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Zwi¹zki spó³dzielcze i Krajowa Rada Spó³dzielcza
w wietle projektu ustawy  Prawo spó³dzielcze
I. Wprowadzenie

1. Organizacje spó³dzielcze s¹ spó³dzielniami osób prawnych. Ich cz³onkami mog¹ byæ wy³¹cznie osoby prawne typu spó³dzielnia szczebla
podstawowego1. Problematyka tych organizacji jest uregulowana w przepisach dzia³u I i II tytu³u IV projektu ustawy2. Dzia³ I (art. 141-145)
dotyczy zwi¹zków spó³dzielczych, natomiast dzia³ II (art. 146-158) zawiera
regulacje powiêcone Krajowej Radzie Spó³dzielczej.
1
Problematyka spó³dzielni szczebla podstawowego zosta³a omówiona przez H. Ciocha
w artykule, który zosta³ opublikowany w Rejencie nr 9.
2
Projekt nowej ustawy  Prawo spó³dzielcze, opracowany przez Zespó³ Ekspertów
powo³anych przez Prezydenta RP A. Kwaniewskiego, po jego zaopiniowaniu przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹, zostanie z³o¿ony do Sejmu. Uwa¿am, ¿e zostanie zaopiniowany
pozytywnie, gdy¿ w pracach Zespo³u Ekspertów uczestniczy³ prezes KRS J. Jankowski,
doradca KRS dr W. Jastrzêbski, szef zespo³u radców prawnych KRS J. Urbañski oraz
przedstawiciel Krajowej Spó³dzielczej Kasy Oszczêdnociowo-Kredytowej dr A. Jedliñski.
Ponadto w listopadzie 2004 r. odbêdzie siê Kongres Spó³dzielczoci Mieszkaniowej, który,
mam nadziejê, ¿e równie¿ pozytywnie odniesie siê do projektu nowego prawa spó³dzielczego i nie zahamuje, tak jak to bywa³o w przesz³oci, procesu legislacyjnego. Istniej¹cy
stan prawny w zakresie spó³dzielczoci kompromituje nasz kraj, bêd¹cy pe³noprawnym
cz³onkiem Unii Europejskiej, gdy¿ nadal obowi¹zuje ustawa  Prawo spó³dzielcze z dnia
16 wrzenia 1982 r., ustawa z okresu stanu wojennego, która by³a dotychczas oko³o
trzydziestu razy nowelizowana.

22

Zwi¹zki spó³dzielcze i Krajowa Rada Spó³dzielcza...

Gdy chodzi o zwi¹zki spó³dzielcze, to nie mo¿na podzieliæ ich na dwie
grupy, a mianowicie: 1) zwi¹zki rewizyjne i 2) zwi¹zki gospodarcze.
Przepisy projektu ustawy zawieraj¹ uregulowania odnosz¹ce siê wy³¹cznie do zwi¹zków spó³dzielczych o funkcjach rewizyjnych. Nie reguluj¹ natomiast zwi¹zków gospodarczych, co oznacza, ¿e nie bêd¹ mog³y
byæ tworzone, a zatem funkcjonowaæ.
Na wstêpie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przynale¿noæ do zwi¹zków spó³dzielczych ma charakter dobrowolny. Zasada powy¿sza obowi¹zuje, z tym
jednak zastrze¿eniem, ¿e w wypadku, gdy spó³dzielnia nie jest cz³onkiem
zwi¹zku spó³dzielczego, wówczas wykonywanie zadañ w zakresie lustracji oraz innych zadañ przewidzianych w ustawie o spó³dzielniach i innych
ustawach przys³uguje w stosunku do takiej spó³dzielni Krajowej Radzie
Spó³dzielczej (art. 148 § 2 projektu ustawy), tak wiêc przynale¿noæ do
zwi¹zków spó³dzielczych nie jest wiêc w pe³ni dobrowolna3. Zwi¹zki te
s¹ tworzone z inicjatywy spó³dzielni szczebla podstawowego. Je¿eli jest
ich kilka w danej bran¿y, to spó³dzielnia szczebla podstawowego decyduje
zupe³nie dobrowolnie o przynale¿noci do jednego z nich. Mo¿e tak¿e
wyst¹piæ z jednego zwi¹zku spó³dzielczego i przyst¹piæ do innego.
De lege lata zadania zwi¹zków spó³dzielczych wykonuj¹ w stosunku do:
a) spó³dzielni kó³ek rolniczych  Krajowy Zwi¹zek Rolników, Kó³ek i Organizacji
Rolniczych, dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 8 padziernika 1982 r. o spo³ecznozawodowych organizacjach rolników (Dz.U. Nr 32, poz. 217, z 1997 r. Nr 121, poz. 769
i z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
b) spó³dzielni rzemielniczych  Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego, dzia³aj¹cy na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiole (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 oraz
z 2003 r. Nr 137, poz. 1304),
c) spó³dzielczych kas oszczêdnociowo-kredytowych  Krajowa Spó³dzielcza Kasa
Oszczêdnociowo-Kredytowa, dzia³aj¹ca na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r.
o spó³dzielczych kasach oszczêdnociowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2
z pón. zm. Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 101,
poz. 1178, z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081, z 2002 r. Nr 169, poz. 241,
poz. 2074 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623 i Nr 146, poz. 1546).
Przynale¿noæ do tych organizacji, pe³ni¹cych jednoczenie funkcjê zwi¹zków spó³dzielczych, jest równie¿ dobrowolna, chocia¿ zosta³y utworzone na podstawie przepisów
ustawy, a nie z inicjatywy swoich cz³onków (oddolnie, jak pozosta³e zwi¹zki spó³dzielcze,
które de lege lata czêsto zamiennie u¿ywaj¹ nazwy zwi¹zki lustracyjne, zwi¹zki rewizyjne). Z chwil¹ wejcia w ¿ycie nowej ustawy dotychczasowe zwi¹zki rewizyjne, zwi¹zki
lustracyjne stan¹ siê ex lege zwi¹zkami spó³dzielczymi. Stanowi o tym expressis verbis
art. 171 § 1 projektu ustawy.
3
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W wypadku gdy nie jest jednak cz³onkiem ¿adnego ze zwi¹zków spó³dzielczych, wówczas zwi¹zkiem spó³dzielczym dla takiej spó³dzielni jest
Krajowa Rada Spó³dzielcza. Przynale¿noæ do Krajowej Rady Spó³dzielczej wszystkich zarejestrowanych spó³dzielni w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zwi¹zków spó³dzielczych jest wiêc obligatoryjna. Przepis art. 146
§ 2 projektu ustawy jednoznacznie stanowi, ¿e w Krajowej Radzie Spó³dzielczej zrzeszaj¹ siê wszystkie spó³dzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr spó³dzielni oraz wszystkich zwi¹zków spó³dzielczych prowadzony jest przez Krajowy Rejestr S¹dowy. Przepis art. 142
§ 2 projektu ustawy wyranie stanowi, ¿e zwi¹zki spó³dzielcze uzyskuj¹
osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do Krajowego Rejestru S¹dowego.
Jedynie Krajowa Rada Spó³dzielcza, na mocy art. 158 § 1 projektu ustawy,
podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez S¹d Okrêgowy w Warszawie po stwierdzeniu, ¿e statut, na podstawie którego prowadzi dzia³alnoæ, b¹d jego zmiany s¹ zgodne z prawem. Krajowa Rada Spó³dzielcza posiada osobowoæ prawn¹ z mocy ustawy. Przepis art. 147 § 2
projektu ustawy stanowi bowiem, ¿e [k]rajowa Rada Spó³dzielcza ma
osobowoæ prawn¹. A zatem wpis do rejestru nie ma charakteru konstytutywnego, tak jak wpisy do Krajowego Rejestru S¹dowego zwi¹zków
spó³dzielczych. Statut Krajowej Rady Spó³dzielczej, po stwierdzeniu przez
S¹d Okrêgowy w Warszawie jego zgodnoci z prawem (nastêpuje to
w postêpowaniu nieprocesowym), jest og³aszany w Monitorze Spó³dzielczym (art. 158 § 2 projektu ustawy).

