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I

Dzieje regulacji prawnych dotycz¹cych polskiej spó³dzielczoci s¹
niezwykle interesuj¹ce. Pierwsza polska ustawa spó³dzielcza zosta³a
uchwalona ju¿ w 1920 r., druga w 1961 r., a trzecia w 1982 r. Wszystkie
powstawa³y wiêc w okresach prze³omów ustrojowych. Dwie pierwsze
by³y bardzo stabilne, trzecia ju¿ nie. Ustawa o spó³dzielniach z 1920 r.
by³a jedn¹ z pierwszych ustaw po odzyskaniu niepodleg³oci, reguluj¹cych kompleksowo tak rozleg³y zakres stosunków spo³ecznych. Podczas
gdy wiêkszoæ ustaw uchwalonych w II Rzeczypospolitej by³a zastêpowana nowymi ju¿ w latach piêædziesi¹tych, ustawa o spó³dzielniach
pozostawa³a w mocy a¿ do 1961 r. Mimo ¿e w latach 50 nastêpowa³
proces swoistego upañstwawiania spó³dzielczoci, w warstwie legislacyjnej dokonywa³ siê on jednak w aktach ni¿szej rangi, wprowadzaj¹cych
regulacje szczegó³owe, wypaczaj¹ce ducha ustawy, jednak bez uchylenia
jej zasad. Nowa ustawa o spó³dzielniach i ich zwi¹zkach z 1961 r. by³a
wyrazem demokratycznych przemian po wydarzeniach 1956 r., zmierzaj¹cych do zmniejszenia kontroli pañstwa nad spó³dzielczoci¹ i przywrócenia przynajmniej w pewnym stopniu demokracji spó³dzielczej. Potem
znów nast¹pi³ odwrót od tych liberalnych tendencji i prze³om 1980 r.
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zaowocowa³ powstaniem nowej ustawy  Prawa spó³dzielczego z 1982 r.,
której data uchwalenia przypad³a jednak ju¿ w czasie stanu wojennego.
Ta ustawa by³a ponad 30 razy nowelizowana, niektóre zmiany sz³y przy
tym bardzo daleko. W 2000 r. najwiêksza ga³¹ spó³dzielczoci  spó³dzielnie mieszkaniowe zosta³a uregulowana w odrêbnej ustawie. Oprócz
nowelizacji ustawy mia³y miejsce ingerencje Trybuna³u Konstytucyjnego,
który uznawa³ niektóre jej przepisy za sprzeczne z Konstytucj¹.
Od odzyskania przez Polskê niepodleg³oci w 1918 r. tylko trzy ustawy
regulowa³y wiêc kompleksowo organizacjê i dzia³alnoæ polskiej spó³dzielczoci. Podejmowane w III Rzeczpospolitej próby ca³ociowej regulacji
tej skomplikowanej dziedziny stosunków spo³ecznych i gospodarczych,
jak¹ jest prawo spó³dzielcze, nie powiod³y siê. Dwukrotnie uchwalane
przez Sejm projekty ustaw spó³dzielczych zostawa³y zawetowane przez
Prezydentów RP (Lecha Wa³êsê w 1994 r. i Aleksandra Kwaniewskiego
w 2001 r.). Dzi trudno ju¿ wracaæ do oceny tamtych projektów.
W 2004 r. Prezydent powo³a³ zespó³ ekspertów, pracuj¹cy pod kierownictwem prof. Krzysztofa Pietrzykowskiego, sk³adaj¹cy siê zarówno
z przedstawicieli nauki, jak i przedstawicieli organizacji spó³dzielczych,
w szczególnoci Krajowej Rady Spó³dzielczej, który opracowa³ nowy
projekt ustawy spó³dzielczej. W jego sk³ad wchodzi³ równie¿ autor recenzowanej publikacji  prof. Henryk Cioch. Temu projektowi przede
wszystkim powiêcona jest ksi¹¿ka.

