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Uwagi Sądu Najwyższego 
do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników 

(druk sejmowy numer 1425; dalej: Projekt) 

1. Uwagi ogólne 

Przed przystąpieniem do analizy poszczególnych rozwiązań legislacyjnych 

zaproponowanych w Projekcie, należy przypomnieć, że "celem spółdzielni może być jedynie 

bezpośrednie wsparcie członków. Następuje ono przez dostarczenie im usług lub świadczeń, 

których rodzaj zależy przedmiotu przedsiębiorstwa spółdzielni" (P. Zakrzewski, Cel spółdzielni, 

Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2005, z. 1, s.90.). Stąd też zysk (nadwyżka bilansowa) nie 

powinien być celem samym w sobie, ale środkiem do realizacji innych potrzeb społecznych 

i kulturalnych członków (K. Pietrzykowski: Spółdzielnia a spółka, (część 1), Przegląd 

Ustawodawstwa Gospodarczego 1991 r" nr 6, s. 67.). 

W tym kontekście, wartości i zasady, związane z ruchem spółdzielczym, skłaniają do 

pozytywnej reakcji na inicjatywy, w tym legislacyjne, zmierzające do tworzenia podstaw dla 

rozwoju tego ruchu i zakładania nowych spółdzielni. Realizacja takich zamierzeń wymaga 

jednak ukształtowania prawidłowych ram prawnych dla organizacji i działania spółdzielni 

określonego rodzaju, z uwzględnieniem istniejących już regulacji. 
jeśli przyjąć za punkt odniesienia stosowane na świecie modele ustawodawstwa 

spółdzielczego, uzasadnione jest stwierdzenie, że projektowana ustawa o spółdzielniach 

rolników wpisuje się w model ustawodawstwa spółdzielczego, w którym obowiązuje ustawa 

ogólna, w danym momencie w Polsce jest to ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo 

spółdzielcze (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 21 ze zm., dalej jako "pr. spółdz."), oraz kilka (kilkanaście) 

ustaw szczególnych. Przejście do tego modelu, po kilkunastoletnim okresie obowiązywania 

ustawy - Prawo spółdzielcze (oraz poprzedniej ustawy z 1961 r.) jako ustawy kompleksowo 

regulującej funkcjonowanie spółdzielni, nastąpiło wraz z uchwaleniem 14 grudnia 1995 r. 

ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U z 1996 r, Nr 2, poz.2), a 

następnie 15 grudnia 2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U 2013, poz. 

1222; dalej: u.s.m.), mocą której wyłączono problematykę spółdzielni mieszkaniowych z 

zakresu ustawy kompleksowej. Kilka lat później uchwalono ustawę z dnia 22 marca 2006 r. o 

spółdzielni europejskiej (Dz. U. Nr 149, poz. 1 077) oraz ustawę z 27 kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach socjalnych (Dz. U Nr 94, poz. 651 ). 
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Przy takim modelu ustawodawstwa spółdzielczego ważnym elementem techniki 

legislacyjnej jest unormowanie, zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych przepisami 

ustawy szczególnej mają zastosowanie przepisy ustawy ogólnej {por. np. art. 1 ust. 7 u.s.m.). 

Wiążę się to z założeniem, że kwestie wspólne dla spółdzielni wszystkich rodzajów powinny 

być uregulowane w ustawie o charakterze generalnym. 

W porównaniu z samą treścią unormowań składających się na prawo spółdzielcze 

(sensu stricto) wybór określonego modelu ustawodawstwa jest mniej istotny. Niemniej jednak 

przyjęcie, choćby per facto condudentia, określonego układu ustaw spółdzielczych implikuje 

konieczność zachowania konsekwencji w regulowaniu organizacji i funkcjonowania 

spółdzielni różnych rodzajów oraz swoistego prymatu ustawy o charakterze ogólnym. W 

przeciwnym razie dochodzi do naruszenia nie tylko zasad prawidłowej legislacji, 

wywodzonych z art. 2 Konstytucji, ale także do naruszenia innych zasad konstytucyjnych, w 

danym wypadku - zasady równości (art. 32 Konstytucji), o czym mowa w dalszej części Opinii 

o Projekcie. Z tego punktu widzenia nieprawidłowa jest realizacja deklarowanego w 
uzasadnieniu Projektu zamiaru kompleksowego uregulowania problematyki tworzenia i 

funkcjonowania spółdzielni rolników przez zamieszczenie całościowej regulacji w jednym 
akcie normatywnym. 

