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Spó³dzielnie szczebla podstawowego w œwietle
zamierzonych nowych regulacji prawnych
I. Wprowadzenie
Zespó³ Ekspertów, powo³any przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego, w dniu 10 wrzeœnia 2004 r. zakoñczy³
swoje prace nad czwart¹ polsk¹ ustaw¹ spó³dzielcz¹1. Nale¿y siê liczyæ,
¿e zostanie ona uchwalona przez Sejm i Senat i na pocz¹tku 2005 r.
wejdzie w ¿ycie. W projekcie tym znajduj¹ siê przepisy czêœci ogólnej
(art. 1-77), przepisy szczegó³owe (art. 78-130), przepisy dotycz¹ce lustracji
(art. 131-140), przepisy reguluj¹ce zwi¹zki spó³dzielcze i Krajow¹ Radê
Spó³dzielcz¹ (art. 141-158), przepisy karne (art. 159-162) oraz przepisy
przejœciowe i koñcowe (art. 163-180). Projekt umieszczony bez uzasadnienia na stronach Internetu wywo³a z ca³¹ pewnoœci¹ o¿ywion¹ dyskusjê
nie tylko wœród prawników2.
1
Tekst projektu ustawy, opracowany przez Zespó³ Ekspertów powo³any przez Prezydenta RP A. Kwaœniewskiego w sk³adzie: K. Pietrzykowski, M. Wrzo³ek-Romañczuk,
H. Cioch, Z. Marmaj, St. Dmowski, J. Jankowski, W. Jastrzêbski, A. Jedliñski oraz J. Urbañski, zosta³ opublikowany bez uzasadnienia na stronach Internetu Kancelarii Prezydenta
RP w dniu 15 wrzeœnia 2004 r. Projekt nawi¹zuje do utrwalonych konstrukcji, które
funkcjonowa³y ju¿ na gruncie ustaw spó³dzielczych z 1920 r., 1961 r. i 1982 r., a przede
wszystkim odpowiada standardom wypracowanym przez Miêdzynarodowy Zwi¹zek Spó³dzielczy oraz wymogom statutu Spó³dzielni Europejskiej, uchwalonego i przyjêtego przez
Radê Unii Europejskiej 12 lipca 2002 r. (Rozporz¹dzenie Rady WE w sprawie Statutu
Spó³dzielni Europejskiej SE, Dz.Urz. WE S 128, 16.5.1983, s. 51).
2
Opór niektórych œrodowisk spó³dzielców, czêsto uzasadniony, spowodowa³, ¿e z przyczyn natury spo³eczno-politycznej trudno jest opracowaæ tak¹ ustawê spó³dzielcz¹,
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£amy niniejszego artyku³u nie pozwalaj¹ na omówienie ca³ego projektu
nowego prawa spó³dzielczego, dlatego ograniczê siê do omówienia przepisów szczegó³owych, poœwiêconych wybranym spó³dzielniom szczebla
podstawowego3.
W przepisach tych, z jednej strony, uregulowane zosta³y zupe³nie nowe
typy spó³dzielni, a z drugiej, pominiêto niektóre typy spó³dzielni, które by³y
regulowane zarówno w ustawie z 1961 r.4, jak równie¿ w obowi¹zuj¹cej
jeszcze z 1982 r. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e pierwsza polska ustawa spó³dzielcza
z 1920 r.5 nie zawiera³a przepisów szczegó³owych, natomiast nastêpne
mia³y charakter kompleksowy, co powodowa³o, i¿ nie by³o odrêbnych
ustaw poœwiêconych poszczególnym typom spó³dzielni, jak to ma miejsce
obecnie6. Rozwa¿ania zacznê od nowych regulacji prawnych poœwiêconych spó³dzielniom uczniowskim.