II

Projektowana regulacja dotyczy materii niezwykle istotnej, wykraczaj¹cej poza ramy problematyki gospodarczej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e pomimo
¿ywych jeszcze w tych krajach, które maj¹ za sob¹ dowiadczenie komunizmu, pejoratywnych skojarzeñ spó³dzielczoci z przymusem pañstwowym i gospodark¹ centralnie sterowan¹, rzeczywista spo³eczna rola
spó³dzielczoci jest zupe³nie inna. Na ca³ym wiecie stanowi ona wa¿ny
segment gospodarki, wietnie siê rozwija w Stanach Zjednoczonych
i Europie Zachodniej. Negatywne nastawienie do spó³dzielczoci stanowi
g³ówn¹ przeszkodê w jej rozwoju w krajach Europy rodkowej i Wschodniej, gdzie dzia³alnoæ spó³dzielni by³aby najbardziej potrzebna. Metod¹
prze³amania tych negatywnych implikacji spó³dzielczoci ma byæ nadanie
ruchowi spó³dzielczemu nowych i nowoczesnych podstaw prawnych or-
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ganizacji i dzia³alnoci, które wyznacz¹ kierunki jego rozwoju na najbli¿szych kilkadziesi¹t lat. Takie by³o zadanie twórców projektu. Za³o¿eniem
zespo³u by³o opracowanie projektu kompleksowego, obejmuj¹cego jak
najszersz¹ materiê. Nie do koñca uda³o siê to zrealizowaæ. Ze wzglêdu
na specyfikê prowadzonej przez spó³dzielnie dzia³alnoci postanowiono
poza zakresem projektu pozostawiæ banki spó³dzielcze (podlegaj¹ce ustawie o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych) i SKOK-i (podlegaj¹ce ustawie o spó³dzielczych kasach
oszczêdnociowo-kredytowych). Poza zakresem projektu, z powodu
zawis³ych przed Trybuna³em Konstytucyjnym, a jeszcze nierozstrzygniêtych spraw dotycz¹cych zgodnoci z Konstytucj¹ poszczególnych rozwi¹zañ odnosz¹cych siê do spó³dzielni mieszkaniowych, pozosta³y tak¿e
te spó³dzielnie.
Autor recenzowanej pracy, który by³ cz³onkiem zespo³u opracowuj¹cego projekt, ma dog³êbn¹ wiedzê o jego treci, ratio legis i znaczeniu
zapisów, o ich prawid³owej wyk³adni. Pomimo przyjêtego tytu³u recenzowanej pracy, rozwa¿ania Autora daleko wykraczaj¹ poza omówienie
samego projektu (który po pierwszym czytaniu zosta³ skierowany do prac
w komisji sejmowej). Ksi¹¿ka przedstawia pogl¹dy Autora na problemy
prawne, czêsto pojawiaj¹ce siê w praktyce spó³dzielczej i bêd¹ce przedmiotem kontrowersji w nauce prawa cywilnego. Pomimo ¿e dotyczy
projektu ustawy, zachowa sw¹ aktualnoæ tak¿e wtedy, gdy projekt zostanie
ju¿ uchwalony i wówczas spe³ni tak¿e bardzo u¿yteczn¹ rolê. Zawarte
w niej rozwa¿ania bêd¹ bowiem wskazywaæ kierunki interpretacji obowi¹zuj¹cego ju¿ prawa, w szczególnoci gdy zachodziæ bêdzie potrzeba
dokonania wyk³adni historycznej przepisów ustawy, odtworzenia zamiaru, który przywieca³ prawodawcy przy tworzeniu jej przepisów. Potrzeba taka zapewne zachodziæ bêdzie nie tylko przy wyk³adni sensu largo,
ale zw³aszcza przy dokonywaniu wyk³adni operatywnej, przy rozstrzyganiu konkretnych przypadków powstaj¹cych na tle przepisów ustawy.
Na tak¹ ksi¹¿kê czekaj¹ nie tylko teoretycy prawa spó³dzielczego, ale
wszyscy ci czytelnicy, którzy w swej praktyce musz¹ przestrzegaæ przepisów prawa spó³dzielczego lub je stosowaæ b¹d z nale¿ytym wyprzedzeniem przygotowywaæ siê do wejcia w ¿ycie nowych rozwi¹zañ
prawnych w tym zakresie (sêdziowie wydzia³ów cywilnych i rejestrowych, cz³onkowie organów spó³dzielni i organizacji spó³dzielczych, lu-
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stratorzy, wszyscy ci cz³onkowie, którzy bior¹ aktywny udzia³ w dzia³alnoci spó³dzielni). Tak wa¿na ustawa wymaga szerokiej spo³ecznej
prezentacji ju¿ na etapie prac legislacyjnych. Jej zapisy mog¹ oczywicie
w toku tych prac ulegaæ zmianom, jednak donios³oæ projektowanej regulacji
czyni konieczn¹ spo³eczn¹ prezentacjê projektu ju¿ na tym etapie powstawania nowej konstytucji spó³dzielczoci.
Znaczenie recenzowanej pracy to przede wszystkim wnikliwy komentarz zapisów projektowanej ustawy, umo¿liwiaj¹cy zrozumienie jej przepisów w wietle ca³ego systemu prawnego i tradycji spó³dzielczych, a tak¿e
ich znaczenia dla ga³êzi spó³dzielczoci uregulowanych w ustawach
szczególnych, które maj¹ zachowaæ moc obowi¹zuj¹c¹ tak¿e po wejciu
w ¿ycie nowej ustawy spó³dzielczej. Projekt po raz pierwszy odwo³uje
siê do miêdzynarodowych zasad spó³dzielczych jako standardu postêpowania. Autor zauwa¿a problem, odnosz¹c siê do treci i genezy zasad,
jednak szersze omówienie zagadnieñ relacji tych zasad, przepisów ustawy
i aktów prawnych Unii Europejskiej oraz charakteru miêdzynarodowych
zasad spó³dzielczych przekracza³oby ramy recenzowanego opracowania.
Nale¿y jednak oczekiwaæ szerszego oddwiêku tego zagadnienia w teorii
prawa cywilnego. Wydaje siê, ¿e miêdzynarodowe zasady spó³dzielcze
staæ siê maj¹, zgodnie z za³o¿eniem projektu, dyrektyw¹ interpretacyjn¹,
nakazuj¹c¹ wybieranie sporód mo¿liwych interpretacji przepisów prawa
spó³dzielczego i zapisów statutów spó³dzielni takiej interpretacji, która
bêdzie zgodna z tymi standardami. Przepis projektowanego art. 2 pr.
spó³dz., to przepis odsy³aj¹cy pozasystemowo do pewnych regu³ i wartoci,
które na jego mocy zostaj¹ inkorporowane do polskiego systemu prawnego. Miêdzynarodowe Zasady Spó³dzielcze nie bêd¹ wiêc obowi¹zywa³y
same w sobie jako niezale¿ny od ustawy czy ponadustawowy system
róde³ prawa, obowi¹zywaæ bêdzie art. 2 pr. spó³dz., a znaczenie zasad
jako substratów egzegezy norm prawnych bêdzie wyp³ywaæ z treci tego
przepisu. To znaczenie polegaæ bêdzie przede wszystkim na wskazywaniu
kierunku interpretacji regu³ prawa spó³dzielczego.