Do powyższego stanowiska prowadzą następujące spostrzeżenia na temat rozwiązań 

zawartych w opiniowanym Projekcie: 

1) w projekcie powtórzono rozwiązania już obowiązujące, odnosząc je tylko do spółdzielni 

rolników, a mianowicie: 

a) w art. 4 ust. 1 powtarza się elementy definicji spółdzielni zawartej w art. 1 pr. 

spółdz., zamiast określenia jedynie swoistego celu spółdzielni i kręgu 

potencjalnych członków spółdzielni rolników (we wskazanych ustawach 

o spółdzielniach mieszkaniowych i socjalnych prawidłowo określono jedynie 

właściwy dla nich specyficzne określenie celu i przedmiotu działalności tych 

spółdzielni). 

b) art. 15 Projektu stanowi superfiuurn ustawowe, gdyż w obowiązującym art. 91 § 1 

pr. spółdz. przewidziano objęcie badaniem lustracyjnym między innymi 

legalności działania spółdzielni, a to znaczy, że badaniu w takim aspekcie 

podlegać będzie także spełnienie warunków, o których mowa wart. 4-9 Projektu; 

c) projektowana regulacja zawarta w art. 16 pokrywa się z istniejącym 

unormowaniem wyrażonym w art. 114 § 1 pr. spółdz. w związku z art. 259 § 3 pr. 

spółdz. (ten ostatni stanowi "uzupełnienie" regulacji z art. 114 § 1, przewidujące, 

że Krajowa Rada Spółdzielcza wykonuje przewidziane w ustawie funkcje związku 

rewizyjnego w stosunku do spółdzielni niezrzeszonych w takim związku; 

w Projekcie połączono obie te regulacje); 

d) przepisy karne zamieszczone w Projekcie są powtórzeniem obecnych 

unormowań ustawy - Prawo spółdzielcze (art. 18 ust. 1 Projektu jest 

odpowiednikiem art. 267b pr. spółdz, art. 18 ust. 2 Projektu jest odpowiednikiem 
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art. 267c pr. spółdz, zaś art. 18 ust. 3- art. 267d pr. spółdz.); 

2) w projekcie wprowadzono nowe rozwiązania o charakterze generalnym, ale odniesiono 

je tylko do spółdzielni rolników-

a) art. 5 punkt 8) - sankcje wobec członka spółdzielni rolników, o czym mowa 

szerzej w punkcie 2.2.0pinii; 

b) art. 11 ust. 4 - odnoszący się do zbywania udziałów, czym mowa szerzej w 

punkcie 2.3. Opinii; 

c) art. 13 ust. 1 O - zagadnienie pokrywania strat, czym mowa szerzej w punkcie 2.4. 

Opinii; 

d) art. 14 regulujący kwestię oprocentowania udziałów, czym mowa szerzej w 

punkcie 2.3 Opinii; 

e) złożona i rozbudowana problematyka statusu podatkowego spółdzielni (art. 20 -

23 Projektu}, o czym mowa szerzej w punkcie 2.5 Opinii. 

Rozwiązania wskazane w punkcie 2) powyżej powinny mieć charakter generalny i być 
stosowane w odniesieniu do wszystkich typów spółdzielni. Z punktu widzenia zasad 

prawidłowej legislacji implikuje to potrzebę ich wprowadzenia do ustawy ogólnej. 

Należy w tym kontekście przypomnieć, że podobny "zabieg legislacyjny" polegający na 

wprowadzeniu - na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier 

administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. nr 106, poz. 622)- zmian w ustawie 

- Prawo Spółdzielcze, w której w tytule 11 zamieszczono Dział VI - Przekształcenia spółdzielni 

pracy w spółki handlowe, wywołał poważne zastrzeżenia natury konstytucyjnej i systemowej 

(zob. A. Szumański, Nowe rodzaje przeksztakeń w spółki handlowe - uwagi systemowe, Monitor 

