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Wprowadzenie zachęt dla spółdzielczości rolnej jest jednym z projektów strategicznych
wskazanych do realizacji w ramach „Polskiego Ładu”.

Planowane jest opracowanie systemu zachęt dla spółdzielczości rolnej w różnych obszarach
– od energetyki, przez ochronę środowiska, prawo budowlane, po kolejne zachęty w postaci
ulg podatkowych.

Realizacja tej inicjatywy powinna spowodować zwiększenie efektywności działania
spółdzielni w sektorze rolnym, jak również zwiększenie zainteresowania tworzeniem
spółdzielni w sektorze rolnym.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tej inicjatywy jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

Projekt wskazany do realizacji 
w ramach programu „Polski Ład”.



Zarządzeniem nr 73 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r.
powołany został Zespół do spraw opracowania propozycji regulacji prawnych 
dotyczących zachęt dla spółdzielczości rolnej. Do zadań zespołu należy:

- dokonanie analizy obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności 
spółdzielni rolnych;

- wyselekcjonowanie zagadnień i obszarów tematycznych wymagających zmian z 
uwzględnieniem wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy;

- przygotowanie propozycji zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie 
funkcjonowania spółdzielni rolnych na rynku. 

Zespół



Przewodniczący zespołu przedstawi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie 
z realizacji zadań zespołu do dnia 30 czerwca 2022 r.
Sprawozdanie winno zawierać:
1) opis zagadnień wymagających zmian; 
2) wskazanie rekomendowanych rozwiązań prawnych, a w przypadku rozwiązań 
wariantowych – uzasadnienie każdego z nich.

Sprawozdanie



1) dokonywanie oceny pracy rady nadzorczej (czyli przyjęcie albo odrzucenie przez walne
zgromadzenie jej sprawozdania) i udzielania absolutorium członkom zarządu tylko w
głosowaniu tajnym;

2) dostęp członków spółdzielni do udziału w posiedzeniach rady nadzorczej po ich
zaproszeniu przez te organy z głosem doradczym; ewentualnie zawsze, bez względu na
temat obrad, bez konieczności zaproszenia przez RN, ale bez prawa głosu;

3) umożliwienie członkom spółdzielni udziału w posiedzeniach rady nadzorczej on – line
(śledzenie posiedzeń) - alternatywa do pkt 2;

4) wprowadzenie przepisów dot. kadencyjności członków rady nadzorczej wzorem
istniejących obecnie rozwiązań w spółdzielczości mieszkaniowej (zgodnie z art. 82 ust. 3 i
4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – rozwiązanie funkcjonuje od 31 lipca 2007 r.
- nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje rady
nadzorczej i kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata);

Propozycje - Prawo spółdzielcze:



5) obowiązek rejestracji obrazu i dźwięku z posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, zebrań
rejonowych, walnego zgromadzenia (podobne rozwiązania dotyczą np. sesji rady
gminy);

6) podejmowanie przez walne zgromadzenie uchwał zwykłą większością głosów, oddanych
przez wszystkich uprawnionych do głosowania uczestniczących w obradach walnego
zgromadzenia, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;

7) umożliwienie walnemu zgromadzeniu spółdzielni wyboru innego związku rewizyjnego,
niż ten w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowej Rady Spółdzielczej, do
przeprowadzenia badania lustracyjnego (na wzór propozycji dotyczących spółdzielni
mieszkaniowych, zawartych w obecnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o
własności lokali – UB2; obecnie projekt został skierowany do rozpatrzenia przez Stały
Komitet Rady Ministrów)

Propozycje - Prawo spółdzielcze:



Propozycje zmiany regulacji dotyczących spółdzielni rolników (podmiotów tworzonych w
oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników):

1) rozszerzenie zakresu stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz z podatku
CIT dot. dochodów, które pochodzą ze sprzedaży produktów rolnych lub ryb,
wyprodukowanych przez członków, również na te spółdzielnie rolników, które spełniają
definicję małego i średniego przedsiębiorstwa (obecnie ze zwolnienia korzystają tylko te
spółdzielnie rolników, które spełniają definicję mikroprzedsiębiorstwa);

2) rozszerzenie zakresu stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości również do
budynków i budowli które są w posiadaniu spółdzielni rolników (aktualnie zwolnienia te
obejmują budynki, budowle i grunty, które stanowią własność spółdzielni rolników lub
są w jej wieczystym użytkowaniu);

3) rozszerzenie fakultatywnej działalności spółdzielni rolników o działalność w zakresie
energii odnawialnej (spółdzielnia rolników, zgodnie z przepisami o OZE, może zostać
uznana za spółdzielnię energetyczną)

Propozycje – Spółdzielnie rolników:



Dziękujemy za uwagę
i zapraszamy do dyskusji


