachowanie
w³a�ciwych proporcji, które powinny byæ okre�lone postanowieniami
statutu. Czêsto cz³onkowie spó³dzielni pracy nie maj¹ kwalifikacji specja-
listycznych, dlatego te¿ zatrudnienie na zasadach ogólnych osób niebê-
d¹cych cz³onkami jest po prostu konieczno�ci¹.

3. Szczególne rodzaje spó³dzielni pracy

Spó³dzielniami pracy szczególnego rodzaju s¹:
1) spó³dzielnie pracy inwalidów i niewidomych,
2) spó³dzielnie pracy rêkodzie³a artystycznego i ludowego,
3) spó³dzielnie socjalne.
Ad 1) Spó³dzielnie pracy inwalidów i niewidomych s¹ regulowane

w przepisie art. 98 § 2 projektu ustawy. Posiadaj¹ one nastêpuj¹ce cechy:

3 Zdaniem M. Gersdorfa, spó³dzielcza umowa o pracê jest swoist¹ instytucj¹ prawn¹
nale¿¹c¹ zarówno do dziedziny prawa spó³dzielczego, jak i prawa pracy. M. G e r s d o r f,
Wk³ad my�li prawniczej w kszta³cenie i realizacjê instytucji prawa spó³dzielczego w Polsce
Ludowej, [w:] My�l spó³dzielcza doby wspó³czesnej, Warszawa 1976, s. 152. Pogl¹d ten
zachowuje pe³n¹ aktualno�æ w �wietle obecnego i przysz³ego stanu prawnego.
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a) s¹ spó³dzielniami pracy,
b) prowadz¹ wspólne przedsiêbiorstwo spó³dzielni,
c) zatrudniaj¹ osoby niepe³nosprawne (inwalidów i niewidomych)

w proporcji okre�lonej w statucie w stosunku do osób niebêd¹cych in-
walidami,
d) poza prowadzeniem wspólnego przedsiêbiorstwa prowadz¹ ponad-

to zawodow¹ i spo³eczn¹ rehabilitacjê osób niepe³nosprawnych przez pracê
we wspólnym przedsiêbiorstwie spó³dzielni, dostosowan¹ do ich mo¿-
liwo�ci fizycznych, psychicznych i zdrowotnych oraz kwalifikacji zawo-
dowych i osobistych.
O ile spó³dzielnia pracy spe³nia ³¹cznie wskazane wy¿ej warunki, to,

po pierwsze, mo¿e u¿ywaæ firmy z dodatkiem �inwalidów�, �inwalidz-
twa�, �inwalidzkich� (zwi¹zek spó³dzielczy) lub �niewidomych�, podrugie,
zgodnie z art. 98 § 4 projektu ustawy, jest organizacj¹ po¿ytku publicznego
ex lege (bez potrzeby uzyskiwania dodatkowego wpisu w Krajowym
Rejestrze S¹dowym). A zatem spó³dzielnie te jako organizacje po¿ytku
publicznego maj¹ uprzywilejowany status prawnopodatkowy, jaki gwa-
rantuj¹ przepisy ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego i wolon-
tariacie (status ten uzyskuj¹, o ile ustawa w tym przedmiocie nie zostanie
zmieniona przez Sejm w procesie legislacyjnym).
Ad 2) O spó³dzielniach pracy rêkodzie³a ludowego i artystycznego

stanowi przepis art. 98 § 2 projektu ustawy. Ich celem �poza prowa-
dzeniemwspólnej dzia³alno�ci gospodarczej, polegaj¹cej niekoniecznie na
prowadzeniu wspólnego przedsiêbiorstwa� jest ponadto:
a) tworzenie nowych i kultywowanie tradycyjnych warto�ci kultury

materialnej oraz
b) organizowanie i rozwijanie rêkodzie³a ludowego i artystycznego,

sztuki i przemys³u artystycznego.
Spó³dzielnie te po spe³nieniu warunków, o których mowa w przepisie

art. 98 § 2 projektu ustawy, uzyskuj¹ ex lege status organizacji po¿ytku
publicznego. Stanowi o tym expressis verbis art. 98 § 4 projektu ustawy.
Ad 3) Ju¿ w trakcie pracy Zespo³u Ekspertów nad projektem nowej

ustawy � Prawo spó³dzielcze, po raz kolejny zosta³a znowelizowana usta-
wa � Prawo spó³dzielcze z 1982 r.4 przez dodanie art. 203a, b, c i d.

4 Spó³dzielnie socjalne s¹ regulowane przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta doda³a do ustawy z dnia 16
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By³a ju¿ o nich mowa wcze�niej. Spó³dzielnie socjalne mog¹ byæ doto-
wane z bud¿etu, s¹ tworzone przez bezrobotnych i niepe³nosprawnych
w liczbie co najmniej 10 osób. Nie maj¹ jednak, nies³usznie, statusu or-
ganizacji po¿ytku publicznego, chocia¿ korzystaj¹ z szeregu przywilejów
prawnych i podatkowych. Mog¹ przekszta³ciæ siê w spó³dzielniê inwa-
lidzk¹ i uzyskaæ ten status na podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia.