2. Zwi¹zki spó³dzielcze s¹ osobami prawnymi typu korporacyjnego,
dzia³aj¹cymi w interesie swoich cz³onków, którymi s¹ spó³dzielnie szczebla podstawowego. Nie maj¹ one uprawnieñ lustracyjnych. Gdy chodzi
o cz³onkostwo w Krajowej Radzie Spó³dzielczej, to jej cz³onkami s¹ wszystkie
spó³dzielnie i zwi¹zki spó³dzielcze. Krajowa Rada Spó³dzielcza jest tak¿e
osob¹ prawn¹ typu korporacyjnego, ale cz³onkostwo w niej ma charakter
obligatoryjny.
Zwi¹zki spó³dzielcze w zasadzie nie bêd¹ mog³y prowadziæ ¿adnej
dzia³alnoci gospodarczej. Ich w³aciwoæ (zadania) okrela art. 141 § 4
projektu ustawy. Jest to:
1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spó³dzielni;
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2) reprezentowanie interesów zrzeszonych spó³dzielni wobec organów administracji pañstwowej, organów samorz¹du terytorialnego oraz
innych instytucji i organizacji;
3) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych w dziedzinach dotycz¹cych dzia³alnoci zrzeszonych spó³dzielni;
4) prowadzenie na rzecz spó³dzielni dzia³alnoci instrukta¿owej, doradczej, kulturalno-owiatowej, szkoleniowej, wydawniczej i informacyjnej;
5) reprezentowanie zrzeszonych spó³dzielni za granic¹;
6) inicjowanie i rozwijanie wspó³pracy miêdzy spó³dzielniami oraz
wspó³dzia³anie z placówkami naukowo-badawczymi;
7) promowanie dzia³alnoci spó³dzielni i instytucji z nimi wspó³dzia³aj¹cych;
8) wykonywanie innych zadañ przewidzianych w ustawie i w statucie
zwi¹zku.
Zakres zadañ Krajowej Rady Spó³dzielczej zosta³ okrelony natomiast
w przepisie art. 148 § 1 projektu ustawy, który stanowi, ¿e Krajowa Rada
Spó³dzielcza:
1) reprezentuje polski ruch spó³dzielczy w kraju i zagranic¹;
2) wspó³dzia³a z organami administracji pañstwowej i organami samorz¹du terytorialnego w sprawach dotycz¹cych spó³dzielczoci, w szczególnoci opiniuje projekty ustaw i przepisów wykonawczych do ustaw
oraz przedstawia wnioski dotycz¹ce tworzenia warunków sprzyjaj¹cych
rozwojowi spó³dzielczoci w Polsce;
3) wspó³pracuje z Miêdzynarodowym Zwi¹zkiem Spó³dzielczym i z
innymi zagranicznymi organizacjami spó³dzielczymi;
4) wspó³pracuje ze zwi¹zkami spó³dzielczymi oraz z ogólnokrajowymi
organizacjami samorz¹du gospodarczego i rolniczego w Polsce;
5) promuje i popularyzuje spó³dzielczoæ oraz zapewnia spó³dzielniom
i zwi¹zkom spó³dzielczym pomoc w ich statutowej dzia³alnoci;
6) prowadzi dzia³alnoæ lustracyjn¹ i doradcz¹ na rzecz spó³dzielni
i zwi¹zków spó³dzielczych w zakresie okrelonym w ustawie;
7) inicjuje, wspiera i nadzoruje dzia³alnoæ spó³dzielni uczniowskich;
8) inicjuje, podejmuje i wspiera dzia³ania na rzecz wspó³pracy miêdzy
spó³dzielniami i zwi¹zkami spó³dzielczymi;
9) prowadzi dzia³alnoæ szkoleniow¹;
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10) okrela zakres szkolenia dla cz³onków rad i zarz¹dów spó³dzielni;
11) wydaje Monitor Spó³dzielczy;
12) prowadzi w zakresie problematyki spó³dzielczej dzia³alnoæ naukowo-badawcz¹ i wydawnicz¹;
13) prowadzi mediacje w sporach miêdzy spó³dzielniami oraz miêdzy
spó³dzielniami a zwi¹zkami;
14) wykonuje inne zadania przewidziane w niniejszej ustawie, innych
ustawach i w statucie.
Wród tych zadañ enumeratywnie, okrelonych w powy¿szych przepisach, brak jest w zasadzie zadañ o celach wy³¹cznie gospodarczych.
Ponadto zwi¹zki spó³dzielcze oraz Krajowa Rada Spó³dzielcza nie maj¹,
w odniesieniu do swoich cz³onków, w zasadzie ¿adnych istotnych uprawnieñ w³adczych. Co prawda brak jest w projekcie ustawy przepisu, który
wyranie stanowi, ¿e statut zwi¹zku nie mo¿e zastrzegaæ dla swoich
w³adz uprawnieñ stanowi¹cych i nadzorczych wobec zrzeszonych spó³dzielni, z wyj¹tkiem okrelonych w ustawie. Od zasady powy¿szej,
nieokrelonej expressis verbis, istniej¹ nieliczne odstêpstwa enumeratywnie
okrelone w projekcie ustawy o spó³dzielniach. Najwa¿niejsze z nich
wyra¿one jest w art. 59 § 1 pkt 5 projektu ustawy (z³o¿enie wniosku
o postawieniu spó³dzielni w stan likwidacji) oraz w art. 24 § 2 pkt 3
(zwo³ywanie nadzwyczajnych walnych zgromadzeñ).
Zwi¹zki spó³dzielcze i Krajowa Rada Spó³dzielcza nie maj¹ ¿adnych
uprawnieñ w³adczych w stosunku do organów spó³dzielni bêd¹cych ich
cz³onkami.
Nie maj¹ prawa uchylania, zawieszania ani te¿ zaskar¿ania uchwa³
podejmowanych przez organy (w³adze) ustawowe i statutowe swoich
cz³onków, nie maj¹ tak¿e uprawnieñ quasi-legislacyjnych.
Na gruncie ustawy z 1961 r.4 centralne zwi¹zki spó³dzielcze (odpowiednik zwi¹zków rewizyjnych) mia³y mo¿liwoæ odwo³ywania i zawieszania cz³onków zarz¹du i rad spó³dzielni. Zarówno Naczelna Rada
4
Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach (Dz.U. Nr 12, poz.
61 z pón. zm.) by³a drug¹ polsk¹ ustaw¹ spó³dzielcz¹. Uchyli³a ona pierwsz¹ ustawê z dnia
29 padziernika 1920 r. o spó³dzielniach (Dz.U. z 1950 r. Nr 25, poz. 232) oraz dwie
ustawy spó³dzielcze z okresu stalinowskiego, które w praktyce zawiesi³y stosowanie ustawy
z 1920 r. o spó³dzielniach i by³y przyczyn¹ wykluczenia naszego kraju z Miêdzynarodowego Zwi¹zku Spó³dzielczego, a mianowicie: 1) ustawê z dnia 21 maja 1948 r. o Central-
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Spó³dzielcza (odpowiednik Krajowej Rady Spó³dzielczej), jak równie¿
centralne zwi¹zki spó³dzielcze mog³y za porednictwem swoich w³adz
(zarz¹du, rady) podejmowaæ uchwa³y, które wi¹za³y nie tylko spó³dzielnie,
ale tak¿e ich organy, a nawet, w wyj¹tkowych wypadkach, tak¿e cz³onków tych spó³dzielni. Ponadto centralne zwi¹zki spó³dzielcze ustala³y tzw.
zasady statutowe, z którymi musia³y pozostawaæ w pe³nej zgodnoci
statuty spó³dzielni oraz wydawa³y tzw. owiadczenia o celowoci zak³adania spó³dzielni, stanowi¹ce swoist¹ koncesjê (zgodê), uzyskanie której
niezbêdne by³o do za³o¿enia spó³dzielni oraz zmiany statutu.
Wreszcie, centralne zwi¹zki spó³dzielcze w ramach tzw. zleconych
zadañ mog³y bezporednio realizowaæ okrelone zadania przekazywane
im bezporednio przez administracjê pañstwow¹. W tym zakresie by³y
one agend¹ pañstwa (by³ okres w latach 70-tych, ¿e prezesi dwóch
wa¿nych centralnych zwi¹zków spó³dzielczych w randze sekretarzy stanu
zasiadali w Radzie Ministrów). Te uprawnienia w zasadzie zosta³y ju¿
wyeliminowane przez ustawê z 1982 r.  Prawo spó³dzielcze5. Negatywny
stosunek spó³dzielców i spó³dzielni, zw³aszcza do centralnych zwi¹zków
spó³dzielczych, spowodowa³, ¿e w 1990 r. wszystkie zwi¹zki spó³dzielcze, w tym oczywicie tak¿e zwi¹zki centralne, zosta³y postawione w mocy
ustawy w stan likwidacji, a spó³dzielniom zabroniono ustawowo tworzenia jakichkolwiek zwi¹zków spó³dzielczych6. Zakaz zrzeszania siê obowi¹zywa³ a¿ do 30 lipca 1991 r. Trybuna³ Konstytucyjny s³usznie wównym Zwi¹zku Spó³dzielczym i centralach spó³dzielni (Dz.U. z 1948 r. Nr 30, poz. 199)
oraz 2) ustawê z dnia 21 maja 1948 r. o centralach spó³dzielczo-pañstwowych (Dz.U. Nr
30, poz. 200).
5
Ustawa  Prawo spó³dzielcze z dnia 16 wrzenia 1982 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 188,
poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) jest trzeci¹ polsk¹ ustaw¹ spó³dzielcz¹. By³a
dotychczas oko³o 30 razy nowelizowana. Ma zostaæ zast¹piona przez omawiany projekt
opracowany przez Zespó³ Ekspertów powo³any przez Prezydenta RP A. Kwaniewskiego.
Ogólne za³o¿enia tego projektu omówi³em w artykule Podstawowe za³o¿enia nowego
prawa spó³dzielczego, Rejent 2004, nr 8.
6
Ustawa z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i dzia³alnoci spó³dzielczoci (Dz.U. Nr 6, poz. 36 z pón. zm.). Mo¿liwoæ ponownego zrzeszania siê spó³dzielni
w zwi¹zkach rewizyjnych powsta³a na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o waloryzacji udzia³ów cz³onkowskich w spó³dzielniach i zmianie niektórych ustaw
(Dz.U. Nr 83, poz. 373), zmieniaj¹c¹, a w zasadzie uchylaj¹c¹ skompromitowan¹ wyrokiem Trybuna³u Konstytucyjnego ustawê z dnia 20 stycznia 1990 r. Jak s³usznie zauwa¿a
K. P i e t r z y k o w s k i, Prawo spó³dzielcze  Komentarz do zmienionych przepisów,
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czas uzna³, ¿e zakaz tworzenia zwi¹zków spó³dzielczych stanowi³ istotne
naruszenie ówczesnej Konstytucji, a konkretnie  zasady swobodnego
zrzeszania siê. Znowelizowana w 1994 r. ustawa  Prawo spó³dzielcze
umo¿liwi³a ponowne, lecz na nowych zasadach, tworzenie tych zwi¹zków7. Zasady przyjête w noweli z 1994 r. zosta³y w zasadzie prawie
w pe³nym zakresie recypowane w projekcie ustawy o spó³dzielniach.

3. Je¿eli chodzi o Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹ (na gruncie ustawy
z 1961 r. by³a to Naczelna Rada Spó³dzielcza, na gruncie ustawy z 1982 r.
by³a to, jak obecnie, Krajowa Rada Spó³dzielcza), to organizacja ta straci³a
niew¹tpliwie swoj¹ pozycjê jak¹ posiada³a na gruncie ustawy z 1961 r.
By³a wówczas organizacj¹ o istotnych kompetencjach w³adczych i normatywnych, reprezentuj¹c¹ ca³y ruch spó³dzielczy w kraju i poza granicami. Ustawa z 1982 r. os³abi³a jej pozycjê prawn¹. Ustawa z 1990 r.,
która likwidowa³a zwi¹zki spó³dzielcze, nie zlikwidowa³a jednak tej organizacji. Dokona³a jednak dalszego jej os³abienia. Dalsze os³abienie spowodowa³a równie¿ nowelizacja ustawy z 1994 r., przewiduj¹c w art. 258,
¿e najwy¿szym organem samorz¹du spó³dzielczego jest Kongres Spó³Warszawa 1995, s. 213 o likwidacji zwi¹zków spó³dzielczych przes¹dzono w postanowieniach okr¹g³ego sto³u, w których zapowiedziano ustawow¹ likwidacjê struktur spó³dzielczych dla zapewnienia spó³dzielniom prawa do swobodnego zrzeszania siê. Chodzi³o
o likwidacjê monopolistycznych struktur i praktyk monopolistycznych. W istocie przyczyny likwidacji zwi¹zków spó³dzielczych mia³y charakter polityczny i przede wszystkim
ekonomiczny. Nast¹pi³o uw³aszczenie kosztem spó³dzielni bêd¹cych cz³onkami zwi¹zków spó³dzielczych, które w nastêpstwie likwidacji zwi¹zków spó³dzielczych niewiele b¹d
nic nie otrzyma³y. Koniecznoæ likwidacji zwi¹zków spó³dzielczych potwierdzi³ te¿  co
nale¿y uznaæ za zjawisko kompromituj¹ce spó³dzielczoæ polsk¹  Kongres Polskiej Spó³dzielczoci, który odby³ siê w Warszawie w dniach 15 i 16 grudnia 1989 r.
7
Ustawa z dnia 7 lipca 1991 r. o zmianie ustawy  Prawo spó³dzielcze oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288). Ustawa ta zakaza³a tworzenia spó³dzielczych zwi¹zków gospodarczych. Wed³ug jej za³o¿eñ, nowe zwi¹zki spó³dzielcze powinny byæ zwi¹zkami rewizyjnymi (lustracyjnymi). Mo¿na przyj¹æ tezê, ¿e ustawa ta,
nawi¹zuj¹ca do ustawy z 1920 r., przyjê³a now¹ formu³ê zwi¹zków spó³dzielczych jako
wy³¹cznie zwi¹zków rewizyjnych. Projekt ustawy nie odstêpuje, s³usznie, od tej koncepcji.
Jak s³usznie zauwa¿a K. P i e t r z y k o w s k i, Prawo spó³dzielcze..., s. 3, g³ówn¹ przyczyn¹
niepodpisania ustawy przez Prezydenta RP L. Wa³êsê by³a przyjêta w niej, kompromituj¹ca polsk¹ spó³dzielczoæ, koncepcja Pañstwowej Rady Spó³dzielczej. A zatem spór
o koncepcjê Rady Spó³dzielczej stan¹³ na przeszkodzie wejciu w ¿ycie tej naprawdê z³ej
ustawy spó³dzielczej.
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dzielczoci zwo³ywany co cztery lata, natomiast Krajowa Rada Spó³dzielcza, w wietle art. 259 ustawy, by³a tylko naczelnym organem samorz¹du
spó³dzielczego.
De lege lata projekt ustawy przywraca pozycjê Krajowej Rady Spó³dzielczej, jak¹ posiada³a na gruncie wszystkich trzech poprzednio obowi¹zuj¹cych ustaw. Jak stanowi przepis art. 146 § 1 projektu ustawy,
[k]rajowa Rada Spó³dzielcza jest naczeln¹ organizacj¹ samorz¹du spó³dzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej. Z przepisu tego jednoznacznie
wynika, ¿e Krajowa Rada Spó³dzielcza jest najwy¿sz¹ w³adz¹ spó³dzielcz¹
w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to organizacja o korporacyjnym charakterze, zrzeszaj¹ca wszystkie spó³dzielnie i zwi¹zki spó³dzielcze maj¹ce
siedzibê w naszym kraju. Takiego charakteru nie posiada obecnie Krajowa
Rada Spó³dzielcza, czym narusza siê szóst¹ zasadê w wersji przyjêtej
przez Kongres w Manchester w 1995 r., zgodnie z któr¹ spó³dzielnie
najbardziej aktywnie s³u¿¹ swoim cz³onkom i przyczyniaj¹ siê do umacniania ruchu spó³dzielczego poprzez wspó³pracê w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i miêdzynarodowych. Zasadê tê okrela
siê mianem zasady wspó³pracy miêdzy spó³dzielniami.
Z przykroci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e w latach 90 poprzedniego wieku
zasada ta, niestety, nie by³a przestrzegana. Ówczesna Krajowa Rada
Spó³dzielcza by³a tylko fasad¹ (ozdobnikiem), bez jakiejkolwiek istotnej
pozycji prawnej w naszym kraju. By³ te¿ okres, ¿e jeden z projektów
zmian ustawy  Prawo spó³dzielcze (a w zasadzie przygotowane ju¿ przez
Sejm i Senat RP prawo spó³dzielcze, na szczêcie nie podpisane przez
Prezydenta L. Wa³êsê) z 1993 r. przewidywa³, i¿ sk³ad Krajowej Rady
Spó³dzielczej (kilkuosobowy) mia³ byæ ustalany przez Prezesa Rady Ministrów. Ponadto Prezes Rady Ministrów mia³ decydowaæ, które zwi¹zki
spó³dzielcze mia³y dysponowaæ uprawnieniami lustracyjnymi. Dobrze siê
sta³o, ¿e ten kompromituj¹cy projekt prawa spó³dzielczego, stanowi¹cy
swoisty zamach na ruch spó³dzielczy, nie wszed³ w ¿ycie, gdy¿ utracilibymy niechybnie i bezpowrotnie cz³onkostwo w Miêdzynarodowym
Zwi¹zku Spó³dzielczym.
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II. Zwi¹zki spó³dzielcze

