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projekt
28.08.2013 r.
12.09.2013 r.
26.09.2013 r.
10.10.2013 r.
23.10.2013 r.
7.11.2013 r.
21.11.2013 r.
USTAWA
z dnia2013 r.
Prawo spółdzielcze
Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia.
Dział I
Przepisy ogólne
Art. 1.
1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym składzie
osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, do którego przynależność jest
dobrowolna, a członkostwo dostępne dla wszystkich na zasadach określonych w
ustawie i statucie.
2. Celem spółdzielni jest wspieranie interesów gospodarczych lub majątkowych
członków przez prowadzenie działalności gospodarczej przy osobistym lub majątkowym współdziałaniu członków.
3. Spółdzielnia może prowadzić także działalność społeczną, kulturalną i oświatową na rzecz członków i ich rodzin, jeżeli statut tak stanowi.
Art. 2.
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw
oraz statutu.
2. Statut reguluje organizację i sposób działania spółdzielni oraz stosunki między
spółdzielnią a jej członkami w granicach określonych przez ustawę.
3. Statut może stanowić, że określone sprawy, z wyjątkiem spraw, o których mowa
w art. 6 ust. 1, zostaną uregulowane w regulaminie. W takim wypadku statut
wskazuje organ spółdzielni właściwy do uchwalenia regulaminu, tryb uchwalania, zakres spraw przekazanych do uregulowania i sposób podania regulaminu
do wiadomości członków spółdzielni.
Art. 3.
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
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Art. 4.
1. Ogłoszenia i dokumenty spółdzielcze, o których mowa w ustawie, publikuje się
w Monitorze Spółdzielczym wydawanym przez Krajową Radę Spółdzielczą, z
wyjątkiem ogłoszeń, które na podstawie odrębnych przepisów są zamieszczane
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Monitor Spółdzielczy jest wydawany wyłącznie w formie elektronicznej i zamieszczany na stronie internetowej Krajowej Rady Spółdzielczej.

DZIAŁ II
ZAŁOŻENIE SPÓŁDZIELNI I JEJ STATUT
Art. 5.
1. W celu założenia spółdzielni osoby ją zakładające (założyciele) uchwalają statut
spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim podpisów oraz
dokonują wyboru organów spółdzielni zgodnie ze statutem.
2. Zarząd spółdzielni składa do sądu rejestrowego wniosek o wpis spółdzielni do
Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, a założyciele stają się jej członkami.
4. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed jej zarejestrowaniem osoby
działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak, jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże
osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej na
podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16,
poz. 93, z późn. zm.1)).

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z
1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79,
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr
139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr
157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr
22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr
71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176,
z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz.
870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48,
poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z
2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163,
poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i
Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr
85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.
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Art. 6.
1. Statut spółdzielni określa:
1) firmę spółdzielni, zawierającą w swej treści wyraz „spółdzielnia” albo użyty
w odpowiednim przypadku i rodzaju wyraz „spółdzielczy”;
2) siedzibę spółdzielni;
3) czas trwania spółdzielni, jeżeli została założona na czas oznaczony;
4) przedmiot działalności spółdzielni;
5) kwotę wpisowego albo sposób oznaczania jego wysokości oraz zasady i tryb
wnoszenia wpisowego;
6) wysokość udziału, liczbę obowiązkowych udziałów oraz zasady i tryb wnoszenia i zwrotu udziałów;
7) zasady i tryb wnoszenia oraz zwrotu wkładów, jeżeli w spółdzielni istnieje
obowiązek ich wnoszenia;
8) zasady i tryb przyjmowania członków spółdzielni, wypowiadania członkostwa, wykluczania i wykreślania członków spółdzielni;
9) prawa i obowiązki członków spółdzielni;
10) zasady zwoływania i obradowania walnego zgromadzenia oraz podejmowania uchwał;
11) zasady i tryb wybierania i odwoływania członków organów spółdzielni;
12) zasady pokrywania strat spółdzielni;
13) zasady podziału nadwyżki bilansowej;
14) zasady podziału majątku między członków i byłych członków w razie likwidacji spółdzielni.
Uwaga: możliwość powrotu do rozpatrzenia pkt 14 po przyjęciu przepisów
dot. likwidacji spółdzielni.
2. Statut zawiera również postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw.
3. Statut może zawierać także inne postanowienia.
4. Postanowienie statutu sprzeczne z ustawą jest nieważne.
5. Statut może przewidywać, z zastrzeżeniem ust. 1 i 2, że określone w nim sprawy
zostaną uregulowane w regulaminie na zasadach określonych w art. 2 ust. 3.
