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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 22 maja 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze 

 

(druk nr 1180) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 

16 czerwca 2015 r. (sygn. akt K 25/12) i postanowienia TK z 15 lipca 2015 r. (sygn. akt 

S 5/15) stwierdzających niezgodność przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo 

spółdzielcze z Konstytucją RP.  

TK orzekł, w wyroku, że: 

1) art. 203n § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze 

w zakresie, w jakim dotyczy zawiadamiania przez ogłoszenie, jest niezgodny z art. 2 i art. 58 

ust. 1 Konstytucji; 

2) art. 203o § 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest niezgodny z art. 64 

ust. 2 Konstytucji; 

3) art. 203u § 4 i 5 oraz art. 203w § 4 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, 

w jakim nie przewidują możliwości żądania ponownej wyceny wpisowego i wpłaconych 

udziałów członkowskich oraz wniesienia powództwa o ustalenie wartości wpisowego 

i wpłaconych udziałów członkowskich, są niezgodne z art. 64 ust. 2 Konstytucji. 

Ponadto, w postanowieniu TK przedstawił uwagi o stwierdzonych uchybieniach i lukach 

w przepisach o przekształcaniu spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego. 
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Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepisy art. 203n § 1 i 3, które przewidują, 

że zarząd spółdzielni pracy zawiadamia członków spółdzielni o zamiarze podjęcia uchwały 

o przekształceniu spółdzielni dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie i nie 

później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały. Do zawiadomień 

dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy albo statutu spółki 

przekształconej, ale nie dotyczy to przypadku, w którym zawiadomienie jest ogłaszane. Jeżeli 

członkowie spółdzielni nie otrzymują indywidualnie zawiadomień, nie otrzymują też projektu 

uchwały o przekształceniu oraz projektu umowy albo statutu spółki przekształconej. 

Zdaniem TK, „dopuszczalność zawiadamiania członków spółdzielni przez ogłoszenie 

poddawana jest trafnej krytyce. Przyjmuje się, że zawiadomienie powinno dotrzeć do adresata 

«w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią, dlatego ogłoszenie o walnym 

zgromadzeniu dokonane na zebraniu roboczym lub w formie ogłoszenia zamieszczonego 

w gazecie, radiu, telewizji czy też wywieszki w siedzibie spółdzielni nie czyni zadość temu 

wymogowi”. Takie zawiadamianie nie stwarza pewności, że przekazywana informacja dotrze 

do adresata i to w odpowiednim czasie. „W konsekwencji członek spółdzielni może być 

pozbawiony możliwości wykonywania swoich praw w spółdzielni lub zapoznania się 

z istotnymi dla niego informacjami, co stanowi ingerencję w konstytucyjnie gwarantowaną 

wolność zrzeszania się”. 

Nie ma też jasności o jaki sposób ogłoszenia chodzi: czy w gazetach lokalnych, 

w Monitorze Spółdzielczym, czy jeszcze w inny sposób. W związku z powyższym TK uznał, 

że „istnieją istotne rozbieżności w rozumieniu określenia „ogłoszenie” w art. 203n § 3 in fine 

pr. spółdz., które są nie do pogodzenia z wymaganiami stanowienia prawa wynikającymi 

z art. 2 Konstytucji”. 

Art. 203o § 2 pkt 2 przewiduje, że określana w uchwale walnego zgromadzenia 

członków spółdzielni pracy o przekształceniu wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla 

członków spółdzielni nieuczestniczących w spółce przekształconej, która jest ustalana 

proporcjonalnie do udziałów przysługujących tym członkom, nie może przekroczyć 10% 

wartości bilansowej spółdzielni określonej w planie przekształcenia. To ostatnie zastrzeżenie 

powoduje, że kwoty udziałów członków spółdzielni uczestniczących w spółce 

przekształconej są im wypłacane, a w istocie przenoszone do nowotworzonej spółki w pełnej 

wysokości, natomiast kwoty przeznaczone dla członków nieuczestniczących w spółce są 

ograniczone ogółem do wysokości 10% wartości bilansowej spółdzielni. W konsekwencji 
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członkowie spółdzielni uczestniczący w spółce przejmują też część udziałów członków 

spółdzielni nieuczestniczących w spółce. Zaskarżony przepis „ma na celu zagwarantowanie, 

że w trakcie procesu przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową majątek 

przekształcanego podmiotu nie ulegnie istotnej zmianie. Z tego powodu (…) przewiduje, że 

kwota na wypłaty dla członków spółdzielni nieuczestniczących w spółce przekształconej nie 

może przekroczyć 10% wartości bilansowej spółdzielni określonej w planie przekształcenia”. 

Rozwiązanie to jest ściśle związane „z konstrukcyjną dla procesu przekształcenia zasadą 

kontynuacji (ciągłości) przekształcanego podmiotu”. 