4. Kandydaci na cz³onków

Uzyskanie statusu pe³noprawnego cz³onka spó³dzielni pracy mo¿e byæ
poprzedzone odbyciem sta¿u kandydackiego. Instytucjê kandydatów
reguluje przepis art. 118 § 1, 2 i 3 projektu ustawy. Regulacje te s¹ zbli¿one
do regulacji analogicznych, wystêpuj¹cych równie¿ w rolniczych spó³-
dzielniach produkcyjnych. Instytucja sta¿u kandydackiego w spó³dziel-
niach pracy ma charakter statutowy (fakultatywny). Zgodnie z art. 118
§ 1 projektu ustawy, statut spó³dzielni mo¿e uzale¿niæ przyjêcie w poczet
cz³onków od odbycia kandydackiego. W takim wypadku wskazuje organ
uprawniony do przyjmowania kandydatów i okre�la czas trwania okresu
kandydackiego. W okresie sta¿u, w my�l art. 118 § 3 projektu ustawy,
kandydatom mog¹ przys³ugiwaæ okre�lone w statucie prawa i obowi¹zki
cz³onków spó³dzielni, zwyj¹tkiemobowi¹zkuwnoszenia udzia³ów i wk³a-
dów. Czas trwania sta¿u z regu³y nie przekracza 12miesiêcy, gdy¿ zgodnie
z art. 118 § 2 zd. 1 projektu ustawy, do kandydatów-cz³onków stosuje
siê odpowiednio przepisy kodeksu pracy, dotycz¹ce osób zatrudnionych
na podstawie umowy o pracê zawart¹ na czas okre�lony. Wokresie sta¿u
kandydackiego stosunek pracy miêdzy spó³dzielni¹ a kandydatem zatrud-
nionym na podstawie umowy o pracê zawart¹ na czas okre�lony mo¿e
zostaæ rozwi¹zany wcze�niej, z zachowaniem terminów i zasad przewi-

wrze�nia 1992 r. � Prawo spó³dzielcze art. 203a, b, c i d, w których uregulowa³a zasady
tworzenia spó³dzielni socjalnych, przedmiot ich dzia³alno�ci i zasady likwidacji. Spó³dziel-
nie te, podobnie jak spó³dzielnie inwalidów i niewidomych, s¹ odmian¹ spó³dzielni pracy.
Niemaj¹ jednak, cowydaje siê byæ niezrozumia³e, statusu organizacji po¿ytku publicznego.
S¹ tworzone przez bezrobotnych i niepe³nosprawnychw liczbie co najmniej 10 osób.Mog¹
byæ dotowane ze �rodków publicznych. Spó³dzielnie inwalidzkie maj¹ mo¿liwo�æ prze-
kszta³cenia siê na podstawie uchwa³ywalnego zgromadzeniaw spó³dzielniê socjaln¹; bli¿ej
H. C i o c h, Spó³dzielnie szczebla podstawowegow �wietle zamierzonych nowych regulacji
prawnych, Rejent 2004, nr 9, s. 9-19.
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dzianych w przepisach kodeksu pracy o rozwi¹zaniu umowy zawartej
na czas nieokre�lony.
Przed zakoñczeniem okresu (sta¿u) kandydackiego organ wskazany

w statucie (z regu³y ten sam, który zatrudnia kandydatów) obowi¹zany
jest podj¹æ decyzjê odno�nie do przyjêcia kandydata w poczet cz³onków
spó³dzielni pracy. Nie mo¿na zaaprobowaæ pogl¹du, ¿e po up³ywie sta¿u
kandydackiego nastêpuje automatycznie nawi¹zanie stosunku cz³onko-
stwa z kandydatem, chocia¿by z tej przyczyny, ¿e cz³onkowie s¹ zatrud-
niani na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê, a kandydaci na pod-
stawie umowyo pracê zawieran¹ na czas okre�lony.Kandydatomponadto,
zgodnie z art. 118§3projektu ustawy,mog¹przys³ugiwaæ tylko iwy³¹cznie
niektóre, okre�lone w statucie, prawa i obowi¹zki cz³onków spó³dzielni,
z wyj¹tkiem obowi¹zku wnoszenia udzia³ów i wk³adów.
Niew¹tpliwie obowi¹zek odbycia sta¿u kandydackiego nie obejmuje

za³o¿ycieli spó³dzielni pracy, jak równie¿ pracowników spó³dzielni pracy,
którzy byli zatrudnieni w niej na podstawie umów o pracê zawartych na
czas nieokre�lony, a którzy ubiegaj¹ siê o przyjêcie w poczet cz³onków.
Wydaje siê, ¿e obowi¹zek odbycia sta¿u kandydackiego, zgodnie z art.
117 projektu ustawy, nie dotyczy tak¿e osób fizycznych prowadz¹cych
naw³asny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹, które pozostaj¹ ze spó³dziel-
ni¹ w sta³ych stosunkach gospodarczych. O ile chc¹ one zostaæ cz³on-
kami takiej spó³dzielni, to jej statut powinien sprecyzowaæ warunki, jakie
powinni spe³niæ, aby uzyskaæ cz³onkostwo, oraz okre�liæ prawa i obo-
wi¹zki. Obowi¹zek odbycia tego sta¿u niew¹tpliwie nie dotyczy równie¿
dyrektora przedsiêbiorstwa spó³dzielni pracy, gdy¿ wy³¹cza tak¹ mo¿li-
wo�æ wprost przepis art. 119 projektu ustawy, który stanowi, ¿e prze-
pisów niniejszego dzia³u (w tym art. 118 projektu ustawy) nie stosuje siê
do stosunku zatrudnienia dyrektora przedsiêbiorstwa spó³dzielni.