1. Zwi¹zki spó³dzielcze s¹ tworzone w celu zapewnienia zrzeszonym
w nich spó³dzielniom pomocy w dzia³alnoci statutowej. Aczkolwiek ¿aden
przepis ustawy o tym wyranie nie stanowi, zwi¹zki te s¹ tworzone na
zasadzie bran¿owoci. De lege lata w obrêbie poszczególnych typów
spó³dzielni dzia³a czêsto po kilka zwi¹zków spó³dzielczych. Na gruncie
ustawy z 1961 r. oraz ustawy  Prawo spó³dzielcze z 1982 r., w okresie
jej obowi¹zywania do 1990 r., w ka¿dej bran¿y spó³dzielczoci funkcjonowa³ jeden w³aciwy centralny zwi¹zek spó³dzielczy, przynale¿noæ do
którego spó³dzielni i innych zwi¹zków spó³dzielczych z danej bran¿y by³a
obligatoryjna. Struktura spó³dzielczoci w tym okresie by³a dostosowana
jednoczenie do struktury administracyjnej pañstwa. Mianowicie, na
obszarze województw dzia³a³y wojewódzkie zwi¹zki spó³dzielcze b¹d
oddzia³y wojewódzkie w³aciwych centralnych zwi¹zków spó³dzielczych8.
Z projektu ustawy, w sposób nie budz¹cy w¹tpliwoci wynika, ¿e
spó³dzielnie mog¹ zak³adaæ zwi¹zki spó³dzielcze i przystêpowaæ do nich
(art. 141 § 1). A zatem zwi¹zki te s¹ tworzone przez spó³dzielnie. Nie
musz¹ one reprezentowaæ wszystkich spó³dzielni z danej bran¿y na obszarze
ca³ego kraju. Zasiêg ich dzia³alnoci statutowej mo¿e obejmowaæ obszar
województwa, kilku województw b¹d ca³ego kraju. Warunkiem sine qua
non utworzenia zwi¹zku spó³dzielczego jest wola wyra¿ona w tym zakresie przez minimaln¹ liczbê za³o¿ycieli. Zgodnie z art. 141 § 2 projektu
ustawy, liczba za³o¿ycieli nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 50.
Zwi¹zki spó³dzielcze, bêd¹ce z istoty korporacyjnymi osobami prawnymi, zrzeszaj¹cymi na zasadzie pe³nej dobrowolnoci swoich cz³onków
(spó³dzielnie podstawowe, inne zwi¹zki spó³dzielcze), dzia³aj¹ tak jak
spó³dzielnie szczebla podstawowego, na podstawie przepisów ustawy
oraz statutu. Celem zwi¹zku spó³dzielczego, zgodnie z art. 141 § 1 projektu
ustawy, jest zapewnienie zrzeszonym w nim spó³dzielniom pomocy w ich
dzia³alnoci statutowej. Zgodnie z powy¿sz¹ wytyczn¹, zwi¹zki spó³dzielcze mog¹ dzia³aæ wy³¹cznie na rzecz i dla dobra zrzeszonych w nich
cz³onków. Maj¹ ustawowy obowi¹zek pomagaæ w realizacji celów sta8
Bli¿ej odnonie do zwi¹zków spó³dzielczych na gruncie ustawy z dnia 16 wrzenia
1882 r.  Prawo spó³dzielcze patrz W. C h r z a n o w s k i, Nowa rola zwi¹zków spó³dzielczych, PUG 1983, nr 3, s. 65-70.
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tutowych. Maj¹c powy¿sze na uwadze, ka¿dy zwi¹zek spó³dzielczy jest
zobowi¹zany do:
1) przeprowadzania lustracji zrzeszonych spó³dzielni,
2) prowadzenia na rzecz zrzeszonych spó³dzielni dzia³alnoci instrukta¿owej, doradczej, kulturalno-owiatowej, szkoleniowej i wydawniczej,
3) reprezentowania interesów zrzeszonych spó³dzielni wobec organów
administracji rz¹dowej i jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych
instytucji i organizacji,
4) reprezentowania zrzeszonych spó³dzielni za granic¹,
5) inicjowania i rozwijania wspó³pracy miêdzy spó³dzielniami oraz
wspó³dzia³ania z placówkami naukowo-badawczymi,
6) wykonywania innych zadañ przewidzianych w niniejszej ustawie
oraz statucie.
Zadania powy¿sze nie s¹ wymienione w art. 141 § 4 projektu ustawy
na zasadzie zamkniêtej listy. Podane s¹ tylko podstawowe zadania zwi¹zków spó³dzielczych. Dodatkowe mog¹ wynikaæ z ustawy i statutu. Wydaje
siê jednak, ¿e poza dzia³alnoci¹ instrukta¿ow¹, doradcz¹, szkoleniow¹
i wydawnicz¹ zwi¹zki spó³dzielcze nie mog¹ prowadziæ innej dzia³alnoci
gospodarczej. Mam te¿ w¹tpliwoci, czy dzia³alnoæ (szkoleniowa,
wydawnicza) wskazana w art. 141 § 4 projektu ustawy jest dzia³alnoci¹
gospodarcz¹, czy te¿ wy³acznie dzia³alnoci¹ statutow¹ (dzia³alnoæ
gospodarczo-u¿yteczna). Niew¹tpliwie ustawa wyklucza mo¿liwoæ
prowadzenia przez zwi¹zki spó³dzielcze przedsiêbiorstw w znaczeniu
przedmiotowym, zgodnie z ustaw¹  Prawo o swobodzie dzia³alnoci
gospodarczej. Z drugiej jednak strony, podlegaj¹ one wpisaniu w drugim
dziale Krajowego Rejestru S¹dowego, a dzia³ ten dotyczy przedsiêbiorców. Mo¿e to prima facie sugerowaæ, ¿e celem zwi¹zków mo¿e byæ
tak¿e prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej na rzecz lub w interesie
zrzeszonych spó³dzielni. Rodzi siê te¿ pytanie, czy dzia³alnoæ gospodarcza mo¿e byæ przez zwi¹zki spó³dzielcze prowadzona ubocznie, w zakresie ustalonym w art. 141 § 4 pkt 4 projektu ustawy. Statut nie mo¿e
stwarzaæ mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej przez zwi¹zki spó³dzielcze, gdy¿ zakaz takiej dzia³alnoci wynika z ustawy.
2. Do najistotniejszych zadañ ustawowych i jednoczenie obligatoryjnych ka¿dego zwi¹zku spó³dzielczego nale¿y przeprowadzanie lustracji
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zrzeszonych spó³dzielni. Lustracja uregulowana zosta³a w art. 131-140
projektu ustawy. Przepisy te okrelaj¹:
1) cel i zasady przeprowadzania lustracji,
2) obowi¹zki lustratorów,
3) zasady sporz¹dzania protoko³ów z lustracji,
4) zasady ponoszenia kosztów lustracji.
Ad 1) Jest tradycj¹, ¿e kontrola zewnêtrzna pañstwa nad spó³dzielniami
na zasadzie zadañ zleconych sprawowana jest przez wyspecjalizowane
spó³dzielcze s³u¿by (lustratorzy), dzia³aj¹ce przy zwi¹zkach spó³dzielczych
oraz Krajowej Radzie Spó³dzielczej, a nie przez organy kontroli skarbowej
pañstwa (urzêdy skarbowe, urzêdy kontroli skarbowej). Tylko w latach
1990-1994 w zwi¹zku z likwidacj¹ zwi¹zków spó³dzielczych (zlikwidowano jednoczenie instytucjê lustratorów) kontrolê nad spó³dzielniami,
z miernymi efektami, pe³ni³y s³u¿by kontroli skarbowej pañstwa. Maj¹c
powy¿sze na uwadze, w 1991 r. s³usznie reaktywowano zwi¹zki spó³dzielcze i przywrócono, zawieszon¹ czasowo, instytucjê lustracji.
Zgodnie z art. 131 § 1 oraz art. 132 § 1 projektu ustawy, ka¿da
spó³dzielnia obowi¹zana jest przynajmniej raz na trzy lata poddaæ siê lustracji.
Je¿eli jednak znajduje siê w okresie likwidacji oraz w pierwszych dwóch
latach dzia³alnoci, obowi¹zkowi temu powinna poddaæ siê corocznie.
Równie¿ co roku powinna byæ przeprowadzana w spó³dzielniach mieszkaniowych prowadz¹cych inwestycje. ¯¹danie przeprowadzenia lustracji
jest spraw¹ zarz¹du. Je¿eli organ ten nie zg³asza takiego ¿¹dania (nie
poddaje spó³dzielni lustracji), to, zgodnie z art. 161 projektu ustawy, pope³nia
przestêpstwo w zwi¹zku z naruszeniem przepisów tytu³u III projektu
ustawy, reguluj¹cych lustracjê. Przestêpstwo zostaje pope³nione przez
w³adze spó³dzielni (zarz¹d, radê, likwidatora), gdy wbrew tym przepisom
nie poddaj¹ one spó³dzielni lustracji, nie udzielaj¹ lub udzielaj¹ niezgodnych
ze stanem faktycznym informacji, wyjanieñ, owiadczeñ lustratorowi
albo nie dopuszczaj¹ go do pe³nienia obowi¹zków, nie udostêpniaj¹ cz³onkom spó³dzielni protoko³u lustracji. Jest ono zagro¿one sankcj¹ grzywny
albo ograniczenia wolnoci.
Organy spó³dzielni mog¹ ¿¹daæ przeprowadzenia lustracji:
a) kompleksowej,
b) czêciowej,
c) wycinkowej.
