
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 65,
poz. 595) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 30, poz. 210),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej regu-
lacji prawnej w okresie przezwyci´˝ania kryzysu
spo∏eczno-ekonomicznego oraz o zmianie niektó-
rych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176),

2) ustawà z dnia 24 paêdziernika 1986 r. o zak∏ado-
wych funduszach socjalnym i mieszkaniowym
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (Dz. U.
Nr 39, poz. 192),

3) ustawà z dnia 23 paêdziernika 1987 r. o zmianie nie-
których ustaw regulujàcych zasady funkcjonowa-
nia gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 181),

4) ustawà z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia∏alnoÊci go-
spodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324),

5) ustawà z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku docho-
dowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 12),

6) ustawà z dnia 15 lutego 1989 r. — Prawo dewizo-
we (Dz. U. Nr 6, poz. 33),

7) ustawà z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie ustawy
— Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 6, poz. 37),

8) ustawà z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie rozpo-
rzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej — Prawo
upad∏oÊciowe (Dz. U. Nr 14, poz. 87),

9) ustawà z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji
udzia∏ów cz∏onkowskich w spó∏dzielniach i zmia-
nie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373),

10) ustawà z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o badaniu
i og∏aszaniu sprawozdaƒ finansowych oraz bie-
g∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U. Nr 111,
poz. 480),

11) ustawà z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy — Kodeks cywilny oraz ustaw — o ksi´-
gach wieczystych i hipotece, Prawo spó∏dzielcze,
Kodeks post´powania cywilnego, Prawo lokalowe
(Dz. U. Nr 115, poz. 496),

12) ustawà z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy
— Prawo bud˝etowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 85),

13) ustawà z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy —
Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419) 

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia
10 maja 1995 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tek-
stu ustawy — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 54,
poz. 288),

14) ustawà z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
go oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133,
poz. 654),

15) ustawà z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒ-
stwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszkanio-
wych, refundacji bankom wyp∏aconych premii
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32),

16) ustawà z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 24, poz. 110),

17) ustawà z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu
post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ Prezyden-
ta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊciowe i Pra-
wo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu post´-
powania administracyjnego, ustawy o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189),

18) ustawà z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie ustawy —
Prawo spó∏dzielcze i ustawy o rachunkowoÊci
(Dz. U. Nr 32, poz. 183),

19) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),

20) ustawà z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

21) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie usta-
wy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy — Prawo
spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 111, poz. 723),

22) ustawà z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 399),
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23) ustawà z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636),

24) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyj-
nego z dnia 20 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy
obowiàzujàcej art. 228 § 3 ustawy — Prawo spó∏-
dzielcze (Dz. U. Nr 77, poz. 874),

25) ustawà z dnia 21 paêdziernika 1999 r. o zmianie
ustawy — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 99,
poz. 1151),

26) ustawà z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27),

27) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
21 maja 2001 r. sygn. akt SK. 15/2000 (Dz. U. 
Nr 54, poz. 572),

28) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia
29 czerwca 2001 r. sygn. akt K. 23/2000 (Dz. U. 
Nr 69, poz. 724),

29) ustawà z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 23 paêdziernika 2003 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 83 i art. 268—273 oraz art. 276—279 ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze
(Dz. U. Nr 30, poz. 210), które stanowià:

„Art. 83. § 1. Sk∏adki spó∏dzielni na wykonywanie
zadaƒ w∏aÊciwego centralnego
zwiàzku obcià˝ajà koszty jej dzia∏al-
noÊci. Sk∏adki te sà wp∏acane przez
spó∏dzielni´ bezpoÊrednio do cen-
tralnego zwiàzku.

§ 2. Sk∏adki spó∏dzielni na wykonywanie
zadaƒ innych zwiàzków, do których
spó∏dzielnia przystàpi∏a, sà pokrywa-
ne z nadwy˝ki bilansowej.

§ 3. Za wykonywanie funkcji okreÊlonych
w art. 4 § 3 Naczelna Rada pobiera
Êwiadczenia wed∏ug stawek ustalo-
nych uchwa∏à Ogólnego Zebrania.
Âwiadczenia te obcià˝ajà koszty dzia-
∏alnoÊci spó∏dzielni.”

„Art. 268. W Kodeksie cywilnym wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 244:

a) w § 1 wyrazy: „spó∏dzielcze prawo
do lokalu w spó∏dzielniach budow-
lano-mieszkaniowych” zast´puje
si´ wyrazami: „w∏asnoÊciowe pra-
wo do lokalu w spó∏dzielniach
mieszkaniowych”,

b) w § 2 wyrazy: „Spó∏dzielcze prawo
do lokalu” zast´puje si´ wyrazami:
„W∏asnoÊciowe prawo do lokalu”,

2) art. 280—282 skreÊla si´.

Art. 269. W Kodeksie post´powania cywilnego
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 833 w § 3 wyrazy: „do wierzy-
telnoÊci cz∏onków spó∏dzielni pracy,
jakie im przypadajà z tytu∏u udzia∏ów
w dochodach spó∏dzielni po rocznym
obrachunku oraz” skreÊla si´,

2) w art. 890:

a) w § 2 w zdaniu pierwszym po wy-
razach: „wynagrodzenie za prac´”
dodaje si´ wyrazy: „w tym tak˝e
dla cz∏onków i ich domowników
w rolniczych spó∏dzielniach pro-
dukcyjnych, rolniczych spó∏dziel-
niach specjalistycznych oraz spó∏-
dzielniach osób fizycznych prowa-
dzàcych gospodarstwo rolne, zrze-
szonych w Centralnym Zwiàzku
Kó∏ek i Organizacji Rolniczych”,

b) § 3 skreÊla si´.

Art. 270. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.
o post´powaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151 i z 1975 r.
Nr 16, poz. 91) w art. 9 w § 3 wyrazy:
„do wierzytelnoÊci cz∏onków spó∏dziel-
ni, jakie im przypadajà z tytu∏u udzia∏u
w dochodach spó∏dzielni po rocznym
obrachunku oraz” skreÊla si´.

Art. 271. Post´powanie wewnàtrzspó∏dzielcze,
po  st´powanie przed zwiàzkami spó∏-
dzielczymi oraz przed organami powo-
∏anymi do rozpoznawania sporów, 
wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, toczy si´ wed∏ug
przepisów dotychczasowych. 

Art. 272. Do roszczeƒ powsta∏ych mi´dzy cz∏on-
kiem a spó∏dzielnià przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe. Jednak˝e do odpowie-
dzialnoÊci cz∏onków zarzàdu i rady wo-
bec spó∏dzielni w sprawach niezakoƒ-
czonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy niniejszej
ustawy.

Art. 273. W okresie trzech lat od dnia wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy do podj´cia
uchwa∏y, o której mowa w art. 108 § 1,
wystarcza zwyk∏a wi´kszoÊç g∏osów.”

„Art. 276. § 1. Przys∏ugujàce cz∏onkom spó∏dzielni
budownictwa mieszkaniowego
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy spó∏-
dzielcze prawa do lokali u˝ytko-
wych stajà si´ spó∏dzielczymi pra-
wami do lokali u˝ytkowych w rozu-
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mieniu art. 238 § 1. Cz∏onkowie, któ-
rzy wnieÊli wk∏ady wed∏ug zasad,
jakie obowiàzywa∏y w spó∏dziel-
niach mieszkaniowych (lokator-
skich), obowiàzani sà wk∏ady te
uzupe∏niç stosownie do przepisów
o przekszta∏ceniu lokatorskiego pra-
wa do lokalu na w∏asnoÊciowe.

§ 2. W razie wygaÊni´cia spó∏dzielczego
prawa do lokalu u˝ytkowego, zaj´-
tego przez najemc´, spó∏dzielnia
mo˝e za˝àdaç od tego najemcy do-
konania w pi´ciu ratach rocznych
wp∏aty odpowiadajàcej równowar-
toÊci prawa do lokalu. Wyp∏ata tej
równowartoÊci przez spó∏dzielni´
na rzecz by∏ego cz∏onka lub jego na-
st´pców prawnych nast´puje w ta-
kich samych ratach. Na wniosek na-
jemcy, który dokona∏ wp∏aty, spó∏-
dzielnia obowiàzana jest przyjàç go
w poczet cz∏onków i przydzieliç mu
lokal u˝ytkowy.

Art. 277. § 1. Przepisów art. 206 nie stosuje si´,
je˝eli cz∏onkowi przys∏ugujà prawa
do dwóch lokali spó∏dzielczych,
z których jeden zaj´ty jest przez na-
jemc´ na podstawie przepisów pra-
wa lokalowego o szczególnym try-
bie najmu lokali i budynków.

§ 2. Je˝eli cz∏onkowi przys∏ugujà prawa
do dwóch lub wi´cej lokali miesz-
kalnych powsta∏ych w wyniku prze-
budowy dokonanej w czasie odbu-
dowy budynku zniszczonego wsku-
tek dzia∏aƒ wojennych, a ponowne
ich po∏àczenie wskutek przeszkód
techniczno-budowlanych nie jest
mo˝liwe, mo˝e on zachowaç prawo
tylko do jednego z nich, natomiast
za utracone prawa przys∏uguje mu
zwrot ich równowartoÊci.

Art. 278. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w art. 13 i art. 129
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 279. § 1. Organizacje spó∏dzielcze istniejàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy dokonajà zmian swoich sta-
tutów stosownie do wymagaƒ usta-
wy i w trybie przez nià przewidzia-
nym. Zg∏oszenia do rejestru tych
zmian spó∏dzielnie dokonajà naj-
póêniej do dnia 1 lipca 1983 r.,
a zwiàzki spó∏dzielcze najpóêniej do
dnia 1 lipca 1984 r.

§ 2. Do czasu zarejestrowania nowych
statutów postanowienia dotychcza-
sowych statutów pozostajà w mo-
cy. Jednak˝e w razie sprzecznoÊci
mi´dzy nimi a przepisami niniejszej

ustawy stosuje si´ przepisy tej usta-
wy.

§ 3. Naczelna Rada Spó∏dzielcza wystà-
pi do Sàdu Wojewódzkiego w War-
szawie o stwierdzenie zgodnoÊci jej
statutu z prawem do dnia 1 lipca
1983 r.”;

2) art. 25 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o szczególnej
regulacji prawnej w okresie przezwyci´˝ania kry-
zysu spo∏eczno-ekonomicznego oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 39, poz. 176), który
stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z tym ˝e przepisy rozdzia∏u 1 ustawy
stosuje si´ poczàwszy od dnia zniesienia
stanu wojennego, wprowadzonego uchwa-
∏à Rady Paƒstwa z dnia 12 grudnia 1981 r.
w sprawie wprowadzenia stanu wojenne-
go ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo paƒ-
stwa i zawieszonego uchwa∏à Rady Paƒ-
stwa z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie
zawieszenia stanu wojennego.”;

3) art. 19 ustawy z dnia 24 paêdziernika 1986 r. o za-
k∏adowych funduszach socjalnym i mieszkanio-
wym w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(Dz. U. Nr 39, poz. 192), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1987 r.”;

4) art. 23 ustawy z dnia 23 paêdziernika 1987 r.
o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady
funkcjonowania gospodarki narodowej (Dz. U.
Nr 33, poz. 181), który stanowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia, z tym ˝e przepisy art. 11 pkt 9
i pkt 13 lit. b) wchodzà w ˝ycie z dniem
31 marca 1988 r., a przepisy art. 3, art. 5
pkt 5 i 6, art. 7, art. 8 pkt 2, art. 9, 10 i 14
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1988 r.”;

5) art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia∏al-
noÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324), który
stanowi:

„Art. 54. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1989 r.”;

6) art. 26 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3,
poz. 12), który stanowi:

„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia i ma zastosowanie do opodatko-
wania dochodów osiàganych od dnia
1 stycznia 1989 r.”;

7) art. 34 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. — Prawo
dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33), który stanowi:

„Art. 34. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 mar-
ca 1989 r.”;
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8) art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 6,
poz. 37), które stanowià:

„Art. 2. 1. Decyzje ostateczne o ustaleniu spó∏-
dzielni produkcji rolnej jako nabywców
w∏asnoÊci u˝ytkowanych przez nie nie-
ruchomoÊci rolnych stanowiàcych w∏a-
snoÊç Paƒstwa, na podstawie których
do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy nie dokonano przeniesienia w∏asno-
Êci, podlegajà z mocy prawa zmianie
przez organy administracji paƒstwowej,
które je wyda∏y, w cz´Êci dotyczàcej od-
p∏atnoÊci za te nieruchomoÊci.

2. Odp∏atnoÊç za nieruchomoÊci rolne,
o których mowa w ust. 1, ustala si´ na
podstawie przepisów o sprzeda˝y nieru-
chomoÊci Paƒstwowego Funduszu Zie-
mi.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

9) art. 4 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie roz-
porzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej — Pra-
wo upad∏oÊciowe (Dz. U. Nr 14, poz. 87), który sta-
nowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie mie-
siàca od dnia og∏oszenia.”;

10) art. 11 i 12 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o wa-
loryzacji udzia∏ów cz∏onkowskich w spó∏dzielniach
i zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 373),
które stanowià:

„Art. 11. Do czasu wejÊcia w ˝ycie ustawy noweli-
zujàcej Prawo spó∏dzielcze uprawnienia
przewidziane dla centralnych zwiàzków
spó∏dzielczych z art. 114 § 1 ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏-
dzielcze przys∏ugujà zwiàzkom rewizyj-
nym lub Naczelnej Radzie Spó∏dzielczej.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

11) art. 45 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o ba-
daniu i og∏aszaniu sprawozdaƒ finansowych oraz
bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U.
Nr 111, poz. 480 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85), który
stanowi:

„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia jej og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 44, który wchodzi w ˝ycie z dniem
31 grudnia 1992 r.”;

12) art. 6 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmia-
nie ustawy — Kodeks cywilny oraz ustaw —
o ksi´gach wieczystych i hipotece, Prawo spó∏-
dzielcze, Kodeks post´powania cywilnego, Prawo
lokalowe (Dz. U. Nr 115, poz. 496), który stanowi:

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech
miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

13) art. 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie
ustawy — Prawo bud˝etowe oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 85), który stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1992 r.,
z tym ˝e:

1) art. 1 ust. 1 pkt 5 wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 7 pkt 1 i 2 wchodzi w ˝ycie z dniem
1 kwietnia 1992 r.,

3) art. 6 i 11 wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.”;

14) art. 2—13 i 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419),
które stanowià:

„Art. 2. W ustawie z dnia 24 lutego 1990 r. o prze-
ciwdzia∏aniu praktykom monopolistycznym
(Dz. U. z 1991 r. Nr 89, poz. 403) w art. 5 do-
tychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1
oraz dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. Nie uznaje si´ za praktyki monopoli-
styczne udzielania przez spó∏dzielni´
swoim cz∏onkom w obrotach z nimi bo-
nifikat, ulg i innych korzyÊci ekono-
micznych.”

Art. 3. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134,
poz. 646 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163
i Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123,
poz. 602 i Nr 126, poz. 626) w art. 41:

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W razie przeznaczenia dochodu na
powi´kszenie kapita∏u zak∏adowego
lub akcyjnego, a w spó∏dzielniach
funduszu udzia∏owego p∏atnicy,
o których mowa w ust. 4, pobierajà
zrycza∏towany podatek dochodowy
w terminie 14 dni od dnia uprawo-
mocnienia si´ postanowienia sàdu
rejestrowego o dokonaniu wpisu
o podwy˝szeniu kapita∏u zak∏adowe-
go lub akcyjnego, a w spó∏dziel-
niach od dnia uprawomocnienia si´
uchwa∏y zgromadzenia cz∏onków
o podwy˝szeniu funduszu udzia∏o-
wego.”,

2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W latach 1995—1997 spó∏dzielnie
nie pobierajà zrycza∏towanego po-
datku dochodowego wed∏ug zasad
okreÊlonych w ust. 5; w tym okre-
sie pobierajà jednak, jako p∏atnicy,
zrycza∏towany podatek dochodowy
od wyp∏at dokonywanych z fundu-
szu udzia∏owego. Podatek wynosi
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20 % kwoty wyp∏aty i jest pobiera-
ny w dniu jej dokonania. Rolnicze
spó∏dzielnie produkcyjne i inne
spó∏dzielnie zajmujàce si´ produk-
cjà rolnà ustalajà kwot´ wyp∏at
podlegajàcà opodatkowaniu w ta-
kim stosunku, w jakim w roku po-
przedzajàcym te wyp∏aty pozostajà
przychody z dzia∏alnoÊci innej ni˝
wymieniona w art. 2 ust. 1 pkt 1
w ogólnej kwocie przychodów.”

Art. 4. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o wa-
loryzacji udzia∏ów cz∏onkowskich w spó∏-
dzielniach i zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 83, poz. 373, z 1992 r. Nr 18,
poz. 74 i Nr 80, poz. 406) w art. 5 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Kwoty udzia∏ów przeniesione z fundu-
szu zasobowego nie mogà byç wyp∏a-
cone przed up∏ywem 5 lat od daty
podj´cia uchwa∏y, o której mowa
w art. 1 ust. 2. Kwoty te sà wyp∏acane
na zasadach i w terminach okreÊlo-
nych w statucie spó∏dzielni.”

Art. 5. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rol-
nymi Skarbu Paƒstwa oraz o zmianie nie-
których ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 464,
z 1993 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 6, poz. 29 oraz
z 1994 r. Nr 1, poz. 3) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany:

1) w art. 29 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Sprzeda˝ nieruchomoÊci nast´puje
z uwzgl´dnieniem prawa pierwoku-
pu stosownie do przepisów Kodek-
su cywilnego oraz z uwzgl´dnie-
niem prawa pierwszeƒstwa spó∏-
dzielni produkcji rolnej do u˝ytko-
wanych przez nià nieruchomoÊci
rolnych przed dniem 31 grudnia
1993 r.”,

2) w art. 39 w ust. 2 dodaje si´ drugie zda-
nie w brzmieniu:

„Dotyczy to równie˝ spó∏dzielni pro-
dukcji rolnej, które u˝ytkowa∏y nieru-
chomoÊci rolne przed dniem 31 grud-
nia 1993 r. i z∏o˝à wniosek o ich wy-
dzier˝awienie.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134,
poz. 646, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43,
poz. 163, Nr 80, poz. 368 i Nr 87, poz. 406)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 w ust. 4 w pkt 11 po wyrazach
„w spó∏dzielniach” dodaje si´ wyrazy
„i ich zwiàzkach”,

2) w art. 16 w ust. 1:

a) pkt 37 otrzymuje brzmienie:

„37) sk∏adek na rzecz organizacji, do
których przynale˝noÊç podatni-
ka nie jest obowiàzkowa, z wy-
jàtkiem sk∏adek organizacji
spó∏dzielczych na rzecz zwiàz-
ków rewizyjnych i Krajowej Ra-
dy Spó∏dzielczej, z tym ˝e górnà
granic´ sk∏adki okreÊli Minister
Finansów na wniosek Krajowej
Rady Spó∏dzielczej,”,

b) w pkt 38 na koƒcu zdania dodaje si´
wyrazy „z tym ˝e wydatki ponoszone
na rzecz cz∏onków rolniczych spó∏-
dzielni produkcyjnych i innych spó∏-
dzielni zajmujàcych si´ produkcjà
rolnà sà kosztem uzyskania przycho-
dów w cz´Êci dotyczàcej dzia∏alnoÊci
obj´tej obowiàzkiem podatkowym
w zakresie podatku dochodowego,”,

3) w art. 17 w ust. 1 dodaje si´ pkt 6a
w brzmieniu:

„6a) dochody spó∏dzielczych zwiàzków
rewizyjnych — w cz´Êci przezna-
czonej na cele statutowe, z wy∏à-
czeniem dzia∏alnoÊci gospodar-
czej,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zak∏a-
dowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych
(Dz. U. Nr 43, poz. 163 i Nr 80, poz. 368)
dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. W rolniczych spó∏dzielniach
produkcyjnych i innych spó∏-
dzielniach zajmujàcych si´ pro-
dukcjà rolnà przepisy ustawy
stosuje si´ równie˝ do cz∏on-
ków tych spó∏dzielni.”

Art. 8. Post´powania wewnàtrzspó∏dzielcze 
wszcz´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy toczà si´ wed∏ug przepisów do-
tychczasowych.

Art. 9. Dzia∏ajàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy Krajowy Zwiàzek Rolników,
Kó∏ek i Organizacji Rolniczych oraz Zwià-
zek Rzemios∏a Polskiego mogà przepro-
wadzaç lustracj´ zgodnie z przepisami ni-
niejszej ustawy. Do organizacji tych stosu-
je si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
zwiàzków rewizyjnych.