Art. 7.
1. Uchwała walnego zgromadzenia o zmianie statutu jest podejmowana większością 2/3 głosów.
2. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Walne zgromadzenie, uchwalając zmianę statutu dotyczącą organów spółdzielni,
może dokonać wyboru lub odwołania członków tych organów zgodnie z uchwałą o zmianie statutu. Uchwała walnego zgromadzenia staje się skuteczna z chwilą wpisania zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.
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DZIAŁ III
CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI
Rozdział 1
Członkowie spółdzielni, ich prawa i obowiązki
Art. 8.
1. Spółdzielnia liczy co najmniej 5 członków.
2. Spółdzielnia, której członkami zgodnie ze statutem mogą być wyłącznie osoby
prawne, liczy co najmniej 3 członków.
Art. 9.
1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, która odpowiada wymaganiom
określonym w statucie.
2. Statut ze względu na przedmiot działalności spółdzielni, może wyłączać członkostwo osób mających ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub niemających takiej zdolności.
3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, która odpowiada wymaganiom
określonym w statucie. Jednakże statut może wyłączać członkostwo wszystkich
lub niektórych osób prawnych.
Art. 10.
1. Członkostwo w spółdzielni powstaje w wyniku złożenia przez osobę przystępującą do spółdzielni oświadczenia o przystąpieniu do spółdzielni i podjęcia przez
wskazany w statucie organ spółdzielni uchwały o przyjęciu.
2. Oświadczenie o przystąpieniu do spółdzielni składa się w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Oświadczenie podpisane przez przystępującego do spółdzielni zawiera jego imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres, adres do
doręczeń, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej firmę, siedzibę i adres,
adres do doręczeń, liczbę deklarowanych udziałów oraz inne dane przewidziane
w statucie. W formie pisemnej pod rygorem nieważności deklaruje się także
udziały fakultatywne oraz wprowadza zmiany danych zawartych w oświadczeniu o przystąpieniu do spółdzielni.
3. Osoba przystępująca do spółdzielni z chwilą przyjęcia poddaje się postanowieniom statutu spółdzielni.
4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia do spółdzielni
powinna zostać podjęta w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o
przystąpieniu do spółdzielni. Osoba, która złożyła oświadczenie o przystąpieniu
do spółdzielni, powinna zostać zawiadomiona o uchwale o przyjęciu albo o
uchwale odmawiającej przyjęcia do spółdzielni w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwałę odmawiającą przyjęcia doręcza się wraz z uzasadnieniem.
Uwaga BL: należy rozważyć zastąpienie:
– wyrazów „uchwała w sprawie przyjęcia do spółdzielni powinna zostać podjęta”
wyrazami „uchwałę w sprawie przyjęcia do spółdzielni podejmuje się”
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– oraz wyrazów „powinna zostać zawiadomiona” wyrazami „zawiadamia się”.
5. Statut wskazuje organ, do którego przysługuje odwołanie od uchwały odmawiającej przyjęcia, jeżeli organem właściwym do przyjmowania członków nie jest
walne zgromadzenie. Odwołanie, które wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały odmawiającej przyjęcia, podlega rozpatrzeniu w terminie 30
dni od dnia jego wniesienia.
Uwaga: możliwość powrotu do ust. 4 i 5 (sankcje za niedotrzymanie terminu).
Art. 11.
1. Zarząd spółdzielni wpisuje do rejestru członków spółdzielni imię i nazwisko
(firmę), miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres członka spółdzielni, adres do
doręczeń, w terminie 14 dni od powstania członkostwa.
2. Członek spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie zarząd
spółdzielni o zmianie adresu lub adresu do doręczeń. Do czasu zgłoszenia takiej
zmiany doręczenie dokonane przez spółdzielnię pod dotychczasowym adresem
członka spółdzielni uważa się za skuteczne.
3. W rejestrze członków spółdzielni wpisuje się dzień powstania członkostwa, liczbę zadeklarowanych udziałów i dzień ich wniesienia, dzień zgłoszenia żądania
zwrotu fakultatywnych udziałów, liczbę udziałów objętych żądaniem i dzień ich
zwrotu, wysokość wpisowego i dzień jego wniesienia, dzień zawarcia między
członkiem i spółdzielnią umowy o wniesienie wkładu i informację o jego wycenie i zwrocie, informację o złożeniu oświadczenia o wystąpieniu ze spółdzielni,
o podjęciu uchwały w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia ze spółdzielni
oraz dzień ustania członkostwa. Wpisowi podlegają także zmiany tych danych.
Art. 12.