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Przepis art. 132 § 4 projektu ustawy stanowi bowiem, ¿e spó³dzielnia
mo¿e w ka¿dym czasie wyst¹piæ o przeprowadzenie lustracji ca³oci lub
czêci jej dzia³alnoci albo tylko okrelonych dzia³añ.
¯¹danie to mo¿e zostaæ tak¿e zg³oszone przez 1/10 liczby cz³onków
spó³dzielni.
Celem lustracji kompleksowej jest zgodnie z art. 131 § 2 projektu
ustawy:
 sprawdzenie przestrzegania przez spó³dzielniê przepisów prawa i miêdzynarodowych zasad spó³dzielczych,
 zbadanie przestrzegania przez spó³dzielniê postanowieñ statutu oraz
prowadzenia przez ni¹ dzia³alnoci w interesie ogó³u cz³onków,
 kontrola sposobu realizacji przez spó³dzielniê jej celów ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych,
 wskazywanie cz³onkom na nieprawid³owoci w dzia³alnoci w³adz
spó³dzielni,
 ocena dzia³alnoci spó³dzielni z punktu widzenia ochrony interesów
osób trzecich.
Lustracja kompleksowa powinna uwzglêdniaæ wszystkie wy¿ej wymienione aspekty dzia³alnoci statutowej spó³dzielni. Pozosta³e dwa rodzaje ograniczaj¹ siê do kontroli spó³dzielni w zakresie zg³oszonego ¿¹dania.
Lustracjê przeprowadza zwi¹zek spó³dzielczy, w którym spó³dzielnia
jest zrzeszona. Spó³dzielnie nie bêd¹ce cz³onkiem zwi¹zku spó³dzielczego
na zasadzie odp³atnoci zlecaj¹ przeprowadzenie lustracji wybranemu
zwi¹zkowi spó³dzielczemu, w³aciwemu ze wzglêdu na przedmiot jej
dzia³alnoci albo Krajowej Radzie Spó³dzielczej. W wypadkach okrelonych w art. 132 § 4 projektu ustawy, zwi¹zek spó³dzielczy albo Krajowa
Rada Spó³dzielcza (w odniesieniu do spó³dzielni niezrzeszonej w zwi¹zku
spó³dzielczym) przeprowadziæ mog¹ lustracjê z w³asnej inicjatywy, jak
równie¿ na ¿¹danie walnego zgromadzenia, rady lub 1/10 liczby cz³onków
spó³dzielni.
Lustracja spó³dzielni jest dokonywana przez lustratora wyznaczonego
przez zwi¹zek spó³dzielczy, w którym spó³dzielnia jest zrzeszona, lustratora wyznaczonego przez zwi¹zek spó³dzielczy, do którego spó³dzielnia
siê zwróci³a o przeprowadzenie lustracji, albo lustratora wyznaczonego
przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹ (art. 133 § 1 projektu ustawy).
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Ad 2) Nie ka¿da osoba mo¿e pe³niæ obowi¹zki lustratora. Zgodnie z art.
137 § 2 projektu ustawy, obowi¹zki te mo¿e pe³niæ osoba, która uzyska³a
uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹. Kryteria
kwalifikacyjne lustratorów oraz tryb przeprowadzania egzaminów nie
okrela w drodze rozporz¹dzenia Minister Finansów, po zasiêgniêciu opinii
Krajowej Rady Spó³dzielczej, lecz wy³¹cznie Krajowa Rada Spó³dzielcza
(art. 137 § 5 projektu ustawy).
Lustrator, zgodnie z art. 139 § 1 projektu ustawy, mo¿e zostaæ pozbawiony uprawnieñ z inicjatywy Krajowej Rady Spó³dzielczej, na wniosek zwi¹zku spó³dzielczego, w którym spó³dzielnia jest zrzeszona, albo
na wniosek zwi¹zku spó³dzielczego, któremu spó³dzielnia powierzy³a przeprowadzenie lustracji. W ka¿dym z powy¿szych wypadków uchwa³ê
o pozbawieniu uprawnieñ lustratora w³adna jest podj¹æ wy³¹cznie Krajowa Rada Spó³dzielcza, o ile lustrator:
a) utraci³ pe³n¹ zdolnoæ do czynnoci prawnych,
b) dopuci³ siê przestêpstwa albo naruszy³ przepisy prawa lub regu³y
etyki zawodowej, w wyniku czego utraci³ zaufanie do rzetelnego wykonywania czynnoci lustracyjnych,
c) nie zachowuje w tajemnicy wiadomoci o dzia³alnoci spó³dzielni
uzyskanych przy lustracji.
Zachowanie tajemnicy nie obowi¹zuje wobec w³adz lustrowanej spó³dzielni, zwi¹zku spó³dzielczego, który lustratora wyznaczy³, Krajowej Rady
Spó³dzielczej oraz s¹dów i prokuratury. Zgodnie z art. 139 § 2 i 3 projektu
ustawy, uchwa³a Krajowej Rady Spó³dzielczej podjêta w sprawie pozbawienia uprawnieñ lustratora mo¿e byæ przez niego zaskar¿ona do S¹du
Okrêgowego w Warszawie w terminie szeciu tygodni od dnia dorêczenia
lustratorowi uchwa³y wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z art. 139 § 3 in
fine projektu ustawy, s¹d ten (wy³¹czna w³aciwoæ) uchyli uchwa³ê
Krajowej Rady Spó³dzielczej, która zosta³a podjêta z naruszeniem art. 139
§ 1 i 2 projektu ustawy. Oznacza to, ¿e przyczyny pozbawienia uprawnieñ
lustratora s¹ w art. 139 § 1 projektu ustawy wymienione wyczerpuj¹co,
na zasadzie pe³nej i zamkniêtej listy.
Ad 3) Lustrator wyznaczony do przeprowadzenia lustracji jest zobowi¹zany:
a) zawiadomiæ pisemnie zarz¹d i radê spó³dzielni o terminie rozpoczêciu lustracji (art. 132 § 5),
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b) z czynnoci lustracyjnych sporz¹dziæ protokó³ oraz przedstawiæ go
radzie i zarz¹dowi spó³dzielni (art. 134 § 2 projektu ustawy). Protokó³
sporz¹dzony przez lustratora ma moc dokumentu urzêdowego (art. 134
§ 3 projektu ustawy).
Z uwagi na moc prawn¹ sporz¹dzanego przez lustratora protoko³u
i wynikaj¹ce z niego skutki prawne, przepisy projektu ustawy zapewniaj¹
uprawnienie do przegl¹dania ksi¹g i wszelkich dokumentów w lustrowanej spó³dzielni oraz bezporednie sprawdzanie jej stanu maj¹tkowego.
Ponadto organy spó³dzielni oraz jej pracownicy s¹ obowi¹zani do udzielania ¿¹danych wyjanieñ i wszelkiej pomocy (art. 134 § 1 projektu ustawy).
W lustracji mog¹ uczestniczyæ cz³onkowie zarz¹du i rady. Nie maj¹ tego
uprawnienia cz³onkowie spó³dzielni, chyba ¿e w spó³dzielni, zgodnie
z ustaw¹ lub statutem, nie powo³uje siê rady (art. 133 § 3 projektu ustawy).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e z istoty swojej, jako organ kontrolno-nadzorczy,
w lustracji powinna czynnie uczestniczyæ rada. Je¿eli cz³onkowie nie maj¹
prawa uczestniczenia w lustracji, wówczas przys³uguje im prawo do
zapoznania siê ze sporz¹dzonym przez lustratora protoko³em lustracji.
Zarz¹d spó³dzielni jest obowi¹zany, na ¿¹danie cz³onka spó³dzielni, udostêpniæ mu taki protokó³ do wgl¹du.
Wnioski wynikaj¹ce z protoko³u lustracji s¹ opracowywane przez
przeprowadzaj¹cy j¹ zwi¹zek spó³dzielczy lub Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
Powinny zostaæ obligatoryjnie rozpatrzone na najbli¿szych posiedzeniach
rady i walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 135 § 2 projektu ustawy,
na najbli¿szym posiedzeniu walnego zgromadzenia wnioski te s¹ przedstawiane przez radê wraz z jej sprawozdaniem. Protokó³ lustracji mo¿e
zawieraæ wnioski wskazuj¹ce na potrzebê odwo³ania okrelonych cz³onków rady lub zarz¹du. W takim wypadku cz³onek rady mo¿e byæ odwo³any wiêkszoci¹ 2/3 g³osów przez w³adzê, która go wybra³a. Równie¿
walne zgromadzenie mo¿e w takiej sytuacji odwo³aæ tych cz³onków zarz¹du,
którym nie udzieli³o absolutorium, niezale¿nie od tego, która w³adza, zgodnie z postanowieniami statutu, wybiera³a ich oraz niezale¿nie od tego, czy
sprawa ta by³a objêta porz¹dkiem obrad walnego zgromadzenia.
Ad 4) Koszty lustracji obci¹¿aj¹ spó³dzielniê. Zgodnie z art. 136 § 1
i 2 projektu ustawy, nie s¹ one pokrywane przez spó³dzielniê ze sk³adki
cz³onkowskiej spó³dzielni w zwi¹zku spó³dzielczym, je¿eli spó³dzielnia jest
zrzeszona w takim zwi¹zku. Koszty lustracji przeprowadzonej przez Krajow¹