II. Spó³dzielczy stosunek pracy

1. Istota

Stosunek pracymiêdzy spó³dzielni¹ a jej cz³onkiem, zgodnie z art. 100
§ 1 projektu ustawy, nawi¹zuje siê przez spó³dzielcz¹ umowê o pracê.
Stosunek pracy nie jest elementem sk³adowym stosunku prawnego, jakim
jest cz³onkostwo w spó³dzielni pracy, chocia¿ niew¹tpliwie wystêpuje
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szczególna pomiêdzy nimi wiê�. Elementem cz³onkostwa jest prawo
i obowi¹zek cz³onka nawi¹zania stosunku pracy oraz odpowiadaj¹cy im
jednocze�nie obowi¹zek spó³dzielni nawi¹zania tego stosunku. Z punktu
widzenia cz³onka, prawo i obowi¹zek nawi¹zania stosunku pracy mo¿na
ujmowaæ jako prawo podmiotowe o charakterze potencjalnym, wynika-
j¹ce wprost ze stosunku cz³onkostwa. Ulega ono konkretyzacji, prze-
kszta³caj¹c siê w roszczenie, którego adresatem jest spó³dzielnia, w chwili
gdy cz³onek ¿¹da zatrudnienia stosownie do swoich kwalifikacji zawo-
dowych i osobistych, a spó³dzielniama takie potrzeby imo¿liwo�ci.A zatem
odmiennie ni¿ w rolniczych spó³dzielniach produkcyjnych � stosunek
pracy jest odrêbnym od cz³onkostwa stosunkiem prawnym. Wi¹¿e siê
on �ci�le z cz³onkostwem, ale dla jego powstania niezbêdne jest dodat-
kowe zachowanie siê zarówno ze strony spó³dzielni, jak i cz³onka, wy-
ra¿aj¹ce siê w zawarciu spó³dzielczej umowy o pracê (zasada) lub innej
umowy o charakterze cywilnoprawnym, stanowi¹cej podstawê zatrud-
nienia cz³onka (wyj¹tek).

2. Nawi¹zanie stosunku pracy

Spó³dzielczy stosunek pracy powinien zostaæ nawi¹zany wy³¹cznie
z cz³onkiem spó³dzielni pracy. Nie zostaje on nawi¹zany automatycznie
z chwil¹ powstania stosunku cz³onkostwa, które czêsto poprzedza sta¿
kandydacki. Osoby nie bêd¹ce cz³onkami s¹ zatrudniani na podstawie
umów o pracê i s¹ pracownikami spó³dzielni pracy w rozumieniu kodeksu
pracy. Specyfik¹ spó³dzielczego stosunku pracy jest obowi¹zek w d¹¿eniu
do jego nawi¹zania, wynikaj¹cy wprost z przepisu ustawy. Obowi¹zek
ten jest na³o¿ony zarówno na spó³dzielniê, jak i na cz³onka. Nienawi¹zanie
go mo¿e powodowaæ zastosowanie okre�lonych sankcji prawnych za-
równo w stosunku do spó³dzielni, jak i w stosunku do jej cz³onka. Jak
stanowi expressis verbis przepis art. 100 § 3 projektu ustawy, �w razie
nienawi¹zania stosunku pracy zwiny spó³dzielni, cz³onekmo¿e dochodziæ
przez ca³y czas trwania cz³onkostwa zawarcia spó³dzielczej umowyo pracê.
Niezale¿nie od tego mo¿e on, w ci¹gu roku od dnia powstania cz³onko-
stwa, dochodziæ odszkodowania wed³ug przepisów prawa cywilnego.�
Z kolei, zgodnie z art. 109 § 1 pkt 1 projektu ustawy, �spó³dzielnia mo¿e
wykre�liæ cz³onka ze spó³dzielni, gdy nie jest on zatrudniony w niej przez
okres d³u¿szy ni¿ jeden rok z przyczyn niezawinionych przez spó³dziel-
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niê.� Przepisy wskazane wy¿ej potwierdzaj¹ tezê, ¿e prawo do nawi¹zania
stosunku pracy ma charakter prawa podmiotowego cz³onka i spó³dzielni.
Jego naruszenie wywo³uje okre�lone, zró¿nicowane skutki prawne (rosz-
czenie odszkodowawcze, wykre�lenie). Roszczenie o zawarcie spó³dziel-
czej umowy o pracê, a ponadto roszczenie o odszkodowanie mo¿e byæ
dochodzone na drodze s¹dowej, bez konieczno�ci wyczerpania drogi
postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego, które nie ma ju¿ charakteru
obligatoryjnego. Roszczenia te mog¹ byæ dochodzone (staj¹ siê wyma-
galne) od momentu, gdy spó³dzielnia ze swej winy odmówi³a nawi¹zania
z cz³onkiem stosunku pracy.