II. Spó³dzielnie uczniowskie jako nowy typ spó³dzielczoœci
¯adna polska ustawa spó³dzielcza nie regulowa³a spó³dzielni uczniowskich, co nie oznacza, ¿e nie funkcjonowa³y one w naszym kraju. Otoczone opiek¹ naczelnych w³adz spó³dzielczych prowadzi³y dzia³alnoœæ
która uwzglêdnia³aby czêsto sprzeczne z sob¹ racje spó³dzielców oraz w³adz zarz¹dzaj¹cych
spó³dzielniami. Szczególny niepokój budzi zw³aszcza chaos i ba³agan legislacyjny panuj¹cy
w spó³dzielczoœci mieszkaniowej, co znalaz³o odzwierciedlenie w orzecznictwie Trybuna³u
Konstytucyjnego, który praktycznie w znacznej czêœci uzna³ za sprzeczn¹ z Konstytucj¹
ustawê z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116). Nale¿y wiêc oczekiwaæ rozpoczêcia w trybie pilnym prac legislacyjnych
nad now¹ ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych.
3
Ogólne za³o¿enia projektu nowego prawa spó³dzielczego omówi³em wczeœniej na
³amach czasopisma Rejent 2004, nr 8, s. 9-23, w artykule pt. Podstawowe za³o¿enia
nowego prawa spó³dzielczego opracowane przez Komisjê Ekspertów przy Prezydencie RP
Aleksandrze Kwaœniewskim.
4
Ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach (Dz.U. Nr 12, poz.
61, zmieniona ustaw¹ z dnia 17 grudnia 1974 r., Dz.U. Nr 47, poz. 281).
5
Ustawa o spó³dzielniach z dnia 29 paŸdziernika 1920 r. by³a wielokrotnie nowelizowana (1923 r., 1934 r., 1945 r., 1947 r., 1949 r.), a tak¿e uzupe³niana. Niektóre jej
przepisy przetrwa³y jednak do 1961 r.
6
Pierwsz¹ ustaw¹, która spowodowa³a wy³om od zasady kompleksowoœci, by³a ustawa
z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó³dzielczych kasach oszczêdnoœciowo-kredytowych, kolejn¹
ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu
siê i bankach zrzeszaj¹cych oraz wymieniona w przypisie 2 – ustawa z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych.
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w oparciu o statuty i niejako contra legem obowi¹zuj¹cym ustawom spó³dzielczym.
S¹d Najwy¿szy w kilku sprawach rozstrzyga³ kwestie sporne, dotycz¹ce tego typu spó³dzielni. Dobrze siê wiêc sta³o, ¿e w projekcie nowej
(czwartej) ustawy spó³dzielczej znalaz³y siê regulacje poœwiêcone spó³dzielniom uczniowskim, zw³aszcza ¿e z punktu widzenia prawa spó³dzielczego s¹ to atypowe spó³dzielnie szczebla podstawowego.
Spó³dzielnie uczniowskie s¹ regulowane w przepisach art. 122-130
projektu ustawy – Prawo spó³dzielcze. Ich celem jest popularyzowanie
w œrodowiskach m³odzie¿owych idei i wiedzy o spó³dzielczoœci, kszta³towanie umiejêtnoœci ¿ycia i dzia³ania w zbiorowoœci spo³ecznej, rozwijanie u uczniów cech zaradnoœci i przedsiêbiorczoœci oraz przygotowywanie ich do ¿ycia obywatelskiego w warunkach demokracji.
W za³o¿eniu swym s¹ szko³¹ przysz³ych spó³dzielców, ho³duj¹cych
wartoœciom i zasadom spó³dzielczym, co ma niebagatelne znaczenie, gdy¿
ruch spó³dzielczy od¿ywa, a spó³dzielnie te powinny byæ kuŸni¹ przysz³ych menad¿erów.
Spó³dzielnie uczniowskie dzia³aj¹ w oparciu o statut, który obligatoryjnie powinien okreœlaæ ich przedmiot dzia³alnoœci zarówno gospodarczej, jak i niegospodarczej oraz okreœlaæ prawa i obowi¹zki jej cz³onków.