35

Henryk Cioch

Radê Spó³dzielcz¹ oraz zwi¹zek spó³dzielczy, którego spó³dzielnia nie jest
cz³onkiem s¹ pokrywane w wysokoci okrelonej w umowie pomiêdzy
spó³dzielni¹ a zwi¹zkiem spó³dzielczym albo Krajow¹ Rad¹ Spó³dzielcz¹.
Zasady ustalania wysokoci takich kosztów nie mog¹ byæ jednak dowolne.

3. Zwi¹zki spó³dzielcze nabywaj¹ osobowoæ prawn¹ na analogicznych zasadach jak spó³dzielnie. Minimalna liczba za³o¿ycieli zwi¹zku
spó³dzielczego jest wiêksza od minimalnej liczby za³o¿ycieli spó³dzielni
szczebla podstawowego i wynosi 50 osób (art. 141 § 2 projektu ustawy).
Na zebraniu za³o¿ycielskim zwi¹zku spó³dzielczego powinien zostaæ przyjêty statut i wybrane w³adze tego zwi¹zku (rada i zarz¹d).
Statut zwi¹zku spó³dzielczego, zgodnie z art. 142 § 4 projektu ustawy,
powinien okrelaæ nazwê i siedzibê zwi¹zku, cel, zakres i przedmiot dzia³ania
zwi¹zku, zasady i tryb przyjmowania, wykluczania i wykrelenia cz³onków oraz wypowiadania przez nich cz³onkostwa, zasady i tryb wyboru
w³adz zwi¹zku, ich zadania i kompetencje.
Treæ statutu zwi¹zku spó³dzielczego, okrelona w przepisie art. 142
§ 4 projektu ustawy, jest obligatoryjna, a jednoczenie stanowi minimalny
wymóg, który powinien zawieraæ statut ka¿dego zwi¹zku spó³dzielczego,
aby móg³ on zostaæ zarejestrowany i prawid³owo prowadziæ dzia³alnoæ
ustawow¹ i statutow¹. Nie ma przeszkód, a¿eby statut zwi¹zku spó³dzielczego zawiera³ inne, dodatkowe postanowienia tworz¹ce tak zwan¹
fakultatywn¹ treæ, z zastrze¿eniem, ¿e nie mog¹ one uprawniaæ w³adz zwi¹zku spó³dzielczego do dzia³añ w³adczych i nadzorczych wobec zrzeszonych
spó³dzielni, z wyj¹tkiem okrelonych enumeratywnie w ustawie.
Wniosek o zarejestrowanie zwi¹zku spó³dzielczego do Krajowego
Rejestru S¹dowego sk³ada wraz z za³¹cznikami powo³any zarz¹d. Zwi¹zek
spó³dzielczy uzyskuje osobowoæ prawn¹ z chwil¹ wpisania do Krajowego Rejestru S¹dowego na podstawie postanowienia wydanego przez
s¹d rejestrowy po przeprowadzeniu postêpowania rejestrowego. Wpis do
Krajowego Rejestru S¹dowego ma obligatoryjny i konstytutywny charakter.

4. Struktura organizacyjna zwi¹zków spó³dzielczych jest analogiczna
do struktury organizacyjnej spó³dzielni stopnia podstawowego. Zgodnie
z art. 142 § 3 projektu ustawy, organami zwi¹zku spó³dzielczego s¹:
1) Zjazd Delegatów,
2) Rada i
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3) Zarz¹d.
Pozycja tych organów jest analogiczna jak w spó³dzielniach stopnia
podstawowego. Mianowicie, w drodze analogii do Zjazdu Delegatów, jako
najwy¿szego organu zwi¹zku, stosuje siê odpowiednio przepisy o walnym
zgromadzeniu spó³dzielni, do Rady zwi¹zku spó³dzielczego stosuje siê
odpowiednio przepisy o radzie nadzorczej spó³dzielni, do Zarz¹du zwi¹zku
spó³dzielczego stosuje siê odpowiednio przepisy o zarz¹dzie spó³dzielni.
Wydaje siê jednak, ¿e w zwi¹zkach spó³dzielczych nie mog¹ byæ tworzone
organy statutowe, a zarz¹d zwi¹zku spó³dzielczego nie mo¿e byæ jednoosobowy. Z uwagi na okolicznoæ, ¿e zwi¹zki spó³dzielcze nie mog¹
prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej, nie funkcjonuj¹ w nich te¿ instytucje
udzia³ów, wk³adów, nadwy¿ki bilansowej, funduszu udzia³owego, funduszu wk³adów. Przepis art. 145 projektu ustawy zawiera jednoznaczne
postanowienie w tym przedmiocie, stanowi¹c, ¿e w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale (dotycz¹cym zwi¹zków spó³dzielczych)
stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce spó³dzielni, z wyj¹tkiem art.
3 § 1 i 2, art. 21 § 3, a tak¿e art. 21 § 3 zd. 2, art. 23 § 1 pkt 7, 9,
10, 11 i 12, art. 24 § 1 oraz przepisów dotycz¹cych wk³adów.
Zwi¹zki spó³dzielcze dzia³aj¹ poprzez swoje ustawowe organy zarówno w zakresie reprezentacji czynnej, jak i biernej, podejmuj¹c zgodnie
z ustaw¹ i statutem stosowne uchwa³y. W zale¿noci od tego, jaki organ
zwi¹zku spó³dzielczego podejmuje stosowne uchwa³y, nale¿y odpowiednio stosowaæ przepisy reguluj¹ce tryb i zasady podejmowania uchwa³
przez organy spó³dzielni, bêd¹ce odpowiednikiem uchwa³, podejmowanych przez w³aciwe organy zwi¹zku spó³dzielczego. Uchwa³y podejmowane przez najwy¿sz¹ w³adzê zwi¹zku spó³dzielczego (Zjazd Delegatów)
mog¹ byæ na zasadzie analogii zaskar¿ane na drodze s¹dowej. Kontroli
s¹dowej podlegaj¹ tak¿e, moim zdaniem, uchwa³y rady i zarz¹du zwi¹zku
spó³dzielczego.
5. Analogicznie jak w spó³dzielniach stopnia podstawowego kszta³tuje
siê stosunek cz³onkostwa w zwi¹zkach spó³dzielczych. Mianowicie, za³o¿yciele zwi¹zku staj¹ siê jego cz³onkami z chwil¹ wpisu do Krajowego
Rejestru S¹dowego. Inne spó³dzielnie s¹ przyjmowane w poczet cz³onków na zasadach okrelonych w statucie. Cz³onkowie zwi¹zku spó³dzielczego maj¹ takie same prawa i obowi¹zki natury organizacyjnej jak cz³on-
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kowie spó³dzielni. W zakresie praw i obowi¹zków maj¹tkowych sytuacja
wygl¹da odmiennie, co wynika z istoty zwi¹zku spó³dzielczego. Niew¹tpliwie istnieje obowi¹zek uiszczania wpisowego oraz wnoszenia sk³adek
na wykonywanie zadañ zwi¹zku spó³dzielczego, w którym spó³dzielnia
jest zrzeszona. Ich wysokoæ powinna byæ okrelona w statucie. Powinny one umo¿liwiæ prowadzenie dzia³alnoci statutowej. Utrata cz³onkostwa w zwi¹zku spó³dzielczym mo¿e byæ nastêpstwem:
1) utraty osobowoci prawnej,
2) wykrelenia,
3) wykluczenia oraz
4) wypowiedzenia cz³onkostwa.
Statut zwi¹zku spó³dzielczego, zgodnie z art. 142 § 4 pkt 3 projektu
ustawy, powinien wyczerpuj¹co okrelaæ tryb i regu³y postêpowania w tym
zakresie. Do zasad postêpowania zwi¹zanego z wykluczeniem b¹d
wykreleniem nale¿y stosowaæ odpowiednio regu³y postêpowania okrelone w art. 13 projektu ustawy (wykrelenie b¹d wykluczenie cz³onków
spó³dzielni), zw³aszcza gdy chodzi o wskazanie podstaw wykrelenia lub
wykluczenia cz³onka zwi¹zku spó³dzielczego. W postêpowaniu zwi¹zanym z wykreleniem lub wykluczeniem nie stosuje siê przepisów ustawy
o postêpowaniu wewn¹trzspó³dzielczym i postêpowaniu odwo³awczym.
Oznacza to, ¿e uchwa³a podjêta w przedmiocie wykrelenia lub wykluczenia przez w³aciwy organ zwi¹zku spó³dzielczego nie podlega zaskar¿eniu do s¹du, tak jak ka¿da inna uchwa³a podjêta w sposób sprzeczny
z ustaw¹, statutem lub dobrymi obyczajami. Dotyczy to zarówno uchwa³y rady zwi¹zku, jak równie¿ zjazdu delegatów, w zale¿noci od tego,
który organ jest w³adny skutecznie podj¹æ przedmiotow¹ uchwa³ê.

6. Zwi¹zki spó³dzielcze, pomimo ¿e w istocie ich g³ównym zadaniem
jest wykonywanie lustracji w stosunku do zrzeszonych w nich spó³dzielniach, same równie¿, zgodnie z art. 144 § 1 projektu ustawy, na analogicznych zasadach jak spó³dzielnie podstawowe podlegaj¹ lustracji.
W myl tego przepisu, lustracjê zwi¹zków spó³dzielczych, na podstawie
stosowanych odpowiednio przepisów art. 131-140 projektu ustawy, przeprowadza Krajowa Rada Spó³dzielcza. A zatem Krajowa Rada Spó³dzielcza
wykonuje przewidziane w ustawie funkcje zwi¹zku rewizyjnego w stosunku do zwi¹zków spó³dzielczych, a tak¿e w stosunku do spó³dzielni
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niezrzeszonych w zwi¹zku spó³dzielczym. Przynale¿noæ spó³dzielni szczebla podstawowego do zwi¹zków spó³dzielczych ma bowiem charakter
fakultatywny.

7. Ustawa pomija milczeniem kwestiê przekszta³ceñ organizacyjnych
zwi¹zków spó³dzielczych. Nie oznacza to jednak, w moim przekonaniu,
¿e zwi¹zki te nie mog¹ ulegaæ przekszta³ceniom na analogicznych zasadach jak spó³dzielnie stopnia podstawowego, wed³ug zasad okrelonych
w art. 43-54 (³¹czenie siê spó³dzielni) b¹d art. 55-58 (podzia³ spó³dzielni)
projektu ustawy. Obie mo¿liwoci przekszta³ceñ zwi¹zków spó³dzielczych
istniej¹ w zwi¹zku z treci¹ art. 145 projektu ustawy, który stanowi, ¿e
w sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale stosuje siê odpowiednio przepisy dotycz¹ce spó³dzielni. Proces przekszta³ceñ zwi¹zków spó³dzielczych jest po¿¹dany, zw³aszcza gdy chodzi o ich ³¹czenie, poniewa¿
w obrêbie niektórych typów spó³dzielni funkcjonuje ich kilka lub nawet
kilkanacie. Warunkiem uzyskania uprawnieñ do prowadzenia lustracji jest
posiadanie minimum 50 cz³onków. W wypadku zmniejszenia siê liczby
zrzeszonych w zwi¹zku spó³dzielczym spó³dzielni, Krajowa Rada Spó³dzielcza wyznacza zwi¹zkowi termin, nie d³u¿szy ni¿ rok, do uzupe³nienia
wymaganej liczby. Po bezskutecznym up³ywie czasu zwi¹zek taki traci
uprawnienie do przeprowadzania lustracji.