Stosunek pracy powinien trwaæ tak d³ugo, jak d³ugo istnieje stosunek
cz³onkostwa. Tre�æ stosunku cz³onkostwa jest zawsze jednakowa dla
wszystkich cz³onków spó³dzielni pracy, natomiast zró¿nicowaniu podlega
tre�æ stosunków pracy. Z cz³onkami mog¹ byæ zawierane spó³dzielcze
umowy o pracê na czas okre�lony lub na czas nieokre�lony. Te pierwsze
mog¹ byæ, zgodnie z art. 100 § 2 zd. 2 projektu ustawy, zawierane
wielokrotnie, nie przekszta³caj¹c siê w umowy na czas nieokre�lony. Tre�æ
umowy uzale¿niona jest od rodzaju pracy, czasu, warunków jej wyko-
nywania, kwalifikacji zawodowych i osobistych cz³onka oraz aktualnych
potrzeb i mo¿liwo�ci gospodarczych spó³dzielni. Statut mo¿e przewidy-
waæ zatrudnienie wszystkich cz³onków na podstawie spó³dzielczej umo-
wy o pracê. Od tej regu³y, zgodnie z art. 116 § 1 projektu ustawy, mo¿e
wprowadzaæ odstêpstwa. Nie mo¿na zatem przyj¹æ, ¿e ka¿demu cz³on-
kowi przys³uguje roszczenie o zawarcie z nimspó³dzielczej umowyo pracê.
Niektórzy cz³onkowie b¹d� okre�lone grupy cz³onków spó³dzielni pracy
bêd¹ mog³y byæ, w oparciu o statut, zatrudniane na podstawie umów
cywilnoprawnych. Stanowi o tym expressis verbis przepis art. 116 § 1
projektu ustawy. Zgodnie z jego tre�ci¹, �statut mo¿e przewidywaæ za-
trudnienie wszystkich lub niektórych cz³onków nie na podstawie spó³-
dzielczej umowy o pracê, lecz na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹,
umowy zlecenia, umowy o dzie³o lub na innej podstawie, je¿eli jest to
uzasadnione rodzajemdzia³alno�ci spó³dzielni. Spó³dzielniamaobowi¹zek
równomiernie rozdzielaæ pracê miêdzy tych cz³onków, z uwzglêdnieniem
lub kwalifikacji.�
Projekt ustawy nie przewiduje szczególnej formy dla nawi¹zania sto-

sunku pracy. Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu pracy, ka¿da umowa o pracê
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(spó³dzielcza umowa o pracê, umowa o pracê nak³adcz¹ i inne cywil-
noprawne umowy) powinna byæ zawarta w formie pisemnej.

3. Wynagrodzenie za pracê

Zgodnie z art. 101 § 1 projektu ustawy, za pracê w spó³dzielni cz³onek
otrzymuje wynagrodzenie, na które sk³ada siê:
a) wynagrodzenie bie¿¹ce i
b) odpowiedni do wk³adu pracy udzia³ w czê�ci nadwy¿ki bilansowej

przeznaczonej do podzia³u miêdzy cz³onków, zgodnie z zasadami okre-
�lonymi w statucie.
Wynagrodzenie bie¿¹ce jest okre�lane wed³ug ogólnych zasad wyna-

gradzania za pracê. Stanowi ono wierzytelno�æ cz³onka, której mo¿e
dochodziæ od spó³dzielni, bez wzglêdu na jej kondycjê finansow¹. Mo¿e
obowi¹zywaæ system wynagradzania dniówkowego, akordowego czy te¿
prowizyjnego.
Udzia³ w czê�ci nadwy¿ki bilansowej jest zmiennym sk³adnikiem

wynagrodzenia. Jest ona wyp³acana wówczas, gdy spó³dzielnia w danym
roku obrachunkowym osi¹gnie nadwy¿kê bilansow¹.
Pomimo istotnych ró¿nic te dwa sk³adniki wynagrodzenia, zgodnie

z art. 101 § 2 projektu ustawy, korzystaj¹ z tej samej ochrony, jak¹ prawo
zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

4. Zmiana warunków pracy lub wynagrodzenia

Problematykê tê reguluje przepis art. 102 i 103 projektu ustawy. Do
zmiany warunków pracy lub p³acy mo¿e doj�æ w zasadzie w drodze
wypowiedzenia wy³¹cznie w dwóch sytuacjach wskazanych w art. 102
§ 1 pkt 1 i 2 projektu ustawy. Wypowiedzenie warunków pracy lub p³acy
(wypowiedzenie zmieniaj¹ce) jest mo¿liwe:
a) gdy jest uzasadnione potrzebami gospodarczymi lub organizacyj-

nymi spó³dzielni, a w szczególno�ci dostosowaniem siê spó³dzielni do
zmienionych warunków rynkowych, utrzymaniem rentowno�ci dzia³al-
no�ci spó³dzielni, wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, likwi-
dacj¹ dzia³u pracy, w którym cz³onek jest zatrudniony, likwidacj¹ zajmo-
wanego przez niego stanowiska pracy albo konieczno�ci¹ zatrudnienia na
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danym stanowisku osoby o wy¿szych lub specjalnych kwalifikacjach
b¹d�
b) w wypadku utraty przez cz³onka zdolno�ci do wykonywania

dotychczasowej pracy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim, albo nieza-
winionej przez niego utraty uprawnieñ do jej wykonywania.
Projekt ustawy nie przewiduje szczególnego okresu wypowiedzenia

dotychczasowych warunków pracy lub p³acy w odniesieniu do spó³dziel-
czych umów o pracê. Wchodz¹ wiêc tu ogólne przepisy przewidziane
w kodeksie pracy. Tezê powy¿sz¹ potwierdza przepis art. 105 projektu
ustawy, odnosz¹cy siê co prawda do rozwi¹zania spó³dzielczej umowy
o pracê, z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
Aby wypowiedzenie zmieniaj¹ce dotychczasowe warunki pracy albo