Ustawa przyk³adowo wskazuje cele, jakie mog¹ realizowaæ spó³dzielnie uczniowskie. Przedmiotem ich dzia³alnoœci mo¿e byæ:
1) nabywanie i wytwarzanie oraz sprzeda¿ na terenie szko³y artyku³ów
s³u¿¹cych zaspokajaniu potrzeb uczniów i pracowników szko³y,
2) œwiadczenie us³ug na rzecz szko³y i osób trzecich,
3) uprawa roœlin oraz chów drobnego inwentarza,
4) zbieranie runa leœnego i surowców wtórnych oraz ich sprzeda¿,
5) podejmowanie na zasadach komercyjnych lub spo³ecznych dzia³añ
na rzecz ekologii i œrodowiska lokalnego,
6) propagowanie idei i zasad spó³dzielczych w œrodowisku szkolnym
i lokalnym,
7) organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych
z udzia³em uczniów szko³y,
8) spó³dzielnia uczniowska mo¿e prowadziæ szkoln¹ kasê oszczêdnoœci pod opiek¹ i we wspó³pracy ze spó³dzielcz¹ kas¹ oszczêdnoœciowokredytow¹ lub bankiem spó³dzielczym. Zakres i warunki opieki i wspó³-
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pracy oraz zasady prowadzenia rachunku okreœla umowa, któr¹ dyrektor
szko³y zawiera ze spó³dzielcz¹ kas¹ oszczêdnoœciowo-kredytow¹ lub bankiem.
Realizuj¹c cele gospodarcze i niegospodarcze, spó³dzielnia mo¿e zatrudniaæ swych cz³onków na zasadach pracy spo³ecznej (wolontariat) lub
za wynagrodzeniem na podstawie umów o pracê, umów o dzie³o lub
zlecenia, z odpowiednim zastosowaniem przepisów o ochronie pracy
m³odocianych.
Spó³dzielnie uczniowskie mog¹ byæ zak³adane zarówno w publicznych, jak i niepublicznych szko³ach podstawowych, gimnazjalnych, szko³ach ponadgimnazjalnych, a tak¿e w placówkach oœwiatowo-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y (zak³adach opiekuñczo-wychowawczych,
domach dziecka). Ze zrozumia³ych powodów cz³onkami takich spó³dzielni mog¹ byæ wy³¹cznie osoby fizyczne, które ukoñczy³y 10 lat, a wiêc
tak¿e uczniowie i wychowankowie nie maj¹cy nawet ograniczonej zdolnoœci do czynnoœci prawnych. Okolicznoœæ ta powoduje, ¿e za³o¿enie
takiej spó³dzielni wymaga zgody rady szko³y, udzielonej na wniosek jej
dyrektora. A zatem, bez zgody tych organów nie jest mo¿liwe za³o¿enie
spó³dzielni uczniowskiej. Dla jej za³o¿enia wymagana jest równie¿ wiêksza
liczba cz³onków za³o¿ycieli – nie 5, lecz co najmniej 10.
Spó³dzielnia uczniowska jest u³omn¹ osob¹, gdy¿ nie posiada, tak jak
ka¿da inna spó³dzielnia, przymiotu osobowoœci prawnej. Nie podlega zatem
wpisowi do rejestru. O tym, ¿e jest to jednostka organizacyjna niebêd¹ca
osob¹ prawn¹ w rozumieniu art. 331 § 1 i 2 k.c. œwiadczy art. 122 § 4
zd. 2 projektu ustawy, który stanowi, i¿ w zakresie swojej statutowej
dzia³alnoœci spó³dzielnia uczniowska mo¿e zawieraæ umowy, zaci¹gaæ
zobowi¹zania i dokonywaæ innych czynnoœci oraz mieæ prawa i obowi¹zki. Mo¿e te¿ pozywaæ i byæ pozywan¹. Spó³dzielnie uczniowskie, pomimo
¿e s¹ osobami u³omnymi maj¹ jednak przyznany ex lege status „organizacji
po¿ytku publicznego”, co powoduje, ¿e w pe³nym zakresie s³usznie bêd¹
czerpaæ z dobrodziejstw ustawy o organizacjach po¿ytku publicznego
i wolontariacie. Taki status poza spó³dzielniami bêd¹ posiadaæ tak¿e spó³dzielnie inwalidzkie i spó³dzielnie rêkodzie³a artystycznego.
Spó³dzielnie uczniowskie, pomimo ¿e nie posiadaj¹ przymiotu osobowoœci prawnej, mog¹ byæ pe³noprawnym cz³onkiem innej spó³dzielni lub
zwi¹zku spó³dzielczego, na zasadach przewidzianych dla osób prawnych.