Prawa Handlowego 2011, nr 1, s. 9 i n; tegoż Autora Przeksztakenie spółdzielni w spółkę prawa 

handlowego, w: w: "Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce" (pisemna wersja wystąpienia 

podczas Konferencji w Senacie RP w dniu 28 października 2013 r.}, Zespoły Senackie, 2014, 

z. 22, s. 21 i n.) Spośród licznych uwag krytycznych na wskazanie zasługuje przede wszystkim 

to, że ustawodawca przewidział przekształcenie tylko w jednym kierunku - spółdzielni pracy 
w spółkę, nie przewidując możliwości odwrotnego przekształcenia, co, wobec utrwalonej 

w doktrynie zasady numerus clousus wypadków restrukturyzacji przedsiębiorców, oznacza, że 

takie przekształcenie nie jest dopuszczalne. Takie rozwiązania uznano za niezgodne 

z Konstytucją RP jako naruszające zasadę równości przedsiębiorców. Co szczególnie istotne 
z punktu widzenia niniejszej opinii do Projektu ustawy o spółdzielniach rolników, negatywnie 
oceniono ograniczenie zakresu podmiotowego jednostek przekształcanych do spółdzielni 

pracy, z pominięciem innych rodzajów spółdzielni, oraz mechaniczne przeniesienie na grunt 
prawa spółdzielczego konstrukcji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Uznano 
więc, ze kwestionowana regulacja narusza konstytucyjną zasadę równości, gdyż tylko 

wyjątkowo wobec spółdzielni pracy przewidziano możliwość przekształcenia w spółkę 

handlową bez uprzedniego przeprowadzenia likwidacji spółdzielni, chociaż podstawowe 

reguły powoływania i organizacji spółdzielni są tożsame we wszystkich ich typach. 
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W konkluzji tej części opinii trzeba stwierdzić, że gospodarcza i społeczna potrzeba 

stworzenia szczegółowych ram prawnych dla funkcjonowania spółdzielni rolników powinna 
być realizowana z uwzględnieniem całego systemu prawa, w tym w szczególności prawa 
spółdzielczego. 

2. Uwagi szczegółowe 

2.1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa, 

Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa jest jednym z fundamentów ruchu 

spółdzielczego. jest zresztą pierwszą w katalogu zasad Międzynarodowego Związku 

Spółdzielczego (dalej: MZS). 

W polskim orzecznictwie i piśmiennictwie utrwalone jest rozumienie pierwszej zasady 

MZS - dobrowolnego i otwartego członkostwa jako odrzucenie możliwości stawiania barier 

osobom, które zamierzają przystąpić do spółdzielni, jeżeli odpowiadają one wymaganiom 

przewidzianym w ustawie i statucie. jednocześnie dopuszcza się uzależnianie przyjmowania 

nowych członków od posiadania określonych kwalifikacji, a także uznaje się, że stosowanie 

omawianej zasady może być ograniczone lub wyłączone ze względów ekonomicznych, takich 

jak np. brak mieszkań albo miejsc pracy. Podkreśla się jednocześnie, że omawiana zasada nie 

ma charakteru cywilistycznego, co oznacza, że nie wynika z niej dla osób ubiegających się 

o członkostwo roszczenie o przyjęcie do spółdzielni, chyba że inaczej stanowi przepis ustawy 
albo roszczenie wynika z postanowienia statutu lub z umowy zawartej przez spółdzielnię z 
zainteresowaną osobą (por. K. Pietrzykowski, Prawo spółdzielcze. Komentarz do zmienionych 

przepisów, Warszawa 1995, s. 11 .) 

W tym kontekście co najmniej ryzykowne jest rozwiązanie przyjęte w art. 7 ust. 3 

Projektu, według którego spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków rolnika 

albo podmiotu niebędącego rolnikiem, jeżeli spełnia on wymagania określone w ustawie oraz 

w statucie. Z takiego uregulowania będzie bowiem wynikać roszczenie o przyjęcie do 

spółdzielni, którego realizacja, bez względu na jej kondycję ekonomiczną i finansową, może 

nie być korzystna czy wręcz okaże się niemożliwa. 