p³acy by³o skuteczne, nowe zaproponowane warunki pracy lub p³acy
powinny odpowiadaæ kwalifikacjom cz³onka i mo¿liwo�ciom gospodar-
czym spó³dzielni. Ponadto, zgodnie z art. 102 § 3 projektu ustawy, �je¿eli
warunki gospodarcze i finansowe spó³dzielni na to zezwalaj¹, spó³dzielnia
powinna zorganizowaæ szkolenie albo udzieliæ cz³onkowi urlopu bezp³at-
nego lub czê�ciowych zwolnieñ od pracy i pomocy finansowej, w celu
umo¿liwienia mu uzyskania nowych kwalifikacji niezbêdnych do zatrud-
nienia w spó³dzielni na innym stanowisku pracy.�
Wyj¹tkowow spó³dzielniach pracy mo¿liwe bêdzie dokonanie zmiany

warunków pracy lub p³acy na mniej korzystne, bez konieczno�ci doko-
naniawypowiedzeniazmieniaj¹cego.Mianowicie, zgodniezart. 103projektu
ustawy, �[w] razie gospodarczej konieczno�ci, w celu zapewnienia pracy
wszystkim cz³onkom spó³dzielni, rada mo¿e swoj¹ uchwa³¹ skróciæ
równomiernie czas pracy i zmniejszyæ odpowiedniowynagrodzenie cz³on-
ków bez wypowiedzenia warunków pracy i p³acy, na czas okre�lony
w uchwale, nie d³u¿szy jednak ni¿ sze�æ miesiêcy. Skrócenie czasu pracy
i zmniejszenie wynagrodzenia powinno dotyczyæ co najmniej jednego
dzia³u pracy lub wszystkich cz³onków spó³dzielni wykonuj¹cych pracê
tego samego rodzaju.� Warunki okre�lone w tym przepisie musz¹ zostaæ
spe³nione ³¹cznie.
O�wiadczenie woli spó³dzielni o wypowiedzeniu warunków pracy lub

p³acy powinno byæ z³o¿one w formie pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci,
z podaniem przyczyny uzasadniaj¹cej takie wypowiedzenie.
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W wypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia cz³onkowi warunków
pracy i p³acy s³u¿¹ mu roszczenia okre�lone w art. 107 § 2 projektu
ustawy (roszczenie o ustalenie bezskuteczno�ci dokonanego wypowie-
dzenia, wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, gdy odmówi³
przyjêcia nowych warunków b¹d� �wiadczy³ pracê na warunkach mniej
korzystnych). Nale¿y te¿ mieæ na uwadze przepis art. 107 § 1 projektu
ustawy. Zgodnie z jego tre�ci¹, po ustaniu przyczyn, które uzasadnia³y
wypowiedzenie zmieniaj¹ce, spó³dzielnia ma obowi¹zek przywróciæ wa-
runki pracy lub p³acy, które by³y dla cz³onka bardziej korzystne.

5. Rozwi¹zanie spó³dzielczego stosunku pracy

Spó³dzielczy stosunek pracy jest �ci�le zwi¹zany z cz³onkostwem.
Ustanie cz³onkostwa poci¹ga wiêc za sob¹ wyga�niêcie stosunku pracy.
Zasadê powy¿sz¹ wyra¿a przepis art. 104 § 1 zd. 1 projektu ustawy, który
stanowi, ¿e spó³dzielcza umowa o pracê wygasa z ustaniem cz³onkostwa.
Ponadto spó³dzielcza umowa o pracê wygasa w wypadkach, w których
przepisy prawa pracy przewiduj¹ wyga�niêcie umowy o pracê z mocy
samego prawa. Od zasady, ¿e spó³dzielcza umowa o pracê wygasa
z ustaniem cz³onkostwa, przepis art. 104 § 1 zd. 2 projektu ustawy wpro-
wadza istotny wyj¹tek. Mianowicie, w wypadku wykluczenia lub wy-
kre�lenia cz³onka ze spó³dzielni, spó³dzielcza umowa o pracê wygasa
z dniem dorêczenia cz³onkowi zawiadomienia o wykluczeniu lub wykre-
�leniu, z uzasadnieniem. Istnieje jednak problem w kwestii skuteczno�ci
uchwa³yowykluczeniub¹d�wykre�leniu cz³onka spó³dzielni pracy.Wydaje
siê, ¿e na zasadzie wyj¹tku od zmienionej w projekcie ustawy zasady,
uchwa³y powy¿sze s¹ skuteczne z chwil¹ ich podjêcia. Za przyjêciem
takiego stanowiska przemawia miêdzy innymi tre�æ art. 104 § 1 zd. 2
projektu ustawy.
Z uwagi na obowi¹zuj¹c¹ zasadê, ¿e spó³dzielnia i cz³onek maj¹ obo-

wi¹zek pozostawania ze sob¹ w stosunku zatrudnienia (art. 99 § 1 projektu
ustawy), rozwi¹zanie tego stosunku w trakcie trwania cz³onkostwa po-
winno byæ w zasadzie niedopuszczalne. Zasadê powy¿sz¹ wyra¿a expres-
sis verbis art. 104 § 2 zd. 1 projektu ustawy. Od zasady tej istniej¹ jednak
odstêpstwa okre�lone na zasadzie zamkniêtej listy w przepisie:
a) art. 104 § 2 zd. 2 projektu ustawy oraz
b) art. 105 § 1 i 2 projektu ustawy.
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Wmy�l tych przepisów, rozwi¹zanie spó³dzielczej umowy o pracê jest
dopuszczalne w nastêpuj¹cych sytuacjach:
1) w wypadku wypowiedzenia zmieniaj¹cego, gdy cz³onek odmówi