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Podlegaj¹ one tak¿e lustracji „na zasadach, w trybie i terminach” okreœlonych przez Krajow¹ Radê Spó³dzielcz¹, po porozumieniu z ministrem
w³aœciwym do spraw edukacji narodowej i sportu.
Spó³dzielnie uczniowskie, tak jak ka¿de inne spó³dzielnie, dzia³aj¹
w oparciu o statut, który okreœla przedmiot ich dzia³alnoœci oraz prawa
i obowi¹zki cz³onków. Szkoda, ¿e w projekcie ustawy brak jest przepisu,
który uwzglêdnia³by zarówno obligatoryjn¹, jak i fakultatywn¹ treœæ statutu takiej spó³dzielni, gdy¿ niew¹tpliwie odbiega on od treœci statutu
ka¿dej innej spó³dzielni maj¹cej osobowoœæ prawn¹. Tê swoist¹ lukê prawn¹
powinna wype³niæ Krajowa Rada Spó³dzielcza, opracowuj¹c przyk³adowy, wzorcowy statut. Statut spó³dzielni uczniowskiej, pomimo ¿e nie
podlega s¹dowej rejestracji, wywo³uje w pe³ni skutki prawne. W drodze
analogii nale¿y stosowaæ wiêc przepisy dotycz¹ce uchwalania statutu,
dokonywania jego zmian. Skoro rada szko³y na wniosek dyrektora lub
opiekuna spó³dzielni mo¿e uchyliæ uchwa³ê ka¿dego jej organu, to tym
bardziej dotyczy to postanowieñ zawartych w statucie. Uchwa³y rady
szko³y, uchylaj¹ce postanowienia statutu lub uchwa³y walnego zgromadzenia takiej spó³dzielni, s¹ ostateczne i nie podlegaj¹ zaskar¿eniu w ¿adnym postêpowaniu s¹dowym czy te¿ administracyjnym.
Spó³dzielnie uczniowskie, pomimo ¿e nie s¹ osobami prawnymi w rozumieniu kodeksu cywilnego, nie maj¹ uproszczonej, lecz posiadaj¹ sui
generis strukturê organizacyjn¹. Ka¿da taka spó³dzielnia ma:
1) walne zgromadzenie,
2) zebranie grup cz³onkowskich,
3) radê nadzorcz¹ i
4) zarz¹d.
Szkoda, ¿e projekt nie okreœla w³aœciwoœci tych organów.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ spó³dzielni uczniowskiej jest walne zgromadzenie
i zebranie grup cz³onkowskich. Od zasady, ¿e ka¿demu cz³onkowi przys³uguje czynne i bierne prawo wyborcze, istnieje odstêpstwo. Mianowicie,
„bierne prawo wyborcze do organów wybieralnych spó³dzielczych” nie
przys³uguje cz³onkom nie maj¹cym zdolnoœci do czynnoœci prawnych
(w wieku od 10 lat do ukoñczenia 13 roku ¿ycia).
Organy spó³dzielni uczniowskiej funkcjonuj¹ na zasadach okreœlonych
w statucie, jednak¿e ich dzia³alnoœæ podlega nadzorowi opiekuna spó³dzielni, wyznaczonemu przez dyrektora szko³y spoœród nauczycieli. Opie-
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kun spó³dzielni z w³asnej inicjatywy mo¿e zwo³aæ posiedzenie jednego z jej
organów w celu rozpatrzenia wskazanych przez siebie spraw. Uczestniczy obligatoryjnie w posiedzeniach tych organów. £¹cznie z dwoma
cz³onkami zarz¹du sk³ada za spó³dzielniê uczniowsk¹ oœwiadczenia woli.
Nie mo¿na zwo³aæ posiedzeñ ¿adnego z organów spó³dzielni uczniowskiej
bez uzgodnienia z nim. Opiekun spó³dzielni jest wiêc nie organem sprawuj¹cym nadzór nad dzia³alnoœci¹ organów spó³dzielni uczniowskiej, ale sam
pe³ni funkcjê organu takiej spó³dzielni. Równie¿ tak¹ sam¹ funkcjê pe³ni rada
szko³y lub w placówkach, w których nie ma rady szko³y, rada pedagogiczna, które mog¹ na wniosek opiekuna spó³dzielni lub dyrektora uchyliæ
uchwa³ê ka¿dego organu takiej spó³dzielni. Jak ju¿ wspomnia³em, uchwa³y
te s¹ ostateczne i nie podlegaj¹ zaskar¿eniu.