Art. 10. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy dokonujà
zmian swoich statutów stosownie do
wymagaƒ ustawy i w trybie przez nià
przewidzianym. Spó∏dzielnie dokonujà
zg∏oszenia zmian statutów do sàdów
rejestrowych w ciàgu roku od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.
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2. Do czasu zarejestrowania zmian statu-
tów postanowienia dotychczasowych
statutów pozostajà w mocy. W razie
sprzecznoÊci mi´dzy nimi a przepisami
niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy tej
ustawy.

3. Do czasu zarejestrowania zmian statu-
tów walne zgromadzenia mogà podej-
mowaç uchwa∏y równie˝ w obecnoÊci
mniej ni˝ po∏owy uprawnionych do po-
dejmowania uchwa∏, chyba ˝e dotych-
czasowe statuty stanowià inaczej.

Art. 11. WysokoÊç wk∏adu mieszkaniowego cz∏on-
ka okreÊlonà wed∏ug zasad art. 218 § 3
ustawy, o której mowa w art. 1, spó∏dziel-
nie mieszkaniowe sà obowiàzane wpro-
wadziç do swoich ksiàg rachunkowych
i powiadomiç o tym cz∏onków w terminie
do dnia 31 grudnia 1995 r.

Art. 12. 1. Naczelna Rada Spó∏dzielcza w porozu-
mieniu z przedstawicielami zwiàzków
rewizyjnych i po zasi´gni´ciu opinii
przedstawicieli zwiàzków zawodowych
pracowników spó∏dzielczoÊci oraz
przedstawicieli ogólnokrajowych orga-
nizacji spó∏dzielczych zarejestrowa-
nych w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy ustali zasady i tryb powo∏ania
Komitetu Organizacyjnego I Kongresu
Spó∏dzielczoÊci oraz zasady i tryb wy-
boru delegatów na Kongres. Kongres
powinien odbyç si´ w terminie dzie-
wi´ciu miesi´cy od daty wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy.

2. Obs∏ug´ organizacyjnà I Kongresu za-
pewnia Naczelna Rada Spó∏dzielcza.

3. Koszty wyboru delegatów oraz organi-
zacji I Kongresu Spó∏dzielczoÊci pokry-
wajà organizacje spó∏dzielcze wed∏ug
zasad ustalonych przez Komitet Orga-
nizacyjny. Wydatki te stanowià koszty
dzia∏alnoÊci organizacji spó∏dzielczych.

4. Do czasu powo∏ania Krajowej Rady
Spó∏dzielczej jej prawa i obowiàzki wy-
konuje Naczelna Rada Spó∏dzielcza.

5. Krajowa Rada Spó∏dzielcza jest na-
st´pcà prawnym Naczelnej Rady Spó∏-
dzielczej i przejmuje jej prawa i obo-
wiàzki.

Art. 13. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy traci moc art. 10—16, art. 19 ust. 1
oraz 5—7 ustawy z dnia 20 stycznia
1990 r. o zmianach w organizacji i dzia∏al-
noÊci spó∏dzielczoÊci (Dz. U. Nr 6,
poz. 36, Nr 11, poz. 74, Nr 29, poz. 175
i Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 83, poz. 373,
z 1992 r. Nr 18, poz. 74 i Nr 80, poz. 406,
z 1993 r. Nr 40, poz. 182 i z 1994 r. Nr 68,
poz. 294).”

„Art. 15. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 3
i 6 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”;

15) art. 44 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o nie-
których formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 133, poz. 654), który stanowi:

„Art. 44. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisów art. 35, 38 i 39, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1996 r.”;

16) art. 16 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomo-
cy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych pre-
mii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32), który stanowi:

„Art. 16. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1996 r.”;

17) art. 43 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), który stanowi:

„Art. 43. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàt-
kiem przepisów:

1) dzia∏u szóstego i siódmego Kodeksu
pracy, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1997 r.,

2) art. 217 i art. 2376 § 2 i 3 Kodeksu pra-
cy, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
jednego roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy,

3) art. 220 § 1 Kodeksu pracy, który wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie jednego roku od
dnia og∏oszenia przepisów, o których
mowa w art. 220 § 2 Kodeksu pracy,

4) art. 221 § 2 Kodeksu pracy, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie jednego
roku od dnia og∏oszenia przepisów,
o których mowa w art. 221 § 5 Kodek-
su pracy.”;

18) art. 14 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Ko-
deksu post´powania cywilnego, rozporzàdzeƒ
Prezydenta Rzeczypospolitej — Prawo upad∏oÊcio-
we i Prawo o post´powaniu uk∏adowym, Kodeksu
post´powania administracyjnego, ustawy o kosz-
tach sàdowych w sprawach cywilnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 189), który
stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
1996 r., z tym ˝e art. 1 pkt 6, 28, 85, 90, 91,
96, 97, 99 i 101—104, art. 4 pkt 2 i 3 oraz
art. 13 wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;
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19) art. 3 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo spó∏dzielcze i ustawy o rachun-
kowoÊci (Dz. U. Nr 32, poz. 183), który stanowi:

„Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia i ma zastosowanie po
raz pierwszy do sprawozdaƒ finansowych
sporzàdzonych za rok obrotowy rozpoczy-
najàcy si´ w 1996 r.”;

20) art. 88 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769),
który stanowi:

„Art. 88. Ustawa wchodzi w ˝ycie w terminie i na
zasadach okreÊlonych ustawà — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Re-
jestrze Sàdowym, z wyjàtkiem:

1) przepisów art. 6, art. 19 ust. 4, art. 48,
art. 54, art. 83 i art. 87, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia,

2) przepisów art. 85, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

21) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce ustaw´ o Krajowym Rejestrze
Sàdowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi:

„Art. 99. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2001 r., z tym ˝e przepisy art. 12—98
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

22) art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy — Prawo
spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 111, poz. 723), który sta-
nowi:

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia jej og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 34, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 12 listopada
1994 r., oraz art. 1 pkt 27 w zakresie doty-
czàcym art. 45a i 45b ustawy, o której mo-
wa w art. 1, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.”;

23) art. 5 ustawy z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40,
poz. 399), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1
pkt 4, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.”;

24) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636), który stanowi:

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 1999 r., z tym ˝e:

1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

2) art. 80 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listo-
pada 1999 r.”;

25) art. 2 i 3 ustawy z dnia 21 paêdziernika 1999 r.
o zmianie ustawy — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U.
Nr 99, poz. 1151), które stanowià:

„Art. 2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
prawomocnym orzeczeniem stosuje si´
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

26) art. 55 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27), który stanowi:

„Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e
przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g), ust. 3
pkt 3 lit. a) oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wy-
mienionej w art. 30, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, majà zastosowa-
nie do wp∏at na wyodr´bniony fundusz
remontowy spó∏dzielni mieszkaniowej
dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.”;

27) art. 8—10 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmia-
nie ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz.
2058), które stanowià:

„Art. 8. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
ustawy w ˝ycie dokonujà zmian swoich
statutów stosownie do wymagaƒ niniej-
szej ustawy i w trybie przewidzianym
w ustawie — Prawo spó∏dzielcze. Zg∏o-
szenia do rejestru tych zmian spó∏dziel-
nie dokonujà nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statu-
tów postanowienia dotychczasowych
statutów pozostajà w mocy. Jednak˝e
w razie sprzecznoÊci mi´dzy nimi a prze-
pisami niniejszej ustawy stosuje si´
przepisy tej ustawy.

Art. 9. W przypadku wystàpienia przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy do zarzà-
du spó∏dzielni z ˝àdaniem zwo∏ania walne-
go zgromadzenia w celu podj´cia uchwa-
∏y o podziale spó∏dzielni na podstawie
art. 108a § 1 ustawy nowelizowanej
w art. 3, stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Borowski
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CZ¢Âå I

SPÓ¸DZIELNIE

Tytu∏ I

Przepisy wspólne

DZIA¸ I

Spó∏dzielnia i jej  statut

Art. 1. § 1. Spó∏dzielnia jest dobrowolnym zrzesze-
niem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym sk∏a-
dzie osobowym i zmiennym funduszu udzia∏owym,
które w interesie swoich cz∏onków prowadzi wspólnà
dzia∏alnoÊç gospodarczà.

§ 2. Spó∏dzielnia mo˝e prowadziç dzia∏alnoÊç spo-
∏ecznà i oÊwiatowo-kulturalnà na rzecz swoich cz∏on-
ków i ich Êrodowiska.

Art. 2. Spó∏dzielnia prowadzi dzia∏alnoÊç na pod-
stawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zareje-
strowanego statutu.

Art. 3. Majàtek spó∏dzielni jest prywatnà w∏asno-
Êcià jej cz∏onków.

Art. 4. (uchylony).1)

Art. 5. § 1. Statut spó∏dzielni powinien okreÊlaç:

1) oznaczenie nazwy z dodatkiem „spó∏dzielnia” lub
„spó∏dzielczy” i podaniem jej siedziby;

2) przedmiot dzia∏alnoÊci spó∏dzielni oraz czas trwa-
nia, o ile za∏o˝ono jà na czas okreÊlony;

3) wysokoÊç wpisowego oraz wysokoÊç i iloÊç udzia-
∏ów, które cz∏onek obowiàzany jest zadeklarowaç,
terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewnie-
sienia udzia∏u w terminie; je˝eli statut przewiduje
wnoszenie wi´cej ni˝ jednego udzia∏u, mo˝e okre-
Êlaç ich górnà granic´;

4) prawa i obowiàzki cz∏onków;

5) zasady i tryb przyjmowania cz∏onków, wypowiada-
nia cz∏onkostwa, wykreÊlania i wykluczania cz∏on-
ków;

6) zasady zwo∏ywania walnych zgromadzeƒ, obrado-
wania na nich i podejmowania uchwa∏;

7) zasady i tryb wyboru oraz odwo∏ywania cz∏onków
organów spó∏dzielni;

8) zasady podzia∏u nadwy˝ki bilansowej (dochodu
ogólnego) oraz pokrywania strat spó∏dzielni.

§ 2. Statut ponadto powinien zawieraç postano-
wienia, których wprowadzenia wymagajà przepisy ni-
niejszej ustawy, oraz mo˝e zawieraç inne postanowie-
nia.

DZIA¸ II

Tryb zak∏adania i rejestrowania spó∏dzielni

Art. 6. § 1. Osoby zamierzajàce za∏o˝yç spó∏dziel-
ni´ (za∏o˝yciele) uchwalajà statut spó∏dzielni, potwier-
dzajàc jego przyj´cie przez z∏o˝enie pod nim swoich
podpisów, oraz dokonujà wyboru organów spó∏dziel-
ni, których wybór nale˝y w myÊl statutu do kompeten-
cji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej
w sk∏adzie co najmniej trzech osób. 

§ 2. Liczba za∏o˝ycieli spó∏dzielni nie mo˝e byç
mniejsza od dziesi´ciu, je˝eli za∏o˝ycielami sà osoby
fizyczne, i trzech, je˝eli za∏o˝ycielami sà osoby praw-
ne. W spó∏dzielniach produkcji rolnej liczba za∏o˝ycie-
li — osób fizycznych nie mo˝e byç mniejsza od pi´ciu.

§ 3—6. (uchylone).2)

Art. 7.3) Spó∏dzielnia podlega obowiàzkowi wpisu
do Krajowego Rejestru Sàdowego. 

Art. 8. (uchylony).4)

Art. 8a. (uchylony).4)

Art. 9. (uchylony).5)

Art. 10. (uchylony).6)

Dziennik Ustaw Nr 188 — 12776 — Poz. 1848

Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 paêdziernika 2003 r. (poz. 1848)

USTAWA

z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.

Prawo spó∏dzielcze

———————
1) Przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie

ustawy — Prawo spó∏dzielcze oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 26 wrzeÊnia 1994 r. 

———————
2) Przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 23 paêdziernika 1987 r.

o zmianie niektórych ustaw regulujàcych zasady funkcjo-
nowania gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 181),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 24 paêdziernika 1987 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 66 pkt 1 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U.
Nr 121, poz. 769), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2001 r.

4) Przez art. 66 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
5) Przez art. 11 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 2.
6) Przez art. 66 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



Art. 11. § 1. Spó∏dzielnia nabywa osobowoÊç
prawnà z chwilà wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sàdowego7).

§ 2. Za czynnoÊci dokonane w interesie spó∏dzielni
przed zarejestrowaniem osoby dzia∏ajàce do chwili za-
rejestrowania spó∏dzielni odpowiadajà wobec osób
trzecich solidarnie. Za zobowiàzania wynikajàce z tych
czynnoÊci spó∏dzielnia odpowiada po jej zarejestrowa-
niu tak jak za zaciàgni´te przez siebie. Jednak˝e osoby
dzia∏ajàce przed zarejestrowaniem spó∏dzielni odpo-
wiadajà wobec niej wed∏ug przepisów prawa cywilne-
go.

Art. 12. (uchylony).8)

Art. 12a. § 1. Zmiana statutu spó∏dzielni wymaga
uchwa∏y walnego zgromadzenia podj´tej wi´kszoÊcià
2/3 g∏osów.

§ 2.9) Zarzàd jest obowiàzany uchwa∏´ o zmianie
statutu zg∏osiç w ciàgu trzydziestu dni od daty jej pod-
j´cia do sàdu rejestrowego, za∏àczajàc dwa odpisy
protoko∏u walnego zgromadzenia.

§ 3. Zmiana statutu nie wywo∏uje skutków praw-
nych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sà-
dowego7).

Art. 13. (uchylony).10)

Art. 14.11) Organem w∏aÊciwym do publikowania
og∏oszeƒ spó∏dzielczych przewidzianych w przepisach
prawa jest „Monitor Spó∏dzielczy” wydawany przez
Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà, z wyjàtkiem og∏oszeƒ za-
mieszczanych na podstawie odr´bnych przepisów
w Monitorze Sàdowym i Gospodarczym. 

DZIA¸ III

Cz∏onkowie, ich prawa i obowiàzki

Art. 15. § 1. Spó∏dzielnia musi liczyç co najmniej
dziesi´ciu cz∏onków, a spó∏dzielnia produkcji rolnej
pi´ciu cz∏onków, o ile statut nie wymaga liczby wi´k-
szej.

§ 2. Cz∏onkiem spó∏dzielni mo˝e byç ka˝da osoba
fizyczna o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych,
która odpowiada wymaganiom okreÊlonym w statu-
cie, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

§ 3. Ponadto statut mo˝e okreÊlaç wypadki, w któ-
rych dopuszczalne jest cz∏onkostwo osób o ograniczo-
nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych lub niemajàcych
tej zdolnoÊci. Osoby takie nie mogà byç cz∏onkami or-

ganów spó∏dzielni. W walnym zgromadzeniu biorà
one udzia∏ przez swoich przedstawicieli ustawowych.

§ 4. Cz∏onkami spó∏dzielni mogà byç równie˝ oso-
by prawne, o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 5. Spó∏dzielnia, której cz∏onkami w myÊl statutu
sà wy∏àcznie osoby prawne, musi liczyç co najmniej
trzech cz∏onków.

Art. 16. § 1. Warunkiem przyj´cia na cz∏onka jest
z∏o˝enie deklaracji. Deklaracja powinna byç z∏o˝ona
pod niewa˝noÊcià w formie pisemnej. Podpisana
przez przyst´pujàcego do spó∏dzielni deklaracja po-
winna zawieraç jego imi´ i nazwisko oraz miejsce za-
mieszkania, a je˝eli przyst´pujàcy jest osobà prawnà
— jej nazw´ i siedzib´, iloÊç zadeklarowanych udzia-
∏ów, dane dotyczàce wk∏adów, je˝eli statut ich wnosze-
nie przewiduje, a tak˝e inne dane przewidziane w sta-
tucie.

§ 2. W formie pisemnej deklaruje si´ tak˝e dalsze
udzia∏y, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w de-
klaracji.

§ 3. Cz∏onek mo˝e w deklaracji lub w odr´bnym pi-
semnym oÊwiadczeniu z∏o˝onym spó∏dzielni wskazaç
osob´, której spó∏dzielnia obowiàzana jest po jego
Êmierci wyp∏aciç udzia∏y. Prawo z tego tytu∏u nie nale-
˝y do spadku.

Art. 17. § 1. Za∏o˝yciele spó∏dzielni, którzy podpi-
sali statut, stajà si´ cz∏onkami spó∏dzielni z chwilà jej
zarejestrowania. Przyst´pujàcy do spó∏dzielni po jej
zarejestrowaniu stajà si´ cz∏onkami spó∏dzielni z chwi-
là przyj´cia ich przez spó∏dzielni´.

§ 2. Przyj´cie powinno byç stwierdzone na dekla-
racji podpisem dwóch cz∏onków zarzàdu lub osób do
tego przez zarzàd upowa˝nionych z podaniem daty
uchwa∏y o przyj´ciu. Obowiàzuje to równie˝ przy
zmianie danych dotyczàcych zadeklarowanych udzia-
∏ów lub wk∏adów.

§ 3. Je˝eli statut nie stanowi inaczej, uchwa∏a
w sprawie przyj´cia powinna byç podj´ta w ciàgu
miesiàca od dnia z∏o˝enia deklaracji. O uchwale
o przyj´ciu w poczet cz∏onków oraz o uchwale odma-
wiajàcej przyj´cia zainteresowany powinien byç za-
wiadomiony pisemnie w ciàgu dwóch tygodni od dnia
jej powzi´cia. Zawiadomienie o odmowie przyj´cia
powinno zawieraç uzasadnienie.

§ 4. Statut spó∏dzielni powinien wskazywaç organ
spó∏dzielni w∏aÊciwy do przyjmowania cz∏onków. Je-
˝eli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut
powinien wskazywaç tak˝e organ, do którego s∏u˝y
odwo∏anie od decyzji odmawiajàcej przyj´cia, oraz
okreÊlaç terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwo-
∏ania.

Art. 18. Cz∏onek spó∏dzielni ma prawo korzystaç ze
Êwiadczeƒ spó∏dzielni w zakresie okreÊlonym w sta-
tucie.
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7) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 66 pkt 10 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
8) Przez art. 66 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 66 pkt 5 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
10) Przez art. 66 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
11) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 66 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



Art. 19. § 1. Cz∏onek spó∏dzielni obowiàzany jest
do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych
udzia∏ów stosownie do postanowieƒ statutu.

§ 2. Cz∏onek spó∏dzielni uczestniczy w pokrywaniu
jej strat do wysokoÊci zadeklarowanych udzia∏ów.

§ 3. Cz∏onek spó∏dzielni nie odpowiada wobec wie-
rzycieli spó∏dzielni za jej zobowiàzania.

Art. 20. § 1. Cz∏onek spó∏dzielni obowiàzany jest
zadeklarowaç jeden udzia∏, je˝eli statut nie zobowiàzu-
je cz∏onków do zadeklarowania wi´kszej iloÊci udzia-
∏ów.

§ 2. Statut mo˝e przewidywaç wnoszenie przez
cz∏onków wk∏adów na w∏asnoÊç spó∏dzielni lub do ko-
rzystania z nich przez spó∏dzielni´ na podstawie inne-
go stosunku prawnego. W tym wypadku statut powi-
nien okreÊlaç charakter i zakres przys∏ugujàcego spó∏-
dzielni prawa do wk∏adów, wysokoÊç wk∏adów oraz
ich rodzaj, je˝eli sà to wk∏ady niepieni´˝ne, terminy
ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku li-
kwidacji spó∏dzielni, wystàpienia cz∏onka lub ustania
cz∏onkostwa z innych przyczyn, a tak˝e w innych wy-
padkach przewidzianych w statucie.

Art. 21. Cz∏onek spó∏dzielni nie mo˝e przed usta-
niem cz∏onkostwa ˝àdaç zwrotu wp∏at dokonanych na
udzia∏y (nie dotyczy to jednak wp∏at przekraczajàcych
iloÊç udzia∏ów, których zadeklarowania wymaga statut
obowiàzujàcy w chwili ˝àdania zwrotu). Zwrot tych
wp∏at nie mo˝e nastàpiç przed zatwierdzeniem spra-
wozdania finansowego za rok, w którym cz∏onek wy-
stàpi∏ z ˝àdaniem oraz w wypadku, gdy jego udzia∏y
zosta∏y przeznaczone na pokrycie strat spó∏dzielni
(art. 19 § 2). Sposób i termin zwrotu okreÊla statut.