nowych (mniej korzystnych od dotychczasowych) warunków pracy lub
p³acy,
2) w wypadku rozwi¹zania spó³dzielczej umowy o pracê na mocy

porozumienia stron, przy jednoczesnym wystêpowaniu cz³onka ze spó³-
dzielni,
3) w wypadku zmniejszenia na podstawie uchwa³y rady spó³dzielni

stanu zatrudnienia podyktowanego gospodarcz¹ konieczno�ci¹,
4) w wypadku osi¹gniêcia przez cz³onka wieku i okresu zatrudnienia

uprawniaj¹cego go do ubiegania siê o emeryturê oraz
5) w wypadku rozwi¹zania umowy o pracê bez wypowiedzenia

wy³¹cznie z przyczyn uzasadniaj¹cych, zgodnie z kodeksem pracy, takie
rozwi¹zanie umowy o pracê, bez winy pracownika.
Specyfika rozwi¹zania z cz³onkiemspó³dzielczej umowyopracê polega

tak¿e na tym, ¿e o�wiadczenie spó³dzielni w tym przedmiocie powinno
byæ z³o¿one w formie pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci, z podaniem
przyczyny uzasadniaj¹cej wypowiedzenie (art. 106 projektu stawy).
Ponadto, zgodnie z art. 107 § 1 projektu ustawy, �po ustaniu przyczyn,
które uzasadnia³y wypowiedzenie, cz³onek i spó³dzielnia s¹ obowi¹zani
ponownie zawrzeæ spó³dzielcz¹ umowê o pracê.� W przypadku narusze-
nia tego obowi¹zku przez spó³dzielniê, cz³onkowi przys³uguje, wmy�l art.
107 § 2 projektu ustawy, roszczenie o nawi¹zanie spó³dzielczej umowy
o pracê, odpowiadaj¹c¹ aktualnym mo¿liwo�ciom gospodarczym spó³-
dzielni oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Za podstawê
obliczenia jegowysoko�ci przyjmuje siêwynagrodzenie ustalone dla nowo
podjêtej pracy.
Rozwi¹zanie spó³dzielczej umowy o pracê bez wypowiedzenia jest

mo¿liwe tylko i wy³¹cznie z przyczyn uzasadniaj¹cych, zgodnie z kodek-
sem pracy, takie rozwi¹zanie umowy o pracê, bez winy pracownika.
Stanowi o tym expressis verbis art. 105 § 2 projektu ustawy. Równie¿
w tym przypadku niezbêdne jest zachowanie formy pisemnej zastrze¿onej
pod rygorem niewa¿no�ci oraz podanie przyczyny uzasadniaj¹cej rozwi¹-
zanie spó³dzielczej umowy o pracê w tym trybie. Naruszenie wskazanych
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warunków uprawnia do analogicznych roszczeñ jak przy rozwi¹zaniu
spó³dzielczej umowy o pracê wypowiedzeniem.
Umowa ta mo¿e w ka¿dym czasie zostaæ rozwi¹zana na mocy po-

rozumienia stron, przy jednoczesnym wyst¹pieniu cz³onka ze spó³dzielni.
Stanowi o tym expressis verbis przepis art. 104 § 2 zd. 2 projektu ustawy.
Rozwi¹zanie spó³dzielczej umowyopracêw spó³dzielni pracy,wktórej

dzia³a zwi¹zek zawodowy, wymaga jego pisemnej opinii, o której mowa
w art. 38 kodeksu pracy, chyba ¿e nastêpuje ono za porozumieniem stron.
Opinia ta jest wymagana tak¿e, zgodnie z art. 110 § 1 projektu ustawy,
w wypadku wykre�lenia lub wykluczenia cz³onka. Wymóg uzyskania
opinii zwi¹zków zawodowych nie dotyczy jednak spó³dzielni pracy po-
stawionych w stan likwidacji lub upad³o�ci.
W przypadku naruszenia przez spó³dzielniê przepisów art. 102 § 1 lub

§ 2, art. 105, art. 106, albo art. 110, cz³onkowi, zgodnie z art. 111 § 1-4
projektu ustawy, przys³uguje roszczenie o orzeczenie bezskuteczno�ci
wypowiedzenia spó³dzielczej umowy o pracê lub jej warunków, a je¿eli
spó³dzielcza umowa o pracê uleg³a rozwi¹zaniu, przys³uguje roszczenie
o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach. Ponadto cz³onkowi
spó³dzielni, który podj¹³ pracê w wyniku przywrócenia do pracy, przy-
s³ugujewynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie d³u¿szy jednak
ni¿ sze�æ miesiêcy. Wynagrodzenie oblicza siê na podstawie przeciêtnego
wynagrodzenia bie¿¹cego z ostatnich trzechmiesiêcy oraz odpowiedniego
udzia³u w czê�ci nadwy¿ki bilansowej. Przepis art. 111 § 2 stosuje siê
odpowiednio do cz³onka spó³dzielni, który po wypowiedzeniu mu wa-
runków pracy lub p³acy z naruszeniem art. 102 §1 lub §2 albo art. 106
przyst¹pi³ do pracy na warunkach okre�lonych w tym wypowiedzeniu.
Wreszcie, zgodnie z art. 111 § 4, wwypadku naruszenia przez spó³dzielniê
przepisów wymienionych w § 1, cz³onkowi, który nie dochodzi roszczenia
o orzeczenie bezskuteczno�ci wypowiedzenia lub rozwi¹zania spó³dzielczej
umowy o pracê, albo wypowiedzenia jej warunków, lecz wypowiedzia³
cz³onkostwo w terminie statutowym, przys³uguje odszkodowanie w wy-
soko�ci sze�ciomiesiêcznego wynagrodzenia, obliczonego wed³ug zasad
okre�lonych w § 2.
Nale¿y te¿ podkre�liæ, ¿e na podstawie art. 112projektu ustawyprzepisy