III

Praca sk³ada siê z dwu czêci.
Pierwsza czêæ, Wprowadzenie, moim zdaniem, znacznie przekracza ramy tego, co zwyk³o siê okrelaæ mianem wprowadzenia. Autor
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omawia w istocie ca³y system prawa spó³dzielczego, jaki ma powstaæ
zgodnie z projektem i to zarówno w zakresie tzw. czêci ogólnej, a wiêc
norm odnosz¹cych siê do wszystkich typów spó³dzielni, jak norm maj¹cych
regulowaæ organizacjê i dzia³alnoæ poszczególnych rodzajów spó³dzielni
oraz organizacji spó³dzielczych. Szczególnie interesuj¹ce s¹ wywody Autora
dotycz¹ce nowych typów spó³dzielni, które po raz pierwszy maj¹ zostaæ
wprowadzone do polskiego systemu prawnego na mocy projektowanych
przepisów (spó³dzielni uczniowskich, rzemielniczych czy te¿ istniej¹cych od niedawna spó³dzielni socjalnych). Mo¿na ju¿ teraz przewidywaæ,
¿e spó³dzielnie socjalne i spó³dzielnie uczniowskie ze wzglêdu na ich
nietypow¹ konstrukcjê bêd¹ budzi³y wiele kontrowersji.
Czêæ pierwsza sk³ada siê z jedenastu rozdzia³ów i zawiera podstawow¹ bibliografiê z zakresu prawa spó³dzielczego. Rozdzia³ I opisuje
istotê spó³dzielni i stosunku prawnego cz³onkostwa, rozdzia³ II organy
spó³dzielni, rozdzia³ III jej system finansowy, rozdzia³y IV-VI przedstawiaj¹ przekszta³cenia organizacyjne, likwidacjê i upad³oæ spó³dzielni,
rozdzia³y VII-IX poszczególne rodzaje spó³dzielni, rozdzia³ X organizacje
spó³dzielcze, za rozdzia³ XI omawia przepisy przejciowe i koñcowe
projektowanej ustawy.
Czêæ druga to aneks zawieraj¹cy tekst projektowanej ustawy  Prawo
spó³dzielcze oraz tych ustaw, reguluj¹cych poszczególne ga³êzie spó³dzielczoci, które maj¹ zachowaæ moc obowi¹zuj¹c¹ tak¿e po jego wejciu w
¿ycie, tzn. ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, ustawy o funkcjonowaniu banków spó³dzielczych, ich zrzeszaniu siê i bankach zrzeszaj¹cych
oraz ustawy o spó³dzielczych kasach oszczêdnociowo-kredytowych.
Ksi¹¿ka ta mo¿e w przysz³oci staæ siê znakomit¹ kanw¹ dla pracy
systemowo ujmuj¹cej ca³oæ obowi¹zuj¹cego ju¿ prawa spó³dzielczego.
Jest bez w¹tpienia pozycj¹ niezwykle wartociow¹, z natury rzeczy te¿
zupe³nie nowatorsk¹. Po raz pierwszy bowiem projekt nowego prawa
spó³dzielczego zosta³ wnikliwie i ca³ociowo omówiony. Trud Autora jest
tym bardziej wart zauwa¿enia, ¿e stan¹³ on przed zadaniem interpretacji
nowych rozwi¹zañ legislacyjnych, które nie by³y jeszcze stosowane
w praktyce ani omawiane w literaturze i orzecznictwie s¹dowym. Ksi¹¿ka
jest godna polecenia szerokiemu gronu czytelników i niew¹tpliwie, choæ
dotyczy materii szczególnie aktualnej w³anie dzi, zyska trwa³e miejsce
w literaturze prawa spó³dzielczego.
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