Normalnym skutkiem obowiązywania zasady dobrowolności członkostwa jest 

możność wystąpienia ze spółdzielni w czasie jej istnienia, przed ustaniem jej bytu prawnego 

(por. K. Pietrzykowski, Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, Warszawa 1990, 

s. 171.). Artykuł 5 projektu ustawy o spółdzielniach rolników przewiduje obowiązek wskazania 

w statucie takiej spółdzielni między innymi minimalnego okresu członkostwa w spółdzielni, 
który nie może być krótszy niż rok obrotowy. Tego rodzaju rozwiązania nie są wykluczone, ale 

nie jest jasne, co przesądziło o odniesieniu rozważanego ograniczenia do roku obrotowego, 

a nie np. do określonych aspektów związanych z produkcją określonych produktów (ich 

grup). 

-~~---~-------
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2.2. Sankcje wobec członków spółdzielni rolników oraz ich odpowiedzialność 

Pewne wątpliwości budzi art. 5 pkt 8) Projektu, zgodnie z którym w statut spółdzielni 

rolników ma zawierać "sankcje wobec członka spółdzielni rolników, który nie wypełnia 

nałożonych na niego obowiązków statutowych lub nie spełnia wymogów określonym 

w ustawie, w tym przyczyny wykluczenia i wykreślenia członka spółdzielni rolników z tej 

spółdzielni". Taka redakcja projektowanego przepisu nasuwa bowiem wniosek, że chodzi 

o zawarcie w nim swoistej delegacji do obligatoryjnego uregulowania w statucie spółdzielni 
sankcji wobec członka we wskazanych wyżej sytuacjach. 

W tym kontekście należy zauważyć, że ani z opiniowanego przepisu, ani z 

uzasadnienia Projektu nie wynika, jakiego dokładnie rodzaju sankcji można przewidzieć w 

statucie. Wydaje się zaś pożądane, biorąc pod uwagę wachlarza sankcji o charakterze 

cywilnoprawnym, których część nie przystaje do rozwiązań prawa spółdzielczego z 

systemowego punktu widzenia. Przykładowo, Prawo spółdzielcze ściśle reglamentuje iczbę i 

rodzaj zdarzeń powodujących ustanie stosunku członkostwa. W literaturze wskazuje się 

nawet na obowiązywanie reguły numerus clausus tych zdarzeń, która oznacza, że strony nie 

mogą ustanawiać w statucie ani w indywidualnej umowie sposobów ustania stosunku 

członkostwa nie przewidzianych w ustawie. Zgodnie z tą regułą stosunek członkostwa ustaje 

w wypadku śmierci członka będącego osoba fizyczną, ustania osoby prawnej będącej 

członkiem spółdzielni, wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni, 

przekształceń organizacyjnych spółdzielni oraz jej ustania." (K. Pietrzykowski, Powstanie i 

ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, Warszawa 1990, s. 163) Wynika z tego, że statutu 

spółdzielni rolników nie może przewidywać innych sposobów ustania członkostwa, w tym 

zwłaszcza pozbawienia członkostwa, niż wykluczenie lub wykreślenie, które to czynności 

stanowią wyraz zastosowania sankcji. 

Niezależnie od powyższego, stosowanie przez spółdzielnię sankcji wobec jej członków 

stanowi materię ustawy o charakterze ogólnym. Analogiczne uwagi są aktualne w odniesieniu 

do art. 5 pkt 7) projektu przewidującego obligatoryjne regulowanie w statucie spółdzielni 

rolników rodzaju i zakresu odpowiedzialności jej członków. Trzeba podkreślić, że 

obowiązująca ustawa generalna nie reguluje w ogóle odpowiedzialności członków spółdzielni 

( niebędących członkami jej organów, por. art. 58 ustawy- Prawo spółdzielcze). 

2.3. Zbywanie i oprocentowanie udziałów 

Sama idea wprowadzenia możliwości zbywania udziałów w spółdzielni zasługuje na 

aprobatę. Postulaty idące w tym kierunku wypowiadano już od co najmniej kilku lat (A 

jedliński, "Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego" w: "Kierunki zmian prawa spółdzielczego w 

Polsce" (pisemna wersja wystąpienia podczas Konferencji w Senacie RP w dniu 28 

października 2013 r.), Zespoły Senackie 2014, z. 22, s. 12 i n.). Nie jest natomiast zrozumiałe, 

dlaczego w art. 11 ust. 4 Projektu dopuszcza się zbycie udziału (udziałów) tylko przez byłego 

członka oraz osobę, którą zmarły członek wskazał jako tę, której spółdzielnia rolników jest 

----~-~---~------~~ -~-~---~---~----·~~------
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obowiązana zwrócić udziały po jego śmierci. 