Art. 22. Cz∏onek spó∏dzielni mo˝e wystàpiç z niej za
wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno byç do-
konane pod niewa˝noÊcià w formie pisemnej. Termin
i okres wypowiedzenia okreÊla statut. Za dat´ wystà-
pienia uwa˝a si´ nast´pny dzieƒ po up∏ywie okresu
wypowiedzenia.

Art. 23. (uchylony).12)

Art. 24. § 1. Wykluczenie cz∏onka ze spó∏dzielni
mo˝e nastàpiç w wypadku, gdy z jego winy dalsze po-
zostawanie w spó∏dzielni nie da si´ pogodziç z posta-
nowieniami statutu spó∏dzielni lub zasadami wspó∏˝y-
cia spo∏ecznego. Statut powinien okreÊlaç bli˝ej przy-
czyny wykluczenia.

§ 2. Cz∏onek niewykonujàcy obowiàzków statuto-
wych z przyczyn przez niego niezawinionych mo˝e byç
pozbawiony cz∏onkostwa przez wykreÊlenie z rejestru
cz∏onków spó∏dzielni. Statut powinien okreÊlaç bli˝ej
przyczyny wykreÊlenia.

§ 3. Wykluczenie lub wykreÊlenie staje si´ skutecz-
ne z chwilà dor´czenia cz∏onkowi zawiadomienia

o wykluczeniu lub wykreÊleniu wraz z uzasadnieniem.
Zawiadomienia dokonuje si´ pisemnie; zawiadomie-
nie zwrócone na skutek niezg∏oszenia przez cz∏onka
zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawnà
dor´czenia.

§ 4. Wykluczenia lub wykreÊlenia mo˝e dokonaç,
stosownie do postanowieƒ statutu, rada nadzorcza
lub walne zgromadzenie spó∏dzielni. Organ podejmu-
jàcy uchwa∏´ w tej sprawie powinien wys∏uchaç wyja-
Ênieƒ zainteresowanego cz∏onka. Je˝eli statut przewi-
duje w∏aÊciwoÊç rady nadzorczej, wówczas wykluczo-
ny lub wykreÊlony cz∏onek ma prawo odwo∏aç si´ od
jej uchwa∏y o wykluczeniu lub wykreÊleniu do walne-
go zgromadzenia oraz byç obecny na jego obradach
przy rozpatrywaniu tego odwo∏ania i je popieraç.
O terminie walnego zgromadzenia odwo∏ujàcy si´ po-
winien byç zawiadomiony pod wskazanym przez nie-
go w odwo∏aniu adresem co najmniej na siedem dni
przed tym terminem.

Art. 25. § 1. Cz∏onka zmar∏ego skreÊla si´ z rejestru
cz∏onków spó∏dzielni ze skutkiem od dnia, w którym
nastàpi∏a Êmierç. Osob´ prawnà b´dàcà cz∏onkiem
spó∏dzielni skreÊla si´ z rejestru cz∏onków ze skutkiem
od dnia jej ustania.

§ 2. Je˝eli zmar∏y cz∏onek pozostawi∏ wi´cej ni˝
jednego spadkobierc´, spadkobiercy powinni w celu
wykonywania przechodzàcych na nich praw majàtko-
wych zmar∏ego ustanowiç wspólnego pe∏nomocnika
lub wskazaç zarzàdc´ ustanowionego przez sàd przy
odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cy-
wilnego o zarzàdzie rzeczà wspólnà.

Art. 26. § 1. Udzia∏ by∏ego cz∏onka wyp∏aca si´ na
podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowe-
go za rok, w którym cz∏onek przesta∏ nale˝eç do spó∏-
dzielni. Sposób i terminy wyp∏aty okreÊla statut.

§ 2.13) By∏emu cz∏onkowi nie przys∏uguje prawo do
funduszu zasobowego oraz do innego majàtku spó∏-
dzielni, z zastrze˝eniem art. 125 § 5a. 

Art. 27. § 1. Cz∏onek mo˝e rozporzàdzaç swoimi
roszczeniami do spó∏dzielni o wyp∏at´ udzia∏ów oraz
o zwrot wk∏adów lub o wyp∏at´ ich równowartoÊci ze
skutecznoÊcià od dnia, w którym roszczenia te sta∏y
si´ wymagalne.

§ 2. Wierzyciel cz∏onka mo˝e uzyskaç zaspokojenie
z jego udzia∏ów dopiero z chwilà ustania cz∏onkostwa.

§ 3. Je˝eli egzekucja z innego majàtku cz∏onka oka-
˝e si´ bezskuteczna, a przepis szczególny nie stanowi
inaczej, wierzyciel cz∏onka mo˝e skierowaç egzekucj´
do wniesionych przez cz∏onka wk∏adów. W takim wy-
padku roszczenie cz∏onka o zwrot wk∏adów lub ich
równowartoÊci staje si´ wymagalne po up∏ywie sze-
Êciu miesi´cy od dnia zaj´cia wk∏adów, chyba ˝e wy-
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12) Przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
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13) W brzmieniu ustalonym przez art. 29 pkt 1 ustawy z dnia

15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 24 kwietnia 2001 r.



magalnoÊç tego roszczenia nastàpi∏a wczeÊniej na
podstawie innych przepisów.

§ 4. W razie zaj´cia przez wierzyciela cz∏onka wk∏a-
dów stanowiàcych Êrodki produkcji, spó∏dzielni s∏u˝y
prawo pierwszeƒstwa ich nabycia w post´powaniu
egzekucyjnym.

§ 5. WierzytelnoÊci spó∏dzielni do cz∏onka z tytu∏u
wp∏at na udzia∏y nie podlegajà zaj´ciu na rzecz wierzy-
cieli spó∏dzielni.

Art. 28. W razie otwarcia likwidacji w ciàgu szeÊciu
miesi´cy lub wszcz´cia post´powania upad∏oÊciowe-
go w ciàgu roku od dnia, w którym cz∏onek przesta∏
nale˝eç do spó∏dzielni, obowiàzany jest on wobec
spó∏dzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat
tak, jak gdyby by∏ nadal cz∏onkiem.

Art. 29. § 1. Roszczenia o wyp∏at´ udzia∏ów, udzia-
∏u w nadwy˝ce bilansowej oraz z tytu∏u zwrotu wk∏a-
dów albo ich równowartoÊci pieni´˝nej ulegajà
przedawnieniu z up∏ywem trzech lat.

§ 2. (uchylony).14)

§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania do roszczeƒ
o zwrot nieruchomoÊci.

Art. 30. Zarzàd spó∏dzielni prowadzi rejestr cz∏on-
ków zawierajàcy ich imiona i nazwiska oraz miejsce
zamieszkania (w odniesieniu do cz∏onków b´dàcych
osobami prawnymi — ich nazw´ i siedzib´), wysokoÊç
zadeklarowanych i wniesionych udzia∏ów, wysokoÊç
wniesionych wk∏adów, ich rodzaj, je˝eli sà to wk∏ady
niepieni´˝ne, zmiany tych danych, dat´ przyj´cia
w poczet cz∏onków, dat´ wypowiedzenia cz∏onkostwa
i jego ustania, a tak˝e inne dane przewidziane w statu-
cie. Cz∏onek spó∏dzielni, jego ma∏˝onek i wierzyciel
cz∏onka lub spó∏dzielni ma prawo przeglàdaç rejestr.

Art. 31. Zarzàd spó∏dzielni powinien wydaç ka˝de-
mu cz∏onkowi na jego ˝àdanie odpis obowiàzujàcego
statutu oraz umo˝liwiç zaznajomienie si´ z regulami-
nami wydanymi na podstawie statutu.

Art. 32. § 1. Od uchwa∏ w sprawach mi´dzy cz∏on-
kiem a spó∏dzielnià cz∏onek mo˝e odwo∏aç si´ w po-
st´powaniu wewnàtrzspó∏dzielczym do organu okre-
Êlonego w statucie, chyba ˝e statut wy∏àcza lub ogra-
nicza to uprawnienie. Statut okreÊla zasady i tryb po-
st´powania wewnàtrzspó∏dzielczego, a w szczególno-
Êci terminy wnoszenia i rozpatrzenia odwo∏ania.

§ 1a. W sprawach o wykluczenie lub wykreÊlenie
cz∏onka z rejestru cz∏onków spó∏dzielni cz∏onek mo˝e
dochodziç na drodze sàdowej swych praw po wyczer-
paniu post´powania wewnàtrzspó∏dzielczego przewi-
dzianego w § 1 i w art. 24 § 4 lub po bezskutecznym
up∏ywie terminów ustalonych w statucie do podj´cia
uchwa∏y przez organ odwo∏awczy.

§ 2. Termin do wniesienia odwo∏ania biegnie od
dnia zawiadomienia cz∏onka o uchwale w sposób
wskazany w ustawie lub w statucie spó∏dzielni. Je˝eli
wymagane jest dor´czenie pisemnego zawiadomie-
nia, termin ten biegnie od daty dor´czenia zawiado-
mienia zawierajàcego pouczenie o prawie odwo∏ania
od uchwa∏y w przewidzianym w statucie terminie
i o skutkach jego niezachowania.

§ 3. Organ odwo∏awczy powinien rozpatrzyç od-
wo∏anie wniesione po up∏ywie terminu, je˝eli opóênie-
nie nie przekracza szeÊciu miesi´cy, a odwo∏ujàcy
usprawiedliwi∏ je wyjàtkowymi okolicznoÊciami.

§ 4. Spó∏dzielnia obowiàzana jest dor´czyç odwo-
∏ujàcemu odpis uchwa∏y organu odwo∏awczego wraz
z jej uzasadnieniem w terminie dwóch tygodni od da-
ty podj´cia uchwa∏y.

Art. 33. § 1. (uchylony).15)

§ 2. Wniesienie odwo∏ania do organów spó∏dzielni
powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub termi-
nów zawitych do dnia zakoƒczenia post´powania we-
wnàtrzspó∏dzielczego, jednak˝e przez okres nie d∏u˝-
szy ni˝ rok od dnia, w którym organ odwo∏awczy po-
winien rozpatrzyç odwo∏anie.

Art. 34. (uchylony).16)

DZIA¸ IV

Organy spó∏dzielni

Art. 35. § 1. Organami spó∏dzielni sà:

1) walne zgromadzenie;

2) rada nadzorcza, zwana dalej „radà”;

3) zarzàd;

4) w spó∏dzielniach, w których walne zgromadzenie
jest zastàpione przez zebranie przedstawicieli —
zebrania grup cz∏onkowskich (art. 59).

§ 2. Wybory do organów spó∏dzielni, o których
mowa w paragrafie poprzedzajàcym, dokonywane sà
w g∏osowaniu tajnym spoÊród nieograniczonej liczby
kandydatów. Odwo∏anie cz∏onka organu nast´puje
tak˝e w g∏osowaniu tajnym.

§ 3. Statut mo˝e przewidywaç powo∏anie tak˝e in-
nych organów ni˝ wymienione w § 1, sk∏adajàcych si´
z cz∏onków spó∏dzielni. W takim wypadku statut okre-
Êla zakres uprawnieƒ tych organów oraz zasady wybo-
ru i odwo∏ywania ich cz∏onków.

§ 4. Je˝eli statut nie stanowi inaczej, przy oblicza-
niu wymaganej wi´kszoÊci g∏osów dla podj´cia
uchwa∏y przez organ spó∏dzielni uwzgl´dnia si´ tylko
g∏osy oddane za i przeciw uchwale.
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§ 5. Tryb zwo∏ywania posiedzeƒ organów, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 2—4 i § 3, oraz sposób i warun-
ki podejmowania uchwa∏ przez te organy okreÊla sta-
tut lub przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Rozdzia∏ 1

Walne zgromadzenie

Art. 36. § 1. Walne zgromadzenie jest najwy˝szym
organem spó∏dzielni.

§ 2. Cz∏onek mo˝e braç udzia∏ w walnym zgroma-
dzeniu tylko osobiÊcie, chyba ˝e ustawa stanowi ina-
czej. Osoby prawne b´dàce cz∏onkami spó∏dzielni bio-
rà udzia∏ w walnym zgromadzeniu przez ustanowione-
go w tym celu pe∏nomocnika. Pe∏nomocnik nie mo˝e
zast´powaç wi´cej ni˝ jednego cz∏onka.

§ 3. Ka˝dy cz∏onek ma jeden g∏os bez wzgl´du na
iloÊç posiadanych udzia∏ów. Statut spó∏dzielni, której
cz∏onkami mogà byç wy∏àcznie osoby prawne, mo˝e
okreÊlaç innà zasad´ ustalania liczby g∏osów przys∏u-
gujàcych cz∏onkom.

§ 4. W walnym zgromadzeniu majà prawo uczest-
niczyç z g∏osem doradczym przedstawiciele zwiàzku
rewizyjnego, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona,
oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spó∏dzielczej.

Art. 37. § 1. Statut mo˝e postanowiç, ˝e je˝eli iloÊç
cz∏onków przekroczy liczb´ w nim okreÊlonà, walne
zgromadzenie cz∏onków zostaje zastàpione przez ze-
branie przedstawicieli. W takim wypadku statut powi-
nien okreÊlaç zasady ustalania liczby przedstawicieli
i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.

§ 2. Do zebrania przedstawicieli stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy niniejszej ustawy i statutu o walnych
zgromadzeniach.

§ 3. O czasie, miejscu i porzàdku obrad zebrania
przedstawicieli nale˝y zawiadomiç wszystkich cz∏on-
ków spó∏dzielni w sposób wskazany w statucie.

Art. 38. § 1. Do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci walnego
zgromadzenia nale˝y:

1) uchwalanie kierunków rozwoju dzia∏alnoÊci go-
spodarczej oraz spo∏ecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdaƒ rady, zatwierdzanie
sprawozdaƒ rocznych i sprawozdaƒ finansowych
oraz podejmowanie uchwa∏ co do wniosków
cz∏onków spó∏dzielni, rady lub zarzàdu w tych
sprawach i udzielanie absolutorium cz∏onkom za-
rzàdu;

3) rozpatrywanie wniosków wynikajàcych z przedsta-
wionego protoko∏u polustracyjnego z dzia∏alnoÊci
spó∏dzielni oraz podejmowanie uchwa∏ w tym za-
kresie;

4) podejmowanie uchwa∏ w sprawie podzia∏u nad-
wy˝ki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposo-
bu pokrycia strat;

5) podejmowanie uchwa∏ w sprawie zbycia nierucho-
moÊci, zbycia zak∏adu lub innej wyodr´bnionej
jednostki organizacyjnej;

6) podejmowanie uchwa∏ w sprawie przyst´powania
do innych organizacji gospodarczych oraz wyst´-
powania z nich;

7) oznaczanie najwy˝szej sumy zobowiàzaƒ, jakà
spó∏dzielnia mo˝e zaciàgnàç;

8) podejmowanie uchwa∏ w sprawie po∏àczenia si´
spó∏dzielni, podzia∏u spó∏dzielni oraz likwidacji
spó∏dzielni;

9) rozpatrywanie w post´powaniu wewnàtrzspó∏-
dzielczym odwo∏aƒ od uchwa∏ rady;

10) uchwalanie zmian statutu;

11) podejmowanie uchwa∏ w sprawie przystàpienia
lub wystàpienia spó∏dzielni ze zwiàzku oraz upo-
wa˝nienie zarzàdu do podejmowania dzia∏aƒ
w tym zakresie;

12) wybór delegatów na zjazd zwiàzku, w którym spó∏-
dzielnia jest zrzeszona.

§ 2. Statut mo˝e zastrzec do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci
walnego zgromadzenia podejmowanie uchwa∏ rów-
nie˝ w innych sprawach.

Art. 39. § 1. Walne zgromadzenie zwo∏uje zarzàd
przynajmniej raz w roku w ciàgu szeÊciu miesi´cy po
up∏ywie roku obrachunkowego.

§ 2. Zarzàd zwo∏uje walne zgromadzenie tak˝e na
˝àdanie:

1) rady;

2) przynajmniej jednej dziesiàtej, nie mniej jednak
ni˝ trzech cz∏onków, je˝eli uprawnienia tego nie
zastrze˝ono w statucie dla wi´kszej liczby cz∏on-
ków.

§ 3. W spó∏dzielniach, w których walne zgroma-
dzenie jest zastàpione przez zebranie przedstawicieli,
zarzàd zwo∏uje je tak˝e na ˝àdanie:

1) 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;

2) zebraƒ grup cz∏onkowskich obejmujàcych co naj-
mniej 1/5 ogólnej liczby cz∏onków spó∏dzielni.

§ 4. ˚àdanie zwo∏ania walnego zgromadzenia po-
winno byç z∏o˝one pisemnie z podaniem celu jego
zwo∏ania.

§ 5. W wypadkach wskazanych w § 2 i 3 walne
zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) zwo∏uje si´
w takim terminie, aby mog∏o si´ ono odbyç w ciàgu
szeÊciu tygodni od dnia wniesienia ˝àdania. Je˝eli to
nie nastàpi, zwo∏uje je rada nadzorcza, zwiàzek rewi-
zyjny, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona, lub Krajo-
wa Rada Spó∏dzielcza, na koszt spó∏dzielni.
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Art. 40. § 1. O czasie, miejscu i porzàdku obrad
walnego zgromadzenia zawiadamia si´ cz∏onków,
zwiàzek rewizyjny, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszo-
na, oraz Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà w sposób i w ter-
minach okreÊlonych w statucie.

§ 2. Uprawnieni do ˝àdania zwo∏ania walnego
zgromadzenia (zebrania przedstawicieli), w myÊl
art. 39 § 2 i 3, mogà równie˝ ˝àdaç zamieszczenia
oznaczonych spraw na porzàdku jego obrad, pod wa-
runkiem wystàpienia z tym ˝àdaniem w terminie przez
statut okreÊlonym.

Art. 41. § 1. Walne zgromadzenie mo˝e podejmo-
waç uchwa∏y jedynie w sprawach obj´tych porzàd-
kiem obrad podanych do wiadomoÊci cz∏onków w ter-
minach i w sposób okreÊlonych w statucie.

§ 2. Uchwa∏y podejmowane sà zwyk∏à wi´kszoÊcià
g∏osów w obecnoÊci co najmniej po∏owy uprawnio-
nych do g∏osowania, chyba ˝e ustawa lub statut sta-
nowià inaczej.

§ 3. Z obrad walnego zgromadzenia sporzàdza si´
protokó∏, który powinien byç podpisany przez prze-
wodniczàcego walnego zgromadzenia oraz przez inne
osoby wskazane w statucie.

§ 4. Protoko∏y sà jawne dla cz∏onków spó∏dzielni,
przedstawicieli zwiàzku rewizyjnego, w którym spó∏-
dzielnia jest zrzeszona, oraz dla Krajowej Rady Spó∏-
dzielczej.

§ 5. Protoko∏y przechowuje zarzàd spó∏dzielni co
najmniej przez dziesi´ç lat, o ile przepisy w sprawie
przechowywania akt nie przewidujà terminu d∏u˝sze-
go.

Art. 42. § 1. Uchwa∏y walnego zgromadzenia obo-
wiàzujà wszystkich cz∏onków spó∏dzielni.

§ 2. Cz∏onek spó∏dzielni mo˝e zaskar˝yç do sàdu
uchwa∏´ z powodu jej niezgodnoÊci z prawem lub po-
stanowieniami statutu; na tej samej podstawie uchwa-
∏´ mo˝e zaskar˝yç tak˝e zarzàd spó∏dzielni.

§ 3. Powództwo o uchylenie uchwa∏y walnego
zgromadzenia powinno byç wniesione w ciàgu sze-
Êciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia,
je˝eli zaÊ powództwo wnosi cz∏onek nieobecny na
walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego
zwo∏ania — w ciàgu szeÊciu tygodni od dnia powzi´-
cia wiadomoÊci przez tego cz∏onka o uchwale, nie póê-
niej jednak ni˝ przed up∏ywem roku od dnia odbycia
walnego zgromadzenia.

§ 4. Je˝eli ustawa lub statut wymagajà zawiado-
mienia cz∏onka o uchwale, termin szeÊciotygodniowy
wskazany w paragrafie poprzedzajàcym biegnie od
dnia tego zawiadomienia w sposób wskazany w statu-
cie.

§ 5. Sàd mo˝e nie uwzgl´dniç up∏ywu terminu,
o którym mowa w § 3, je˝eli utrzymanie uchwa∏y wal-
nego zgromadzenia w mocy wywo∏a∏oby dla cz∏onka

szczególnie dotkliwe skutki, a opóênienie w zaskar˝e-
niu tej uchwa∏y jest usprawiedliwione wyjàtkowymi
okolicznoÊciami i nie jest nadmierne.