1. Członek spółdzielni jest obowiązany zadeklarować jeden udział w spółdzielni,
chyba że statut przewiduje obowiązek zadeklarowania większej liczby udziałów
(udziały obowiązkowe). Członek spółdzielni może zadeklarować więcej udziałów, jeżeli statut na to zezwala (udziały fakultatywne).
2. Członek spółdzielni określa w formie pisemnej pod rygorem nieważności liczbę
zadeklarowanych udziałów fakultatywnych.
Uwaga: rozpatrzenia wymagają poprawki p. posła J. Szmita dot. dodania
nowych ust. w art. 12 … w brzmieniu:
„… Objęcie udziału następuje z chwilą dokonania wpłaty na udział
w pieniądzu lub pokrycia udziału środkami innymi niż pieniądz.
… Statut lub uchwała o obniżeniu wartości udziału może przewidywać, że w razie obniżenia wartości udziału różnica między dotychczasową wartością udziału a nową obniżoną wartością opłaconego przez członka przed obniżką udziału zostanie przeznaczona na pokrycie udziałów fakultatywnych bez konieczności pisemnej deklaracji członka.”.
Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki zapisać zasady wyceny udziału niepieniężnego.
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Uwaga: poprawka p. posła T. Szmita zgłoszona w dn. 23.10.2013 r.;
ust. 2–4 nadać brzmienie:
„2. Członek spółdzielni określa w formie pisemnej pod rygorem nieważności
liczbę zadeklarowanych udziałów fakultatywnych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Statut lub uchwała o obniżeniu wysokości udziału może przewidywać, że w
razie obniżenia wysokości udziału różnica między dotychczasową wysokością udziału a nową obniżoną wysokością opłaconego przez członka przed
obniżką udziału zostanie przeznaczona na pokrycie udziałów fakultatywnych bez konieczności pisemnej deklaracji członka.
4. Wniesienie udziału następuje z chwilą dokonania wpłaty na udział w pieniądzu lub pokrycia udziału środkami innymi niż pieniądz, zasady wyceny
tych środków określa statut.”.
Art. 13.
1. Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni do wysokości
zadeklarowanych udziałów. Członek spółdzielni nie odpowiada za zobowiązania
spółdzielni wobec jej wierzycieli.
2. Były członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni tak, jakby
nadal był jej członkiem, jeżeli spółdzielnia przeszła w stan likwidacji w ciągu 6
miesięcy lub wszczęto postępowanie naprawcze albo upadłościowe w ciągu roku
od dnia, w którym ustało jego członkostwo w spółdzielni.
Art. 14.
1. Statut może stanowić, że udziały są zbywane między członkami spółdzielni oraz
określać zasady zbywania udziałów. Udziały osób fizycznych nie mogą być
zbywane na rzecz osób prawnych.
2. Zbycie udziału wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i
zawiadomienia spółdzielni na piśmie.
3. Zbycie udziału obowiązkowego jest równoznaczne z wystąpieniem ze spółdzielni. Przepis art. 22 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Uwaga: możliwy powrót do rozpatrzenia ust. 3 jeżeli p. poseł E. Borawski
zgłosi poprawkę.
Art. 15.
Statut może przewidywać oprocentowanie udziałów. W takim wypadku statut określa zasady ustalania wysokości oprocentowania. Oprocentowanie udziałów jest dokonywane z nadwyżki bilansowej spółdzielni.
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka p. posła J. Szmita dot. nadania
nowego brzmienia art. 15:
„Art. 15. 1. Statut może przewidywać oprocentowanie udziałów. W takim
wypadku statut określa zasady ustalania wysokości oprocentowania. Oprocentowanie udziałów jest dokonywane z nadwyżki
bilansowej (dochodu ogólnego) spółdzielni.
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2. Statut określa czy oprocentowanie udziałów, o którym mowa w
ust. 1, dotyczy wszystkich udziałów czy tylko udziałów fakultatywnych.”.
Wariant 2:poprawka p. posła T. Szmita zgłoszona w dn. 23.10.2013
r.;
Dotychczasową treść art. 15 oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w
brzmieniu:
„2. Statut określa czy oprocentowanie udziałów, o którym mowa w
ust. 1, dotyczy wszystkich udziałów czy tylko udziałów fakultatywnych.”.
Art. 16.
1. Członek spółdzielni może w oświadczeniu o przystąpieniu do spółdzielni lub w
późniejszym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której po jego
śmierci przypadną udziały. Roszczenie o wypłatę nie wchodzi w skład spadku.
Osobie, która po śmierci członka spółdzielni nabyła udziały, przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni, jeżeli odpowiada ona wymaganiom określonym w statucie.