8. Z uwagi na okolicznoæ, ¿e zwi¹zki spó³dzielcze nie mog¹ i nie bêd¹
mog³y równie¿ w przysz³oci prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej, nale¿y
wykluczyæ posiadanie przez nie zdolnoci upad³ociowej. Tym samym
przepisy art. 72-77 projektu ustawy oraz przepisy prawa upad³ociowego
i naprawczego nie bêd¹ mia³y zastosowania do zwi¹zków spó³dzielczych,
a na tych samych zasadach do Krajowej Rady Spó³dzielczej. Bêd¹ wiêc
w pe³nym zakresie obowi¹zywaæ jedynie w odniesieniu do spó³dzielni
stopnia podstawowego, gdy¿ ich celem statutowym jest prowadzenie
dzia³alnoci gospodarczej. Maj¹ one wiêc, tak jak ka¿dy inny przedsiêbiorca, pe³n¹ zdolnoæ upad³ociow¹. Mam w¹tpliwoci, czy przepisy te
bêd¹ tak¿e obowi¹zywaæ w stosunku do spó³dzielni maj¹cych status
organizacji po¿ytku publicznego.
Zwi¹zki spó³dzielcze mog¹ utraciæ przymiot osobowoci prawnej
w nastêpstwie zakoñczenia wszczêtego w stosunku do nich postêpowa-
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nia likwidacyjnego. Postêpowanie likwidacyjne mo¿e zostaæ skutecznie
wszczête wy³¹cznie w wypadku zaistnienia jednego z nastêpuj¹cych zdarzeñ:
1) zmniejszenia siê liczby cz³onków poni¿ej wskazanej w statucie lub
w ustawie,
2) na mocy uchwa³y zjazdu delegatów, podjêtej zwyk³¹ wiêkszoci¹
g³osów,
3) na podstawie orzeczenia s¹du wydanego na wniosek Krajowej Rady
Spó³dzielczej, w wypadku gdy zwi¹zek swoj¹ dzia³alnoci¹ ra¿¹co narusza
prawo lub postanowienia statutu.
W sytuacji pierwszej mo¿na mówiæ o tzw. likwidacji z mocy samego
prawa (ustawowej), w sytuacji drugiej mo¿na mówiæ o tzw. samolikwidacji, natomiast w sytuacji trzeciej mo¿na mówiæ o tzw. likwidacji przymusowej zwi¹zku spó³dzielczego. W sytuacji pierwszej i drugiej, je¿eli
nast¹pi wszczêcie postêpowania likwidacyjnego w oparciu o uchwa³ê
zjazdu delegatów zwi¹zku, podjêt¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, zarz¹d
zwi¹zku spó³dzielczego ma obowi¹zek niezw³ocznie zawiadomiæ o tym
s¹d rejestrowy oraz Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹ i wyznaczyæ likwidatora.
W wypadku gdy postêpowanie likwidacyjne zosta³o wszczête na podstawie orzeczenia s¹du, Krajowa Rada Spó³dzielcza zawiadamia s¹d
rejestrowy o otwarciu postêpowania likwidacyjnego oraz wskazuje likwidatora. W innych kwestiach, z uwagi na brak wyranych regulacji
ustawowych, tak¿e nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy art. 59-71
projektu ustawy, reguluj¹ce likwidacjê spó³dzielni stopnia podstawowego.

III. Inne zwi¹zki

Od zwi¹zków spó³dzielczych nale¿y zasadniczo odró¿niæ zwi¹zki
gospodarcze, tworzone ewentualnie przez spó³dzielnie szczebla podstawowego. By³yby to bowiem wy³¹cznie spó³dzielcze korporacje o celach
gospodarczych. Ich celem by³oby prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
na rzecz lub w interesie zrzeszonych spó³dzielni. Spó³dzielcze zwi¹zki
gospodarcze nie mog¹ byæ jednak zak³adane przez spó³dzielnie (z regu³y
o zbli¿onym profilu dzia³alnoci statutowej). Oznacza to, ¿e wy³¹czone
jest ich cz³onkostwo w spó³dzielczych zwi¹zkach gospodarczych. Regu³ê
powy¿sz¹ potwierdza jednoznacznie przepis art. 141 § 4 projektu ustawy,
który stanowi, ¿e zwi¹zki spó³dzielcze nie mog¹ realizowaæ zadañ gospo-
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darczych. A zatem nale¿y przyj¹æ, ¿e za³o¿enie zwi¹zku spó³dzielczego
bêd¹cego zwi¹zkiem gospodarczym jest niemo¿liwe. Spó³dzielnia, której
cz³onkami w myl statutu s¹ wy³¹cznie osoby prawne, musi liczyæ co
najmniej trzech cz³onków. Wynika to z art. 8 § 2 projektu ustawy.
Spó³dzielnie, których cz³onkami s¹ wy³¹cznie osoby prawne, nie mog¹
posiadaæ statusu zwi¹zków spó³dzielczych. S¹ to zatem spó³dzielnie szczebla
podstawowego. Regulacje prawne wy³¹czaj¹ równie¿ tworzenie spó³dzielni z udzia³em innych osób prawnych nie bêd¹cych spó³dzielniami (ze spó³kami
prawa handlowego, przedsiêbiorstwami pañstwowymi). Wspó³dzia³anie
gospodarcze spó³dzielni z innymi przedsiêbiorcami mo¿e odbywaæ siê na
innych zasadach prawnych. Przepis art. 23 § 1 pkt 10 projektu ustawy
upowa¿nia najwy¿szy organ spó³dzielni do podejmowania uchwa³ w sprawie przystêpowania spó³dzielni do innych przedsiêbiorców lub nabycia
udzia³ów b¹d akcji w spó³ce. Mog¹ one przystêpowaæ te¿ do organizacji
spo³ecznych (fundacji, stowarzyszeñ) lub zwi¹zków gospodarczych (izb
handlowych, izb przemys³owych) oraz wystêpowaæ z nich. Z przepisu tego
nie wynika jednak, ¿e spó³dzielnie z innymi przedsiêbiorcami mog¹ zak³adaæ
i prowadziæ wspólne przedsiêbiorstwa (przyk³adowo pañstwowo-spó³dzielcze). Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e powy¿sz¹ tezê wydaje siê potwierdzaæ równie¿ przepis art. 23 § 1 pkt 9 projektu ustawy, który stanowi,
¿e do wy³¹cznej w³aciwoci walnego zgromadzenia nale¿y podejmowanie uchwa³ w sprawie przyst¹pienia lub wyst¹pienia spó³dzielni ze zwi¹zku
oraz upowa¿nienie zarz¹du do podejmowania dzia³añ w tym zakresie.
Spó³dzielnie zrzeszaj¹ce wy³¹cznie spó³dzielnie nabywaj¹ osobowoæ
prawn¹ z chwil¹ wpisania do Krajowego Rejestru S¹dowego w dziale I,
dotycz¹cym wpisu przedsiêbiorców. Mam w¹tpliwoci, czy spó³dzielnie
mog¹ ograniczyæ swoj¹ dzia³alnoæ wy³¹cznie do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej, czy powinny prowadziæ tak¿e, tak jak inne spó³dzielnie szczebla
podstawowego, dzia³alnoæ socjaln¹ i kulturaln¹ na rzecz swoich cz³onków,
o czym wyranie stanowi przepis art. 1 § 2 projektu ustawy. S¹ one
przecie¿ organizacjami (spó³dzielniami), do których nale¿y stosowaæ w
drodze analogii nie przepisy dotycz¹ce zwi¹zków spó³dzielczych, ale przepisy
odnosz¹ce siê do spó³dzielni stopnia podstawowego.
Spó³dzielnie takie prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ jako przedsiêbiorcy w oparciu o przepisy ustawy  Prawo o swobodzie dzia³alnoci go-

41

Henryk Cioch

spodarczej, ustawê o spó³dzielniach, statut, który przy odpowiednim zastosowaniu przepisu art. 3 projektu ustawy powinien okrelaæ:
1) nazwê i siedzibê takiej spó³dzielni,
2) cel i przedmiot dzia³ania,
3) zasady i tryb przyjmowania cz³onków, wykrelania, wykluczania
oraz wypowiadania cz³onkostwa,
4) zasady i tryb wyboru w³adz oraz ich zadania i kompetencje.
Jest to tzw. minimalna treæ statutu i mo¿e ona zostaæ rozbudowana
o postanowienia dodatkowe. Tego typu spó³dzielnie funkcjonuj¹ w naszym kraju. Brak jest jednak w projekcie ustawy wyranych regulacji
prawnych. Nie oznacza to, ¿e nie bêd¹ mog³y funkcjonowaæ po uchwaleniu tej ustawy.
W pozosta³ych kwestiach do tego typu spó³dzielni nale¿y stosowaæ
odpowiednio przepisy dotycz¹ce spó³dzielni, których cz³onkami s¹ wy³¹cznie osoby prawne. Dotyczy to ich struktury organizacyjnej, zadañ
organów ustawowych, uchwa³ podejmowanych przez te organy. Mog¹
one na zasadach dotycz¹cych spó³dzielni szczebla podstawowego, zrzeszaj¹cych osoby fizyczne, ulegaæ organizacyjnym przekszta³ceniom, byæ
stawiane w stan likwidacji, maj¹ tak¿e zdolnoæ upad³ociow¹, w przeciwieñstwie do zwi¹zków spó³dzielczych. Na gruncie ustawy o spó³dzielniach
z 1961 r. oraz ustawy  Prawo spó³dzielcze z 1982 r. dzia³alnoæ gospodarcz¹ mog³y równie¿ prowadziæ centralne i inne terenowe zwi¹zki
spó³dzielcze. W 1990 r. zosta³y one zlikwidowane, a ponadto ustawowo
zabroniono tworzenia spó³dzielniom zwi¹zków gospodarczych. Od 1991 r.
sytuacja uleg³a zmianie. Przepis art. 243 ustawy, dodany przez nowelê
do ustawy z 1994 r., umo¿liwi³ spó³dzielniom zak³adanie zwi¹zków spó³dzielczych i przystêpowania do nich. Nie oznacza³o to jednak reaktywowania spó³dzielczych zwi¹zków gospodarczych, które wczeniej zlikwidowano, a maj¹tek zosta³ w ró¿ny sposób rozdysponowany przez
likwidatorów. Bardzo rzadko cz³onkowie by³ych zwi¹zków spó³dzielczych
odnosili jakiekolwiek korzyci w nastêpstwie ich likwidacji, st¹d zrozumia³a jest obecnie wystêpuj¹ca w spó³dzielniach niechêæ do tworzenia
tego typu organizacji.

42

Zwi¹zki spó³dzielcze i Krajowa Rada Spó³dzielcza...