§ 6. Przepisy § 1—5 stosuje si´ równie˝ do wyklu-
czonego lub wykreÊlonego cz∏onka w wypadku zaskar-
˝enia przez niego uchwa∏y o wykluczeniu lub wykre-
Êleniu. Prawo zaskar˝enia uchwa∏y w sprawie wyklu-
czenia lub wykreÊlenia przys∏uguje wy∏àcznie cz∏onko-
wi, którego uchwa∏a dotyczy.

§ 6a. Je˝eli powództwo o uchylenie uchwa∏y wal-
nego zgromadzenia wnosi zarzàd, spó∏dzielni´ repre-
zentuje rada.

§ 7. Orzeczenie sàdu uchylajàce uchwa∏´ walnego
zgromadzenia ma moc prawnà wzgl´dem wszystkich
cz∏onków spó∏dzielni.

Art. 43. (uchylony).17)

Rozdzia∏ 2

Rada nadzorcza

Art. 44. Rada sprawuje kontrol´ i nadzór nad dzia-
∏alnoÊcià spó∏dzielni.

Art. 45. § 1. Rada sk∏ada si´ co najmniej z trzech
cz∏onków wybranych stosownie do postanowieƒ sta-
tutu przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawi-
cieli lub zebrania grup cz∏onkowskich.

§ 2. Do rady mogà byç wybierani wy∏àcznie cz∏on-
kowie spó∏dzielni. Je˝eli cz∏onkiem spó∏dzielni jest
osoba prawna, do rady mo˝e byç wybrana osoba nie-
b´dàca cz∏onkiem spó∏dzielni, wskazana przez osob´
prawnà.

§ 3. (uchylony).18)

§ 4. Kadencj´ rady okreÊla statut.

§ 5. Przed up∏ywem kadencji cz∏onek rady mo˝e
byç odwo∏any wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów przez organ,
który go wybra∏.

§ 6. Cz∏onkowi rady spó∏dzielni mo˝na wypowie-
dzieç umow´ o prac´ albo warunki pracy lub p∏acy tyl-
ko w wypadkach, w których Kodeks pracy dopuszcza
dokonanie takiej czynnoÊci w stosunku do cz∏onka za-
k∏adowego organu zwiàzku zawodowego. Przepis ten
stosuje si´ odpowiednio do cz∏onków rady Êwiadczà-
cych prac´ na innej podstawie ni˝ umowa o prac´.

Art. 46. § 1. Do zakresu dzia∏ania rady nale˝y:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów
dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i kulturalnej;

Dziennik Ustaw Nr 188 — 12781 — Poz. 1848

———————
17) Przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
18) Przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 1.



2) nadzór i kontrola dzia∏alnoÊci spó∏dzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdaƒ oraz sprawoz-
daƒ finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania
przez spó∏dzielni´ jej zadaƒ gospodarczych, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem przestrzegania
przez spó∏dzielni´ praw jej cz∏onków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem za∏a-
twiania przez zarzàd wniosków organów spó∏-
dzielni i jej cz∏onków;

3) podejmowanie uchwa∏ w sprawie nabycia i obcià-
˝enia nieruchomoÊci oraz nabycia zak∏adu lub in-
nej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwa∏ w sprawie przyst´powania
do organizacji spo∏ecznych oraz wyst´powania
z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spó∏dzielni;

6) rozpatrywanie skarg na dzia∏alnoÊç zarzàdu;

7) sk∏adanie walnemu zgromadzeniu sprawozdaƒ za-
wierajàcych w szczególnoÊci wyniki kontroli i oce-
n´ sprawozdaƒ finansowych;

8) podejmowanie uchwa∏ w sprawach czynnoÊci
prawnych dokonywanych mi´dzy spó∏dzielnià
a cz∏onkiem zarzàdu lub dokonywanych przez
spó∏dzielni´ w interesie cz∏onka zarzàdu oraz re-
prezentowanie spó∏dzielni przy tych czynnoÊciach;
do reprezentowania spó∏dzielni wystarczy dwóch
cz∏onków rady przez nià upowa˝nionych.

§ 2. Statut mo˝e zastrzec do zakresu dzia∏ania rady
jeszcze inne uprawnienia. Statut mo˝e równie˝ przeka-
zaç do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci walnego zgromadzenia
podejmowanie uchwa∏ we wszystkich lub niektórych
sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim
wypadku statut mo˝e przyjàç dla rady nazw´ komisji
rewizyjnej.

§ 3. Statut mo˝e przewidywaç wybór przez rad´ jej
prezydium z zadaniem organizowania pracy rady.

§ 4. W celu wykonania swoich zadaƒ rada mo˝e ˝à-
daç od zarzàdu, cz∏onków i pracowników spó∏dzielni
wszelkich sprawozdaƒ i wyjaÊnieƒ, przeglàdaç ksi´gi
i dokumenty oraz sprawdzaç bezpoÊrednio stan majàt-
ku spó∏dzielni.

Art. 47. (uchylony).19)

Rozdzia∏ 3

Zarzàd

Art. 48. § 1. Zarzàd kieruje dzia∏alnoÊcià spó∏dziel-
ni oraz reprezentuje jà na zewnàtrz.

§ 2. Podejmowanie decyzji niezastrze˝onych
w ustawie lub statucie innym organom nale˝y do za-
rzàdu.

Art. 49. § 1. Sk∏ad i liczb´ cz∏onków zarzàdu okre-
Êla statut. Statut mo˝e przewidywaç zarzàd jednooso-
bowy, którym jest prezes, i ustalaç wymagania, jakie
powinna spe∏niaç osoba wchodzàca w sk∏ad zarzàdu
lub prezes w zarzàdzie jednoosobowym.

§ 2. Cz∏onków zarzàdu, w tym prezesa i jego za-
st´pców, wybiera i odwo∏uje, stosownie do postano-
wieƒ statutu, rada lub walne zgromadzenie. Odwo∏a-
nie wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 3. Spó∏dzielnie, których cz∏onkami sà wy∏àcznie
osoby prawne, wybierajà zarzàd spoÊród kandydatów
b´dàcych osobami fizycznymi wskazanymi przez te
osoby prawne. W spó∏dzielniach, w których cz∏onkami
sà osoby fizyczne i osoby prawne, cz∏onków zarzàdu
wybiera si´ równie˝ spoÊród kandydatów wskazanych
przez osoby prawne.

§ 4. Walne zgromadzenie mo˝e odwo∏aç tych
cz∏onków zarzàdu, którym nie udzieli∏o absolutorium
(art. 38 § 1 pkt 2), niezale˝nie od tego, który organ sto-
sownie do postanowieƒ statutu wybiera cz∏onków za-
rzàdu. W tym wypadku nie stosuje si´ przepisu art. 41
§ 1.

§ 5. Zarzàd jednoosobowy nie mo˝e dokonywaç
czynnoÊci w sprawach wynikajàcych ze stosunku
cz∏onkostwa. CzynnoÊci takie sà dokonywane przez ra-
d´ nadzorczà, chyba ˝e statut przewiduje w∏aÊciwoÊç
walnego zgromadzenia.

Art. 50. § 1. Je˝eli statut tak stanowi, cz∏onek zarzà-
du wybierany przez walne zgromadzenie mo˝e byç za-
wieszony w czynnoÊciach przez rad´, o ile jego dzia∏al-
noÊç jest sprzeczna z przepisami prawa lub statutu.

§ 2. Rada zawieszajàc w czynnoÊciach cz∏onka za-
rzàdu podejmuje uchwa∏y niezb´dne do prawid∏owe-
go prowadzenia dzia∏alnoÊci spó∏dzielni oraz zwo∏uje
niezw∏ocznie walne zgromadzenie.

§ 3. Cz∏onka zawieszonego powiadamia si´ nie-
zw∏ocznie w formie pisemnej o jego zawieszeniu z po-
daniem przyczyn zawieszenia.

Art. 51. (uchylony).20)

Art. 52. § 1. Z cz∏onkami zarzàdu zatrudnianymi
w spó∏dzielni rada spó∏dzielni nawiàzuje stosunek pra-
cy — w zale˝noÊci od powierzonego stanowiska — na
podstawie umowy o prac´ albo powo∏ania (art. 68 Ko-
deksu pracy). Nie dotyczy to spó∏dzielni pracy, w któ-
rych zatrudnienie cz∏onków nast´puje bez wzgl´du na
stanowisko na podstawie spó∏dzielczej umowy o pra-
c´, oraz tych spó∏dzielni produkcji rolnej, w których
podstawà Êwiadczenia pracy przez cz∏onków jest sto-
sunek cz∏onkostwa.

§ 2. Odwo∏anie cz∏onka zarzàdu lub zawieszenie go
w czynnoÊciach nie narusza jego uprawnieƒ wynikajà-
cych ze stosunku pracy lub innego stosunku prawne-
go, którego przedmiotem jest Êwiadczenie pracy.
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§ 3. W razie odwo∏ania cz∏onka zarzàdu zatrudnio-
nego w spó∏dzielni na podstawie powo∏ania, prawo
odwo∏ania go ze stanowiska pracy przys∏uguje zarzà-
dowi spó∏dzielni.

Art. 53. (uchylony).21)

Art. 54. § 1. OÊwiadczenia woli za spó∏dzielni´
sk∏adajà dwaj cz∏onkowie zarzàdu lub jeden cz∏onek
zarzàdu i pe∏nomocnik. W spó∏dzielniach o zarzàdzie
jednoosobowym oÊwiadczenie woli mogà sk∏adaç
równie˝ dwaj pe∏nomocnicy.

§ 2. OÊwiadczenia, o których mowa w § 1, sk∏ada
si´ w ten sposób, ˝e pod nazwà spó∏dzielni osoby
upowa˝nione do ich sk∏adania zamieszczajà swoje
podpisy.

§ 3. OÊwiadczenia pisemne skierowane do spó∏-
dzielni, a z∏o˝one w jej lokalu albo jednemu z cz∏on-
ków zarzàdu lub pe∏nomocnikowi, majà skutek praw-
ny wzgl´dem spó∏dzielni.

Art. 55. § 1. Zarzàd mo˝e udzieliç jednemu z cz∏on-
ków zarzàdu lub innej osobie pe∏nomocnictwa do do-
konywania czynnoÊci prawnych zwiàzanych z kiero-
waniem bie˝àcà dzia∏alnoÊcià gospodarczà spó∏dzielni
lub jej wyodr´bnionej organizacyjnie i gospodarczo
jednostki, a tak˝e pe∏nomocnictwa do dokonywania
czynnoÊci okreÊlonego rodzaju lub czynnoÊci szcze-
gólnych.

§ 2. Statut spó∏dzielni mo˝e uzale˝niç udzielenie pe∏-
nomocnictwa przez zarzàd od uprzedniej zgody rady.

Rozdzia∏ 4

Przepisy wspólne dla rady i zarzàdu

Art. 56. § 1. Nie mo˝na byç jednoczeÊnie cz∏on-
kiem rady i zarzàdu tej samej spó∏dzielni. W razie ko-
niecznoÊci rada mo˝e wyznaczyç jednego lub kilku ze
swoich cz∏onków do czasowego pe∏nienia funkcji
cz∏onka (cz∏onków) zarzàdu.

§ 2. Cz∏onkowie zarzàdu i rady nie mogà braç
udzia∏u w g∏osowaniu w sprawach wy∏àcznie ich doty-
czàcych.

§ 3.22) Cz∏onkowie rady i zarzàdu nie mogà zajmo-
waç si´ interesami konkurencyjnymi wobec spó∏-
dzielni, a w szczególnoÊci uczestniczyç jako wspólni-
cy lub cz∏onkowie w∏adz przedsi´biorców prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç konkurencyjnà wobec spó∏dzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstaw´ od-
wo∏ania cz∏onka rady lub zarzàdu oraz powoduje in-
ne skutki prawne przewidziane w odr´bnych przepi-
sach.

§ 4. W wypadku naruszenia przez cz∏onka rady
nadzorczej zakazu konkurencji okreÊlonego w § 3 —
rada mo˝e podjàç uchwa∏´ o zawieszeniu cz∏onka tego
organu w pe∏nieniu czynnoÊci. Statut okreÊla termin
zwo∏ania posiedzenia organu, który dokona∏ wyboru
zawieszonego cz∏onka rady. Powy˝szy organ rozstrzy-
ga o uchyleniu zawieszenia bàdê odwo∏aniu zawieszo-
nego cz∏onka rady.

Art. 57. W sk∏ad rady nie mogà wchodziç osoby
b´dàce kierownikami bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodar-
czej spó∏dzielni lub pe∏nomocnikami zarzàdu oraz oso-
by pozostajàce z cz∏onkami zarzàdu lub kierownikami
bie˝àcej dzia∏alnoÊci gospodarczej spó∏dzielni
w zwiàzku ma∏˝eƒskim albo w stosunku pokrewieƒ-
stwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim
stopniu linii bocznej.

Art. 58. § 1. Cz∏onek zarzàdu i rady winny czynu
lub zaniedbania, przez które spó∏dzielnia ponios∏a
szkod´, odpowiada za nie osobiÊcie.

§ 2. Do odpowiedzialnoÊci cz∏onków rady i zarzàdu
majà odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu
pracy o odpowiedzialnoÊci materialnej pracowników.
W wypadkach, w których przepisy te przewidujà gór-
nà granic´ odszkodowania, wynosi ono w stosunku
do cz∏onków rady lub zarzàdu niezatrudnionych
w spó∏dzielni kwot´ trzykrotnego przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia w spó∏dzielni za ostatni
kwarta∏.

Rozdzia∏ 5

Zebrania grup cz∏onkowskich

Art. 59. § 1. W spó∏dzielniach, w których walne
zgromadzenie zostaje zastàpione przez zebranie
przedstawicieli, organami tych spó∏dzielni sà tak˝e ze-
brania grup cz∏onkowskich. Zasady podzia∏u cz∏onków
na grupy cz∏onkowskie i zasady dzia∏ania tych zebraƒ
okreÊla statut.

§ 2. Do uprawnieƒ zebraƒ grup cz∏onkowskich na-
le˝y:

1) wybieranie i odwo∏ywanie przedstawicieli na ze-
branie przedstawicieli;

2) wybieranie i odwo∏ywanie cz∏onków rady spó∏-
dzielni, jeÊli statut tak stanowi;

3) rozpatrywanie spraw, które majà byç przedmiotem
obrad najbli˝szego zebrania przedstawicieli, i zg∏a-
szanie swoich wniosków w tych sprawach;

4) rozpatrywanie okresowych sprawozdaƒ rady i za-
rzàdu;

5) wyra˝anie swojej opinii i zg∏aszanie do w∏aÊciwych
organów spó∏dzielni wniosków w sprawach spó∏-
dzielni, a zw∏aszcza we wspólnych sprawach
cz∏onków wchodzàcych w sk∏ad zebrania grupy.

§ 3. Statut mo˝e równie˝ okreÊlaç inne zadania
i uprawnienia zebraƒ grup cz∏onkowskich.
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21) Przez art. 1 pkt 33 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 28 ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´
o Krajowym Rejestrze Sàdowym (Dz. U. Nr 121,
poz. 770), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 22 paêdziernika
1997 r.



DZIA¸ V

(uchylony).23)

DZIA¸ VI 

(uchylony).23)

DZIA¸ VII

Gospodarka spó∏dzielni

Art. 67. Spó∏dzielnia prowadzi dzia∏alnoÊç gospo-
darczà na zasadach rachunku ekonomicznego przy za-
pewnieniu korzyÊci cz∏onkom spó∏dzielni.

Art. 68. Spó∏dzielnia odpowiada za swoje zobo-
wiàzania ca∏ym majàtkiem.

Art. 69—74. (uchylone).24)

Art. 75. Zysk spó∏dzielni, po pomniejszeniu o po-
datek dochodowy i inne obcià˝enia obowiàzkowe wy-
nikajàce z odr´bnych przepisów ustawowych, stanowi
nadwy˝k´ bilansowà.

Art. 76. Nadwy˝ka bilansowa podlega podzia∏owi
na podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia. Co
najmniej 5 % nadwy˝ki przeznacza si´ na zwi´kszenie
funduszu zasobowego, je˝eli fundusz ten nie osiàga
wysokoÊci wniesionych udzia∏ów obowiàzkowych.

Art. 77. § 1. Cz´Êç nadwy˝ki bilansowej pozosta∏ej
po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, prze-
znacza si´ na cele okreÊlone w uchwale walnego zgro-
madzenia.

§ 2. Zasady podzia∏u nadwy˝ki bilansowej mi´dzy
cz∏onków spó∏dzielni okreÊla statut.

§ 3. Je˝eli zadeklarowane przez cz∏onka udzia∏y nie
zosta∏y w pe∏ni wniesione, kwoty przypadajàce cz∏on-
kowi z tytu∏u podzia∏u nadwy˝ki bilansowej zalicza si´
na poczet jego niepe∏nych udzia∏ów.

§ 4. Je˝eli podzia∏ cz´Êci nadwy˝ki bilansowej mi´-
dzy cz∏onków ma nastàpiç w formie oprocentowania
udzia∏ów, w podziale tym uwzgl´dnia si´ by∏ych cz∏on-
ków (ich spadkobierców), którym przys∏ugujà roszcze-
nia o wyp∏at´ udzia∏ów.

Art. 78. § 1. Zasadniczymi funduszami w∏asnymi
tworzonymi w spó∏dzielni sà:

1) fundusz udzia∏owy powstajàcy z wp∏at udzia∏ów
cz∏onkowskich, odpisów na udzia∏y cz∏onkowskie
z podzia∏u nadwy˝ki bilansowej lub innych êróde∏
okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

2) fundusz zasobowy powstajàcy z wp∏at przez cz∏on-
ków wpisowego, cz´Êci nadwy˝ki bilansowej lub

innych êróde∏ okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach.

§ 2. Spó∏dzielnia tworzy tak˝e inne fundusze w∏a-
sne przewidziane w odr´bnych przepisach oraz w jej
statucie.

Art. 79. (uchylony).25)

Art. 80. (uchylony).26)

Art. 81. (uchylony).27)

Art. 82. Oprocentowanie wk∏adów pieni´˝nych
stanowi koszt uzyskania przychodów.

Art. 83. (pomini´ty).28)

Art. 84 i 85. (uchylone).29)

Art. 86. (uchylony).30)

Art. 87. Spó∏dzielnia prowadzi rachunkowoÊç na
zasadach okreÊlonych odr´bnymi przepisami.

Art. 88. (uchylony).31)

Art. 88a. § 1. Roczne sprawozdania finansowe
spó∏dzielni podlegajà badaniu pod wzgl´dem rzetel-
noÊci i prawid∏owoÊci. Uchwa∏´ w tym zakresie podej-
muje rada nadzorcza.

§ 2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega ba-
daniu w trybie i wed∏ug zasad okreÊlonych w odr´b-
nych przepisach.

§ 3. Przepis § 1 i § 2 stosuje si´ odpowiednio do
sprawozdaƒ finansowych stanowiàcych podstaw´
przy ∏àczeniu i podziale spó∏dzielni.
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23) Przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
24) Przez art. 1 pkt 42 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.

———————
25) Przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
26) Przez art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o po-

datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 3,
poz. 12), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 lutego 1989 r.

27) Przez art. 1 pkt 48 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
28) Zamieszczony w obwieszczeniu. Artyku∏ 83 nie ma obec-

nie zastosowania, gdy˝ centralne zwiàzki zosta∏y zlikwido-
wane zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia
1990 r. o zmianach w organizacji i dzia∏alnoÊci spó∏dziel-
czoÊci (Dz. U. Nr 6, poz. 36), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
7 lutego 1990 r., a sprawy opodatkowania sk∏adek regulu-
je art. 16 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o po-
datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 54, poz. 654).

29) Przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
30) Przez art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. — Pra-

wo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 15 marca 1989 r.

31) Przez art. 44 pkt 1 ustawy z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o badaniu i og∏aszaniu sprawozdaƒ finansowych oraz
bieg∏ych rewidentach i ich samorzàdzie (Dz. U. Nr 111,
poz. 480), który wszed∏ w ˝ycie z dniem 31 grudnia 1992 r.
zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo bud˝etowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 85).



Art. 89. 1.32) Roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
spó∏dzielni, ∏àcznie ze sprawozdaniem finansowym
i opinià bieg∏ego rewidenta, je˝eli podlega ono obo-
wiàzkowemu badaniu, wyk∏ada si´ w lokalu spó∏dziel-
ni co najmniej na 14 dni przed terminem walnego
zgromadzenia w celu umo˝liwienia cz∏onkom spó∏-
dzielni zapoznania si´ z nim.