Realizacja pożądanego celu wprowadzania zbywalności udziałów, jakim jest tworzenie 

różnych zachęt do wnoszenia do spółdzielni dodatkowych udziałów, wymaga wprowadzenia 

zbywalności udziałów zarówno między członkami tej samej spółdzielni, jak również na rzecz 

osoby, która zamierza przystąpić do spółdzielni, z ewentualnym ograniczeniem, polegającym 

na wyłączeniu zbywalności udziałów osób fizycznych na rzecz osób prawnych. Nie jest 

ponadto jasne, jakie względy przesądziły o wprowadzeniu wyjątku od zbywalności udziałów, o 

którym mowa wart. 11 ust. 8 Projektu. 

Podobnie trafna jest propozycja uregulowania kwestii oprocentowania udziałów (art. 14 

Projektu}, z tym że powinna być ona zamieszczona w ustawie generalnej a ponadto powinna 

zakładać uwzględnienie w podziale nadwyżki bilansowej między członków przez 

oprocentowanie udziałów także byłych członków lub ich spadkobierców, którym przysługują 

roszczenia o zwrot udziałów. 

2.4. Pokrywanie strat spółdzielni 

Do rozwiązań zasługujących na pozytywną ocenę, postulowanych już wcześniej, 

oczywiście pod warunkiem ich zamieszczenia w ustawie generalnej, należy zaliczyć 

proponowaną regułę dotyczącą pokrywania strat spółdzielni, polegającą na możliwości 

rozłożenia strat poniesionych w danym roku obrotowym na kolejne pięciu lat obrotowych. 

Nie jest jednak zrozumiałe, dlaczego w art. 13 ust. 9 Projektu odstąpiono od regulacji 

zawartej wart. 90 § 1 pr. spółdz., który normuje porządek korzystania z funduszy spółdzielni 

przy pokrywaniu jej strat bilansowych. 

2.5. Podatkowy status spółdzielni 

Warunkiem istnienia i rozwoju spółdzielni są unormowania prawne adekwatne do tej 

formy organizacyjnoprawnej i jej celu, które wynika z założenia, że spółdzielnia jest 

szczególnym typem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Dotyczące go 

uregulowania nie mogą być w związku z tym identyczne z obowiązującymi dla innych 

podmiotów tego rodzaju, a zwłaszcza dla spółek, lecz powinny uwzględniać przedmiot 

działania i cel spółdzielni. Nie oznacza to jednak, że spółdzielnie powinny być traktowane 

w sposób uprzywilejowany w stosunku do innych przedsiębiorców, lecz po prostu w sposób 

adekwatny do ich szczególnych cech. Może to oznaczać zarówno traktowanie bardziej jak 

i mniej korzystne w porównaniu do przyjętego dla innych przedsiębiorców. 

Systemy podatkowe w większości państw UE chronią niepodzielność wspólnego 

majątku spółdzielczego. Różne "przywileje" i udogodnienia ze strony państwa wspomagały 

bowiem i wspomagają akumulację kapitału w spółdzielniach ze względu na realizację przez 

podmioty o takim charakterze, obarczone z powodu przyjęcia takiej formy działania pewnymi 

dodatkowymi obciążeniami, nie tylko celów ekonomicznych, ale i społecznych (por. bliżej 

P. Zakrzewski, Majgtek spółdzielni, Warszawa 2003, s. 221 i n). 
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Problem swoistego traktowania spółdzielni nabiera szczególnego znaczenia w aspekcie 

prawa podatkowego, a zwłaszcza obowiązującego w Unii Europejskiej unormowania w 

zakresie pomocy państwa w postaci zmniejszenia obciążeń podatkowych danego podmiotu. 

Artykuł 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE) zakazuje bowiem 

selektywnej pomocy państwa, to jest takiej, która sprzyja np. niektórym przedsiębiorcom. 