2. Jeżeli członek spółdzielni nie złożył oświadczenia, o którym mowa ust. 1, do
spadku należy roszczenie o zwrot udziałów.
Uwaga: możliwość powrotu do rozpatrzenia i innej redakcji.
Art. 17.
1. Udziały fakultatywne są zwracane po ich wypowiedzeniu dokonanym na piśmie
pod rygorem nieważności na co najmniej 30 dni przed końcem roku obrotowego, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Udziały obowiązkowe są zwracane po ustaniu członkostwa, chyba że przepisy
odrębne stanowią inaczej.
3. Członek spółdzielni może żądać zwrotu udziałów, o których mowa w ust. 1, na
podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym dokonał
ich wypowiedzenia. Zwrotu udziałów, o których mowa w ust. 2, członek spółdzielni może żądać na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za
rok, w którym ustało członkostwo, chyba że udziały zostały przeznaczone na
pokrycie strat spółdzielni.
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka p. posła J. Szmita zgłoszona w dn.
23.10.2013 r.;
w brzmieniu:
Art. 17 nadać brzmienie:
„1. Członek spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały.
Jednakże jeżeli członek wystąpił ze spółdzielni, a jego udziały nie zostały
zużyte na pokrycie strat spółdzielni, członek spółdzielni może zażądać
zwrotu udziałów na podstawie zatwierdzanego sprawozdania finansowego
za rok, w którym ustało członkostwo w spółdzielni.
2. Jeżeli wpłaty dokonane przez członka przekraczają ilość udziałów, których
zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu, a
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jego udziały nie zostały zużyte na pokrycie strat spółdzielni, spółdzielnia
zwróci mu wpłaty dokonane na udziały po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem zwrotu.”
Art. 18.
1. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku członkostwa w spółdzielni są równe
dla wszystkich członków.
2. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spółdzielnię z jej członkami
określają prawa i obowiązki członków spółdzielni wynikające ze stosunków
prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.
Art. 19.
1. Członek spółdzielni ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu;
2) wybierać organy spółdzielni i być do nich wybieranym;
3) otrzymywać odpisy lub kopie statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu;
4) zapoznawać się i otrzymywać odpisy lub kopie uchwał organów spółdzielni
i protokołów ich obrad, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności spółdzielni, a także umów zawieranych
przez spółdzielnię, z zastrzeżeniem ust. 2; koszty sporządzenia takich odpisów lub kopii pokrywa zainteresowany członek spółdzielni;
Uwaga BL: zdanie po średniku powinno stanowić odrębny ustęp.
5) zgłaszać wnioski dotyczące organizacji i działalności spółdzielni oraz regulaminów uchwalanych na podstawie statutu;
6) korzystać ze świadczeń spółdzielni i uczestniczyć w jej działalności społecznej;
7) uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej spółdzielni.
2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z
interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa
powinna być wyrażona na piśmie.
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawkap.posła B.Budka w brzmieniu:
„2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wydania kopii umów, jeżeli naruszałoby to prawa osób trzecich lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i
przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona
na piśmie i zawierać uzasadnienie.”
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka p. posła J. Szmita zgłoszona w dn.
23.10.2013 r.;
„2. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób, chronioną prawem tajemnicą spółdzielni, tajemnicę chronioną na podstawie przepisów szczególnych
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lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie.”.
3. Członek spółdzielni, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez
spółdzielnię, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni
od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka Pana posła B.Budka w brzmieniu:
„3. Członek spółdzielni, któremu odmówiono wydania dokumentów, o których
mowa w pkt 3 i 4, może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie
spółdzielni do ich wydania. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia
doręczenia członkowi pisemnej odmowy.”;
Uwaga BL: należy rozważyć zastąpienie wyrazów „należy złożyć” wyrazami „składa się”.
Uwaga: możliwość powrotu do rozpatrzenia.
4. Statut spółdzielni, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni,
protokoły lustracji, sprawozdania z działalności spółdzielni i roczne sprawozdania finansowe udostępnia się na stronie internetowej spółdzielni, z wyjątkiem
spółdzielni liczących do 30 członków. Uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, protokoły lustracji, sprawozdania z działalności spółdzielni roczne
sprawozdania finansowe są dostępne wyłącznie dla członków spółdzielni.
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka p. posła B.Budka w brzmieniu:
„4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku nie otrzymania przez
członka żadnej odpowiedzi ze strony spółdzielni.”;
5. Członek spółdzielni niemający pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być wybrany do organu spółdzielni.