2.33) Og∏aszanie przez organizacje spó∏dzielcze do-
kumentów, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy
z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U.
z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535,
Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324), nast´puje
w „Monitorze Spó∏dzielczym”.

Art. 90. § 1. Straty bilansowe spó∏dzielni pokrywa
si´ z funduszu zasobowego, a w cz´Êci przekraczajàcej
fundusz zasobowy — z funduszu udzia∏owego i innych
funduszów w∏asnych spó∏dzielni wed∏ug kolejnoÊci
ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obra-
chunkowego po za∏o˝eniu spó∏dzielni mogà byç po-
kryte w roku nast´pnym.

§ 2. Gdyby fundusze w∏asne nie wystarczy∏y na po-
krycie strat, walne zgromadzenie mo˝e podjàç uchwa-
∏´ zobowiàzujàcà cz∏onków do wczeÊniejszego wp∏a-
cenia udzia∏ów, ni˝ to przewiduje statut.

§ 3.34) Strata bilansowa w banku spó∏dzielczym po-
krywana jest wed∏ug zasad i w terminach okreÊlonych
w programie post´powania naprawczego, o którym
mowa w art. 142 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665,
Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144,
poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60,
poz. 525 i Nr 65, poz. 594).

DZIA¸ VIII

Lustracja

Art. 91. § 1. Ka˝da spó∏dzielnia obowiàzana jest
przynajmniej raz na trzy lata, a w okresie likwidacji co-
rocznie, poddaç si´ lustracyjnemu badaniu legalnoÊci,
gospodarnoÊci i rzetelnoÊci ca∏oÊci jej dzia∏ania.

§ 11.35) W spó∏dzielniach mieszkaniowych w okre-
sie budowania przez nie budynków mieszkalnych

i rozliczania kosztów budowy tych budynków, a tak˝e
w spó∏dzielniach w stanie likwidacji, lustracj´ przepro-
wadza si´ corocznie.

§ 12.35) Je˝eli spó∏dzielnia mieszkaniowa nie pod-
da si´ badaniu lustracyjnemu przewidzianemu w § 1
i § 11, zwiàzek rewizyjny, w którym spó∏dzielnia jest
zrzeszona, lub Krajowa Rada Spó∏dzielcza przeprowa-
dza z w∏asnej inicjatywy badanie lustracyjne dzia∏alno-
Êci spó∏dzielni na jej koszt.

§ 2. Spó∏dzielnia mo˝e wystàpiç w ka˝dym czasie
o przeprowadzenie lustracji ca∏oÊci lub cz´Êci jej dzia-
∏alnoÊci albo tylko okreÊlonych zagadnieƒ. Lustracja
mo˝e byç przeprowadzona na ˝àdanie walnego zgro-
madzenia, rady lub 1/5 cz∏onków spó∏dzielni.

§ 3. Lustracj´ przeprowadzajà w∏aÊciwe zwiàzki re-
wizyjne w spó∏dzielniach w nich zrzeszonych. Spó∏-
dzielnie niezrzeszone zlecajà odp∏atne przeprowadze-
nie lustracji wybranemu zwiàzkowi rewizyjnemu lub
Krajowej Radzie Spó∏dzielczej.

§ 4. Lustratora wyznacza zwiàzek rewizyjny, w któ-
rym spó∏dzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada
Spó∏dzielcza. Obowiàzki lustratora mo˝e pe∏niç osoba,
która uzyska∏a uprawnienia lustracyjne wydane przez
Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà. Kryteria kwalifikacyjne lu-
stratorów oraz tryb przeprowadzania lustracji okreÊla
Krajowa Rada Spó∏dzielcza.

§ 5. Je˝eli dzia∏alnoÊç lustratora jest niezgodna
z prawem, a tak˝e je˝eli lustrator nie zachowuje w ta-
jemnicy wiadomoÊci o dzia∏alnoÊci spó∏dzielni uzyska-
nych przy lustracji, Krajowa Rada Spó∏dzielcza z w∏a-
snej inicjatywy lub na wniosek zwiàzku rewizyjnego,
w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona, mo˝e go pozba-
wiç uprawnieƒ lustratora. Zachowanie tajemnicy nie
obowiàzuje wobec organów lustrowanej spó∏dzielni,
zwiàzku rewizyjnego, który lustratora wyznaczy∏, Kra-
jowej Rady Spó∏dzielczej oraz organów wymiaru spra-
wiedliwoÊci.

§ 6. Uchwa∏a Krajowej Rady Spó∏dzielczej w spra-
wie pozbawienia uprawnieƒ lustratora jest ostatecznà
decyzjà w rozumieniu przepisów Kodeksu post´po-
wania administracyjnego, który stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 92. § 1. Lustrator obowiàzany jest zawiadomiç
rad´ i zarzàd o rozpocz´ciu lustracji. Cz∏onkowie rady
uprawnieni sà do uczestniczenia w lustracji.

§ 2. Lustrator uprawniony jest do przeglàdania
ksiàg i wszelkich dokumentów w lustrowanej spó∏-
dzielni oraz do bezpoÊredniego sprawdzania jej stanu
majàtkowego, a organy spó∏dzielni i jej pracownicy
obowiàzani sà do udzielania mu ˝àdanych wyjaÊnieƒ
i wszelkiej pomocy.

Art. 93. § 1. Z czynnoÊci lustracyjnych lustrator
sporzàdza protokó∏, który sk∏ada radzie i zarzàdowi
spó∏dzielni. Protokó∏ sporzàdzony przez lustratora ma
moc dokumentu urz´dowego.
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32) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 ustawy z dnia 6 lu-

tego 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo spó∏dzielcze
i ustawy o rachunkowoÊci (Dz. U. Nr 32, poz. 183), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 kwietnia 1997 r.

33) Dodany przez art. 1 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 32.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia
9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Fundu-
szu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 40, poz. 399), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 21 maja
1999 r.

35) Dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia
2002 r. o zmianie ustawy o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240,
poz. 2058), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 15 stycznia
2003 r.



§ 2. Zarzàd spó∏dzielni obowiàzany jest na ˝àdanie
cz∏onka spó∏dzielni udost´pniç mu protokó∏ lustracji
do wglàdu.

§ 3. (uchylony).36)

§ 4. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny
byç przedstawione przez rad´ nadzorczà najbli˝szemu
walnemu zgromadzeniu.

Art. 94 i 95. (uchylone).37)

DZIA¸ IX

¸àczenie si´ spó∏dzielni

Art. 96. Spó∏dzielnia mo˝e w ka˝dym czasie po∏à-
czyç si´ z innà spó∏dzielnià na podstawie uchwa∏ wal-
nych zgromadzeƒ ∏àczàcych si´ spó∏dzielni, powzi´-
tych wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów.

Art. 97. Uchwa∏y o po∏àczeniu powinny zawieraç:

1) oznaczenie spó∏dzielni przejmujàcej;

2) przyj´cie statutu stanowiàcego podstaw´ dalszej
jej dzia∏alnoÊci; statut nie mo˝e uszczuplaç naby-
tych praw majàtkowych cz∏onków;

3) dat´ po∏àczenia.

Art. 98. § 1. Podstaw´ rachunkowà po∏àczenia sta-
nowià sprawozdania finansowe ∏àczàcych si´ spó∏-
dzielni, sporzàdzone na dzieƒ po∏àczenia.

§ 2. Je˝eli walne zgromadzenia ∏àczàcych si´ spó∏-
dzielni nie postanowià inaczej, podzia∏ nadwy˝ki bilan-
sowej nastàpi oddzielnie wed∏ug sprawozdaƒ finanso-
wych sporzàdzonych na dzieƒ po∏àczenia.

Art. 99. Po∏àczenie oraz wynikajàce z niego zmiany
statutu wywierajà skutek od chwili wpisania ich do
Krajowego Rejestru Sàdowego7), z wyjàtkiem przewi-
dzianym w art. 102 § 1.

Art. 100. Cz∏onkowie, którzy w chwili po∏àczenia
nale˝eli do spó∏dzielni przejmowanej, stajà si´ cz∏on-
kami spó∏dzielni przejmujàcej. Wp∏aty na udzia∏y wpi-
suje si´ cz∏onkom spó∏dzielni przejmowanej w takiej
wysokoÊci, jaka wynika z ustalonej w sprawozdaniu fi-
nansowym kwoty przej´tego funduszu udzia∏owego.

Art. 101. Wskutek po∏àczenia majàtek spó∏dzielni
przej´tej przechodzi na spó∏dzielni´ przejmujàcà,
a wierzyciele i d∏u˝nicy pierwszej stajà si´ wierzyciela-
mi i d∏u˝nikami drugiej.

Art. 102. § 1. Niezw∏ocznie po podj´ciu uchwa∏
o po∏àczeniu zamiast zarzàdu i rady spó∏dzielni przej-
mowanej dzia∏a zarzàd i rada spó∏dzielni przejmujàcej.

§ 2. Zarzàd spó∏dzielni przejmujàcej obowiàzany
jest niezw∏ocznie zg∏osiç uchwa∏´ o po∏àczeniu do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego7) ∏àczàcych si´ spó∏dziel-
ni.

§ 3. Je˝eli uchwa∏y walnych zgromadzeƒ o po∏à-
czeniu tak stanowià, po wpisie po∏àczenia do Krajowe-
go Rejestru Sàdowego7) spó∏dzielnia dokonuje nie-
zw∏ocznie wyborów rady i zarzàdu.

DZIA¸ X

(uchylony).38)

DZIA¸ XI

Podzia∏ spó∏dzielni

Art. 108. § 1.39) Spó∏dzielnia mo˝e podzieliç si´ na
podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia podj´tej
zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w ten sposób, ˝e z jej wy-
dzielonej cz´Êci zostaje utworzona nowa spó∏dzielnia.

§ 2. Uchwa∏a o podziale spó∏dzielni powinna za-
wieraç:

1) oznaczenie dotychczasowej spó∏dzielni i powstajà-
cej w wyniku podzia∏u;

2) list´ cz∏onków lub okreÊlenie grup cz∏onków prze-
chodzàcych do powstajàcej spó∏dzielni;

3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spó∏-
dzielni i planu podzia∏u sk∏adników majàtkowych
oraz praw i zobowiàzaƒ;

4) dat´ podzia∏u spó∏dzielni.

Art. 108a. (uchylony).40)

Art. 109. § 1. Niezw∏ocznie po podj´ciu przez wal-
ne zgromadzenie uchwa∏y o podziale spó∏dzielni ze-
branie cz∏onków przechodzàcych do powstajàcej spó∏-
dzielni, a je˝eli uchwa∏´ o podziale spó∏dzielni podj´∏o
zebranie przedstawicieli — zebranie tych przedstawi-
cieli, którzy przechodzà jako cz∏onkowie do powstajà-
cej spó∏dzielni:

1) uchwala statut powstajàcej spó∏dzielni; statut ten
nie mo˝e uszczuplaç nabytych praw majàtkowych
cz∏onków;

2) dokonuje wyboru tych organów spó∏dzielni, do
których wyboru powo∏ane jest, wed∏ug przyj´tego
statutu, walne zgromadzenie.

§ 2. Podj´cie uchwa∏, o których mowa w paragra-
fie poprzedzajàcym, wymaga zwyk∏ej wi´kszoÊci g∏o-
sów.
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§ 3. Je˝eli liczba cz∏onków przechodzàcych do po-
wstajàcej spó∏dzielni jest mniejsza od liczby cz∏onków
uprawniajàcej wed∏ug statutu dotychczasowej spó∏-
dzielni do zastàpienia walnego zgromadzenia przez ze-
branie przedstawicieli, uchwa∏y, o których mowa
w § 1, podejmuje w ciàgu miesiàca od dnia podj´cia
uchwa∏y o podziale spó∏dzielni zebranie cz∏onków
przechodzàcych do powstajàcej spó∏dzielni. Zebranie
to zwo∏uje zarzàd dotychczasowej spó∏dzielni, powia-
damiajàc pisemnie zainteresowanych cz∏onków o ter-
minie zebrania i porzàdku jego obrad.

Art. 110.41) Zarzàd spó∏dzielni powstajàcej jest
obowiàzany w terminie czternastu dni od dnia jego
wyboru wystàpiç z wnioskiem o wpisanie spó∏dzielni
do Krajowego Rejestru Sàdowego, a zarzàd spó∏dziel-
ni dotychczasowej — z wnioskiem o dokonanie w tym
rejestrze wpisu o jej podziale. Przepis art. 7 stosuje si´
odpowiednio. 

Art. 111. Wskutek podzia∏u spó∏dzielni na powsta-
jàcà spó∏dzielni´ przechodzà z chwilà jej zarejestrowa-
nia wynikajàce z planu podzia∏u sk∏adniki majàtkowe
oraz prawa i zobowiàzania. W tym te˝ zakresie wierzy-
ciele i d∏u˝nicy dotychczasowej spó∏dzielni stajà si´
wierzycielami i d∏u˝nikami powstajàcej spó∏dzielni.
Jednak˝e za zobowiàzania powsta∏e przed podzia∏em
spó∏dzielni spó∏dzielnia dotychczasowa i nowo po-
wsta∏a odpowiadajà solidarnie.

Art. 112. Do podzia∏u spó∏dzielni stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 98 § 1 i art. 100.

DZIA¸ XII

Likwidacja spó∏dzielni

Art. 113. § 1. Spó∏dzielnia przechodzi w stan likwi-
dacji:

1) z up∏ywem okresu, na który, w myÊl statutu, spó∏-
dzielni´ utworzono;

2) wskutek zmniejszenia si´ liczby cz∏onków poni˝ej
wskazanej w statucie lub w ustawie, je˝eli spó∏-
dzielnia w terminie jednego roku nie zwi´kszy licz-
by cz∏onków do wymaganej wielkoÊci;

3) wskutek zgodnych uchwa∏ walnych zgromadzeƒ
zapad∏ych wi´kszoÊcià 3/4 g∏osów na dwóch kolej-
no po sobie nast´pujàcych walnych zgromadze-
niach, w odst´pie co najmniej dwóch tygodni.

§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 zarzàd
spó∏dzielni (likwidator) zg∏osi do Krajowego Rejestru
Sàdowego7) otwarcie likwidacji spó∏dzielni i zawiado-
mi o tym w∏aÊciwy zwiàzek rewizyjny. Je˝eli zarzàd (li-
kwidator) tego nie uczyni, zg∏oszenia dokona zwiàzek
rewizyjny, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona.

Art. 114. § 1. Zwiàzek rewizyjny, w którym spó∏-
dzielnia jest zrzeszona, mo˝e podjàç uchwa∏´ o posta-
wieniu spó∏dzielni w stan likwidacji, je˝eli:

1) dzia∏alnoÊç spó∏dzielni wykazuje ra˝àce i uporczy-
we naruszenia prawa lub postanowieƒ statutu;

2) spó∏dzielnia zosta∏a zarejestrowana z naruszeniem
prawa;

3) spó∏dzielnia co najmniej od roku nie prowadzi
dzia∏alnoÊci gospodarczej.

§ 2. Uchwa∏´ zwiàzku rewizyjnego, o której mowa
w § 1, spó∏dzielnia mo˝e zaskar˝yç do sàdu w ciàgu
szeÊciu tygodni od dnia jej dor´czenia wraz z uzasad-
nieniem. W razie niezaskar˝enia uchwa∏y w ustawo-
wym terminie lub uprawomocnienia si´ orzeczenia
oddalajàcego powództwo albo umarzajàcego post´-
powanie w sprawie, zwiàzek rewizyjny zg∏asza do Kra-
jowego Rejestru Sàdowego7) wniosek o otwarcie li-
kwidacji, wyznaczajàc jednoczeÊnie likwidatora.

Art. 115. Je˝eli spó∏dzielnia nie rozpocz´∏a dzia∏al-
noÊci gospodarczej w ciàgu roku od dnia jej zareje-
strowania i nie posiada majàtku, mo˝e ulec wykreÊle-
niu z Krajowego Rejestru Sàdowego7) na wniosek
zwiàzku rewizyjnego.

Art. 116. § 1. Spó∏dzielnia postawiona w stan likwi-
dacji na podstawie art. 113 § 1 pkt 3 mo˝e przed up∏y-
wem roku od dnia podj´cia drugiej uchwa∏y walnego
zgromadzenia o likwidacji przywróciç swojà dzia∏al-
noÊç na podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia
podj´tej wi´kszoÊcià 3/4 g∏osów.

§ 2. Zarzàd lub likwidator powinni uchwa∏´ o przy-
wróceniu dzia∏alnoÊci spó∏dzielni zg∏osiç niezw∏ocznie
do Krajowego Rejestru Sàdowego7), do∏àczajàc odpis
protoko∏u walnego zgromadzenia. Dokonany wpis sàd
og∏osi w Monitorze Spó∏dzielczym.

Art. 117. Spó∏dzielnia w stanie likwidacji mo˝e po-
∏àczyç si´ z innà spó∏dzielnià wed∏ug zasad przewi-
dzianych w art. 96—102.

Art. 118. § 1. Likwidatorami spó∏dzielni mogà byç
cz∏onkowie ostatniego zarzàdu lub osoby wybrane
przez walne zgromadzenie, je˝eli ustawa nie stanowi
inaczej.

§ 2. Likwidator mo˝e nie byç cz∏onkiem spó∏dziel-
ni. Likwidatorem mo˝e byç tak˝e osoba prawna.

§ 3. Umow´ z likwidatorem o wykonanie czynno-
Êci likwidacyjnych zawiera rada spó∏dzielni. W wypad-
ku gdy zwo∏anie rady napotyka powa˝ne trudnoÊci al-
bo gdy likwidatora wyznacza zwiàzek rewizyjny, umo-
w´ z likwidatorem zawiera ten zwiàzek, dzia∏ajàc
w imieniu spó∏dzielni.

Art. 119. § 1. Do likwidatora stosuje si´ odpowied-
nio przepisy dotyczàce zarzàdu spó∏dzielni i cz∏onków
zarzàdu, je˝eli przepisy o likwidacji nie stanowià ina-
czej.

§ 2. Likwidator nie mo˝e zawieraç nowych umów,
chyba ˝e jest to konieczne do przeprowadzenia likwi-
dacji spó∏dzielni. Dalej idàce ograniczenia mo˝e usta-
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nowiç organ, który wyznaczy∏ likwidatora. Ogranicze-
nia takie powinny byç niezw∏ocznie zg∏oszone przez li-
kwidatora do Krajowego Rejestru Sàdowego7).

§ 3. Je˝eli zwo∏anie walnego zgromadzenia lub ra-
dy spó∏dzielni napotyka powa˝ne trudnoÊci, zwiàzek
rewizyjny, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona, mo˝e
upowa˝niç likwidatora do dokonania czynnoÊci okre-
Êlonego rodzaju, które wymagajà uchwa∏y walnego
zgromadzenia lub rady spó∏dzielni.

§ 4. Likwidator mo˝e byç odwo∏any w ka˝dej chwi-
li przez organ, który go wyznaczy∏. Ponadto likwidato-
ra mo˝e odwo∏aç z wa˝nych przyczyn zwiàzek rewizyj-
ny, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona.

§ 5. Organ, który odwo∏uje likwidatora, obowiàza-
ny jest równoczeÊnie wyznaczyç innego.

Art. 120. Z dniem wpisania do Krajowego Rejestru
Sàdowego7) otwarcia likwidacji wygasajà uprzednio
udzielone pe∏nomocnictwa podlegajàce wpisowi do
Krajowego Rejestru Sàdowego7).

Art. 121. § 1. Spó∏dzielnia w likwidacji zachowuje
dotychczasowà swojà nazw´ z dodaniem wyrazów:
„w likwidacji”.

§ 2. Osoba prawna wyznaczona na likwidatora
sk∏ada oÊwiadczenia w imieniu spó∏dzielni z zachowa-
niem przepisów normujàcych sk∏adanie oÊwiadczeƒ
tej osoby.

Art. 122. Likwidator powinien niezw∏ocznie po wy-
znaczeniu go:

1) zg∏osiç do Krajowego Rejestru Sàdowego7) wnio-
sek o wpisanie otwarcia likwidacji spó∏dzielni, je-
˝eli nie zosta∏o to jeszcze dokonane, i zawiadomiç
o tym zwiàzek rewizyjny, w którym spó∏dzielnia
jest zrzeszona, oraz Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà;

2) powiadomiç banki finansujàce spó∏dzielni´ oraz
organy finansowe o otwarciu likwidacji spó∏dziel-
ni;

3) og∏osiç w Monitorze Spó∏dzielczym zawiadomie-
nie o otwarciu likwidacji spó∏dzielni i wezwaç wie-
rzycieli do zg∏oszenia wierzytelnoÊci w terminie
trzech miesi´cy od dnia tego og∏oszenia;

4) przystàpiç do sporzàdzenia sprawozdania finanso-
wego na dzieƒ otwarcia likwidacji oraz listy zobo-
wiàzaƒ spó∏dzielni;

5) sporzàdziç plan finansowy likwidacji i plan zaspo-
kojenia zobowiàzaƒ.