IV. Krajowa Rada Spó³dzielcza

1. Krajowa Rada Spó³dzielcza jest najwy¿sz¹ samorz¹dow¹ organizacj¹ ruchu spó³dzielczego. Jest to korporacyjna osoba prawna zrzeszaj¹ca wszystkie spó³dzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej,
a wiêc nie tylko spó³dzielnie stopnia podstawowego, lecz tak¿e wszystkie
zwi¹zki spó³dzielcze. Ze sformu³owania art. 146 § 2 projektu ustawy
jednoznacznie wynika, ¿e przynale¿noæ do Krajowej Rady Spó³dzielczej
wszystkich wymienionych wy¿ej organizacji spó³dzielczych jest obligatoryjna. Przepis ten stanowi bowiem, ¿e w Krajowej Radzie Spó³dzielczej
zrzeszaj¹ siê wszystkie spó³dzielnie zarejestrowane w Rzeczypospolitej
Polskiej. Krajowa Rada Spó³dzielcza posiada osobowoæ prawn¹ (art. 147
§ 2 projektu ustawy). Dzia³a na podstawie ustawy oraz statutu, który
okrela szczegó³owe zasady i tryb jej dzia³ania. Statut Krajowej Rady
Spó³dzielczej i jego zmiany staj¹ siê skuteczne po stwierdzeniu przez S¹d
Okrêgowy w Warszawie w postêpowaniu nieprocesowym ich zgodnoci
z prawem. Statut podlega og³oszeniu w Monitorze Spó³dzielczym, wydawanym przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹.
W pracach w³adz Krajowej Rady Spó³dzielczej mog¹ uczestniczyæ
z g³osem doradczym przedstawiciele naczelnych organów administracji
pañstwowej oraz przedstawiciele zwi¹zków spó³dzielczych.
Zakres zadañ Krajowej Rady Spó³dzielczej zosta³ okrelony na zasadzie
zamkniêtej listy w przepisach art. 148 § 1 i 2 projektu ustawy. Zgodnie
z art. 148 § 1, do jej zadañ nale¿y:
1) reprezentowanie polskiego ruchu spó³dzielczego w kraju i za granic¹,
2) wspó³dzia³anie z organami administracji pañstwowej i organami
samorz¹du terytorialnego w sprawach dotycz¹cych ruchu spó³dzielczego,
3) wspó³praca z Miêdzynarodowym Zwi¹zkiem Spó³dzielczym i innymi zagranicznymi organizacjami spó³dzielczymi,
4) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych dotycz¹cych spó³dzielczoci i maj¹cych dla niej istotne znaczenie,
5) podejmowanie inicjatyw zwi¹zanych z rozwojem ruchu spó³dzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej,
6) wspieranie dzia³alnoci spó³dzielczoci uczniowskiej,
7) inicjowanie i rozwijanie wspó³pracy miêdzyspó³dzielczej i szerzenie
idei spó³dzielczego wspó³dzia³ania,
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8) wspó³dzia³anie ze zwi¹zkami spó³dzielczymi w realizacji zadañ wynikaj¹cych z niniejszej ustawy,
9) wykonywanie zadañ w zakresie lustracji spó³dzielni oraz innych
zadañ przewidzianych w niniejszej ustawie i innych ustawach.
Ponadto, zgodnie z art. 148 § 2 projektu ustawy, Krajowa Rada Spó³dzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje zwi¹zku spó³dzielczego w stosunku do spó³dzielni niezrzeszonych w takim zwi¹zku.
Statut mo¿e przyznawaæ Krajowej Radzie Spó³dzielczej dodatkowe
zadania i uprawnienia przewidziane w ustawie, innych ustawach oraz
w jej statucie.
Krajowa Rada Spó³dzielcza nie mo¿e prowadziæ ¿adnej dzia³alnoci
gospodarczej ani politycznej. Zakaz prowadzenia dzia³alnoci politycznej,
pomimo ¿e reprezentuje ca³y ruch spó³dzielczy, bêd¹cy w istocie ruchem
spo³eczno-gospodarczo-politycznym, a nie wy³¹cznie sektorem gospodarczym, wynika z zakresu jej ustawowych zadañ. Brak jest jednak przepisu
który by expressis verbis stanowi³, ¿e Krajowa Rada Spó³dzielcza nie mo¿e
prowadziæ dzia³alnoci politycznej. Dzia³alnoæ polityczn¹ z pewnymi
sukcesami na pocz¹tku lat 90 prowadzi³a Unia Spó³dzielców, bêd¹ca parti¹
polityczn¹ cile zwi¹zan¹ z polskim ruchem spó³dzielczym, reprezentowanym przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹. Zakaz prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹ nie wynika wprost z ¿adnego
przepisu ustawy, jednak¿e ustawowy zakres zadañ okrelony enumeratywnie wyklucza prowadzenie takiej dzia³alnoci. Do Krajowej Rady
Spó³dzielczej nie mog¹ byæ stosowane, nawet w drodze analogii, przepisy
ustawy o nadwy¿ce bilansowej oraz przepisy dotycz¹ce udzia³ów i wk³adów. Przepis art. 146 § 2 projektu ustawy stanowi, ¿e wydatki Krajowej
Rady Spó³dzielczej pokrywa siê ze sk³adek spó³dzielni i zwi¹zków spó³dzielczych, obci¹¿aj¹cych koszty ich dzia³alnoci, wed³ug zasad okrelonych przez zgromadzenie ogólne oraz z innych przychodów i darowizn.
Wydaje siê, ¿e inne dochody nie mog¹ jednak pochodziæ nawet z ubocznie
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej (zakaz jej prowadzenia), mog¹
natomiast, przyk³adowo, stanowiæ dotacje bud¿etowe, a w szczególnoci
przekazywan¹ przez likwidatorów, na zasadzie art. 67 § 2 projektu ustawy,
resztê maj¹tków likwidowanych spó³dzielni. Co prawda de lege lata nie
ma obowi¹zku przekazywania reszty takiego maj¹tku na rzecz Krajowej
Rady Spó³dzielczej, gdy¿ przepisy ustawy daj¹ likwidatorom mo¿liwoæ
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 w wypadku akceptacji ze strony walnego zgromadzenia  przekazania
nieodp³atnego na cele spó³dzielcze lub spo³eczne, co nie oznacza, ¿e likwidator nie mo¿e przekazaæ go nieodp³atnie na rzecz Krajowej Rady
Spó³dzielczej, która ma obowi¹zek, w wietle projektu ustawy, co najmniej 10% maj¹tku przekazaæ na Fundusz Wspierania Spó³dzielczoci.
Jak stanowi bowiem przepis art. 157 § 1 projektu ustawy, w Krajowej
Radzie Spó³dzielczej wyodrêbnia siê ten fundusz obligatoryjnie. Jest on
tworzony z pozosta³ego maj¹tku zlikwidowanych spó³dzielni, które mimo
niewyp³acalnoci zosta³y wykrelone z rejestru bez przeprowadzenia postêpowania upad³ociowego oraz z darowizn i innych róde³ okrelonych
w statucie.
Pozycja prawna Krajowej Rady Spó³dzielczej w wietle projektu ustawy
ulega wzmocnieniu, gdy¿ jest ona obecnie najwy¿szym organem, a w³aciwie najwy¿sz¹ samorz¹dow¹ organizacj¹ ruchu spó³dzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej. W wietle poprzedniej ustawy, status taki posiada³
zwo³ywany co cztery lata Kongres Spó³dzielczoci. Krajowa Rada Spó³dzielcza by³a natomiast naczelnym organem samorz¹du spó³dzielczego.
Zakres zadañ Krajowej Rady Spó³dzielczej w porównaniu z jej odpowiednikiem na gruncie obowi¹zuj¹cej ustawy, którym jest równie¿ Krajowa
Rada Spó³dzielcza, ulega jednak istotnym zmianom. Obecnie Krajowa
Rada Spó³dzielcza bêdzie mia³a ponownie obowi¹zek organizowania i prowadzenia dzia³alnoci naukowo-badawczej, szkoleniowej i informacyjnej,
jak równie¿ organizowania postêpowania rozjemczego i mediacyjnego
w sporach miêdzy organizacjami spó³dzielczymi a spó³dzielniami oraz
pomiêdzy spó³dzielniami. Chcia³bym zauwa¿yæ, ¿e od wielu lat przy
odpowiednikach Rady Spó³dzielczej (Naczelnej Radzie Spó³dzielczej, póniej
Krajowej Radzie Spó³dzielczej) funkcjonuje Spó³dzielczy Instytut Badawczy oraz Muzeum Ruchu Spó³dzielczego, przeniesione z Na³êczowa do
Warszawy. Oznacza to, ¿e z chwil¹ wejcia w ¿ycie ustawy o spó³dzielniach te dwie upione, a nie zlikwidowane formalnie instytucje o profilu
naukowo-badawczym powinny zostaæ faktycznie reaktywowane. By³aby
to wielka sprawa dla ruchu spó³dzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Pragnê przypomnieæ, ¿e przez wiele lat Spó³dzielczy Instytut Badawczy
w ramach kilkunastu zak³adów naukowych zatrudnia³ czo³owych specjalistów z zakresu prawa spó³dzielczego i spó³dzielczoci w Polsce.
Przyk³adowo, nie¿yj¹cy ju¿ autor dwóch komentarzy do ustawy z 1961 r.
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i 1982 r. prof. M. Gersdorf przez wiele lat kierowa³ nieistniej¹cym ju¿
zak³adem prawa spó³dzielczego, bêd¹c jednoczenie redaktorem naczelnym  nieistniej¹cego tak¿e od wielu lat  Przegl¹du orzecznictwa i pimiennictwa z zakresu prawa spó³dzielczego. Przez krótki okres po mierci
prof. M. Gersdorfa zak³adem tym kierowa³ prof. W. Chrzanowski, by³y
Marsza³ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zamiar rzeczywistego reaktywowania Spó³dzielczego Instytutu Badawczego potwierdza równie¿
okolicznoæ, ¿e obowi¹zek prowadzenia na rzecz zrzeszonych spó³dzielni
dzia³alnoci instrukta¿owej, doradczej, kulturalno-owiatowej, szkoleniowej i wydawniczej zostaje scedowany ponownie przez projekt ustawy
ze zwi¹zków spó³dzielczych na Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹. Zwi¹zki
spó³dzielcze nie dysponowa³y odpowiednim potencja³em, aby powy¿sze
zadania efektywnie wype³niaæ. Rozwi¹zanie to nale¿y oceniæ zdecydowanie pozytywnie, a stan istniej¹cy niezmiernie krytycznie.

