
SPÓŁDZIELNIA 

 

Spółdzielnie działają na podstawie Ustawy Prawo Spółdzielcze   dnia 16 września 1982 roku (Dz.U. 

1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.) 

 

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie 

osobowym  i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną 

działalność gospodarczą. Spółdzielnie mogą również prowadzić działalność społeczną i oświatowo-

kulturalną na rzecz swoich członków i środowiska. 

 

Spółdzielnia może działać niemal w każdej dziedzinie, jeżeli tylko skupia grupę osób – swoich 

członków o stosunkowo jednorodnych i wspólnych potrzebach. 

Spółdzielnia nie jest stowarzyszeniem kapitału, lecz stowarzyszeniem ludzi.  

Spółdzielnia podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców 

prowadzonym przez właściwy dla jej siedziby Sąd Rejestrowy. Z chwilą wpisu do KRS uzyskuje 

osobowość prawną.  

Spółdzielnię można powołać na czas nieoznaczony bądź określony. 

 

Członkowie spółdzielni 

 

Członkami spółdzielni mogą być osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych, spełniające 

wymagania statutu. 

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby 

fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. 

W przypadku tworzenia spółdzielni przez osoby fizyczne i osoby prawne minimalna ilość członków 

wynosi dziesięć. 

Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o 

podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej 

wyłącznie w celu organizowania się: 

– w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach 

producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw  

– we wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje 

producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji 

rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego  

 mogą założyć spółdzielnię, której liczba założycieli nie może być mniejsza od pięciu. 

 

Spółdzielnia ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy kto wyrazi chęć przystąpienia do niej, a 

spełnia wymagania statutu, powinien zostać przyjęty. Liczba członków spółdzielni  nie jest 

ograniczana. Może w trakcie jej funkcjonowania się powiększać. Zmiana stanu osobowego spółdzielni 

nie wymaga zgłoszenia do organów rejestrowych. 

 

Członkowie założyciele stają się członkami spółdzielni z chwilą przyjęcia statutu. 

Członkostwo w istniejącej spółdzielni przyznawane jest na podstawie deklaracji o chęci przystąpienia 

do spółdzielni. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu 

lub osób do tego przez zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca 

od złożenia deklaracji. 



Prawa i obowiązki członka 

Prawo spółdzielcze określa prawa i obowiązki członków spółdzielni. Osoba należąca do spółdzielni ma 

prawo do: 

– uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej, 

– wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni, 

– otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, 

protokołami ich obrad, lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi 

przez spółdzielnię z osobami trzecimi, 

– żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności, 

– udziału w nadwyżce bilansowej, 

– do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. 

Członek spółdzielni ma obowiązek: 

– zadeklarować jeden udział (jeśli statut nie zobowiązuje do deklarowania większej liczby 

udziałów), 

– wnieść wpisowe oraz zadeklarowane udziały, 

– uczestniczyć w pokrywaniu strat spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów. 

 

Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Powinien je złożyć w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez 

wykluczenie albo wykreślenie członka. Może to nastąpić, jeśli z winy umyślnej członka lub z powodu 

rażącego jego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami 

statutu lub dobrymi obyczajami. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać rada nadzorcza albo 

walne zgromadzenie. 

Wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. W głosowaniu tajnym następuje też odwołanie członka. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, 

przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni 

uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 

 

Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.  Powinien je złożyć w formie pisemnej, 

pod rygorem nieważności.  

 

Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez:  

– wykluczenie  

– wykreślenie  

Może to nastąpić, jeśli z winy umyślnej członka lub z powodu rażącego jego niedbalstwa dalsze 

pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. 

Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać rada nadzorcza albo walne zgromadzenie. 

 

Wybory do organów spółdzielni dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby 

kandydatów. W głosowaniu tajnym następuje też odwołanie członka. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, 

przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni 

uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 

 

 

 

 

 



Statut spółdzielni 

 

Utworzenie spółdzielni wymaga uchwalenia statutu przez członków-założycieli . 

Statut spółdzielni jest szczególnym rodzajem umowy, określającej ustrój wewnętrzny spółdzielni.  

Statut spółdzielni powinien określać:  

• oznaczenie nazwy z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy" i podaniem jej siedziby,  

• przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony,  

• wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest 

zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie, 

jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną 

granicę,  

• prawa i obowiązki członków,  

• zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślenia i wykluczania 

członków,  

• zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał, 

• zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni,  

• zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni. 