W tej materii istotne znaczenie ma Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

(dalej: TSUE) z 8 września 2011 r. w połączonych sprawach C- 78108 do C-80108, Paint 

Graphos Soc. coop. arf i inni, Zbiór Orzeczeń 2011, s. 1-07611 ). Wyrok ten dotyczył zgodności 

z prawem unijnym zwolnień podatkowych przysługujących włoskim spółdzielniom 

producentów i pracy oraz możliwości uznania tych zwolnień za pomoc państwa w rozumieniu 

art. 1 07 ust. 1 TFUE. 

Odwołując się do rozporządzenia Rady (WE) Nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. 

w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz.U.UE L z dnia 18 sierpnia 2003 r.) 

Trybunał wymienił w uzasadnieniu ww. wyroku cechy szczególne spółdzielni, określające jej 

tożsamość, takie: 

1) prymat osoby nad kapitałem, 

2) cel spółdzielni, jakim jest "osiągnięcie wzajemnego zysku przez ich członków, którzy są 

jednocześnie użytkownikami, klientami lub dostawcami, efektem czego każdy z nich 

czerpie korzyści z działalności spółdzielni w zależności od swego w niej udziału, a także 

w zależności od z zawieranych z tą spółdzielnią transakcji." (punkt 58 uzasadnienia 

wyroku) 

3) oparcie funkcjonowania spółdzielni na zasadzie jeden członek -jeden głos 

4) przyjęcie - co do zasady - niepodzielności rezerw i majątku spółdzielni, i jego 

przeznaczenie na wspólne potrzeby członków (por. punkt 57 uzasadnienia wyroku), 

5) ograniczone oprocentowanie kapitału własnego i obcego, które sprawia, że 

inwestowanie w spółdzielni jest mniej korzystne (por. punkt 59 uzasadnienia wyroku), 

6) ograniczony dostęp do rynku kapitałowego, wobec którego rozwój spółdzielni jest 

uzależniony od własnych środków finansowych lub kredytu (por. punkt 59 uzasadnienia 

wyroku). 

W wyniku analizy cech spółdzielni Trybunał uznał, że zachodzą różnice między 

spółdzielniami i podmiotami działającymi w celu osiągnięcia zysku, które to różnice 

uzasadniają odmienne i bardziej korzystne traktowanie spółdzielni, a art. 1 07 par. 1 TFUE nie 
zakazuje pomocy państwa jako takiej, lecz jedynie pomocy selektywnej i wpływającej na 
wymianę handlową między państwami członkowskimi przez zakłócanie (zaburzanie) 
konkurencyjności. Co do zasady bowiem instrument, przez który władze publiczne przyznają 

niektórym przedsiębiorstwom zwolnienie podatkowe, które wprawdzie nie jest związane z 

przekazaniem zasobów państwowych, ale stawia jego beneficjentów w lepszej sytuacji 

finansowej niż ta, w której znajdują się inni podatnicy, stanowi pomoc państwa w rozumieniu 

art. 87 ust. 1 WE. Tak samo za stanowiące pomoc państwa może być uznane działanie 

-~---~-------- ------------- ------~ -- -------- --~--~-- ------~----------------
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polegające na przyznaniu niektórym przedsiębiorstwom prawa do obniżenia podatku lub 

odroczenia płatności podatku. 

jak przyjęto w punkcie 49. i 50. uzasadnienia wyroku, " [d]o uznania środka 

podatkowego za selektywny konieczne jest najpierw zidentyfikowanie i zbadanie reżimu 

podatkowego, który jest powszechny lub "normalny" wdanym państwie członkowskim. To 

właśnie w stosunku do tego powszechnego lub "normalnego" reżimu podatkowego należy 

następnie ocenić i ustalić ewentualny selektywny charakter korzyści przysparzanych przez 

rozpatrywany środek podatkowy, wykazując, że ustanawia on odstępstwo od systemu 

powszechnego, ponieważ wprowadza zróżnicowanie podmiotów gospodarczych 

znajdujących się, w świetle celu wyznaczonego systemowi podatkowemu danego państwa 

członkowskiego, w porównywalnej sytuacji faktycznej i prawnej (podobnie TSUE w wyroku z 

dnia 6 września 2006 r. w sprawie 

C-88/03 Portugalia przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. 1-7115, pkt 56). W tym względzie z 

posiadanych przez Trybunał informacji wynika, po pierwsze, że przy obliczaniu podatku 

dochodowego od osób prawnych podstawa opodatkowania rozpatrywanych spółdzielni 

produkcyjnych i spółdzielni pracy jest ustalana w taki sam sposób, jak ma to miejsce w 

przypadku spółek innego rodzaju, czyli w zależności od kwoty zysku netto osiągniętego na 

koniec roku podatkowego z prowadzenia przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. 