6. Członkowi spółdzielni przysługują także inne prawa określone w ustawie lub w
statucie.
Art. 20.
1. Członek spółdzielni jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu i przewidzianych w nim
regulaminów,
2) dbać o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczyć w realizacji jej zadań
statutowych.
2. Członek spółdzielni wykonuje także inne obowiązki określone w ustawie lub w
statucie.
Art. 21.
1. Członek przystępujący do spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego.
Statut określa wysokość i termin zapłaty wpisowego.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Art. 22.
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1. Statut może przewidywać wnoszenie przez członków spółdzielni wkładów na
własność spółdzielni lub do korzystania przez spółdzielnię na podstawie innego
stosunku prawnego, chyba że ustawa nakłada na członków obowiązek wnoszenia wkładów. Statut określa zasady wyceny i zwrotu wkładów. Umowa między
członkiem spółdzielni i spółdzielnią określa prawo spółdzielni do wkładu.
Uwaga: ust. 1 nierozpatrzony (mają zostać przedstawione poprawki).
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka Pana posła J. Szmita w brzmieniu:
„1a. Wkłady wnoszone przez członków mogą być wkładami pieniężnymi lub
wkładami wnoszonymi w innej formie.
1b. Zasady wyceny i zwrotu wkładów określa statut.”
2. Statut może stanowić, że wkłady pieniężne są oprocentowane.
3. Oprocentowanie wkładów pieniężnych stanowi koszt uzyskania przychodów.
Rozdział 2
Ustanie członkostwa
Art. 23.
1. Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze skutkiem od
chwili, w którym nastąpiła śmierć.
2. Członka będącego osobą prawną skreśla się z rejestru członków spółdzielni ze
skutkiem od chwili ustania jej osobowości prawnej.
Art. 24.
1. Członek spółdzielni może z niej wystąpić, na koniec miesiąca kalendarzowego,
za wypowiedzeniem dokonanym na 30 dni naprzód, chyba że statut przewiduje
dłuższy termin.
2. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Członkostwo w spółdzielni ustaje następnego dnia po upływie terminu wypowiedzenia.
Art. 25.
1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka z przyczyn określonych w statucie.
2. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy
umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa jego dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z przepisami ustawy lub postanowieniami statutu
spółdzielni.
3. Członek spółdzielni trwale niewykonujący obowiązków statutowych może
zostać wykreślony z rejestru członków spółdzielni.
Uwaga: rozpatrzenia wymaga poprawka zgłoszona do ust. 3 przez p. poseł B.
Kolendę-Łabuś w brzmieniu:
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„3. Członek spółdzielni trwale niewykonujący praw i obowiązków statutowych
może zostać wykreślony ze spółdzielni, jeżeli jego członkostwo stało się
bezprzedmiotowe.”

Art. 26.
1. Wykluczenia albo wykreślenia ze spółdzielni może dokonać, stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie spółdzielni. Członka
zawiadamia się na piśmie, co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpatrzenia sprawy i o możliwości złożenia wyjaśnień.
2. Zarząd spółdzielni w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o wykluczeniu
albo wykreśleniu członka ze spółdzielni zawiadamia go o tym na piśmie, przesyłając mu uchwałę wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia odwołania i zaskarżenia uchwały do sądu. Uzasadnienie powinno w
szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ spółdzielni,
uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie.
3. Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze
spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek
spółdzielni ma prawo:
1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego
zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo
2) zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia
doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisyart. 39 ust. 2–4,
art. 40 i art. 41 ust. 1–3stosuje się odpowiednio.
4. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady
nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma
prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i je popierać.
5. Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, powinno zostać rozpatrzone na najbliższym
walnym zgromadzeniu, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia
wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego zgromadzenia co najmniej 21 dni przed tym terminem.
6. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez
walne zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o
którym mowa w ust. 3 pkt. 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie najpóźniej
powinno być rozpatrzone.
7. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek spółdzielni przed upływem tego terminu wniósł
odwołanie od uchwały rady nadzorczej do walnego zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia
odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od
terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej;
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego
zgromadzenia;
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4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie, ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.
Art. 27.
1. Roszczenia o zwrot udziałów i o zwrot wkładów lub o wypłatę ich równowartości nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne.
Uwaga: możliwy powrót do rozpatrzenia po przyjęciu nowego brzmienia art. 22
ust. 1.
2. Wierzyciel członka spółdzielni może uzyskać zaspokojenie z jego udziałów z
chwilą, gdy roszczenie o ich wypłatę stanie się wymagalne.