Art. 123. W czasie likwidacji nie stosuje si´ przepi-
su art. 90 § 1, w zakresie kolejnoÊci pokrywania strat
bilansowych.

Art. 124. § 1. O odmowie zaspokojenia zg∏oszo-
nych wierzytelnoÊci likwidator powinien zawiadomiç
wierzyciela pisemnie w ciàgu czterech tygodni od dnia
zg∏oszenia wierzytelnoÊci.

§ 2. Na okres przewidziany w paragrafie poprze-
dzajàcym bieg przedawnienia lub terminu zawitego
ulega zawieszeniu.

§ 3. Uznanie przez likwidatora wierzytelnoÊci prze-
rywa bieg przedawnienia i terminu zawitego, je˝eli zo-
sta∏o dokonane pisemnie.

Art. 125. § 1. Nale˝noÊci przypadajàce od spó∏-
dzielni zaspokaja si´ w nast´pujàcej kolejnoÊci:

1) koszty prowadzenia likwidacji;

2) nale˝noÊci ze stosunku pracy i nale˝noÊci, którym
przepisy prawa przyznajà takà samà ochron´ jak
nale˝noÊciom ze stosunku pracy, oraz odszkodo-
wanie z tytu∏u uszkodzenia cia∏a, wywo∏ania roz-
stroju zdrowia lub pozbawienia ˝ycia, w tym rów-
nie˝ odszkodowanie z tytu∏u wypadków przy pracy
i chorób zawodowych;

3) podatki i inne nale˝noÊci, do których stosuje si´
przepisy o zobowiàzaniach podatkowych, oraz na-
le˝noÊci z tytu∏u kredytów bankowych;

4) inne nale˝noÊci.

§ 2. O ile nale˝noÊci nie sà jeszcze wymagalne lub
sà sporne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny
byç z∏o˝one do depozytu sàdowego.

§ 3. Z kwot pozosta∏ych po sp∏aceniu wszystkich
nale˝noÊci i po z∏o˝eniu do depozytu sàdowego sum
ca∏kowicie zabezpieczajàcych nale˝noÊci sporne lub
niewymagalne dokonuje si´ stosunkowej wyp∏aty
udzia∏ów. Wyp∏aty tej nie mo˝na jednak dokonaç
przed up∏ywem szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia
wzywajàcego wierzycieli.

§ 4. Wierzyciele, którzy zg∏osili wierzytelnoÊci po
up∏ywie tego terminu, mogà ich dochodziç z nieroz-
dzielonego jeszcze majàtku spó∏dzielni.

§ 5.42) Pozosta∏y majàtek zostaje przeznaczony na
cele okreÊlone w uchwale ostatniego walnego zgro-
madzenia. 

§ 5a.43) Je˝eli zgodnie z uchwa∏à, o której mowa
w § 5, pozosta∏y majàtek ma byç w ca∏oÊci lub cz´Êci
podzielony mi´dzy cz∏onków, w podziale tym
uwzgl´dnia si´ by∏ych cz∏onków, którym do chwili
przejÊcia albo postawienia spó∏dzielni w stan likwida-
cji nie wyp∏acono wszystkich udzia∏ów.

§ 5b.43) Przepisu § 5a nie stosuje si´ do spó∏dzielni
mieszkaniowych. 

§ 6. Je˝eli uchwa∏a walnego zgromadzenia nie za-
wiera stosownego wskazania, likwidator przekazuje
pozosta∏y majàtek nieodp∏atnie na cele spó∏dzielcze
lub spo∏eczne.
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Art. 126. § 1. Po zakoƒczeniu likwidacji likwidator
przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia
sprawozdanie finansowe na dzieƒ zakoƒczenia likwi-
dacji.

§ 2. Je˝eli zwo∏anie walnego zgromadzenia na-
potyka powa˝ne trudnoÊci, likwidator przedstawia
sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia zwiàzko-
wi rewizyjnemu, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszo-
na.

§ 3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
na dzieƒ zakoƒczenia likwidacji, likwidator zg∏asza do
Krajowego Rejestru Sàdowego7) wniosek o wykreÊle-
nie spó∏dzielni z Krajowego Rejestru Sàdowego7) oraz
przekazuje ksi´gi i dokumenty zlikwidowanej spó∏-
dzielni do przechowania. WykreÊlenie powinno byç
og∏oszone przez sàd.

Art. 127. W razie zaspokojenia wszelkich nale˝no-
Êci przypadajàcych od spó∏dzielni i z∏o˝enia do depo-
zytu sàdowego kwot na zabezpieczenie nale˝noÊci
spornych lub niewymagalnych, spó∏dzielnia mo˝e
ulec wykreÊleniu z Krajowego Rejestru Sàdowego7)

przed zakoƒczeniem prowadzonych przez nià lub prze-
ciwko niej sporów sàdowych. W takim wypadku
w miejsce spó∏dzielni wchodzi jako strona zwiàzek re-
wizyjny, w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona. Zwiàzek
rewizyjny obowiàzany jest do przekazania kwot uzy-
skanych w wyniku sporu na cele okreÊlone stosownie
do art. 125 § 5 i 6.

Art. 128. § 1. Po wykreÊleniu spó∏dzielni z Krajo-
wego Rejestru Sàdowego7) likwidator odpowiada wo-
bec wierzycieli spó∏dzielni za wyrzàdzone im szkody
przez niedope∏nienie swoich ustawowych obowiàz-
ków.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajàcego stosuje si´
odpowiednio do cz∏onków ostatniego zarzàdu spó∏-
dzielni wykreÊlonej z Krajowego Rejestru Sàdowego7)

w trybie okreÊlonym w art. 115.

Art. 129. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z Ministrem Edukacji Narodowej44) oraz po zasi´-
gni´ciu opinii Krajowej Rady Spó∏dzielczej, okreÊli
w drodze rozporzàdzenia sposób i czas przechowywa-
nia ksiàg i dokumentów zlikwidowanych spó∏dzielni
oraz organizacji spó∏dzielczych.

DZIA¸ XIII

Upad∏oÊç spó∏dzielni

Art. 130. § 1. Og∏oszenie upad∏oÊci spó∏dzielni na-
st´puje w razie jej niewyp∏acalnoÊci.

§ 2. Je˝eli wed∏ug sprawozdania finansowego
spó∏dzielni ogólna wartoÊç jej aktywów nie wystarcza
na zaspokojenie wszystkich zobowiàzaƒ, zarzàd powi-
nien niezw∏ocznie zwo∏aç walne zgromadzenie, na któ-
rego porzàdku obrad zamieszcza spraw´ dalszego ist-
nienia spó∏dzielni.

§ 3. Pomimo niewyp∏acalnoÊci spó∏dzielni walne
zgromadzenie mo˝e podjàç uchwa∏´ o dalszym istnie-
niu spó∏dzielni, je˝eli wska˝e Êrodki umo˝liwiajàce
wyjÊcie jej ze stanu niewyp∏acalnoÊci.

§ 4. W razie podj´cia przez walne zgromadzenie
uchwa∏y o postawieniu spó∏dzielni w stan upad∏oÊci,
zarzàd spó∏dzielni obowiàzany jest niezw∏ocznie zg∏o-
siç do sàdu wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci.

Art. 131. Z wnioskiem o og∏oszenie upad∏oÊci
spó∏dzielni b´dàcej w stanie likwidacji obowiàzany
jest wystàpiç do sàdu likwidator niezw∏ocznie po
stwierdzeniu niewyp∏acalnoÊci spó∏dzielni.

Art. 132. Na wniosek wierzyciela, który zg∏osi∏
wniosek o og∏oszenie upad∏oÊci spó∏dzielni, sàd mo˝e
zarzàdziç postawienie jej w stan upad∏oÊci pomimo
uchwa∏y walnego zgromadzenia spó∏dzielni o dalszym
jej istnieniu.

Art. 133. Je˝eli ze sprawozdania finansowego spo-
rzàdzonego przez zarzàd lub przez likwidatora wynika,
˝e majàtek spó∏dzielni, która zaprzesta∏a swej dzia∏al-
noÊci, nie wystarcza na pokrycie kosztów post´powa-
nia upad∏oÊciowego, a wierzyciele nie wyra˝à zgody
na ich pokrycie, sàd na wniosek wierzycieli lub Krajo-
wej Rady Spó∏dzielczej zarzàdzi wykreÊlenie spó∏dziel-
ni z Krajowego Rejestru Sàdowego7), zawiadamiajàc
o tym wierzycieli i Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà. W ta-
kim wypadku nie przeprowadza si´ post´powania
upad∏oÊciowego.

Art. 134. Przepisy o organach spó∏dzielni stosuje
si´ tak˝e podczas post´powania upad∏oÊciowego, je-
˝eli z przepisów prawa upad∏oÊciowego nie wynika
inaczej.

Art. 135. Po og∏oszeniu upad∏oÊci cz∏onkowie spó∏-
dzielni, na ˝àdanie syndyka upad∏oÊci, niezw∏ocznie
uiszczajà niewp∏aconà jeszcze cz´Êç udzia∏u.

Art. 136. Po ukoƒczeniu post´powania upad∏oÊcio-
wego syndyk upad∏oÊci zg∏osi do sàdu rejestrowego
wniosek o wykreÊlenie spó∏dzielni z Krajowego Reje-
stru Sàdowego7).

Art. 137. Do post´powania upad∏oÊciowego
w sprawach nieuregulowanych niniejszà ustawà sto-
suje si´ przepisy prawa upad∏oÊciowego.
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Tytu∏ II

Przepisy szczególne dla Spó∏dzielni
Produkcji Rolnej, Spó∏dzielni Kó∏ek

Rolniczych, Spó∏dzlelni Pracy 
i Spó∏dzielni Mieszkaniowych

DZIA¸ I

Spó∏dzielnie produkcji  rolnej

Rozdzia∏ I

Rolnicze spó∏dzielnie produkcyjne

Oddzia∏ 1

Przedmiot dzia∏alnoÊci i cz∏onkostwo

Art. 138. Przedmiotem dzia∏alnoÊci rolniczej spó∏-
dzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego go-
spodarstwa rolnego oraz dzia∏alnoÊci na rzecz indywi-
dualnych gospodarstw rolnych cz∏onków. Spó∏dziel-
nia mo˝e równie˝ prowadziç innà dzia∏alnoÊç gospo-
darczà.

Art. 139. § 1. Cz∏onkami spó∏dzielni mogà byç rol-
nicy b´dàcy:

1) w∏aÊcicielami lub posiadaczami samoistnymi
gruntów rolnych;

2) dzier˝awcami, u˝ytkownikami lub innymi posiada-
czami zale˝nymi gruntów rolnych.

§ 2. Cz∏onkami spó∏dzielni mogà byç równie˝ inne
osoby majàce kwalifikacje przydatne do pracy w spó∏-
dzielni.

§ 3. (uchylony).45)

Art. 140. (uchylony).46)

Oddzia∏ 2

Wk∏ady gruntowe i pieni´˝ne

Art. 141. § 1. Statut spó∏dzielni mo˝e przewidywaç,
˝e cz∏onek posiadajàcy grunty jest obowiàzany wnieÊç
je w ca∏oÊci lub cz´Êci jako wk∏ad do spó∏dzielni.

§ 2. Przez wk∏ad gruntowy rozumie si´ grunty oraz
budynki lub ich cz´Êci i inne urzàdzenia trwale z grun-
tem zwiàzane, znajdujàce si´ na tych gruntach w chwi-
li ich wniesienia.

§ 3. Wniesienie wk∏adu gruntowego przez posia-
dacza zale˝nego wymaga zgody w∏aÊciciela.

Art. 142. Statut mo˝e przewidywaç, ˝e cz∏onkowi
przys∏uguje prawo do dzia∏ki przyzagrodowej. W ta-
kim wypadku statut powinien okreÊlaç, którym cz∏on-

kom przys∏uguje prawo do dzia∏ki przyzagrodowej,
wielkoÊç dzia∏ek i sposób ich wydzielania.

Art. 143. U˝ytkowanie przez spó∏dzielni´ wk∏adów
gruntowych jest odp∏atne. Statut okreÊla zasady wy-
nagradzania za u˝ytkowanie tych wk∏adów.

Art. 144. § 1. Grunty wniesione jako wk∏ady ocenia
si´ na zasadzie szacunku porównawczego ich wartoÊci
u˝ytkowej.

§ 2. Budynki i inne urzàdzenia stanowiàce wk∏ad
szacuje si´ w pieniàdzach wed∏ug stanu i cen z dnia
wniesienia.

Art. 145. § 1. Je˝eli statut lub umowa z cz∏onkiem
inaczej nie postanawia, spó∏dzielnia nabywa prawo
u˝ytkowania wk∏adu gruntowego wniesionego przez
cz∏onka, z chwilà przej´cia tego wk∏adu.

§ 2. U˝ytkowanie przez spó∏dzielni´ wniesionych
przez cz∏onka wk∏adów gruntowych regulujà przepisy
Kodeksu cywilnego.

Art. 146. (uchylony).47)

Art. 147. § 1. Cz∏onek b´dàcy w∏aÊcicielem gruntu
stanowiàcego jego wk∏ad mo˝e tym gruntem rozpo-
rzàdzaç aktami mi´dzy ˝yjàcymi lub na wypadek
Êmierci, jednak˝e o zamierzonym przeniesieniu w∏a-
snoÊci gruntu na osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem tej sa-
mej spó∏dzielni powinien spó∏dzielni´ uprzedziç co
najmniej na trzy miesiàce przed dokonaniem tej czyn-
noÊci.

§ 2. W razie odp∏atnego przeniesienia w∏asnoÊci
wk∏adu gruntowego, spó∏dzielni przys∏uguje prawo
pierwokupu. Nie dotyczy to wypadku przeniesienia
w∏asnoÊci wk∏adu na rzecz innego cz∏onka tej samej
spó∏dzielni.

§ 3. Grunt przeniesiony na w∏asnoÊç innego cz∏on-
ka tej samej spó∏dzielni powi´ksza wk∏ad nabywcy.

Art. 148. § 1. Je˝eli statut przewiduje wniesienie
wk∏adu gruntowego, powinien okreÊlaç zasady i ter-
min jego wycofania w razie ustania cz∏onkostwa
w spó∏dzielni oraz okreÊlaç zasady cz´Êciowego wyco-
fania wk∏adu gruntowego w czasie trwania cz∏onko-
stwa.

§ 2. Statut powinien okreÊlaç równie˝ zasady i ter-
min ostatecznych rozliczeƒ mi´dzy cz∏onkiem wycofu-
jàcym wk∏ad gruntowy a spó∏dzielnià.

§ 3. Cz∏onek wycofujàcy swój wk∏ad otrzymuje ten
sam grunt, który wniós∏, je˝eli potrzeby wspólnej go-
spodarki nie stojà temu na przeszkodzie. W przeciw-
nym wypadku otrzymuje równowa˝ny grunt
z uwzgl´dnieniem interesów obu stron.

§ 4. W wypadku gdy wyst´puje ró˝nica w obszarze
lub wartoÊci u˝ytkowej zwracanych gruntów, nast´pu-
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je mi´dzy stronami rozliczenie wed∏ug cen rynkowych
z dnia rozliczenia.

§ 5. Przepisy paragrafów poprzedzajàcych stosuje
si´ odpowiednio do budynków i innych urzàdzeƒ sta-
nowiàcych wk∏ad, przy uwzgl´dnieniu na rzecz spó∏-
dzielni stopnia ich normalnego zu˝ycia na skutek u˝yt-
kowania zgodnego z przeznaczeniem.

Art. 149. W wypadku gdy grunt zosta∏ wniesiony
przez posiadacza samoistnego, a do chwili ustania
cz∏onkostwa zasiedzenie nie nastàpi∏o, przedmiotem
dalszego zasiedzenia staje si´ dzia∏ka zamienna.

Art. 150. (uchylony).48)

Art. 151. Nast´pcy prawni cz∏onka, jak równie˝ nie-
b´dàcy cz∏onkami w∏aÊciciele gruntów wniesionych za
ich zgodà do spó∏dzielni, mogà wycofaç wk∏ad grunto-
wy wed∏ug zasad odnoszàcych si´ do cz∏onka, który
wypowiedzia∏ cz∏onkostwo.

Art. 152. § 1. Statut spó∏dzielni mo˝e zobowiàzy-
waç cz∏onków do wniesienia okreÊlonego wk∏adu pie-
ni´˝nego. Na poczet tego wk∏adu spó∏dzielnia mo˝e
przyjàç Êrodki produkcji, jak: inwentarz ˝ywy, pasze,
materia∏ siewny, urzàdzenia, maszyny i narz´dzia
przydatne we wspólnym gospodarstwie. Ârodki te
podlegajà oszacowaniu wed∏ug stanu i cen z dnia
wniesienia.

§ 2. Wk∏ad pieni´˝ny, jak i Êrodki produkcji wnie-
sione na jego poczet sà przeliczane wed∏ug zasad
okreÊlonych w statucie.

§ 3. Wk∏ad pieni´˝ny jest oprocentowany w wyso-
koÊci okreÊlonej w statucie.

§ 4. Wyp∏ata odsetek od wk∏adu pieni´˝nego na-
st´puje raz w roku w terminie wskazanym w statucie.
Strony mogà uzgodniç, ˝e nale˝ne za dany rok odset-
ki zostanà zaliczone na powi´kszenie wk∏adu pieni´˝-
nego cz∏onka.

Art. 153. § 1. Wk∏ad pieni´˝ny podlega zwrotowi
w wypadku ustania cz∏onkostwa. Zwrot nast´puje
w gotówce przy uwzgl´dnieniu zasad, o których mo-
wa w art. 152 § 2.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ do nast´pców praw-
nych cz∏onka.

Art. 154. § 1. Je˝eli statut dopuszcza mo˝liwoÊç
wnoszenia nadobowiàzkowego wk∏adu pieni´˝nego
— wk∏ad taki mo˝e byç zwrócony w czasie trwania
cz∏onkostwa.

§ 2. Do wk∏adu nadobowiàzkowego stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 152 i 153.

Art. 154a. Statut spó∏dzielni mo˝e przewidywaç
powi´kszenie wk∏adów pieni´˝nych z dochodu ogól-
nego. W takim wypadku statut okreÊla uprawnienia

cz∏onków do wycofania w czasie trwania cz∏onkostwa
cz´Êci wk∏adu pochodzàcego z odpisów.

Oddzia∏ 3

Praca

Art. 155. § 1. Zdolny do pracy cz∏onek spó∏dzielni
ma prawo i obowiàzek pracowaç w spó∏dzielni w roz-
miarze ustalanym corocznie przez zarzàd, stosownie
do potrzeb wynikajàcych z planu dzia∏alnoÊci gospo-
darczej spó∏dzielni.

§ 2. Przy przydzielaniu pracy cz∏onkom spó∏dziel-
nia powinna uwzgl´dniaç ich kwalifikacje zawodowe
i osobiste.

Art. 156. § 1. Oprócz cz∏onków spó∏dzielnia mo˝e
zatrudniaç tak˝e ich domowników.

§ 2. Za domownika cz∏onka uwa˝a si´ ka˝dego
cz∏onka jego rodziny, a tak˝e inne osoby, je˝eli za-
mieszkujà z nim wspólnie i prowadzà z nim wspólne
gospodarstwo domowe.

Art. 157. Spó∏dzielnia poza cz∏onkami i domowni-
kami mo˝e zatrudniaç stosownie do swoich potrzeb
równie˝ inne osoby na podstawie umowy o prac´ lub
na podstawie innego stosunku prawnego, którego
przedmiotem jest Êwiadczenie pracy.

Art. 158. § 1. Cz∏onkowie wynagradzani sà za pra-
c´ w formie udzia∏u w dochodzie podzielnym stosow-
nie do wk∏adu ich pracy.

§ 2. Statut spó∏dzielni powinien okreÊlaç jednostk´
stanowiàcà miernik oceny wk∏adu pracy cz∏onków.

§ 3. Szczegó∏owe zasady oceny wk∏adu pracy dla
okreÊlenia udzia∏u cz∏onków w dochodzie podzielnym
ustala walne zgromadzenie, uwzgl´dniajàc warunki
pracy, potrzebne kwalifikacje oraz odpowiedzialnoÊç
z tytu∏u powierzonej funkcji.