Jednakże, „wzgląd na konstytucyjną ochronę praw majątkowych (art. 64 Konstytucji) 

obliguje ustawodawcę do poszanowania praw majątkowych członków spółdzielni pracy, 

którzy korzystając z wolności zrzeszania się (…), zdecydowali się nie uczestniczyć w spółce 

przekształconej. W konsekwencji ustawodawca powinien zagwarantować tym członkom 

spółdzielni przynajmniej zwrot pełnej wartości ich «wkładu» w spółdzielnię pracy, czyli 

wpłaconego udziału członkowskiego i wkładów członkowskich, a także odpowiedniego 

udziału w wypracowanej nadwyżce bilansowej spółdzielni. Zwrotowi powinno podlegać 

również wniesione wpisowe, albowiem przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę handlową, 

a zatem podmiot o zasadniczo odmiennym charakterze prawnym i gospodarczym, następuje 

wbrew woli tego członka spółdzielni”. 

W związku z przekształceniem spółdzielni pracy w spółkę handlową przepisy art. 203u 

§ 4 i 5 przewidują, że w przypadku gdy członek spółdzielni pracy ma zastrzeżenia co do 

rzetelności wyceny wartości wpisowego i wpłaconych przez niego udziałów członkowskich 

oraz udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej przyjętej w planie 

przekształcenia, może zgłosić najpóźniej w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu, żądanie 

ponownej wyceny udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej. Jeżeli 

spółdzielnia pracy nie uwzględni żądania, w terminie dwóch miesięcy od dnia jego 

wniesienia, członek spółdzielni ma prawo wnieść powództwo o ustalenie wartości udziałów 

członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej. Powództwo to nie stanowi przeszkody 

w rejestracji przekształcenia. Z przepisu tego wynika, że jeżeli członek spółdzielni ma 

zastrzeżenia co do wyceny wartości: 1) wpisowego, 2) wpłaconych przez niego udziałów 

członkowskich, 3) udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej - to może zgłosić 

żądanie ponownej wyceny jedynie udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej. 

Zgodnie z art. 203w § 4 członek spółdzielni, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie 
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w spółce przekształconej, może zgłosić, żądanie ponownej wyceny jedynie wartości jego 

udziału członkowskiego z podziału nadwyżki bilansowej ustalonej zgodnie 

ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia (przepisy art. 203u 

§ 1 zdanie drugie oraz § 5 stosuje się odpowiednio). 

„W wypadku członków spółdzielni pracy uczestniczących w przekształceniu, wycena praw 

majątkowych (tj. wniesionego wpisowego, wpłaconych udziałów członkowskich oraz 

udziałów członkowskich z podziału nadwyżki bilansowej) decyduje o liczbie i wartości 

wkładów wnoszonych na pokrycie kapitału zakładowego przekształconej spółki kapitałowej 

albo wkładów wnoszonych do przekształconej spółki osobowej (…). A zatem determinuje nie 

tylko prawa majątkowe tych członków (następnie wspólników lub akcjonariuszy) w spółce 

przekształconej, lecz także wysokość kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych”. 

Wycena ta wpływa również na ogólną kwotę wypłat dla członków nieuczestniczących 

w spółce przekształconej. Z uwagi na powyższe, zdaniem Trybunału, ustawodawca powinien 

przewidzieć tryb weryfikacji wyceny wszystkich praw majątkowych (tj. wniesionego 

wpisowego, wpłaconych udziałów członkowskich oraz udziałów członkowskich z podziału 

nadwyżki bilansowej), przysługujących zarówno członkom uczestniczącym, jak i 

nieuczestniczącym w spółce przekształconej”. 

Zdaniem TK „dla zapewnienia członkom spółdzielni ochrony praw majątkowych nie 

jest wystarczające poddanie sporządzonego planu przekształcenia badaniu biegłego 

rewidenta”. 

W osobnym postanowieniu sygnalizacyjnym TK stwierdził z kolei, że w sprawie o sygn. 

K 25/12 poza zakresem merytorycznego orzekania znalazły się też inne przepisy 

o przekształcaniu, które budzą poważne zastrzeżenia konstytucyjne. TK zauważył, że przed 

wejściem w życie nowelizacji „zmiana formy prowadzenia działalności przez spółdzielnię 

pracy mogła nastąpić wyłącznie przez uprzednią likwidację spółdzielni (…) – co najpełniej 

zabezpiecza prawa członków spółdzielni pracy, a także osób trzecich (wierzycieli) - 

a następnie utworzenie na bazie substratu osobowego i majątkowego spółdzielni pracy innego 

rodzaju podmiotu, np. typowo komercyjnego, którym jest spółka prawa handlowego”. 