Należy zatem uznać, że ten podatek od osób prawnych stanowi reżim prawny będący 

punktem odniesienia dla oceny ewentualnie selektywnego charakteru rozpatrywanego 

środka. 

Opierając się na przywołanym wyżej katalogu wyznaczników spółdzielczej tożsamości, 

Trybunał uznał, że w razie występowania tych szczególnych cech spółdzielnie produkcyjne i 

spółdzielnie pracy takie jak te występujące przed sądem krajowym nie mogą co do zasady 

zostać uznane za znajdujące się w sytuacji faktycznej i prawnej porównywalnej do tej, w jakiej 

znajdują się spółki komercyjne; trzeba przy tym jednak założyć, iż działają one w interesie 

gospodarczym swych członków, z którymi utrzymują stosunki mające osobisty, a nie czysto 

komercyjny charakter, w które to stosunki członkowie ci są aktywnie zaangażowani, mając 

ponadto prawo do sprawiedliwego podziału osiągniętych wyników gospodarczych." (punkt 61 

uzasadnienia wyroku). 

W uzupełnieniu wskazanego wyroku przyjmuje się, że prawo może stwarzać swoisty 

reżim prawny dla spółdzielni, odmienny od obowiązującego w stosunku do innych 

przedsiębiorców, tylko wówczas, gdy cechy szczególne spółdzielni wymagają specjalnego 

traktowania. Ten status nie może i nie powinien być uznawany jako uprzywilejowany i 

nadzwyczajny ("preferentia/'~ "specia/'?, lecz jedynie jako swoisty, adekwatny do formy 

organizacyjno-prawnej spółdzielni (,,particular'~ "specific'? i regulujący określoną materię 

zgodnie z jej specyficzną naturą. 

Z powyższego wynikają istotne konsekwencje. Po pierwsze, inaczej niż przyjmuje to 

Projektodawca, w świetle przytoczonego wyroku TSUE przepisy art. 20-23 Projektu, nie 

stanowią wyrazu stosowania wobec spółdzielni pomocy publicznej w rozumieniu art. 1 07 
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TFUE. W wypadku opiniowanego Projektu nie zachodzi więc konieczność notyfikacji. Po 

drugie, swoista regulacja statusu podatkowego spółdzielni jest ze wszech miar pożądana. 

Można nawet postawić tezę, że w obecnych warunkach jej zawarcie w ustawie o charakterze 
generalnym jest warunkiem sine qua non prawidłowej regulacji prawnej. 

Należy dodać, ze w tym właśnie kierunku szła już znacznie wcześniej praktyką państw 

Unii Europejskiej, w których zasada utrzymywania "wspólnego", niepodzielnego majątku 

spółdzielni była wspierana przez odpowiedni system podatkowy. Jak wynika z "Białej księgi 

o przedsiębiorstwach spółdzielczych- dokument konsultacyjny Unii Europejskiej, w dziesięciu 

spośród piętnastu ówczesnych państw członkowskich spółdzielnie (lub przynajmniej niektóre 

ich rodzaje) korzystały ze specjalnych rozwiązań ustawowych, głównie w dziedzinie 

opodatkowania. "Celem tych ułatwień jest wspieranie akumulacji kapitału przez 

przedsiębiorstwa; ma to być przeciwwagą dla ograniczeń, jakie narzuca wybór statusu 

spółdzielczego. Zgodnie z tym założeniem, zastosowanie do spółdzielni bardziej surowych 

wymagań prawnych (niż odnoszące się np. do spółek prawa handlowego) ma być 

zrekompensowane przez uprawnienie do otrzymania w zamian przywilejów lub zwolnień z 

określonych warunków. W istocie chodzi zatem o dążenie do stworzenia realnej równości 

szans na rynku - z jednej strony występują pewne ograniczenia związane immanentnie z 

prowadzeniem działalności z zachowaniem zasad spółdzielczych, z drugiej dochodzi do ich 

równoważenia przez określone przywileje. 