art. 102, 105, 106 i 110 nie wy³¹czaj¹ stosowania korzystniejszych dla
cz³onków spó³dzielni przepisów prawa pracy, zakazuj¹cych lub ograni-
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czaj¹cych wypowiedzenie umowy o pracê, wypowiedzenie warunków
pracy lub p³acy albo jej rozwi¹zanie bez wypowiedzenia.

6. Wykre�lenie i wykluczenie cz³onka spó³dzielni pracy

Przepis art. 108 projektu ustawy reguluje instytucjê wykluczenia,
natomiast przepis art. 109 instytucjêwykre�lenia cz³onka spó³dzielni pracy
z listy cz³onków.
W my�l art. 108 § 1 pkt 1 i 2 projektu ustawy, wykluczenie jest

mo¿liwe tylko w dwóch wypadkach:
a) z przyczyn uzasadniaj¹cych, zgodnie z przepisami prawa pracy,

rozwi¹zanie umowy o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika b¹d�
b)w razie ciê¿kiego naruszenia obowi¹zkówcz³onkowskich lub umy�l-

nego dzia³ania na szkodê spó³dzielni.
W tym drugim wypadku chodzi o przyczyny wykluczenia, wskazane

ogólnie w przepisie art. 13 § 2 zd. 1 projektu ustawy. W my�l art. 108
§ 4 projektu ustawy, wykluczenie cz³onka, który by³ zatrudniony na
podstawie spó³dzielczej umowy o pracê, poci¹ga za sob¹ skutki, jakie
przepisy prawa pracy wi¹¿¹ z rozwi¹zaniem przez pracodawcê umowy
o pracê bez wypowiedzenia, z winy pracownika.
Zgodnie z art. 109 § 1 projektu ustawy, wykre�lenie cz³onka ze

spó³dzielni mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w wypadku, gdy:
1) cz³onek nie jest zatrudniony w spó³dzielni przez okres d³u¿szy ni¿

jeden rok z przyczyn niezawinionych przez spó³dzielniê,
2) cz³onek utraci³ w znacznym stopniu lub ca³kowicie zdolno�æ do

pracy, a spó³dzielnia nie mo¿e zatrudniæ go na stanowisku odpowiada-
j¹cym jego ograniczonej zdolno�ci do pracy,
3) cz³onek utraci³ pe³n¹ lub ograniczon¹ zdolno�æ do czynno�ci praw-

nych, a statut nie przewiduje cz³onkostwa osób nie maj¹cych takiej zdol-
no�ci.
W wypadku gdy cz³onek jest zatrudniony w spó³dzielni, a jego

wykre�lenie nast¹pi³o z przyczyn okre�lonych w § 1 pkt 2 lub pkt 3,
spó³dzielczaumowaopracêwygasa zup³ywemprzewidzianegowkodeksie
pracy okresu wypowiedzenia umowy o pracê. Okres ten liczy siê od dnia
dorêczenia cz³onkowi zawiadomienia o jego wykre�leniu, z uzasadnie-
niem.
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Zgodnie z art. 113 § 1 projektu ustawy, cz³onkowi spó³dzielni zatrud-
nionemu na podstawie spó³dzielczej umowy o pracê, którego spó³dzielnia
wykluczy³a lub wykre�li³a z naruszeniem przepisów art. 108-110, przy-
s³uguj¹ roszczenia przewidziane w przepisach art. 111 § 1 i 2 lub, je¿eli
jest to dla cz³onka korzystniejsze, w przepisach prawa pracy, dotycz¹cych
uprawnienia w razie niezgodnego z prawem rozwi¹zania przez pracodaw-
cê umowy o pracê bez wypowiedzenia.
W my�l art. 113 § 2 projektu ustawy, roszczeñ, o których mowa

w § 1, cz³onek mo¿e dochodziæ tylko ³¹cznie z wniesieniem powództwa
o uchylenie uchwa³y o wykluczeniu lub wykre�leniu. Jednak¿e, gdy
wykluczenie lub wykre�lenie by³o uzasadnione, lecz nast¹pi³o z narusze-
niem art. 108 § 3 lub art. 110, powództwo cz³onka o uchylenie uchwa³y
o wykluczeniu albo o wykre�leniu i o przywrócenie do pracy mo¿e byæ
oddalone, o ile dalsze pozostawanie cz³onka w spó³dzielni nie da³oby siê
pogodziæ z dobrymi obyczajami.
Zgodnie z art. 113 § 4 projektu ustawy, cz³onkowi spó³dzielni, który

mimo bezzasadnego wykluczenia lub wykre�lenia nie dochodzi przywró-
cenia cz³onkostwa i przywrócenia do pracy, przys³uguje odszkodowanie
okre�lone w art. 111 § 4.
Przepis art. 114 reguluje postêpowaniew sprawachouchylenie uchwa³y