Art. 159. Domownikowi przys∏uguje wynagrodze-
nie za prac´ wed∏ug zasad odnoszàcych si´ do cz∏on-
ka, chyba ˝e w umowie zastrze˝ono inny sposób wy-
nagradzania.

Art. 160. Cz∏onkom i ich domownikom przys∏uguje
prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wy-
miarze i wed∏ug zasad okreÊlonych w statucie. Statut
okreÊla tak˝e sposób obliczania wynagrodzenia przy-
s∏ugujàcego za czas urlopu.

Art. 161. § 1. Cz∏onkom i ich domownikom pracu-
jàcym w spó∏dzielni przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ
zwiàzanych z okresem cià˝y, urodzeniem i wychowa-
niem ma∏ego dziecka na zasadach okreÊlonych
w przepisach prawa pracy.

§ 2. (uchylony).49)
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Art. 162. § 1. Cz∏onkowie spó∏dzielni b´dàcy eme-
rytami lub rencistami zachowujà prawa cz∏onkowskie
przewidziane w statucie.

§ 2. Cz∏onków, o których mowa w paragrafie po-
przedzajàcym, nieobecnych na walnym zgromadzeniu
nie wlicza si´ do liczby cz∏onków wymaganej w statu-
cie dla wa˝noÊci podejmowanych uchwa∏.

Oddzia∏ 4

Dochodzenie i ochrona roszczeƒ z tytu∏u pracy

Art. 163. Roszczeƒ z tytu∏u wynagrodzenia za pra-
c´ cz∏onek mo˝e dochodziç w drodze sàdowej bez wy-
czerpania post´powania wewnàtrzspó∏dzielczego.

Art. 164. Roszczenia cz∏onka i domownika z tytu∏u
wykonywanej pracy przedawniajà si´ z up∏ywem lat
trzech od dnia, w którym roszczenie sta∏o si´ wyma-
galne.

Art. 165. Wynagrodzenia cz∏onka i domownika za
prac´ korzystajà z takiej samej ochrony, jakà prawo za-
pewnia wynagrodzeniu pracownika.

Oddzia∏ 5

Fundusze spó∏dzielni, dochód i jego podzia∏

Art. 166. Dochód ogólny spó∏dzielni stanowi ró˝-
nic´ mi´dzy przychodem uzyskanym w danym roku
obrachunkowym z produkcji i us∏ug oraz zysków nad-
zwyczajnych a sumà poniesionych kosztów na t´ dzia-
∏alnoÊç, pomniejszonà o straty nadzwyczajne i nale˝-
ne podatki oraz powi´kszonà lub pomniejszonà o ró˝-
nic´ wartoÊci zapasów mi´dzy stanem na koniec roku
obrachunkowego a stanem na poczàtek tego roku.
Przy ustalaniu dochodu ogólnego uwzgl´dnia si´
udzia∏ spó∏dzielni w wyniku finansowym innych orga-
nizacji.

Art. 167. § 1. Zasadniczymi funduszami w∏asnymi
tworzonymi w spó∏dzielni sà:

1) fundusz udzia∏owy powstajàcy z wp∏at udzia∏ów
cz∏onkowskich, odpisów na udzia∏y cz∏onkowskie
z podzia∏u dochodu ogólnego lub innych êróde∏
okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

2) fundusz zasobowy powstajàcy z wp∏at przez
cz∏onków wpisowego, cz´Êci dochodu ogólnego,
wartoÊci majàtkowych otrzymanych nieodp∏atnie
lub innych êróde∏ okreÊlonych w odr´bnych prze-
pisach. Fundusz zasobowy zmniejsza si´ o straty
na likwidacji Êrodków trwa∏ych oraz straty loso-
we.

§ 2. Spó∏dzielnia tworzy tak˝e inne fundusze w∏a-
sne przewidziane w odr´bnych przepisach oraz w jej
statucie.

Art. 168. Dochód ogólny podlega podzia∏owi na
podstawie uchwa∏y walnego zgromadzenia. Spó∏-
dzielnia przeznacza co najmniej 3 % dochodu ogólne-

go na fundusz zasobowy, je˝eli fundusz ten nie osiàga
wysokoÊci wniesionych udzia∏ów obowiàzkowych.

Art. 169 i 170. (uchylone).50)

Art. 171. § 1. Cz´Êç dochodu ogólnego powsta∏a
po dokonaniu odpisów, o których mowa w art. 154a,
167 i 168, stanowi dochód podzielny podlegajàcy po-
dzia∏owi mi´dzy cz∏onków i domowników z tytu∏u wy-
konywania pracy.

§ 2. Statut mo˝e przewidywaç uprawnienie walne-
go zgromadzenia do dokonywania odpisów z docho-
du podzielnego na rezerw´ stabilizacji udzia∏u w do-
chodzie cz∏onków i domowników w latach nast´p-
nych. W takim wypadku statut powinien okreÊlaç za-
sady wykorzystywania tej rezerwy.

§ 3. Podzia∏ dochodu podzielnego nast´puje w cià-
gu miesiàca po zatwierdzeniu przez walne zgromadze-
nie sprawozdania finansowego danego roku obra-
chunkowego. Na poczet podzia∏u spó∏dzielnia mo˝e
wyp∏acaç cz∏onkom i domownikom zaliczki wed∏ug za-
sad ustalonych w statucie.

Art. 172. W sprawach nieuregulowanych
w art. 166—168 i 171 majà odpowiednie zastosowa-
nie przepisy dzia∏u VII cz´Êci I tytu∏u I niniejszej usta-
wy, z wyjàtkiem przepisów art. 75, 76, 77 § 1 i 2 oraz
art. 78.

Rozdzia∏ 

2 (uchylony).51)

Rozdzia∏ 3

Inne spó∏dzielnie zajmujàce si´ produkcjà rolnà

Art. 178. § 1. Poza spó∏dzielniami wymienionymi
w rozdziale 1 niniejszego dzia∏u mogà byç tworzone
inne spó∏dzielnie, których podstawowym przedmio-
tem dzia∏alnoÊci jest prowadzenie wspólnego gospo-
darstwa rolnego.

§ 2. Je˝eli w takich spó∏dzielniach cz∏onkowie-oso-
by fizyczne majà wed∏ug statutu wynikajàcy z cz∏onko-
stwa obowiàzek wnoszenia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
wk∏adów gruntowych i pieni´˝nych oraz pracy w spó∏-
dzielni, to — w braku odmiennych postanowieƒ statu-
towych — stosuje si´ do nich odpowiednio przepisy
art. 142—145, 147—149, 151—168, 171 i 172 i odpo-
wiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczàce rolni-
czych spó∏dzielni produkcyjnych. Statut mo˝e w szcze-
gólnoÊci przewidywaç odpowiednie stosowanie wy-
∏àcznie przepisów art. 142—145, 147—149, 151—154
i odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego doty-
czàcych rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych, a w po-
zosta∏ym zakresie — przepisów cz´Êci I tytu∏u I dzia-
∏u VII i przepisów prawa pracy. Dotyczy to zw∏aszcza
tworzonych z inicjatywy kó∏ek rolniczych spó∏dzielni
zrzeszajàcych osoby fizyczne.
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Rozdzia∏ 4 

(uchylony).52)

DZIA¸ II

Spó∏dzielnie kó∏ek rolniczych 
(us∏ug rolniczych)

Art. 180. § 1. Przedmiotem gospodarczej dzia∏alno-
Êci spó∏dzielni kó∏ek rolniczych (us∏ug rolniczych) jest
Êwiadczenie us∏ug dla rolnictwa i innych rodzajów
us∏ug wynikajàcych z potrzeb Êrodowiska wiejskiego.

§ 2. Spó∏dzielnia mo˝e równie˝ zajmowaç si´ wy-
twarzaniem Êrodków i materia∏ów dla rolnictwa, prze-
twórstwem rolnym i produkcjà rolnà (prowadzeniem
gospodarstwa rolnego).

§ 3. W wypadku gdy spó∏dzielnia zrzesza obok
osób prawnych równie˝ osoby fizyczne i zajmuje si´
produkcjà rolnà (prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go), a jej cz∏onkowie-osoby fizyczne majà wed∏ug sta-
tutu wynikajàcy z cz∏onkostwa obowiàzek wnoszenia
w ca∏oÊci lub cz´Êci wk∏adów gruntowych i pieni´˝-
nych, to w braku odmiennych postanowieƒ statuto-
wych stosuje si´ do nich odpowiednio przepisy
art. 142—145, 147—149, 151—154 i odpowiednie prze-
pisy Kodeksu cywilnego dotyczàce rolniczych spó∏-
dzielni produkcyjnych.

DZIA¸ III

Spó∏dzielnie pracy

Art. 181.53) Przedmiotem gospodarczej dzia∏alno-
Êci spó∏dzielni pracy jest prowadzenie wspólnego
przedsi´biorstwa w oparciu o osobistà prac´ cz∏on-
ków.

Art. 181a. § 1. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏dzielni
inwalidów i spó∏dzielni niewidomych jest zawodowa
i spo∏eczna rehabilitacja inwalidów i niewidomych przez
prac´ w prowadzonym wspólnie przedsi´biorstwie.

§ 2. Spó∏dzielnie pracy r´kodzie∏a ludowego i arty-
stycznego tworzà nowe i kultywujà tradycyjne warto-
Êci kultury materialnej, organizujà i rozwijajà r´kodzie-
∏o ludowe i artystyczne, sztuk´ i przemys∏ artystyczny.

§ 3. W celu zapewnienia warunków wykonywania
zadaƒ statutowych, majàcych szczególny charakter
spo∏eczny, spó∏dzielnie, o których mowa w § 1 i 2, ko-
rzystajà z wszechstronnej pomocy organów w∏adzy
paƒstwowej oraz administracji rzàdowej i samorzàdo-
wej oraz ze zwolnieƒ i ulg w Êwiadczeniach publiczno-
prawnych, okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

§ 4. (uchylony).54)

Art. 182. § 1. Spó∏dzielnia i cz∏onek spó∏dzielni ma-
jà obowiàzek pozostawania ze sobà w stosunku pracy.
Poza wyjàtkami przewidzianymi w przepisach ustawy
odmowa nawiàzania stosunku pracy lub pozostawa-
nia w takim stosunku stanowi naruszenie istotnych
praw i obowiàzków wynikajàcych ze stosunku cz∏on-
kostwa.

§ 2. Cz∏onek ma prawo do zatrudnienia stosownie
do swoich kwalifikacji zawodowych i osobistych oraz
aktualnych mo˝liwoÊci gospodarczych spó∏dzielni.

§ 3. Stosunek pracy pomi´dzy spó∏dzielnià a jej
cz∏onkiem nawiàzuje si´ przez spó∏dzielczà umow´
o prac´.

§ 4. W razie nienawiàzania stosunku pracy z winy
spó∏dzielni, cz∏onek mo˝e dochodziç przez ca∏y czas
trwania cz∏onkostwa zawarcia spó∏dzielczej umowy
o prac´. Niezale˝nie od tego mo˝e on, w ciàgu roku od
dnia powstania cz∏onkostwa, dochodziç odszkodowa-
nia wed∏ug przepisów prawa cywilnego.

Art. 183. § 1. Za prac´ w spó∏dzielni cz∏onek spó∏-
dzielni otrzymuje wynagrodzenie, na które sk∏ada si´
wynagrodzenie bie˝àce i udzia∏ w cz´Êci nadwy˝ki bi-
lansowej przeznaczonej do podzia∏u mi´dzy cz∏onków
zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie.

§ 2. Wynagrodzenie bie˝àce cz∏onka i jego udzia∏
w nadwy˝ce bilansowej korzystajà z ochrony, jakà pra-
wo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.

Art. 184. § 1. Wypowiedzenie cz∏onkowi spó∏dziel-
ni warunków pracy lub p∏acy jest dopuszczalne:

1) gdy jest uzasadnione potrzebami gospodarczymi
lub organizacyjnymi spó∏dzielni, a w szczególno-
Êci wprowadzeniem nowych zasad wynagradza-
nia, likwidacjà dzia∏u pracy, w którym cz∏onek jest
zatrudniony, likwidacjà zajmowanego przez niego
stanowiska pracy albo koniecznoÊcià zatrudnienia
na danym stanowisku osoby o wy˝szych lub spe-
cjalnych kwalifikacjach;

2) w razie utraty przez cz∏onka zdolnoÊci do wykony-
wania dotychczasowej pracy stwierdzonej orze-
czeniem lekarskim albo niezawinionej przez niego
utraty uprawnieƒ koniecznych do jej wykonywa-
nia.

§ 2. Zaproponowane cz∏onkowi nowe warunki pra-
cy lub p∏acy powinny odpowiadaç jego kwalifikacjom
i mo˝liwoÊciom gospodarczym spó∏dzielni.

Art. 185. W razie gospodarczej koniecznoÊci walne
zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim
cz∏onkom, mo˝e skróciç równomiernie czas pracy
i zmniejszyç odpowiednio wynagrodzenie cz∏onków
bez wypowiedzenia spó∏dzielczej umowy o prac´ lub
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jej warunków. Uchwa∏a walnego zgromadzenia po-
winna dotyczyç co najmniej jednego dzia∏u pracy lub
wszystkich cz∏onków wykonujàcych prac´ tego same-
go rodzaju.

Art. 186. § 1. Spó∏dzielcza umowa o prac´ wygasa
z ustaniem cz∏onkostwa oraz w wypadkach, w których
przepisy prawa pracy przewidujà wygaÊni´cie umowy
o prac´ z mocy prawa.

§ 2. Rozwiàzanie spó∏dzielczej umowy o prac´
w czasie trwania cz∏onkostwa jest niedopuszczalne,
z wyjàtkiem wypadków przewidzianych w art. 187
i 189 oraz rozwiàzania tej umowy na skutek nieuzasad-
nionej odmowy przyj´cia nowych warunków pracy
lub p∏acy, a tak˝e rozwiàzania jej na mocy porozumie-
nia stron przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez
cz∏onka cz∏onkostwa.

Art. 187. Spó∏dzielnia mo˝e rozwiàzaç z cz∏onkiem
spó∏dzielczà umow´ o prac´ w czasie trwania cz∏onko-
stwa, z zachowaniem przewidzianego w Kodeksie pra-
cy okresu wypowiedzenia, w razie:

1) zmniejszenia na podstawie uchwa∏y rady spó∏-
dzielni stanu zatrudnienia podyktowanego gospo-
darczà koniecznoÊcià;

2) przyznania cz∏onkowi prawa do emerytury.

Art. 188. § 1. W razie naruszenia przez spó∏dzielni´
przepisów art. 184, art. 187 i art. 191, cz∏onkowi spó∏-
dzielni s∏u˝y roszczenie o orzeczenie bezskutecznoÊci
wypowiedzenia spó∏dzielczej umowy o prac´ lub jej
warunków, a je˝eli spó∏dzielcza umowa o prac´ uleg∏a
ju˝ rozwiàzaniu — roszczenie o przywrócenie do pracy
na poprzednich warunkach.

§ 2.55) Cz∏onkowi spó∏dzielni, który podjà∏ prac´
w wyniku przywrócenia do pracy, przys∏uguje za czas
pozostawania bez pracy, nie d∏u˝szy jednak ni˝ szeÊç
miesi´cy, wynagrodzenie obliczone na podstawie
przeci´tnego wynagrodzenia bie˝àcego z ostatnich
trzech miesi´cy oraz odpowiedni udzia∏ w cz´Êci nad-
wy˝ki bilansowej. 

§ 3. Przepis paragrafu poprzedzajàcego stosuje si´
odpowiednio do cz∏onka spó∏dzielni, który po wypo-
wiedzeniu mu warunków pracy lub p∏acy z narusze-
niem art. 184 przystàpi∏ do pracy na warunkach okre-
Êlonych w tym wypowiedzeniu.

Art. 189. § 1. W czasie trwania cz∏onkostwa spó∏-
dzielnia mo˝e rozwiàzaç spó∏dzielczà umow´ o prac´
bez wypowiedzenia tylko z przyczyn uzasadniajàcych
wed∏ug przepisów Kodeksu pracy takie rozwiàzanie
umowy bez winy pracownika.

§ 2. Cz∏onkowi, z którym rozwiàzano spó∏dzielczà
umow´ o prac´ bez wypowiedzenia mimo braku
przyczyn, o których mowa w paragrafie poprzedzajà-

cym, lub z naruszeniem przepisu art. 191, s∏u˝y rosz-
czenie o przywrócenie do pracy na poprzednich wa-
runkach.

§ 3. Cz∏onkowi, który podjà∏ prac´ w wyniku przy-
wrócenia do pracy, przys∏uguje wynagrodzenie za
czas pozostawania bez pracy wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w art. 188 § 2, nie mniej jednak ni˝ w wysokoÊci
jednomiesi´cznego wynagrodzenia.

Art. 190. § 1. Wypowiedzenie albo rozwiàzanie
spó∏dzielczej umowy o prac´, jak równie˝ wypowie-
dzenie warunków pracy lub p∏acy wymaga przewi-
dzianego w Kodeksie pracy wspó∏dzia∏ania z organa-
mi zwiàzku zawodowego, je˝eli zwiàzek taki dzia∏a
w spó∏dzielni.

§ 2. Przepisy art. 184 oraz art. 187—189 nie wy∏à-
czajà stosowania korzystniejszych dla cz∏onków spó∏-
dzielni przepisów prawa pracy, zakazujàcych lub ogra-
niczajàcych wypowiedzenie umowy o prac´, wypo-
wiedzenie przewidzianych tà umowà warunków albo
jej rozwiàzanie bez wypowiedzenia.

Art. 191. OÊwiadczenie spó∏dzielni o wypowiedze-
niu spó∏dzielczej umowy o prac´, o rozwiàzaniu tej
umowy bez wypowiedzenia albo o wypowiedzeniu
warunków pracy lub p∏acy powinno byç z∏o˝one w for-
mie pisemnej z podaniem przyczyny uzasadniajàcej
wypowiedzenie albo rozwiàzanie.

Art. 192. § 1. Po ustaniu przyczyn, które uzasadnia-
∏y wypowiedzenie albo rozwiàzanie przez spó∏dzielni´
spó∏dzielczej umowy o prac´ bez wypowiedzenia
w czasie trwania cz∏onkostwa, spó∏dzielnia i cz∏onek
spó∏dzielni obowiàzani sà zawrzeç spó∏dzielczà umo-
w´ o prac´.

§ 2. W razie naruszenia przez spó∏dzielni´ obo-
wiàzku, o którym mowa w paragrafie poprzedzajà-
cym, cz∏onkowi spó∏dzielni s∏u˝y roszczenie o nawià-
zaniu spó∏dzielczej umowy o prac´ o treÊci odpowia-
dajàcej aktualnym mo˝liwoÊciom gospodarczym spó∏-
dzielni. Cz∏onkowi, który podjà∏ prac´, przys∏uguje wy-
nagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na zasa-
dach okreÊlonych w art. 188 § 2, z tym ˝e za podstaw´
obliczenia wysokoÊci przeci´tnego wynagrodzenia
przyjmuje si´ wynagrodzenie ustalone dla nowo pod-
j´tej pracy.

Art. 193. § 1. Wykluczenie cz∏onka ze spó∏dzielni
mo˝e nastàpiç:

1) z przyczyn uzasadniajàcych wed∏ug przepisów pra-
wa pracy rozwiàzanie umowy o prac´ bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika;

2) w razie ci´˝kiego naruszenia obowiàzków cz∏on-
kowskich lub umyÊlnego dzia∏ania na szkod´ spó∏-
dzielni.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego nie wy∏à-
czajà stosowania art. 24 § 1.

§ 3. Wykluczenie nie mo˝e nastàpiç po up∏ywie
jednego miesiàca od uzyskania przez spó∏dzielni´ wia-
domoÊci o okolicznoÊciach je uzasadniajàcych.

Dziennik Ustaw Nr 188 — 12794 — Poz. 1848

———————
55) Zdanie drugie skreÊlone przez art. 33 ustawy z dnia 2 lu-

tego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 2 czerwca 1996 r.



§ 4. Wykluczenie cz∏onka, który by∏ zatrudniony na
podstawie spó∏dzielczej umowy o prac´, pociàga za
sobà skutki, jakie przepisy prawa pracy wià˝à z rozwià-
zaniem przez zak∏ad pracy umowy o prac´ bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika.