Dodane przepisy wzorowane są na przekształceniach spółek prawa handlowego. Zdaniem TK 

„taki zabieg legislacyjny budzi zastrzeżenia konstytucyjne”. Spółdzielnia bowiem, „a zatem 

również spółdzielnia pracy, ma zasadniczo odmienny charakter od spółki prawa 

handlowego”. 
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TK wyraził też wątpliwości w odniesieniu do art. 203s § 2 i 3 pr. spółdz. Przepis § 2 

stanowi, iż umowa spółki może przewidywać, że członkowie spółdzielni pracy, którzy 

przystąpili do spółki, mogą wnosić także inne wkłady niż wpisowe wniesione przez członka 

spółdzielni pracy uczestniczącego w przekształceniu, wpłacone udziały członkowskie oraz 

udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej. Przepis § 3 stanowi, iż umowa spółki 

może przewidywać, że założycielami spółki przekształconej mogą być osoby niebędące 

członkami spółdzielni przekształcanej. W odniesieniu do pierwszego przepisu wątpliwości 

dotyczą tego „czy taka konstrukcja, choć przyjęta przez ustawodawcę, jest jeszcze 

przekształceniem, czy właściwie powstaniem spółki z wykorzystaniem tylko instytucji 

przekształcenia”. „Na skutek wniesienia przez niektórych członków przekształcanej 

spółdzielni dodatkowych wkładów status dotychczasowych członków spółdzielni 

w przekształconej spółce może diametralnie się różnić. Może to prowadzić do naruszenia 

nakazu równej ochrony praw majątkowych członków przekształcanej spółdzielni pracy”. 

Prawo spółdzielcze „nie określa procedury wyceny tych dodatkowych wkładów ani (…) 

zasad weryfikacji tej wyceny”. W odniesieniu do drugiego przepisu TK zauważył, że 

„dobrodziejstwem zasady kontynuacji majątkowej oraz personalnej zostają objęte osoby 

trzecie, niemające do tego żadnego tytułu prawnego”, a w konsekwencji „członkowie 

przekształcanej spółdzielni pracy, którzy stali się wspólnikami lub akcjonariuszami spółki 

przekształconej, mogą znaleźć się w niej w mniejszości kapitałowej, a zatem również 

decyzyjnej. Nie zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony przed tego typu 

zabiegami. O przystępujących do spółki przekształconej osobach trzecich mogą się 

dowiedzieć dopiero w chwili zawierania umowy spółki”. Przepis ten „w istocie tworzy 

podstawę prawną przejęcia kontroli nad przekształconą spółką przez inwestorów 

zewnętrznych, niebędących członkami przekształcanej spółdzielni pracy”. 

TK zauważył, że „z uwagi na konstrukcyjną dla prawa spółdzielczego zasadę jeden 

członek - jeden głos, spółdzielnie w swoich statutach określają udziały na poziomie 

niewygórowanym (kilkaset złotych), które ewidencjonowane są w odrębnym funduszu. 

Właściwy majątek spółdzielni stanowią natomiast środki zaewidencjonowane w funduszu 

zasobowym oraz innych funduszach własnych tworzonych i prowadzonych na zasadach 

określonych w statucie spółdzielni (…). Nie uwzględnia tego obowiązująca regulacja 

rozliczeń z członkami spółdzielni nieuczestniczącymi w spółce przekształconej, które 

ograniczone są do zwrotu wartości wpisowego, wpłaconego udziału członkowskiego oraz 

udziału członkowskiego z podziału nadwyżki bilansowej (…). W konsekwencji w razie 
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podjęcia decyzji o nieuczestniczeniu w spółce przekształconej członek spółdzielni ma prawo 

do wypłaty (…) «jedynie szczątkowej części» majątku spółdzielni. Rozwiązanie to jest 

niespójne z art. 3 pr. spółdz., który podkreśla, że majątek spółdzielni jest prywatną własnością 

jej członków”. W konsekwencji dochodzi do „nieuprawnionego zróżnicowania sytuacji 

prawnej członka spółdzielni pracy, który nie przystąpił do spółki przekształconej, z sytuacją 

prawną członka spółdzielni w razie jej likwidacji. W tym drugim wypadku cały majątek 

spółdzielni, po spłaceniu wszelkich należności, najczęściej dzielony jest pomiędzy członków 

spółdzielni, z uwzględnieniem również byłych członków, którym do chwili przejścia albo 

postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów”. 

Uchwalona przez Sejm ustawa znosi w ogóle możliwość przekształcenia spółdzielni 

pracy w spółkę handlową. Członkowie spółdzielni pracy pragnący utworzyć spółkę, będą 

musieli przeprowadzić dwie całkowicie osobne procedury: jedną likwidującą spółdzielnię 

pracy i drugą zmierzająca do utworzenia spółki handlowej. 

Na podstawie przepisu przejściowego wszczęte procesy przekształceniowe 

niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy będą mogły zostać zakończone na podstawie 

przepisów dotychczasowych. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 16 maja 2019 r. Projekt ustawy przedstawił Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy nr 2435). Prace nad ustawą prowadziła Komisja 

Gospodarki i Rozwoju, która przedstawiła sprawozdanie w druku sejmowym nr 3449. 

Komisja dokonała zmiany przepisu przejściowego ustawy poprzez określenie, że do 

procesów przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę handlową wszczętych 

i niezakończonych dokonaniem wpisu spółki handlowej do rejestru przedsiębiorców do dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.  

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek i niezwłocznie przystąpiono do trzeciego 

czytania. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 
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