Spó³dzielnia uczniowska, pomimo ¿e nie posiada przymiotu osobowoœci prawnej jest klasyczn¹ korporacj¹. Jej cz³onkami mog¹ byæ wy³¹cznie
osoby fizyczne bêd¹ce uczniami szkó³ publicznych i niepublicznych, a tak¿e
pensjonariusze ró¿nego rodzaju placówek opiekuñczo-wychowawczych
i ró¿nego ich szczebla.
Prawa i obowi¹zki cz³onków spó³dzielni uczniowskich powinien okreœlaæ
statut, który precyzowa³by zasady i tryb uzyskania oraz utraty cz³onkostwa, a tak¿e prawa cz³onkowskie zarówno organizacyjne, jak i maj¹tkowe. Oœwiadczenia w sprawach maj¹tkowych i niemaj¹tkowych sk³adane s¹ przez cz³onków samodzielnie, o ile maj¹ oni co najmniej ograniczon¹
zdolnoœæ do czynnoœci prawnych. Cz³onkowie takich spó³dzielni, którzy
ukoñczyli 10 lat, a nie ukoñczyli 13 roku ¿ycia, sk³adaj¹ w sprawach
maj¹tkowych oœwiadczenia woli wobec spó³dzielni za zgod¹ przedstawiciela ustawowego. Zgoda taka jest równie¿ wymagana w przypadku
zak³adania przez tak¹ osobê spó³dzielni oraz przyst¹pienia lub wyst¹pienia
z niej. Statut powinien okreœlaæ zasady i tryb wykluczenia oraz wykreœlania cz³onków spó³dzielni uczniowskich z takich spó³dzielni. Oczywiœcie
nie mo¿na stosowaæ analogii z utrat¹ cz³onkostwa w tym trybie w innych
spó³dzielniach. Nale¿y wy³¹czyæ drogê s¹dow¹, jak równie¿ drogê postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego. Decyzje opiekuna spó³dzielni, podjête w uzgodnieniu z zarz¹dem lub rad¹, powinny byæ ostateczne i wywo³ywaæ skutek od chwili podjêcia stosownej uchwa³y.
Mam w¹tpliwoœæ, czy cz³onkowie spó³dzielni uczniowskich powinni
wnosiæ wpisowe, udzia³y, wk³ady, tak jak ma to miejsce w innych spó³-
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dzielniach. To samo dotyczy zasadnoœci wyp³acania w takich spó³dzielniach dywidend.
Spó³dzielnie uczniowskie, prowadz¹c dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie i na zasadach okreœlonych w statucie, powinny prowadziæ rachunkowoœæ wed³ug zasad okreœlonych w odrêbnych przepisach pod nadzorem opiekuna spó³dzielni lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora
szko³y. Przepisy te, których jeszcze nie ma, powinny uwzglêdniaæ specyfikê spó³dzielni oraz fakt, ¿e s¹ to organizacje po¿ytku publicznego. Nie
mo¿e byæ wiêc mowy o tym, aby p³aci³y jakiekolwiek podatki. Nale¿y
te¿ pamiêtaæ, ¿e dyrektor szko³y lub placówki oœwiatowo-wychowawczej
bêdzie mia³ obowi¹zek nieodp³atnie udostêpniæ w lokalu szko³y miejsce
dla dzia³alnoœci gospodarczej spó³dzielni uczniowskiej i posiedzeñ jej organów
albo „w miarê potrzeby i mo¿liwoœci” przydzieliæ jej stosowne pomieszczenie z odpowiednim wyposa¿eniem, ogrzewaniem i oœwietleniem. Projekt
ustawy nak³ada wiêc obowi¹zki na w³adze oœwiatowe, które winny byæ
przyjazne tego typu spó³dzielniom. Obowi¹zki s¹ na³o¿one tak¿e na Krajow¹
Radê Spó³dzielcz¹, która ma inicjowaæ, wspieraæ i nadzorowaæ dzia³alnoœæ spó³dzielni uczniowskich. Mam na uwadze równie¿ wsparcie o charakterze finansowym.