3. Jeżeli egzekucja z innego majątku członka spółdzielni okaże się bezskuteczna, a
przepis szczególny nie stanowi inaczej, wierzyciel członka spółdzielni może
skierować egzekucję do wniesionych przez niego wkładów. W takim wypadku
roszczenie członka spółdzielni o zwrot wkładów lub ich równowartości staje się
wymagalne po upływie 6 miesięcy od dnia zajęcia wkładów.
4. W razie zajęcia przez wierzyciela członka spółdzielni wkładów niepieniężnych,
spółdzielni służy prawo pierwszeństwa ich nabycia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli są one wykorzystywane w działalności spółdzielni.
5. Wierzytelności spółdzielni w stosunku do członka spółdzielni z tytułu wniesienia
udziałów nie podlegają zajęciu na rzecz wierzycieli spółdzielni.
Art. 28.
1. Roszczenia o zwrot udziałów, wkładów albo ich równowartości oraz udziału w
nadwyżce bilansowej ulegają przedawnieniu z upływem 10lat.
2. Wierzytelności z tytułu przedawnionych roszczeń powiększają fundusz zasobowy.
3. Roszczenie o zwrot nieruchomości wniesionej tytułem wkładu nie ulega
przedawnieniu.
Rozdział 3
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
Art. 29.
1. Członkowi spółdzielni przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu
spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym. Statut określa zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania.
2. W wypadku wniesienia przez członka spółdzielni odwołania w postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy
niż12 miesięcy od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
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3. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie w statucie obowiązku wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego w sprawach, w których przysługuje droga sądowa. W wypadku zaskarżenia przez członka spółdzielni uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i wystąpienia na drogę sądową, postępowanie
wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
DZIAŁ IV
ORGANY SPÓŁDZIELNI
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 30.
1. Organami spółdzielni są:
1) walne zgromadzenie;
2) rada nadzorcza;
3) zarząd;
4) grupy członkowskie – w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest
zastępowane przez zebranie przedstawicieli.
2. Statut może przewidywać powołanie także innych organów spółdzielni w których skład wchodzą jej członkowie. W takim wypadku statut określa zakres
uprawnień tych organów oraz zasady wybierania i odwoływania ich członków.
3. Wybory do organów spółdzielni są dokonywane w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
4. Jeżeli członkowie organu spółdzielni są wybierani na określoną w statucie kadencję, ich mandaty wygasają w tym roku, w którym upływa kadencja, z chwilą
rozpoczęcia posiedzenia wyborczego organu uprawnionego do wyboru członków tego organu. Jeżeli takie posiedzenie nie zostanie zwołane w danym roku,
mandaty członków wygasają z dniem 31 grudnia tego roku.
Art. 31.
1. Organy spółdzielni mogą podejmować uchwały w obecności więcej niż połowy
uprawnionych do głosowania (kworum), chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że ustawa stanowi
inaczej.
3. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej do podjęcia uchwały uwzględnia
się tylko głosy oddane za uchwałą i przeciw uchwale, chyba że ustawa lub statut
stanowią inaczej.
4. Członek organu spółdzielni nie może brać udziału w głosowaniu w sprawie wyłącznie go dotyczącej. Osób tych nie uwzględnia się przy ustalaniu kworum.
5. Tryb zwoływania posiedzeń organów spółdzielni oraz podejmowania przez nie
uchwał określa statut lub wydane na jego podstawie regulaminy tych organów.
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Art. 32.
1. Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółdzielnię ustawa wymaga
uchwały walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.
2. Czynność prawna dokonana bez uchwały właściwego organu spółdzielni, wymaganej wyłącznie przez statut, jest ważna, jednakże nie wyklucza to odpowiedzialności osób dokonujących czynności za szkodę wyrządzoną spółdzielni.
Rozdział 2
Walne zgromadzenie
Art. 33.
1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.
2. Członek spółdzielni ma jeden głos bez względu na liczbę posiadanych udziałów.
Statut spółdzielni, której członkami mogą być wyłącznie osoby prawne, może
określać inną zasadę ustalania liczby głosów przysługujących członkom.
3. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście,
przez przedstawiciela ustawowego lub przez pełnomocnika, chyba że ustawa
stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w
walnym zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
4. Pełnomocnik może zastępować tylko jednego członka spółdzielni. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności na piśmie. Członek spółdzielni nie może być pełnomocnikiem innego członka tej spółdzielni.
5. Pracownik spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu.
6. Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu.
Uwaga BL: rozważyć połączenie ust. 5 i 6:
„Pracownik spółdzielni i członek zarządu spółdzielni nie mogą być
pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu”.
