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Opinia do ustawy o spółdzielniach rolników 

(druk nr 944) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wzmocnienie roli spółdzielczości w rolnictwie poprzez regulacje 

zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych, stworzenie zachęt do 

powoływania przez rolników tego typu podmiotów, a także lepszych warunków 

ekonomicznych do prowadzenia przez nich działalności. Zachęty, o których mowa, to 

w szczególności wyłączenie podmiotów, które uzyskały status spółdzielni rolników, 

z niektórych obowiązków fiskalnych. W przepisach przewidziano wprowadzenie zachęt 

o tym charakterze również dla związków spółdzielni rolników, co ma motywować 

spółdzielnie rolników do ich powoływania. Należy wskazać, że ujęte w ustawie z dnia 16 

września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Pr.sp.), pewne rodzaje spółdzielni działających 

w obszarze rolnictwa obejmują jedynie wybrany zakres działalności, np. odpowiednio 

zdefiniowany dla rolniczej spółdzielni produkcyjnej czy spółdzielni kółek rolniczych. Te 

rodzaje spółdzielni, mimo że działają w sektorze rolnym, cechują się ściśle określoną 

specyfiką działania. Natomiast przepisy ustawy w głównej mierze odnoszą się do wspólnej 

kooperacji rolników w zakresie produktów wytwarzanych w prowadzonych przez nich 

gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej (w tym koncentracji 

podaży, marketingu oraz działań optymalizujących koszty ich wyprodukowania 

i zwiększających dochodowość). Dlatego też wprowadzane regulacje, mają na celu 

wytworzenie impulsu do zacieśniania współpracy w sektorze rolnym.
1
 

Ustawa wprowadza zasadę, że spółdzielnia rolników może zrzeszać rolników oraz inne 

podmioty, które prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa, pakowania 

                                                 

1
 Uzasadnienie projektu ustawy, str. 1-2. 
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i przechowywania płodów rolnych i ryb. Spółdzielnia będzie musiała liczyć co najmniej 

dziesięciu członków którzy są rolnikami. Preferencją dla członków, którzy są rolnikami, 

będzie ich wyłączność w radzie nadzorczej spółdzielni. Spółdzielnia rolników nie będzie 

mogła odmówić przyjęcia w poczet członków podmiotów, które spełniają ustawowe 

i statutowe kryteria. 

Ustawa określa zasady działania i gospodarkę spółdzielni rolników, w tym zasady 

ustalania wpisowego, liczby oraz  sposobu rozliczania udziałów, prowadzenia gospodarki 

finansowej. 

Elementem stymulującym powstanie spółdzielni będą zwolnienia od podatków 

dochodowych, lokalnych oraz od podatku od spadów i darowizn. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 68. posiedzeniu w dniu 13 września 2018 r. 

w oparciu o projekt rządowy (druk sejmowy nr 1425). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wprowadziła do projektu szereg 

poprawek techniczno-legislacyjnych. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zmierzające m.in. do dopuszczenia do 

członkostwa w spółdzielniach rolników innych podmiotów oraz dopuszczenia do 

członkostwa w radach nadzorczych spółdzielni wszystkich kategorii członków, wydłużenia 

minimalnego okresu członkostwa w  spółdzielni, zakazu wywłaszczania wykluczonego 

członka z udziału w funduszu udziałowym, obostrzeń w zakresie zwolnień od podatków 

lokalnych. Poprawki nie zyskały aprobaty Sejmu, wobec czego uchwalono ustawę 

w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję. 

 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przepisy opiniowanej ustawy określając obrót produktami rolnymi wielokrotnie 

posługuje się wyrazami „sprzedaż” i „kupno”. Zbycie produktów rolnych następuje nie tylko 

poprzez określoną w art. 535–602 Kodeksu cywilnego umowę sprzedaży. W obrocie 
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występują również inne umowy (np. umowa kontraktacji – art. 613–626 Kodeksu cywilnego). 