rady lub walnego zgromadzenia o wykluczeniu lub wykre�leniu cz³onka
oraz roszczenia z tego tytu³u, okre�lone w art. 111 i art. 113 § 1 i 4 projektu
ustawy. W my�l art. 114 § 1 zd. 2 projektu ustawy, postêpowanie w tym
zakresie toczy siê zgodnie z przepisami k.p.c. o postêpowaniu w spra-
wach z zakresu prawa pracy. Jest to odrêbna, szczególna regulacja, bardziej
korzystna od regulacji ogólnych.
W my�l art. 114 § 2 projektu ustawy, termin do wszczêcia przez

cz³onka spó³dzielni postêpowania przed s¹dem w sprawach dotycz¹cych
wypowiedzenia spó³dzielczej umowy o pracê, warunków pracy i p³acy,
rozwi¹zania oraz odmowy nawi¹zania umowy, wynosi czterna�cie dni
i liczysiêoddniadorêczeniacz³onkowipisemnegozawiadomieniao o�wiad-
czeniu spó³dzielni w tych sprawach wraz z uzasadnieniem.
W przypadku wniesienia przez cz³onka odwo³ania w postêpowaniu

wewn¹trzspó³dzielczym, termin okre�lony w § 2 biegnie od dnia dorê-
czenia cz³onkowi zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale organu
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odwo³awczego lub od up³ywu terminu okre�lonego w statucie do podjêcia
uchwa³y przez ten organ.
Regulacje dotycz¹ce spó³dzielczej umowy o pracê s¹ bardzo obszerne.

Gdyby siê jednak okaza³o, ¿e nie s¹ one kompletne, wówczas, zgodnie
z art. 115 projektu ustawy, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym
dziale do spó³dzielczej umowy o pracê stosuje siê odpowiednio przepisy
prawa pracy, z wyj¹tkiem przepisów kodeksu pracy o zawieraniu umów
o pracê na okres próbny oraz przepisów o stosunkach pracy na podstawie
powo³ania, wyboru i mianowania.

7. Zatrudnienie osób niebêd¹cych cz³onkami

O zasadach zatrudniania kandydatów wspomina³em we wcze�niej-
szych rozwa¿aniach, omawiaj¹c instytucjê kandydata, któr¹ reguluje przepis
art. 118 projektu ustawy.
W spó³dzielniach pracy statutymog¹ przewidywaæ zatrudnienie cz³on-

ków na podstawie innych umów cywilnoprawnych (art. 116 projektu
ustawy) b¹d� przewidywaæ, ¿e ich cz³onkami mog¹ byæ osoby fizyczne,
prowadz¹ce na w³asny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹ (art. 117 pro-
jektu ustawy).
Zgodnie z art. 116 § 1, statut mo¿e przewidywaæ zatrudnienie wszyst-

kich lub niektórych cz³onków nie na podstawie spó³dzielczej umowy
o pracê, lecz na podstawie umowy o pracê nak³adcz¹, umowy zlecenia,
umowyo dzie³o lub na innej podstawie, je¿eli jest to uzasadnione rodzajem
dzia³alno�ci spó³dzielni. Spó³dzielniamaobowi¹zek równomiernie rozdzie-
laæ pracê miêdzy cz³onków, z uwzglêdnieniem lub kwalifikacji.
Do cz³onków tych stosuje siê odpowiednio przepisy art. 99 § 1, art.

100 § 2 i 3, art. 101 i art. 104 § 1 projektu ustawy. Stanowi o tym expressis
verbis przepis art. 116 § 2 projektu ustawy.
W sprawach nieuregulowanych w § 1-3 art. 116, projektu ustawy

stosuje siê w zakresie wypowiedzenia umowy o pracê nak³adcz¹, jej
rozwi¹zania bez wypowiedzenia lub wyga�niêcia odpowiednio przepisy
prawa pracy dotycz¹ce umowy o pracê. W pozosta³ym zakresie stosuje
siê przepisy tego prawa, dotycz¹ce umowy o pracê nak³adcz¹.
Ponadto, w my�l art. 116 § 5, statut powinien okre�laæ szczegó³owo

prawa i obowi¹zki cz³onków, o których mowa w § 1, oraz przyczyny
uzasadniaj¹ce ich wykluczenie lub wykre�lenie.
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Gdy statut przewiduje, ¿e cz³onkami mog¹ byæ tak¿e osoby fizyczne
prowadz¹ce na w³asny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹, które pozostaj¹
ze spó³dzielni¹ w sta³ych stosunkach gospodarczych, wówczas powinien
okre�laæ warunki, jakie powinni spe³niaæ ci cz³onkowie oraz okre�laæ ich
prawa i obowi¹zki.
A zatem przy zatrudnianiu kandydatów, cz³onków prowadz¹cych na

w³asny rachunek dzia³alno�æ gospodarcz¹ oraz cz³onków zatrudnionych
na podstawie umów cywilnych, projekt proponuje wyczerpuj¹ce uregu-
lowanie pozostawiæ regulacjom statutowym. Przepisy art. 116, 117 i 118
projektu ustawy zawieraj¹ jedynie wytyczne w tym zakresie, inaczej ni¿
ma to miejsce w odniesieniu do spó³dzielczej umowy o pracê. Równie¿
ta regulacja, pomimo ¿e jest a¿ tak bardzo rozbudowana, nie ma cha-
rakteru regulacji pe³nej, czemudajewyraz przepis art. 115 projektu ustawy.