7. Członek spółdzielni ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej
lub pomocy eksperta. Osoba, z której pomocy korzysta członek, może być obecna na walnym zgromadzeniu bez prawa zabierania głosu.
8. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku spółdzielczego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
Art. 34.
1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej,
kulturalnej i oświatowej spółdzielni;
2) rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowychi rocznychsprawozdań z działalności spółdzielnioraz
podejmowanie uchwał co do wniosków w tych sprawach;
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Uwaga BL: rozważyć zastąpienie wyrazów „co do” wyrazem „dotyczących”.
3) udzielenie w głosowaniu tajnym absolutorium członkom rady nadzorczej i
członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
Uwaga BL: rozważyć zastąpienie wyrazu „udzielenie” wyrazem „udzielanie”.
4) rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu z lustracji oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
6) (8) określenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
7) (6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, zbycia lub oddania do korzystania przedsiębiorstwa
spółdzielni lub jego zorganizowanej części;
8) (7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
lub występowania z nich;
9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni lub likwidacji spółdzielni;
10)(skreślony)
11) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od
uchwał rady nadzorczej;
12)uchwalanie zmian statutu;
13)wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona
oraz do organów krajowego samorządu spółdzielczego.
2. Uchwała podjęta przez inny organ spółdzielni w sprawie należącej zgodnie z
ustawą do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia jest nieistniejąca.
3. Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.
Art. 35.
1. Statut może stanowić, że jeżeli liczba członków spółdzielni przekroczy 500, walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim
wypadku statut określa zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz
czas trwania przedstawicielstwa.
2. Do zebrania przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy ustawy i postanowienia statutu o walnym zgromadzeniu. Przedstawiciel może uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli tylko osobiście.
3. Zebranie przedstawicieli nie może się odbyć przed upływem 30 dni od dnia, na
który zostało zwołane zebranie ostatniej grupy członkowskiej.
4. O czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli zawiadamia się
wszystkich członków spółdzielni w sposób wskazany w statucie.
5. Członek spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w zebraniu
przedstawicieli bez prawa udziału w głosowaniu.
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Art. 36.
1. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku, w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:
1) rady nadzorczej;
2) przynajmniej 1/10, nie mniej jednak niż trzech członków, jeżeli tego uprawnienia nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.
3. W spółdzielni, w której walne zgromadzenie zostało zastąpione przez zebranie
przedstawicieli, zarząd zwołuje je także na żądanie:
1) 1/3 przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
2) grup członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków
spółdzielni.
4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być zgłoszone na piśmie z
podaniem celu jego zwołania. Zwołanie walnego zgromadzenia na żądanie
uprawnionych podmiotów powinno nastąpić w takim terminie, aby mogło się
ono odbyć w terminie 2 miesięcy od dnia wniesienia żądania.
Uwaga BL: rozważyć zastąpienie wyrazów „powinno nastąpić” wyrazem „następuje”.
5. Uprawnieni do żądania zwołania walnego zgromadzenia mogą także żądać zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Żądanie takie może być
zgłoszone najpóźniej na 21 dni przed terminem walnego zgromadzenia. Zarząd
niezwłocznie zamieszcza zgłoszoną sprawę w porządku obrad i ogłasza zmieniony porządek obrad członkom spółdzielni w sposób określony w statucie, a
także zawiadamia na piśmie o zmienionym porządku obrad osoby, których zawiadomienie jest wymagane.
6. Jeżeli zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia, zwołuje je rada nadzorcza, związek spółdzielczy, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni.Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Art. 37.
1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się w
sposób określony w statucie wszystkich członków spółdzielni,związek spółdzielczy, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
Statut określa termin zawiadomienia. W spółdzielni, w której walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli, zawiadamia się przedstawicieli na piśmie.
2. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały niezależnie od liczby obecnych
członków spółdzielni uprawnionych do głosowania, chyba że statut stanowi inaczej.
3. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad, podanym do wiadomości członków spółdzielni w sposób
określony w statucie. Jeżeli na walnym zgromadzeniu są obecni wszyscy członkowie spółdzielni, może ono za ich zgodą podejmować uchwały także w innych
sprawach nieobjętych porządkiem obrad.
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Art. 38.
1. Lista obecności zawierająca spis uczestników walnego zgromadzenia, w tym
przedstawicieli zastępujących członków, powinna być sporządzona niezwłocznie
po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego zgromadzenia.
Uwaga: BL proponuje rozważyć następujące brzmienie ust. 1:
„1. Listę obecności zawierającą spis uczestników walnego zgromadzenia, w tym
przedstawicieli zastępujących członków, sporządza się niezwłocznie po wyborze
przewodniczącego i wykłada podczas obrad tego zgromadzenia.”.