 

Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy ustawy 

„Prawo spółdzielcze” oraz może zawierać inne postanowienia. Ustawa w wielu przypadkach 

unormowanie pewnych kwestii pozostawia samodzielnemu ich rozwiązaniu w statucie spółdzielni. 

Założyciele spółdzielni zobowiązani są samodzielnie określić normy statutowe odnoszące się do 

kwestii, które ustawodawca nakazał do unormowania w statucie. Brak tych norm statutowych może 

być powodem odmowy rejestracji statutu. 

 

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej większością 

2/3 głosów. 

Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia 

do sądu rejestrowego. 

 

Organy spółdzielni 

 

 Obowiązkowymi organami statutowymi spółdzielni są:  

– Walne Zgromadzenie Członków 

– Zarząd 

– Rada Nadzorcza  

Wyjątek stanowią spółdzielnie, w których liczba członków nie przekracza 10 osób – wówczas decyzja 

o powołaniu Rady nadzorczej należy do członków. 

 

W spółdzielni mogą być kreowane także inne organy,  posiadające statutowo określony zakres 

uczestnictwa w procesie zarządzania.  

 

 

 

 

 

 

 



Walne Zgromadzenie Członków 

 

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w spółdzielni. 

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały dotyczące funkcjonowania spółdzielni, uchwala plany 

wieloletnie i budżet spółdzielni.  

Walne Zgromadzenie powołuje też Radę Nadzorczą, która jest organem nadzorczym, może 

powoływać Zarząd. 

 

Jest jedyną władzą w Spółdzielni, która może wprowadzać zmiany do statutu (ilością co najmniej 2/3 

głosów) i regulaminów wewnątrz spółdzielczych.  

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.  

Osoby prawne będące członkami spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez 

ustanowionego pełnomocnika, który może reprezentować tylko jednego członka. 

Spółdzielnią zarządzają , poprzez podejmowanie uchwał,  demokratycznie wszyscy członkowie na 

zasadzie:  1 członek – 1 głos 

Statut spółdzielni, której członkami są wyłącznie osoby prawne, może określać inna zasadę ustalania 

liczby głosów przysługujących członkom. 

 

  Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

– uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz aktywności społecznej i 

kulturalnej; 

– rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych 

oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych 

sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu; 

– rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z 

działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie; 

– podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub 

sposobu pokrycia strat; 

– podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej 

jednostki organizacyjnej; 

– podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz 

występowania z nich; 

– oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć; 

– podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji 

spółdzielni; 

– rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady; 

– uchwalanie zmian statutu; 

– podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz 

upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie; 

– wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. 

Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał 

również w innych sprawach. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków oraz wszystkie organy, chyba że 

uchwała jest sprzeczna z ustawą. Wówczas nie jest ważna. 

 

 

 

 



Rada Nadzorcza 

 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

W skład Rady Nadzorczej mogą wchodzić wyłącznie członkowie spółdzielni w liczbie co najmniej 

trzech. 

Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna do Rady może być wybrana osoba spoza spółdzielni, 

wskazana przez tę osobę prawną. 

 

Do zakresu działania Rady należy: 

– uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej; 

– nadzór i kontrola działalności spółdzielni przez badanie okresowych sprawozdań oraz 

sprawozdań finansowych, 

– okresowa ocena wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem przestrzegania praw członków, 

– przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów 

spółdzielni i jej członków, 

– podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub 

innej jednostki organizacyjnej, 

– podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz 

występowania z nich, 

– zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni, 

– rozpatrywanie skarg na działalność zarządu, 

– składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i 

ocenę sprawozdań finansowych, 

– podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a 

członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz 

reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach. 

 

Zarząd 

 

Zarząd kieruje bieżącą działalnością i reprezentuje spółdzielnię na zewnątrz. Podejmuje też decyzje, 

które nie są w ustawie lub statucie zastrzeżone dla innych organów. 

Skład i liczbę członków Zarządu określa statut. W skład Zarządu mogą być wybrani  zarówno 

członkowie spółdzielni jak i osoby spoza niej. Spółdzielnie, których członkami są wyłącznie osoby 

prawne, wybierają zarząd spośród kandydatów będących osobami fizycznymi wskazanymi przez te 

osoby. 