2. Struktura organizacyjna Krajowej Rady Spó³dzielczej nie odbiega
w zasadzie od struktury organizacyjnej zwi¹zków spó³dzielczych oraz
spó³dzielni szczebla podstawowego. Zgodnie z art. 150 projektu ustawy,
organami Krajowej Rady Spó³dzielczej s¹:
1) Kongres,
2) Zgromadzenie Ogólne,
3) Zarz¹d.
S¹ to organy ustawowe (obligatoryjne). Przepisy ustawy nie dopuszczaj¹, w odniesieniu do tej najwy¿szej samorz¹dowej organizacji ruchu
spó³dzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, mo¿liwoci funkcjonowania
innych organów w oparciu o postanowienia jej statutu (fakultatywnych,
statutowych).
Ad 1) Najwy¿szym organem Krajowej Rady Spó³dzielczej jest zwo³ywany co cztery lata zwyczajny Kongres Spó³dzielczoci. Organ ten
z wa¿nych powodów (jako Kongres Nadzwyczajny) mo¿e byæ zwo³any
w ka¿dym czasie. Kongresy zarówno zwyczajne, jak i nadzwyczajne s¹
zwo³ywane przez Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej na podstawie uchwa³y
Zgromadzenia Ogólnego, która okrela:
a) termin,
b) miejsce, i
c) porz¹dek obrad Kongresu.
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W sk³ad tego najwy¿szego organu Krajowej Rady Spó³dzielczej, zgodnie z art. 151 § 3 projektu ustawy, wchodz¹ delegaci reprezentuj¹cy
spó³dzielnie i zwi¹zki spó³dzielcze. Zgromadzenie Ogólne ma obowi¹zek
okreliæ ka¿dorazowo (nie w regulaminie) liczbê delegatów, tryb i terminy
ich wyborów, zachowuj¹c zasady proporcjonalnej reprezentacji wszystkich rodzajów spó³dzielni i zrzeszaj¹cych je zwi¹zków spó³dzielczych,
z uwzglêdnieniem podzia³u administracyjnego pañstwa (art. 151 § 3 projektu ustawy).
Kongres podejmuje uchwa³y zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, z wyj¹tkiem
uchwalania statutu i jego zmian, które zgodnie z art. 152 § 3 projektu
ustawy wymagaj¹ wiêkszoci 2/3 g³osów.
Do w³aciwoci Kongresu, zgodnie z art. 152 § 1 projektu ustawy,
nale¿y:
 dokonywanie analizy stanu spó³dzielczoci w Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchwalanie kierunków i zasad dzia³ania ruchu spó³dzielczego;
 przyjmowanie sprawozdañ z dzia³alnoci Krajowej Rady Spó³dzielczej i dokonywanie jej oceny dzia³alnoci za okres od poprzedniego Kongresu
oraz uchwalanie jej zadañ na okres do nastêpnego;
 wybieranie w tajnym g³osowaniu cz³onków Zgromadzenia Ogólnego;
 uchwalanie statutu Krajowej Rady Spó³dzielczej i jego zmian;
 podejmowanie uchwa³ oraz zg³aszanie wniosków i opinii w sprawach dotycz¹cych ruchu spó³dzielczego do organów administracji pañstwowej oraz miêdzynarodowych organizacji spó³dzielczych.
Na podstawie statutu Krajowej Rady Spó³dzielczej do w³aciwoci
Kongresu mog¹ zostaæ zastrze¿one tak¿e inne sprawy o istotnym znaczeniu dla polskiego ruchu spó³dzielczego.
Kongres ma analogiczn¹ pozycjê w odniesieniu do wszystkich polskich
organizacji spó³dzielczych jak walne zgromadzenie w stosunku do swoich
cz³onków. Kompetencje te s¹ jednak podzielone ze Zgromadzeniem Ogólnym, które pe³ni analogiczn¹ rolê, jednak¿e w mniej istotnych kwestiach.
W strukturze Krajowej Rady Spó³dzielczej brak jest Komisji Rewizyjnej. Jest ona zbêdna, gdy¿ funkcje kontrolno-nadzorcze w stosunku do
Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej pe³ni Zgromadzenie Ogólne.
Proponowane zmiany nale¿y oceniæ pozytywnie, gdy¿ do obecnej
struktury organizacyjnej oraz zakresu zadañ Krajowej Rady Spó³dzielczej
mo¿na mieæ wiele zastrze¿eñ. Da³o siê nawet s³yszeæ g³osy, ¿e jest to
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zbêdna struktura (czapa, ozdobnik), któr¹ nale¿y zlikwidowaæ. Nie podziela³em i nie podzielam takiego pogl¹du. Maj¹c na uwadze dobro polskiej
spó³dzielczoci, proponowane wzmocnienie pozycji Krajowej Rady Spó³dzielczej wydaje siê byæ po¿¹dane. Proponowane regulacje nale¿y oceniæ
pozytywnie.
Ad 2) Zgromadzenie Ogólne w wietle projektu ustawy nie ju¿ jest
najwy¿sz¹ w³adz¹ (organem) Krajowej Rady Spó³dzielczej. Zgodnie z art.
153 projektu ustawy, do wy³¹cznej w³aciwoci tego organu nale¿y:
a) uchwalanie rocznych programów dzia³ania Krajowej Rady Spó³dzielczej oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem;
b) uchwalanie zasad gospodarki finansowej i rocznych planów finansowych Krajowej Rady Spó³dzielczej oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdañ z dzia³alnoci i rocznych sprawozdañ finansowych Krajowej Rady
Spó³dzielczej;
c) uchwalanie wysokoci sk³adek spó³dzielni i zwi¹zków spó³dzielczych na rzecz Krajowej Rady Spó³dzielczej;
d) wybieranie i odwo³ywanie w g³osowaniu tajnym prezesa Zarz¹du
i na jego wniosek pozosta³ych cz³onków oraz udzielanie absolutorium
cz³onkom Zarz¹du;
e) nadawanie i cofanie zwi¹zkom spó³dzielczym prawa przeprowadzania lustracji;
f) uchwalanie regulaminów Zgromadzenia Ogólnego i jego komisji oraz
zatwierdzanie regulaminu Zarz¹du;
f) wykonywanie innych zadañ przewidzianych w ustawie i statucie.
Z uwagi, ¿e przynale¿noæ do Krajowej Rady Spó³dzielczej jest obligatoryjna, bezprzedmiotowe staj¹ siê uprawnienia w zakresie wykrelania lub wykluczania cz³onków oraz rozpatrywania odwo³añ od uchwa³
podjêtych przez inne organy. Cz³onek Krajowej Rady Spó³dzielczej, który
narusza przepisy ustawy lub postanowienia statutu w sposób ra¿¹cy, je¿eli
jest nim zwi¹zek spó³dzielczy b¹d spó³dzielnia niezrzeszona w zwi¹zku
spó³dzielczym, mo¿e zostaæ na podstawie uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego postawiony w stan przymusowej likwidacji. Uchwa³a taka jest
podstaw¹ do z³o¿enia przez Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej stosownego wniosku do s¹du rejestrowego, który prowadzi rejestr spó³dzielni b¹d
zwi¹zków spó³dzielczych, o wszczêcie postêpowania likwidacyjnego bezporednio i konkretnie dotyczy. Wejcie w ¿ycie nowej ustawy na³o¿y na
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Kongres obowi¹zek uchwalenia nowego statutu Krajowej Rady Spó³dzielczej, który po zarejestrowaniu w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie powinien zostaæ og³oszony w Monitorze Spó³dzielczym. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ,
¿e wszystkie organy Krajowej Rady Spó³dzielczej funkcjonuj¹ na podstawie
obligatoryjnych regulaminów uchwalonych przez Zgromadzenie Ogólne.
Regulaminy te, po ich uchwaleniu przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej
Rady Spó³dzielczej, s¹ og³aszane, tak jak i pozosta³e uchwa³y w³adz Krajowej Rady Spó³dzielczej, w Monitorze Spó³dzielczym.
Cz³onkami Zgromadzenia Ogólnego Rady Spó³dzielczej nie s¹ tak jak
w wypadku Walnego Zgromadzenia Spó³dzielni wszyscy jej cz³onkowie
z mocy samego prawa. Z uwagi na znaczn¹ liczbê cz³onków Krajowej
Rady Spó³dzielczej przyjêcie takiej konstrukcji by³oby niecelowe, dlatego
te¿, zgodnie z art. 154 § 1 projektu ustawy, cz³onków Zgromadzenia
Ogólnego Rady Spó³dzielczej wybiera siê w sposób okrelony w statucie.
Kadencja Zgromadzenia Ogólnego trwa cztery lata i koñczy siê z chwil¹
wyboru nastêpnego Zgromadzenia Ogólnego. Stanowi o tym art. 154 § 2
projektu ustawy.
Mam w¹tpliwoci, czy uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spó³dzielczej podlegaj¹ kontroli s¹dowej i czy mog¹ zostaæ zaskar¿one w terminie szeciu tygodni od dnia og³oszenia takiej uchwa³y w Monitorze Spó³dzielczym do s¹du, tak jak uchwa³y walnego zgromadzenia, czy
zebrania przedstawicieli w spó³dzielniach szczebla podstawowego.
W pozosta³ych kwestiach, zwi¹zanych z zasadami podejmowania
uchwa³ przez ten organ, nale¿y stosowaæ odpowiednio przepisy ustawy
o walnym zgromadzeniu. Nie oznacza to, ¿e statut nie powinien, maj¹c
na uwadze powy¿sz¹ wytyczn¹, w sposób wyczerpuj¹cy regulowaæ zasad
i trybu podejmowania uchwa³ przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady
Spó³dzielczej.
Ad 3) Ustawa okrela te¿ kompetencje Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej. Przepis art. 155 § 1 projektu ustawy stanowi, ¿e zarz¹d jest
w³adz¹ wykonawcz¹ Krajowej Rady Spó³dzielczej, kieruj¹c¹ jej dzia³alnoci¹ i reprezentuj¹c¹ j¹ na zewn¹trz. Obowi¹zuje obligatoryjna wytyczna, zgodnie z któr¹ do Zarz¹du Krajowej Rady Spó³dzielczej nale¿y odpowiednio stosowaæ przepisy o zarz¹dzie spó³dzielni. Nale¿y jednak
zauwa¿yæ, ¿e Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej nie mo¿e byæ jednoosobowy, gdy¿ przepis art. 155 § 2 projektu ustawy wyklucza tak¹ mo¿liwoæ.
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Zgodnie z nim, powinien byæ kolegialny. Sk³ada siê z cz³onków, w tym
prezesa i jego zastêpców. S¹ oni wybierani i odwo³ywani przez Zgromadzenie Ogólne w g³osowaniu tajnym. Cz³onkiem zarz¹du mo¿e zostaæ
wybrana osoba nie bêd¹ca cz³onkiem Zgromadzenia Ogólnego. Z drugiej
jednak strony, je¿eli cz³onek zarz¹du jest jednoczenie cz³onkiem Zgromadzenia Ogólnego Rady Spó³dzielczej, to na mocy ustawy jego cz³onkostwo
w Zgromadzeniu Ogólnym ustaje ex lege z chwil¹ wyboru do pe³nienia tej
funkcji. Absolutorium jest tak¿e udzielane w g³osowaniu tajnym.
Zarz¹d Krajowej Rady Spó³dzielczej posiada wiêc analogiczn¹ pozycjê
prawn¹ jak zarz¹d spó³dzielni szczebla podstawowego. Tezê powy¿sz¹
potwierdza jednoznacznie przepis art. 155 § 1 projektu ustawy. Zgodnie
z nim, do w³aciwoci zarz¹du nale¿y wykonywanie zadañ Krajowej Rady
Spó³dzielczej, okrelonych w ustawie i w statucie oraz niezastrze¿onych
do w³aciwoci Zgromadzenia Ogólnego albo Kongresu. Cz³onków zarz¹du, w tym prezesa i jego zastêpców, powo³uje i odwo³uje wy³¹cznie
Zgromadzenie Ogólne. Organ ten uchwala równie¿ regulamin Zarz¹du
Krajowej Rady Spó³dzielczej. Mam w¹tpliwoci, czy uchwa³y zarz¹du, na
analogicznych zasadach jak uchwa³y Zgromadzenia Ogólnego, podlegaj¹
kontroli s¹dowej. Uchwa³y s¹ og³aszane w Monitorze Spó³dzielczym.

3. W pozosta³ych kwestiach nieuregulowanych w dziale IV ustawy
nale¿y stosowaæ do Krajowej Rady Spó³dzielczej odpowiednio przepisy
ustawy dotycz¹ce spó³dzielni. Z przyczyn oczywistych wy³¹czone jest
jednak odpowiednie stosowanie tych przepisów w kwestiach:
a) udzia³ów, wk³adów, nadwy¿ki bilansowej, gdy¿ organizacja ta nie
prowadzi dzia³alnoci gospodarczej, utrzymuj¹c siê w zasadzie wy³¹cznie
ze sk³adek cz³onkowskich,
b) podzia³u, po³¹czenia, likwidacji, upad³oci, gdy¿ Krajowa Rada
Spó³dzielcza uzyskuje osobowoæ prawn¹ z mocy niniejszej ustawy (system
aktów organów w³adzy pañstwowej) i mog³aby j¹ utraciæ, gdyby taka
by³a wola ustawodawcy wyra¿ona w ustawie,
c) lustracji, gdy¿ jako najwy¿sza w³adza w strukturze organizacyjnej
ruchu spó³dzielczego jej nie podlega, bêd¹c jednoczenie uprawnion¹ z mocy
ustawy do jej przeprowadzania,
d) wykrelenia i wykluczenia cz³onków oraz postêpowania odwo³awczego, gdy¿ z mocy ustawy wy³¹czone jest takie postêpowanie w po-
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stêpowaniu przed Krajow¹ Rad¹ Spó³dzielcz¹, a utrata cz³onkostwa
w Krajowej Radzie Spó³dzielczej w nastêpstwie wykrelenia b¹d wykluczenia cz³onka tej organizacji zosta³a uznana przez ustawê za niedopuszczaln¹, gdy¿ przynale¿noæ do tej organizacji ma charakter obligatoryjny.
W Krajowej Radzie Spó³dzielczej nie ma równie¿ organu kontrolnonadzorczego (komisji rewizyjnej), co stanowi wy³om od zasady trójpodzia³u w³adz. Jest to zbêdne, gdy¿ zadania te spe³nia Zgromadzenie Ogólne,
które nie jest przecie¿ najwy¿szym organem Krajowej Rady Spó³dzielczej.
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