Dlatego w ustawie należy posługiwać się ogólnymi pojęciami – „zbycie” i „nabycie” zamiast 

„sprzedaż” i „kupno”. 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 5 w pkt 5, w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2 w pkt 4 oraz w art. 23 w pkt 2, 

w pkt 49a   wyraz „sprzedaży” zastępuje się wyrazem „zbycia”; 

2)  w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 wyraz „zakupu” zastępuje się wyrazem „nabycia”; 

3) w art. 11 w ust. 1 wyraz „zakupionych” zastępuje się wyrazem „nabytych”; 

 

2. Poprawka redakcyjna: 

w art. 6 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „przez rolników ich” zastępuje się wyrazami „prowadzonej 

przez rolników”; 

 

3. Art. 8 stanowi, że do rady nadzorczej spółdzielni rolników są wybierani członkowie 

spółdzielni rolników będący rolnikami. Oznacza to, że wykluczeni z udziału w radzie 

nadzorczej są pozostali członkowie spółdzielni produkcyjnej. Wobec tego omawiany przepis 

należy poddać ocenie zgodności z art. 32 Konstytucji, który stanowi, że wszyscy są wobec 

prawa równi oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 

lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Równość w stanowieniu prawa oznacza nakaz kierowany do prawodawcy w procesie 

tworzenia norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych dotyczący kształtowania w sposób 

jednakowy (podobny) sytuacji prawnej podmiotów, które uznaje się za podobne według 

kryteriów przyjętych przez prawodawcę. Równość w stanowieniu prawa oznacza zatem 

wyróżnianie poszczególnych klas (kategorii) podobnych podmiotów prawa w treści norm 

prawnych. (…) Oceniając daną regulację prawną z punktu widzenia zasady równości, należy 

w pierwszej kolejności rozważyć, czy można wskazać cechę istotną uzasadniającą równe 

traktowanie podmiotów prawa, czyli czy podmioty są podobne pod jakimś istotnym 
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względem. Ustalenie to wymaga analizy celu i treści aktu normatywnego, w którym została 

zawarta badana norma prawna. Jeżeli natomiast prawodawca różnicuje sytuację podmiotów 

prawa, należy ustalić, czy są one zasadnie potraktowane odmiennie.
2
 

Nie zawsze odmienność potraktowania sytuacji podobnych jest konstytucyjnie 

niedopuszczalna, bo mogą zachodzić przypadki, gdy odmienność tego potraktowania będzie 

usprawiedliwiona. Argumenty uzasadniające odstępstwa od nakazu równego traktowania 

podmiotów podobnych muszą mieć: 1) charakter relewantny, a więc pozostawać 

w bezpośrednim związku z celem i zasadniczą treścią przepisów, w których zawarta jest 

kontrolowana norma oraz służyć realizacji tego celu i treści. Innymi słowy wprowadzane 

zróżnicowania muszą mieć charakter racjonalnie uzasadniony; 2) charakter proporcjonalny, 

a więc waga interesu, któremu ma służyć różnicowanie sytuacji adresatów normy musi 

pozostawać w odpowiedniej proporcji do wagi interesów, które zostaną naruszone w wyniku 

nierównego potraktowania podmiotów podobnych; 3) argumenty te muszą pozostawać 

w związku z innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi 

odmienne potraktowanie podmiotów podobnych.
3
 

Odnosząc te zasady to analizowanego przepisu, należy wyjść od jego celu, który 

w uzasadnieniu projektu ustawy przedstawiono, jako zapewnienie rolniczego charakteru 

spółdzielni i dbałość o interesy rolników. 

Uzasadnienie wprowadzenia art. 8 wydaje się być niewystarczające. Rolniczy charakter 

spółdzielni jest realizowany przez jej działalność, a nie poprzez skład rady nadzorczej. 

Charakterystyczne jest, że rolnikami nie muszą być osoby znajdujące się w zarządzie 

spółdzielni rolników, a to ten organ jest odpowiedzialny za bieżącą działalność spółdzielni. 

Dbałość o interesy rolników nie musi być realizowana poprzez wyłączność rolników 

zasiadających w radzie nadzorczej. Wystraczającym instrumentem byłby, ustawowy wymóg 

zasiadania w radzie nadzorczej przynajmniej jednego członka będącego rolnikiem, 

ewentualnie zapewnienie większości takim członkom. 

Przepis i jego uzasadnienie ignorują funkcje, które ma spełniać rada nadzorcza. Zgodnie 

z art. 44 Pr. sp. rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Należy wziąć 

                                                 

2
 Wyrok TK z dnia 15 lipca 2010 r. sygn. akt 63/07. 

3
 Wyrok TK z dnia 22 lutego 2005 r. sygn. akt 10/04. 
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pod uwagę, że rada nadzorcza jest również organem zarządzającym.
4
 W zakresie jej 

obowiązków jest m.in.  uchwalanie planów gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawie 

nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej. 