Spó³dzielnie uczniowskie, pomimo ¿e nie s¹ osobami prawnymi, trac¹
„podmiotowoœæ prawn¹” wed³ug zasad okreœlonych w art. 129 projektu
ustawy. Mianowicie, spó³dzielnie uczniowskie przechodz¹ w stan likwidacji z przyczyn okreœlonych w art. 59 § 1 pkt 1-4 projektu ustawy albo
na podstawie uchwa³y rady szko³y, podjêtej na wniosek dyrektora szko³y
i po zasiêgniêciu opinii Krajowej Rady Spó³dzielczej. Do likwidacji tych
spó³dzielni w drodze dalekiej i ostro¿nej analogii nale¿y stosowaæ przepisy
projektu ustawy – Prawo spó³dzielcze o likwidacji spó³dzielni.
Pomimo ¿e spó³dzielnie uczniowskie prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹,
mam w¹tpliwoœci, czy maj¹ one zdolnoœæ upad³oœciow¹ i czy mog¹ byæ
objête postêpowaniem naprawczym. Problematyczn¹ jest równie¿ kwestia odpowiedzialnoœci w³adz takiej spó³dzielni za wyrz¹dzon¹ jej szkodê,
jak równie¿ odpowiedzialnoœæ samej spó³dzielni za zaci¹gniête przez ni¹
zobowi¹zania.
Dzia³alnoœci¹ spó³dzielni uczniowskich powinny byæ zainteresowane
w³adze oœwiatowe, w³adze placówek szkolnych i oœwiatowo-wychowawczych, Krajowa Rada Spó³dzielcza, uczniowie wymienionych placówek,
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a tak¿e, i przede wszystkim, ca³e spo³eczeñstwo. Dziêki nimi zacznie
funkcjonowaæ instrument umo¿liwiaj¹cy pozyskiwanie œrodków z zewn¹trz, a przede wszystkim instrument wspierania m³odzie¿y i dzieci
z ubo¿szych warstw spo³ecznych. Spó³dzielnie te bêd¹ najlepsz¹ szko³¹
demokracji, o ile ich ratio legis spotka siê ze zrozumieniem w³adz pañstwowych, samorz¹dowych, spó³dzielczych i ca³ego spo³eczeñstwa. Dobrze
siê wiêc sta³o, ¿e projekt nowej ustawy spó³dzielczej, opracowanej przez
Zespó³ Ekspertów, tak du¿o uwagi poœwiêci³ spó³dzielniom uczniowskim,
gdy¿ instytucja ta jest szko³¹ spó³dzielczoœci, pozwalaj¹c¹ zrozumieæ sens
tej wspania³ej idei oraz nauczaæ siê j¹ wdra¿aæ w praktyce poprzez
prowadzenie zespo³owo dzia³alnoœci gospodarczej i niegospodarczej, s³u¿¹cej ca³emu œrodowisku, jakim jest szko³a b¹dŸ zak³ad opiekuñczowychowawczy.

III. Spó³dzielnie rzemieœlnicze jako nowy typ spó³dzielni
W dziale IV projektu ustawy o spó³dzielniach, w przepisach art. 120121, uregulowane zosta³y ustawowo po raz pierwszy spó³dzielnie rzemieœlnicze.
Ich celem jest œwiadczenie pomocy i organizowanie wspó³dzia³ania
cz³onków w zakresie dzia³alnoœci wytwórczej i us³ugowej, zaopatrywanie
w maszyny, surowce i materia³y, organizowanie zbytu towarów i us³ug
oraz wspieranie postêpu technicznego. Nie ma przeszkód, aby spó³dzielnie
te prowadzi³y równie¿ inn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, le¿¹c¹ w interesie
swych cz³onków. Zgodnie z art. 1 § 2 projektu ustawy, spó³dzielnie te
maj¹ tak¿e obowi¹zek prowadzenia dzia³alnoœci spo³ecznej na rzecz swych
cz³onków, ich rodzin oraz lokalnego œrodowiska spó³dzielczego.