Art. 194. § 1. WykreÊlenie z rejestru cz∏onków spó∏-
dzielni mo˝e nastàpiç tylko w wypadku, gdy:

1) cz∏onek nie jest zatrudniony w spó∏dzielni przez
okres d∏u˝szy ni˝ jeden rok z przyczyn niezawinio-
nych przez spó∏dzielni´;

2) cz∏onek utraci∏ w znacznym stopniu lub ca∏kowicie
zdolnoÊç do pracy, a spó∏dzielnia nie mo˝e zatrud-
niç go na stanowisku odpowiadajàcym jego ogra-
niczonej zdolnoÊci do pracy;

3) cz∏onek utraci∏ pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci praw-
nych, a statut nie przewiduje cz∏onkostwa osób
niemajàcych takiej zdolnoÊci.

§ 2. W wypadku wymienionym w § 1 pkt 2 wykre-
Êlenie staje si´ skuteczne po up∏ywie okresu przewi-
dzianego w Kodeksie pracy dla wypowiedzenia umo-
wy o prac´.

Art. 195. Je˝eli w spó∏dzielni dzia∏a zwiàzek zawo-
dowy, spó∏dzielnia podejmuje uchwa∏´ o wykluczeniu
cz∏onka ze spó∏dzielni albo o wykreÊleniu go z rejestru
cz∏onków po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego organu
zwiàzku zawodowego.

Art. 196. § 1. Cz∏onkowi spó∏dzielni zatrudnionemu
na podstawie spó∏dzielczej umowy o prac´, którego
spó∏dzielnia wykluczy∏a lub wykreÊli∏a z rejestru cz∏on-
ków z naruszeniem przepisów art. 193—195, przys∏u-
gujà roszczenia przewidziane w przepisach art. 188 § 1
i 2 lub, je˝eli jest to dla cz∏onka korzystniejsze, w prze-
pisach prawa pracy dotyczàcych uprawnienia pracow-
nika w razie niezgodnego z prawem rozwiàzania przez
zak∏ad pracy umowy o prac´ bez wypowiedzenia.

§ 2. Roszczeƒ, o których mowa w paragrafie po-
przedzajàcym, cz∏onek mo˝e dochodziç tylko wtedy,
gdy dochodzi uchylenia uchwa∏y o wykluczeniu albo
wykreÊleniu.

§ 3. Je˝eli wykluczenie albo wykreÊlenie by∏o uza-
sadnione, lecz nastàpi∏o z naruszeniem przepisu
art. 193 § 3 lub art. 195, powództwo cz∏onka o uchyle-
nie uchwa∏y o wykluczeniu albo o wykreÊleniu
i o przywrócenie do pracy mo˝e byç oddalone, o ile
dalsze pozostawanie cz∏onka w spó∏dzielni nie da∏oby
si´ pogodziç z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego.

§ 4. Cz∏onkowi spó∏dzielni, który mimo bezzasad-
nego wykluczenia ze spó∏dzielni albo wykreÊlenia z re-
jestru cz∏onków nie dochodzi przywrócenia do pracy
ani nawiàzania cz∏onkostwa, przys∏uguje odszkodo-
wanie odpowiadajàce wynagrodzeniu za okres wypo-
wiedzenia.

Art. 197. § 1. Termin do wszcz´cia przez cz∏onka
spó∏dzielni post´powania przed sàdem w sprawach

dotyczàcych wypowiedzenia spó∏dzielczej umowy
o prac´, warunków pracy i p∏acy, rozwiàzania oraz od-
mowy jej nawiàzania wynosi czternaÊcie dni i liczy si´
od dnia dor´czenia pisemnego zawiadomienia cz∏on-
ka o oÊwiadczeniu spó∏dzielni w tych sprawach wraz
z uzasadnieniem.

§ 2. W wypadku wniesienia przez cz∏onka odwo∏a-
nia w post´powaniu wewnàtrzspó∏dzielczym, termin
okreÊlony w § 1 biegnie od dnia dor´czenia cz∏onkowi
spó∏dzielni zawiadomienia wraz z uzasadnieniem
o uchwale organu odwo∏awczego lub od up∏ywu ter-
minu ustalonego w statucie do podj´cia uchwa∏y
przez ten organ.

Art. 198. § 1. Sprawy o istnienie cz∏onkostwa,
o wykluczenie ze spó∏dzielni albo o wykreÊlenie z reje-
stru cz∏onków, a tak˝e sprawy o roszczenia z tytu∏u
niezgodnego z prawem wykluczenia ze spó∏dzielni al-
bo wykreÊlenia z rejestru cz∏onków rozpoznajà sàdy
w∏aÊciwe dla spraw o prawa niemajàtkowe.

§ 2. Cz∏onek mo˝e dochodziç w drodze sàdowej
uchylenia uchwa∏y rady spó∏dzielni o wykluczeniu lub
wykreÊleniu bez wyczerpania post´powania we-
wnàtrzspó∏dzielczego. W takim wypadku zaskar˝eniu
przez cz∏onka podlega uchwa∏a rady spó∏dzielni; ter-
min do wniesienia powództwa o uchylenie tej uchwa-
∏y wynosi szeÊç tygodni i liczy si´ od dnia dor´czenia
cz∏onkowi zawiadomienia o wykluczeniu albo wykre-
Êleniu wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Termin okreÊlony w paragrafie poprzedzajà-
cym dotyczy równie˝ dochodzenia przez cz∏onka rosz-
czenia o odszkodowanie z tytu∏u bezzasadnego wyklu-
czenia lub wykreÊlenia.

Art. 199. W sprawach nieuregulowanych przepisa-
mi art. 182—198 do spó∏dzielczej umowy o prac´ sto-
suje si´ odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjàt-
kiem przepisów Kodeksu pracy o zawieraniu umów
o prac´ na okres próbny.

Art. 200. § 1. Statut spó∏dzielni mo˝e uzale˝niç
przyj´cie na cz∏onka od odbycia okresu kandydackie-
go. W takim wypadku statut powinien wskazywaç or-
gan spó∏dzielni uprawniony do przyjmowania kandy-
datów i okreÊlaç czas trwania okresu kandydackiego.

§ 2. W stosunku do kandydatów na cz∏onków spó∏-
dzielni termin przewidziany w art. 17 § 3 biegnie od
dnia zakoƒczenia okresu kandydackiego.

§ 3. Do kandydatów na cz∏onków spó∏dzielni stosu-
je si´ przepisy Kodeksu pracy dotyczàce osób zatrud-
nionych na podstawie umowy o prac´ zawartej na
czas okreÊlony, jednak˝e stosunek pracy mi´dzy kan-
dydatem a spó∏dzielnià mo˝e byç rozwiàzany wcze-
Êniej, z zachowaniem terminów i zasad przewidzia-
nych w przepisach Kodeksu pracy dla rozwiàzania
umowy zawartej na czas nieokreÊlony.

§ 4. Statut mo˝e przyznaç kandydatom niektóre
prawa i obowiàzki cz∏onków spó∏dzielni.
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§ 5. Pracownicy spó∏dzielni zatrudnieni co naj-
mniej dwanaÊcie miesi´cy na podstawie umowy
o prac´ zawartej na czas nieokreÊlony, ubiegajàcy si´
o przyj´cie na cz∏onków spó∏dzielni, sà zwolnieni od
odbycia okresu kandydackiego. Spó∏dzielnia nie mo˝e
odmówiç przyj´cia takiego pracownika na cz∏onka, je-
˝eli spe∏nia on wymagania statutowe, a spó∏dzielnia
ma mo˝noÊç dalszego jego zatrudnienia.

Art. 201. § 1. Statut mo˝e przewidywaç zatrudnie-
nie wszystkich lub niektórych cz∏onków nie na podsta-
wie spó∏dzielczej umowy o prac´, lecz na podstawie
umowy o prac´ nak∏adczà, umowy zlecenia lub umo-
wy o dzie∏o, je˝eli jest to uzasadnione rodzajem dzia-
∏alnoÊci spó∏dzielni. Spó∏dzielnia ma obowiàzek rów-
nomiernie rozdzielaç prac´ mi´dzy tych cz∏onków,
z uwzgl´dnieniem ich kwalifikacji.

§ 2. Do cz∏onków spó∏dzielni, o których mowa
w paragrafie poprzedzajàcym, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 182 § 1, 2 i 4, art. 183 oraz art. 186 § 1.

Art. 202. § 1. Do cz∏onków zatrudnionych na pod-
stawie umowy o prac´ nak∏adczà, poza przepisami,
o których mowa w art. 201 § 2, stosuje si´ odpowied-
nio tak˝e przepisy art. 184, 185, 187—198 i 200.

§ 2. W sprawach nieuregulowanych w art. 201 oraz
w paragrafie poprzedzajàcym stosuje si´ w zakresie
wypowiedzenia umowy o prac´ nak∏adczà, jej rozwià-
zania bez wypowiedzenia i jej wygaÊni´cia odpowied-
nie przepisy prawa pracy dotyczàce umowy o prac´.
W pozosta∏ym zakresie stosuje si´ przepisy tego pra-
wa dotyczàce umowy o prac´ nak∏adczà.

Art. 203. Statut spó∏dzielni powinien okreÊlaç
szczegó∏owe prawa i obowiàzki cz∏onków zatrudnio-
nych na podstawie umowy zlecenia albo umowy
o dzie∏o oraz przyczyny uzasadniajàce wykluczenie
tych cz∏onków ze spó∏dzielni lub wykreÊlenie ich z re-
jestru cz∏onków.

DZIA¸ IV 

(uchylony).56)

CZ¢Âå II

ZWIÑZKI SPÓ¸DZIELCZE I KRAJOWA RADA
SPÓ¸DZIELCZA

Tytu∏ I

Zwiàzki spó∏dzielcze

Art. 240. § 1. Spó∏dzielnie mogà zak∏adaç zwiàzki
rewizyjne i przyst´powaç do takich zwiàzków. Liczba
za∏o˝ycieli zwiàzku rewizyjnego nie mo˝e byç mniej-
sza ni˝ dziesi´ç.

§ 2. Celem zwiàzku rewizyjnego jest zapewnienie
zrzeszonym w nim spó∏dzielniom pomocy w ich dzia-
∏alnoÊci statutowej.

§ 3. Do zadaƒ zwiàzku rewizyjnego nale˝y:

1) przeprowadzanie lustracji zrzeszonych spó∏dzielni;

2) prowadzenie na rzecz zrzeszonych spó∏dzielni dzia-
∏alnoÊci instrukta˝owej, doradczej, kulturalno-
-oÊwiatowej, szkoleniowej i wydawniczej;

3) reprezentowanie interesów zrzeszonych spó∏dziel-
ni wobec organów administracji paƒstwowej i or-
ganów samorzàdu terytorialnego;

4) reprezentowanie zrzeszonych spó∏dzielni za grani-
cà;

5) inicjowanie i rozwijanie wspó∏pracy mi´dzy spó∏-
dzielniami oraz wspó∏dzia∏anie z placówkami na-
ukowo-badawczymi;

6) wykonywanie innych zadaƒ przewidzianych w ni-
niejszej ustawie oraz statucie.

§ 4.57) Zwiàzek rewizyjny nabywa osobowoÊç
prawnà z chwilà wpisania do Krajowego Rejestru Sà-
dowego i dzia∏a na podstawie niniejszej ustawy oraz
statutu, który powinien w szczególnoÊci okreÊlaç:

1) nazw´ i siedzib´ zwiàzku;

2) cel i przedmiot dzia∏ania zwiàzku;

3) zasady i tryb przyjmowania, wykreÊlania, wyklu-
czania cz∏onków oraz wypowiadania cz∏onkostwa;

4) zasady i tryb wyboru organów zwiàzku oraz ich za-
dania i kompetencje;

5) zasady i tryb wyznaczania lustratorów.

§ 5. Statut zwiàzku nie mo˝e zastrzegaç dla orga-
nów zwiàzku uprawnieƒ stanowiàcych i nadzorczych
wobec zrzeszonych spó∏dzielni, z wyjàtkiem okreÊlo-
nych w niniejszej ustawie.

Art. 240a. Zwiàzki rewizyjne mogà przeprowadzaç
badanie sprawozdaƒ finansowych w trybie ustawy
z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o badaniu i og∏aszaniu
sprawozdaƒ finansowych oraz bieg∏ych rewidentach
i ich samorzàdzie (Dz. U. Nr 111, poz. 480, z 1992 r.
Nr 21, poz. 85 oraz z 1994 r. Nr 4, poz. 17)58), bez obo-
wiàzku spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w art. 4
ust. 1 pkt 3 lit. b i c tej ustawy.

Art. 241. Krajowa Rada Spó∏dzielcza prowadzi re-
jestr zwiàzków rewizyjnych. Zasady prowadzenia reje-
stru i dane w nim uwidocznione okreÊla Krajowa Rada
Spó∏dzielcza.

Art. 242. § 1. Zwiàzek rewizyjny ulega likwidacji:

1) wskutek zmniejszenia si´ liczby cz∏onków, poni˝ej
wskazanej w statucie lub w ustawie;
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56) Przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 35.

———————
57) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 66

pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.
58) Ustawa zosta∏a uchylona z dniem 1 stycznia 1995 r. przez

art. 35 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1994 r. o bieg∏ych re-
widentach i ich samorzàdzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592).



2) na mocy uchwa∏y ogólnego zebrania przedstawi-
cieli (zjazdu) podj´tej zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏o-
sów;

3) na podstawie orzeczenia sàdu wydanego na wnio-
sek Krajowej Rady Spó∏dzielczej, w wypadku gdy
zwiàzek swojà dzia∏alnoÊcià ra˝àco narusza prawo
lub postanowienia statutu.

§ 2. W wypadku okreÊlonym w § 1 pkt 1 i 2 zarzàd
zwiàzku rewizyjnego niezw∏ocznie zawiadamia sàd re-
jestrowy, Krajowà Rad´ Spó∏dzielczà i wyznacza likwi-
datora. Likwidatorem mo˝e byç cz∏onek ostatniego za-
rzàdu.

§ 3. Wniosek Krajowej Rady Spó∏dzielczej, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 3, powinien zawieraç wskazanie
likwidatora zwiàzku rewizyjnego.

Art. 243. § 1. Spó∏dzielnie mogà zak∏adaç zwiàzki
gospodarcze i przyst´powaç do takich zwiàzków.

§ 2. Celem tych zwiàzków jest prowadzenie dzia∏al-
noÊci gospodarczej na rzecz lub w interesie zrzeszo-
nych spó∏dzielni.

§ 3. Do zwiàzków gospodarczych stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce spó∏dzielni, których cz∏on-
kami zgodnie ze statutem sà wy∏àcznie osoby prawne,
oraz art. 241.

Art. 244—256. (uchylone).59)

Art. 257. § 1. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszym tytule stosuje si´ odpowiednio przepisy cz´-
Êci I, z wyjàtkiem art. 24 § 4, art. 32 i 33, a w odniesie-
niu do zwiàzków rewizyjnych tak˝e art. 67, 75—78 oraz
przepisów ustawy dotyczàcych udzia∏ów i wk∏adów.
Przepisy art. 42 stosuje si´ odpowiednio równie˝ do
uchwa∏ rady zwiàzku.

§ 2. Lustracj´ zwiàzków spó∏dzielczych, na podsta-
wie przepisów okreÊlonych w art. 91—93, przeprowa-
dza Krajowa Rada Spó∏dzielcza.

Tytu∏ II

Krajowy Samorzàd Spó∏dzielczy

Art. 258. § 1. Najwy˝szym organem samorzàdu
spó∏dzielczego jest Kongres Spó∏dzielczoÊci zwo∏ywa-
ny co 4 lata.

§ 2. Kongres Spó∏dzielczoÊci zwo∏uje Krajowa Ra-
da Spó∏dzielcza, która okreÊla liczb´, zasady i tryb wy-
boru delegatów na Kongres.

Art. 258a. Kongres Spó∏dzielczoÊci dokonuje oce-
ny stanu spó∏dzielczoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej
oraz warunków i mo˝liwoÊci jej rozwoju, uchwala sta-
tut Krajowej Rady Spó∏dzielczej, zasady finansowania
jej dzia∏alnoÊci przez organizacje spó∏dzielcze, doko-
nuje wyboru cz∏onków Rady oraz okreÊla zasady od-
wo∏ywania jej cz∏onków.

Art. 259. § 1. Naczelnym organem samorzàdu
spó∏dzielczego jest Krajowa Rada Spó∏dzielcza.

§ 2. Do zadaƒ Rady nale˝y:

1) reprezentowanie polskiego ruchu spó∏dzielczego
w kraju i za granicà;

2) wspó∏dzia∏anie z naczelnymi organami paƒstwo-
wymi w sprawach dotyczàcych ruchu spó∏dziel-
czego;

3) inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych doty-
czàcych spó∏dzielczoÊci i majàcych dla niej istotne
znaczenie;

4) badanie i ocena form, warunków, kierunków oraz
wyników dzia∏alnoÊci ruchu spó∏dzielczego
i przedstawianie informacji i wniosków naczelnym
organom paƒstwowym;

5) organizowanie dzia∏alnoÊci naukowo-badawczej,
szkoleniowej i informacyjnej, propagowanie dzia-
∏alnoÊci kulturalno-oÊwiatowej cz∏onków, podej-
mowanie inicjatyw zwiàzanych z rozwojem ruchu
spó∏dzielczego w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
rozwoju spó∏dzielczoÊci uczniowskiej, oraz kszta∏-
towanie sprzyjajàcych warunków dla rozwoju ru-
chu spó∏dzielczego;

6) inicjowanie i rozwijanie wspó∏pracy mi´dzyspó∏-
dzielczej i szerzenie idei spó∏dzielczego wspó∏dzia-
∏ania;

7) organizowanie post´powania rozjemczego w spo-
rach mi´dzy organizacjami spó∏dzielczymi;

8) wspó∏dzia∏anie ze zwiàzkami rewizyjnymi w reali-
zacji zadaƒ wynikajàcych z niniejszej ustawy;

9) wykonywanie innych zadaƒ przewidzianych w ni-
niejszej ustawie i innych ustawach oraz zleconych
przez Kongres.

§ 3. Krajowa Rada Spó∏dzielcza wykonuje przewi-
dziane w ustawie funkcje zwiàzku rewizyjnego w sto-
sunku do spó∏dzielni niezrzeszonych w takim zwiàzku.

Art. 259a. § 1. Krajowa Rada Spó∏dzielcza posiada
osobowoÊç prawnà.

§ 2. Krajowa Rada Spó∏dzielcza dzia∏a na podsta-
wie statutu, który okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb jej
dzia∏ania.
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59) Przez art. 1 pkt 130 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
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§ 3. Statut i jego zmiany stajà si´ skuteczne po
stwierdzeniu przez Sàd Wojewódzki 60) w Warszawie
w post´powaniu nieprocesowym ich zgodnoÊci z pra-
wem. W razie stwierdzenia niezgodnoÊci Sàd wyzna-
czy Radzie termin do usuni´cia lub zmiany postano-
wieƒ niezgodnych z prawem.

§ 4. Statut podlega og∏oszeniu w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

§ 5. W pracach organów Rady mogà uczestniczyç
z g∏osem doradczym przedstawiciele naczelnych orga-
nów administracji paƒstwowej oraz przedstawiciele
zwiàzków rewizyjnych.

Art. 260—265. (uchylone).61)

Art. 266. Wydatki Krajowej Rady Spó∏dzielczej po-
krywa si´ ze sk∏adek organizacji spó∏dzielczych we-
d∏ug zasad okreÊlonych przez Kongres oraz z innych
dochodów i darowizn. 

Art. 267. (uchylony).62)

CZ¢Âå III
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIÑZUJÑCYCH
ORAZ PRZEPISY PRZEJÂCIOWE I KO¡COWE

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 268—270. (pomini´te).63)

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 271—273. (pomini´te).63)

Art. 274. (uchylony).64)

Art. 275. (uchylony).65)

Art. 276—279. (pomini´te).63)

Art. 280. Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1961 r.
o spó∏dzielniach i ich zwiàzkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61
oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281).

Art. 281. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1983 r.
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60) Obecnie Sàd Okr´gowy, stosownie do art. 4 ustawy

z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160,
poz. 1064), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.

61) Przez art. 1 pkt 137 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

62) Przez art. 1 pkt 139 ustawy, o której mowa w odnoÊni-
ku 1.

———————
63) Zamieszczone w obwieszczeniu.
64) Przez art. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianie

ustawy — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U. Nr 6, poz. 37), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 7 lutego 1990 r.

65) Przez art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo bud˝etowe oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 85), która wesz∏a w ˝ycie z mo-
cà od dnia 1 stycznia 1992 r.
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