Wyłączenie z jej prac członków niebędących rolnikami, może z jednej strony powodować 

pokrzywdzenie tej kategorii członków (ponieważ utracą możliwość kontrolowania 

spółdzielni), a z drugiej zmniejszyć efektywność działania spółdzielni, gdyż osoby 

zasiadające w radzie będą miały podobne kwalifikacje, a poza tym organem pozostaną osoby 

o komplementarnych kwalifikacjach.  

Biorąc pod uwagę, że zarówno art. 1 § 1 Pr.sp. jak i  art. 4 ust. 1 opiniowanej ustawy, 

zakładają, że spółdzielnia działa w interesie swoich członków, należy wszystkich członków 

spółdzielni kwalifikować do grupy podmiotów podobnych. Fakt prowadzenia działalności 

rolniczej nie wydaje się wystarczająco istotny do uzasadnienia dyskryminacji innych 

podmiotów. Wprowadzany przepis nie wytrzymuje testu proporcjonalności, gdyż zakładane 

efekty można uzyskać poprzez mniej restrykcyjne rozwiązania. 

Jeżeli Senat podzieli te wątpliwości powinien wprowadzić jedną z poniższych 

poprawek: 

skreśla się art. 8; 

albo 

art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Do rady nadzorczej spółdzielni rolników jest wybierany co najmniej jeden 

członek spółdzielni rolników będący rolnikiem.”; 

albo 

art. 8 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 8. Większość członków rady nadzorczej stanowią członkowie spółdzielni rolników 

będący rolnikami.”; 

                                                 

4
 A. Stefaniak: Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz, Komentarz do 

art.44 ustawy - Prawo spółdzielcze, system LEX. 
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4. Należy pamiętać, że członkami spółdzielni rolników mogą być osoby prawne, które 

również określane są jako „rolnicy” (art. 4 ust.1 pkt 1). Wobec tego art. 8 dopuszcza osoby 

prawne do zasiadania w radzie nadzorczej. W takim przypadku w posiedzeniach rady 

nadzorczej faktycznie brałyby udział odpowiednie organy takich osób prawnych. 

Wspomniane organy często są wieloosobowe i o skomplikowanych zasadach podejmowania 

decyzji i reprezentowania osoby prawnej. 

Ponieważ takie rozwiązanie jest niepraktyczne, w art. 18 § 1 Kodeksu spółek 

handlowych wskazano, że członkiem organów (w tym rady nadzorczej) mogą być jedynie 

osoby fizyczne. Natomiast w art. 45 § 2 Pr.sp. postanowiono, że w przypadku gdy osoba 

prawna jest członkiem spółdzielni możliwe jest wybranie do rady nadzorczej osoby 

niebędącej członkiem spółdzielni, wskazanej przez osobę prawną. Przepisu tego nie można 

zastosować do spółdzielni rolników, gdyż ta kwestia została odmiennie rozstrzygnięta w art. 8 

opiniowanej ustawy, a zgodnie z dyspozycją art. 3, przepisy Prawa spółdzielczego stosuje się 

tylko w zakresie nieuregulowanym. 

Aby wprowadzić mechanizm analogiczny do przyjętego w art. 45 § 2 Pr.sp. należy 

uchwalić następującą poprawkę (w przypadku przyjęcia jednej z poprawek zaproponowanej 

w uwadze poprzedzającej konieczna będzie modyfikacja poprawki) : 

w art. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna będąca rolnikiem, do rady może być 

wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni i rolnikiem, wskazana przez tę osobę 

prawną.”; 

 

5. Ustawa wprowadza zwolnienie od podatku od nieruchomości, które obok korzystnego 

efektu dla spółdzielni rolników może ograniczyć dochody samorządu gminnego w trakcie 

roku budżetowego. Z tego powodu korzystnym byłoby wejście w życie tych przepisów od 

dnia 1 stycznia 2019 r. 

Propozycja poprawki: 

w art. 26 po wyrazie „ogłoszenia” dodaje się wyrazy z wyjątkiem art. 21, który wchodzi 
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w życie z dniem 1 stycznia 2019 r”. 

 

 

Michał Gil 

Główny legislator 

 