 

Oświadczenia woli składają za spółdzielnię dwaj członkowie zarządu lub jeden z nich i pełnomocnik. 

W spółdzielniach o zarządzie jednoosobowym oświadczenie woli mogą składać również dwaj 

pełnomocnicy. Oświadczenia składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni osoby upoważnione 

zamieszczają swoje podpisy. 

Zarząd może udzielić jednemu z członków zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania 

czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą spółdzielni lub jej 

wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania 

czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

Obowiązkiem zarządu jest wydanie każdemu członkowi - na jego żądanie - odpisu obowiązującego 

statutu oraz umożliwienie poznania regulaminu wydanego na podstawie statutu. 



Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady 

nie mogą brać udziału w głosowaniu, które ich dotyczy. 

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej 

wobec spółdzielni. 

 

Finanse spółdzielni 

 

Przystępując do spółdzielni członek obowiązany jest wpłacić wpisowe i zadeklarować w niej co 

najmniej jeden udział. 

Decyzja o wysokości wpisowego i udziałów należy do członków spółdzielni. 

W odróżnieniu od spółki prawa handlowego członkowie zakładający spółdzielnię nie muszą 

dysponować żadnym określonym przez prawo minimalnym kapitałem założycielskim. 

 

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.  

Oznacza to, że tylko członkowie mają prawo decydować o rozporządzaniu tym majątkiem, a w 

przypadku likwidacji spółdzielni nikt inny nie ma prawa do tego majątku. 

Prawo do majątku spółdzielni jest proporcjonalne do wysokości posiadanych udziałów. 

 

Zasadniczymi funduszami tworzonymi w spółdzielni są: 

• Fundusz udziałowy – powstaje z wpłat udziałów członkowskich. W razie likwidacji spółdzielni 

bądź ustania członkostwa podlega zwrotowi byłemu członkowi, chyba że został przeznaczony 

na pokrycie strat spółdzielni. 

• Fundusz zasobowy – powstaje z wpisowego, części nadwyżki bilansowej i z innych źródeł. Jest 

niepodzielny i bezzwrotny. 

• Fundusz wkładów  - powstaje z wkładów wniesionych przez członków spółdzielni . Podlega 

zwrotowi i  nie uczestniczy w pokrywaniu strat spółdzielni. 

Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. 

Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów. 

  

Zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe stanowi 

nadwyżkę bilansową. Podlega ona podziałowi na podstawie uchwały podejmowanej na corocznym 

Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.  

Co najmniej 5 proc. nadwyżki bilansowej należy przeznaczyć na zwiększenie funduszu zasobowego, 

jeżeli nie osiąga on wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych. Pozostałą część można 

przeznaczyć na inne określone w uchwale cele oraz podzielić między członków spółdzielni. 

 

Lustracja 

 

Każda spółdzielnia podlega lustracji. Lustracja to badanie legalności, gospodarności i rzetelności 

działań prowadzonych przez spółdzielnię. Lustrację należy przeprowadzić raz na trzy lata. W każdym 

momencie o przeprowadzenie lustracji może wystąpić Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza lub co 

najmniej 1/5 członków spółdzielni. 

 

 

 

 

 

 



Rejestracja spółdzielni w KRS 

 

Po przyjęciu statutu i wybraniu organów Spółdzielni należy złożyć we właściwym ze względu na 

siedzibę spółdzielni sądzie rejestrowym wniosek o wpis spółdzielni do KRS.  

Wypełnia się wówczas formularz KRS-W5.  

Obowiązkowymi załącznikami są:  

– KRS-WM - dotyczy przedmiotu działalności  

– KRS-WK - dotyczy składu zarządu, organu kontroli oraz sposobu reprezentacji 

Wniosek o rejestrację spółdzielni powinien być podpisany przez wszystkich członków Zarządu.  

Poza nim i załącznikami do zarejestrowania spółdzielni niezbędne jest również złożenie: 

– statutu spółdzielni, 

– protokołów wyboru jej organów,  

– wzorów podpisów członków zarządu uprawnionych do reprezentowania spółdzielni, 

poświadczonych przez notariusza lub uwierzytelnionych przez uprawnionego pracownika 

sądu rejestrowego. 

 

Koszty rejestracji Spółdzielni, podobnie jak spółki z o.o., przy składaniu wniosku wynoszą: 

- 1000 zł opłaty sądowej, 

- 500 zł opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 