Z kolei na gruncie prawa krajowego, a zwłaszcza zagwarantowanej Konstytucją 

zasady równości podmiotów prawa (art. 32 Konstytucji RP), zgodnie z utrwaloną linią 

orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (dalej: TK) z konstytucyjnej zasady równości wynika 

dla ustawodawcy obowiązek równego traktowania podmiotów w obrębie określonej klasy 

(kategorii). A zatem wszystkie podmioty charakteryzujące się w równym stopniu dana cechą 

istotną (relewantną) powinny być traktowane równo, według jednakowej miary, bez 

zróżnicowań, zarówno dyskryminujących jak i faworyzujących (np. wyrok TK z 15 października 

2001 r. K 12/01 i cytowane tam orzecznictwo.) W konsekwencji, każdorazowo wstępną 

przesłanką oceny konstytucyjności zakwestionowanego przepisu jest stwierdzenie, czy 

sytuacje normowane przepisami - kwestionowanym i stanowiącym punkt odniesienia -

można uznać za podobne Inaczej mówiąc, konieczne jest wyróżnienie cechy relewantnej i 

ocena przez jej pryzmat sposobu potraktowania przez ustawodawcę podmiotów 

odznaczających się tą cechą. 

Przy rozważaniu dopuszczalności dostosowania przepisów podatkowych do 

szczególnych cech spółdzielni i ewentualnego zarzutu niekonstytucyjności takiego 

rozwiązania przez jego odmienność od przyjętego dla spółek prawa handlowego, trzeba brać 

pod uwagę, że mamy tu do czynienia z podmiotami, które w określonych aspektach różnią 

się między sobą, a więc nie odznaczają się w tym zakresie tymi samymi cechami 

relewantnymi. Różnią się zwłaszcza w zakresie podstawowego celu, który w wypadku 

spółdzielni jest jej nieodłączną cechą prawną, a którym jest - najogólniej mówiąc -

prowadzenie działalności gospodarczej w interesie członków, zaspokajanie potrzeb członków 

~~------------- ---·· -~-----
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przez dostarczanie im określonych usług i świadczeń, bezpośrednie poparcie działalności 

zarobkowej lub gospodarstwa członków, a nie dążenie do maksymalizacji zysku i jego 

podziału między członków. Tymczasem "klasyczne" spółki są nastawione na maksymalizację 

zysku. 

Jak już wskazano, co do zasady, przyjęcie specjalnego statusu podatkowego tylko 

w odniesieniu do spółdzielni jednego rodzaju narusza zasadę równości w obrębie jednej 

formy organizacyjno - prawnej, a w aspekcie legislacyjnym wydaje się naruszać zasady 

prawidłowej legislacji. jako prawidłowe wchodzi zatem w grę rozwiązanie polegające na 
generalnym przyjęciu statusu fiskalnego adekwatnego do formy organizacyjno-prawnej 
spółdzielni {przez odpowiednie zmiany w przepisach obowiązujących). 

Przy pełnej aprobacie dla prób stworzenia podstaw prawnych swoistego statusu 

podatkowego spółdzielni nie można jednak pominąć dwóch kwestii. 
Po pierwsze, nieodzowne jest stworzenie mechanizmu kontroli zewnętrznej 

spełnienia warunków "spółdzielczej tożsamości" przez spółdzielnie, które będą korzytać ze 

specjalnego statusu fiskalnego. W Projekcie brak regulacji w tym zakresie. 

Po drugie, uwzględnienia i stosownego wyważenia racji wymaga sytuacja gmin 

z obszarami wiejskimi, na finanse których będzie oddziaływać projektowana regulacja, 

pozbawiając je, znaczącej nierzadko, części dochodu (zob. Opinię Zarządu Związku Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rzędowego projektu ustawy o spółdzielniach 

rolników - druk sejmowy 1425 dostępną na stronie http:/lzgwrp.DI/attachments/article/11 

23/rioc069613201 7040611 2645.pdf - dostęp 22 kwietnia 2017). Uzasadnienie Projektu 

pomija tę ważką kwestię i nie zawiera żadnych wyliczeń w tym zakresie. 

--·------------- ------------ -·------------- ------- -----
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