Cz³onkami spó³dzielni rzemieœlniczych mog¹ byæ wy³¹cznie:
1) osoby fizyczne bêd¹ce rzemieœlnikami w rozumieniu ustawy z dnia
22 czerwca 1989 r. o rzemioœle oraz
2) osoby fizyczne bêd¹ce przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ na w³asny rachunek. W wyj¹tkowych sytuacjach, na zasadach okreœlonych w statucie spó³dzielni rzemieœlniczej, jej cz³onkami
mog¹ byæ osoby prawne odpowiadaj¹ce wymogom statutowym.
Spó³dzielnie rzemieœlnicze powo³ane zosta³y do niesienia ró¿nego rodzaju
form pomocy indywidualnym rzemieœlnikom i przedsiêbiorcom. Same nie
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prowadz¹ bezpoœrednio dzia³alnoœci gospodarczej, le¿¹cej wy³¹cznie w ich
interesie. Mog¹ one miêdzy innymi:
1) zawieraæ umowy w imieniu swoich cz³onków,
2) reprezentowaæ ich przy czynnoœciach prawnych w innych sprawach, w szczególnoœci w postêpowaniu ofertowym i w negocjacjach,
uczestniczyæ w przetargach lub aukcjach, a tak¿e wystawach i pokazach.
S¹ wiêc one sui generis pe³nomocnikami, agentami, poœrednikami lub
œwiadcz¹cymi inne us³ugi na rzecz swoich cz³onków lub cz³onka. Z tych
powodów statut spó³dzielni rzemieœlniczej powinien okreœlaæ obligatoryjnie zakres i formê dopuszczalnego umocowania spó³dzielni przez cz³onka.
Spó³dzielnie rzemieœlnicze w relacjach ze swoimi cz³onkami s¹ wiêc ich
pe³nomocnikami, agentami, zleceniobiorcami, poœrednikami, maklerami itp.
Spó³dzielnie rzemieœlnicze ró¿ni¹ siê wiêc zasadniczo od spó³dzielni
pracy, których celem jest prowadzenie wspólnej dzia³alnoœci gospodarczej
przez zatrudnionych w niej cz³onków, a nie na ich rzecz (na rzecz osób
trzecich bêd¹cych cz³onkami), tak jak ma to miejsce w spó³dzielniach
rzemieœlniczych.
Do spó³dzielni rzemieœlniczych maj¹ zastosowanie w kwestiach nieunormowanych w przepisach art. 120-121 przepisy zawarte w tytule I
(przepisy wspólne dla spó³dzielni zawarte w art. 1-77) oraz art. 141-180
tytu³u IV.

IV. Nowe regulacje dotycz¹ce spó³dzielni pracy inwalidów
i niewidomych oraz spó³dzielni rêkodzie³a ludowego i artystycznego
Spó³dzielnie pracy s¹ regulowane nadal w czêœci szczegó³owej ustawy,
w dziale III, w przepisach art. 98-119. Regulacje te nie odbiegaj¹ istotnie
od regulacji zawartych w dotychczasowych przepisach, chocia¿ ranga
pionu spó³dzielczoœci pracy w ostatnich latach uleg³a znacznemu zmniejszeniu, gdy¿ wiele z tych spó³dzielni zosta³o zlikwidowanych b¹dŸ upad³o.
Szczególnie dotkliwe straty ponios³a spó³dzielczoœæ inwalidów i niewidomych, dlatego, chc¹c reaktywowaæ spó³dzielczoœæ inwalidów i niewidomych oraz uratowaæ zamieraj¹c¹ spó³dzielczoœæ pracy rêkodzie³a
ludowego i artystycznego, postanowiono przyznaæ tym dwóm typom
spó³dzielni pracy status prawny organizacji po¿ytku publicznego, a wiêc
niejako pozycjê uprzywilejowan¹ pod wzglêdem prawnym i podatkowym
w porównaniu z pozosta³ymi spó³dzielniami pracy. Ten szczególny status
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uzasadniony jest tym, ¿e spó³dzielnie inwalidów i niewidomych obowi¹zane s¹ dodatkowo, poza dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i niegospodarcz¹,
prowadziæ zawodow¹ i spo³eczn¹ rehabilitacjê osób niepe³nosprawnych,
a spó³dzielnie rêkodzie³a ludowego i artystycznego tworzyæ nowe i kultywowaæ tradycyjne wartoœci kultury materialnej poprzez organizowanie
i rozwijanie rêkodzie³a ludowego i artystycznego, sztuki i przemys³u
artystycznego.