2. Przewodniczący walnego zgromadzenia oraz inne osoby wskazane w statucie
podpisują protokół obrad walnego zgromadzenia.
3. Zarząd przechowuje protokoły co najmniej przez 10 lat, chyba że odrębne przepisy przewidują inaczej.
Art. 39.
1. Uchwały walnego zgromadzenia obowiązują wszystkich członków spółdzielni
oraz wszystkie jej organy.
2. skreślony.
3. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
4. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu w drodze powództwa o jej uchylenie.
Art. 40.
1. Członek spółdzielni oraz zarząd może wytoczyć powództwo o ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały. Inna osoba może wytoczyć takie powództwo
tylko wtedy, gdy ma w tym interes prawny.
2. Członek spółdzielni oraz zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia. Jednakże w indywidualnej sprawie między spółdzielnią i jej członkiem prawo zaskarżenia uchwały przysługuje wyłącznie temu
członkowi, którego praw i obowiązków uchwała dotyczy.
3. Powództwo o uchylenie uchwały powinno być wniesione w terminie 6 tygodni
od dnia odbycia walnego zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek
spółdzielni nieobecny na walnym zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w terminie 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o
uchwale, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia odbycia
walnego zgromadzenia.
4. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka spółdzielni o uchwale,
termin sześciotygodniowy, o którym mowa w ust. 3, biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
5. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, jeżeli
utrzymanie uchwały walnego zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka
spółdzielni szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu tej uchwały
jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.
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6. Jeżeli zarząd wytacza powództwo, spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez radę nadzorczą, a w spółdzielni, w której nie powołuje się rady
nadzorczej – pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie. W wypadku
nieustanowienia pełnomocnika, sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia
kuratora dla spółdzielni.
Art. 41.
1. Sąd może orzec o nieważności uchwały albo ją uchylić, z powodu naruszenia
przepisów ustawy lub postanowień statutu dotyczących zwołania walnego
zgromadzenia lub podejmowania przez nie uchwał, gdy naruszenie to miało lub
mogło mieć wpływ na treść uchwały, chyba że uchwała jest nieistniejąca.
Uwaga: ust. 1 nie został przyjęty. Do ust. 1 eksperci zgłosili propozycję poprawki w brzmieniu:
„1. Sąd może ustalić nieważność uchwały z powodu naruszenia przepisów ustawy
dotyczących zwołania walnego zgromadzenia lub podejmowania przez nie
uchwał, gdy naruszenie to miało lub mogło mieć wpływ na treść uchwały.
1a. Sąd może uchylić uchwałę z powodu naruszenia postanowień statutu dotyczących zwoływania walnego zgromadzenia lub podejmowania przez nie uchwał,
gdy naruszenie to miało lub mogło mieć wpływ na treść uchwały.”.
Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki zgłoszonej przez ekspertów:
– w art. 39 ust. 2 dodać na końcu wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 41 ust. 1”,
– w art. 39 ust. 3 dodać na końcu wyrazy „ , z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2”
Uwaga: komisja przyjęła skreślenie ust. 2 w art. 39.
2. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające taką uchwałę ma moc prawną względem wszystkich
członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów, a także wszystkich osób, których praw i obowiązków uchwała dotyczy.
3. Zarząd zgłasza sądowi rejestrowemu, w terminie 7 dni, prawomocny wyrok sądu
ustalający nieistnienie albo nieważność uchwały bądź uchylający uchwałę.
Uwaga: ust. 3 nie został przyjęty. Poseł B. Budka zgłosił do ust. 3 poprawkę w
brzmieniu:
„3. Sąd przesyła sądowi rejestrowemu, w terminie 7 dni, prawomocny wyrok sądu
ustalający nieistnienie albo nieważność uchwały bądź uchylający uchwałę, jeżeli uchwała ta podlega zgłoszeniu sądowi rejestrowemu.”.
4. W wypadku gdy ważność czynności dokonanej przez spółdzielnię jest zależna od
uchwały walnego zgromadzenia, uchylenie takiej uchwały albo ustalenie jej
nieważności nie ma skutku wobec osób trzecich działających w dobrej wierze.
Rozdział 3
Rada nadzorcza
Art. 42.
Rada nadzorcza, zwana dalej „radą”, sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością
spółdzielni.
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Art. 43.
1. Rada składa się co najmniej z 3 członków spółdzielni wybranych zgodnie ze statutem przez walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli albo grupy członkowskie.