V. Uwagi koñcowe
Nie dokonano istotnych zmian w czêœci szczegó³owej przepisów
dotycz¹cych rolniczych spó³dzielni produkcyjnych (art. 78-95), spó³dzielni kó³ek rolniczych i innych spó³dzielni prowadz¹cych produkcjê roln¹
(art. 96-97). Nie znalaz³ aprobaty zamiar uregulowania w czêœci szczegó³owej ustawy grupy producentów rolnych, gdy¿ dzia³aj¹ one na innej
podstawie prawnej, spó³dzielni inwestycji kapita³owych, gdy¿ takowe nie
funkcjonuj¹ i nie powinny funkcjonowaæ, poniewa¿ by³yby to spó³dzielnie
o pierwiastku spekulacyjnym, prowadz¹ce dzia³alnoœæ parabankow¹. Z tych
samych przyczyn, które dotycz¹ spó³dzielni producentów rolnych, nie
uregulowano w ustawie spó³dzielni socjalnych7. Nale¿y poczekaæ, czy
sprawdz¹ siê one w praktyce. Jest to dziwol¹g prawny, odbiegaj¹cy
w konstrukcji od spó³dzielni pracy. Mo¿na by³o przecie¿ te spó³dzielnie
uprzywilejowaæ pod wzglêdem prawnym i podatkowym, uznaj¹c je za
organizacje po¿ytku publicznego.
Ustawa w czêœci szczegó³owej odbiega jednak istotnie od swej
poprzedniczki z 1982 r., gdy¿ nie reguluje:
1) banków spó³dzielczych,
2) spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych oraz
3) spó³dzielni mieszkaniowych.
7
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
wrzeœnia 1992 r. – Prawo spó³dzielcze art. 203a, b, c i d, w których uregulowa³a zasady
tworzenia spó³dzielni socjalnych, przedmiot ich dzia³alnoœci i zasady likwidacji. Spó³dzielnie te, podobnie jak spó³dzielnie inwalidów i niewidomych, s¹ odmian¹ spó³dzielni pracy.
Nie maj¹ jednak, co wydaje siê byæ niezrozumia³e, statusu organizacji po¿ytku publicznego.
S¹ tworzone przez bezrobotnych i niepe³nosprawnych w liczbie co najmniej 10. Mog¹ byæ
dotowane ze œrodków publicznych. Spó³dzielnie inwalidzkie maj¹ mo¿liwoœæ przekszta³cenia siê na podstawie uchwa³y walnego zgromadzenia w spó³dzielnie socjalne.
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O ile nie widzê sensu regulacji w czêœci szczegó³owej tej ustawy
banków spó³dzielczych i spó³dzielczych kas oszczêdnoœciowo-kredytowych, gdy¿ dzia³aj¹ one na styku prawa spó³dzielczego i prawa bankowego, to uwa¿am, ¿e spó³dzielnie mieszkaniowe powinny w niej siê znaleŸæ.
Nie wywa¿ê otwartych drzwi ani te¿ nikogo nie ura¿ê, je¿eli stwierdzê,
¿e spó³dzielczoœæ mieszkaniowa znalaz³a siê w patowej sytuacji prawnej,
bêd¹cej nastêpstwem kilku ostatnich orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, który podwa¿y³ podstawowe konstrukcje zawarte w ustawie z dnia
15 grudnia 2001 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e nie ma obecnie spó³dzielczego prawa mieszkaniowego.
A zatem, czy nale¿y uchyliæ tê ustawê i w trybie pilnym opracowaæ now¹
ustawê spó³dzielcz¹ dotycz¹c¹ spó³dzielni mieszkaniowych, czy te¿ nie
opracowywaæ nowej ustawy, a niezbêdne regulacje zawrzeæ – tak jak
mia³o to miejsce wczeœniej – w kilkudziesiêciu przepisach czêœci szczegó³owej, poœwiêconej spó³dzielniom mieszkaniowym? Trudno powiedzieæ,
która z tych opcji zwyciê¿y.
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