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„Zamysł rozszerzenia katalogu „założycieli spółdzielni socjalnych” 

w kontekście procesu rozwoju tych podmiotów na rynku pracy jest cenny.”

Stanowisko Rządu w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych, 

(1)16 marca 2009 roku

Zamiast wstępu – krótkie wyjaśnienia

Koncepcję zakładania spółdzielni socjalnych stworzono w polskim 

systemie prawnym w 2004 roku, kiedy to do ustawy Prawo spółdzielcze 

wprowadzono pojęcie spółdzielni socjalnej jako rodzaju spółdzielni pracy. Od tego 

czasu ruch spółdzielczości socjalnej rozwija się i – na podstawie doświadczeń oraz 

zmian w prawie – w swoich ramach tworzy nowe rozwiązania oraz instytucje. I tak 

w roku 2006 została przyjęta ustawa o spółdzielniach socjalnych, porządkując 

prawne aspekty funkcjonowania tych podmiotów. Kolejnym bardzo ważnym 

krokiem było stworzenie w 2009 roku prawnych możliwości zakładania oraz przy-

stępowania do spółdzielni socjalnych przez jednostki samorządu terytorialnego, 

organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne. Jak czytamy w uzasad-

nieniu projektu ustawy o zmiany ustawy z dnia 29 maja 2008 roku: „należy 

umożliwić osobom prawnym zakładanie spółdzielni. W wielu przypadkach 

posiadany przez nie potencjał może być bezcenny. Jest rzeczą oczywistą, iż spół-

dzielnie zakładane przez osoby prawne jako główny cel mogłyby postawić sobie 

realizację zadań społecznych i oświatowo-kulturalnych, a także działalność 

społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, o której mowa w przepisach 

o działalności pożytku publicznego. Ta zmiana ma szczególne znaczenie – i wynika 

zarówno z dotychczasowych doświadczeń programu EQUAL, jak i z doświadczeń 

międzynarodowych. Często bowiem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

nie są w stanie samodzielnie zainicjować powołanie spółdzielni socjalnej. 
(2)Impulsem może być inicjatywa osób prawnych.”

 Po kilku latach doświadczeń oraz pracy nad powoływaniem oraz rozwojem 

spółdzielni socjalnych, których członkami są jednostki samorządu terytorialnego, 

1) Stanowisko Rządu do druku sejmowego nr 1136, Sejm VI kadencji, 

2) Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, druk sejmowy 1136, Sejm VI kadencji.
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organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby prawne, należy uznać, że koncepcja 

ta przyjęła się i sprawdza się w coraz większej ilości obszarów walki z wykluczeniem 

społecznym. Podmioty takie najczęściej zakładają jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym w szczególności gminy, upatrując w tym szansy na realną 

walkę z bezrobociem na własnym terenie. Gminy z kolei – będąc inicjatorami tych 

przedsięwzięć – zapraszają do współpracy często powiaty, lokalne stowarzyszenia 

czy fundacje, tak, aby rozszerzyć krąg osób wspólnie w tym obszarze działających. 

Zdarza się też często, że spółdzielnię socjalną powołują dwie lub więcej organizacji 

pozarządowych, gdzie spółdzielnia jest w tym wypadku niejako przedłużeniem 

działań statutowych organizacje. Wreszcie – najmniej liczną grupą – są spółdziel-

nie socjalne tworzone przez kościelne osoby prawne. 

Autor obiecał – zamiast wstępu – wyjaśnienia. Oto one:

1.  W powszechnym użyciu funkcjonuje sformułowanie „spółdzielnia 

socjalna osób prawnych”. Często można się z nim spotkać, także w dokumentach 

oficjalnych. Zdaje się, że nie jest to sformułowanie zbyt fortunne, z dwóch 

względów. Z jednej strony – „spółdzielnia osób prawnych” funkcjonuje już jako 

osobny podmiot prawa spółdzielczego, gdzie spółdzielnie taką mogą utworzyć 
(3)przynajmniej trzy (niezależnie jakiego typu) osoby prawne.  Z drugiej strony – 

„spółdzielnia socjalna osób prawnych” nie oddaje do końca wszystkich możliwości 

tworzenia oraz funkcjonowania spółdzielni socjalnych zakładanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby 

prawne. Zdarzyć się bowiem może, że organizacja pozarządowa, która nie posiada 
(4)osobowości prawnej (a więc stowarzyszenie zwykłe, tak zwane nierejestrowe ), 

zostanie członkiem założycielem lub członkiem spółdzielni socjalnej. Na gruncie 

obecnych przepisów jest to możliwe. Z tego też względu w niniejszym opraco-

waniu proponuje się sformułowanie: spółdzielnia socjalna tworzona przez 

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe lub kościelne osoby 

prawne; ewentualnie: spółdzielnia socjalna tworzona przez osoby prawne, 

ze względów czysto praktycznych. 

3) Art. 15 § 5 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze.

4) Rozdziała 6 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.
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2. Nie jest rolą tego krótkiego poradnika dokonywać wykładni ani 

komentarza ustawy o spółdzielniach socjalnych. Komentarz taki zresztą już 

istnieje. Celem niniejszego opracowania jest praktyczne ukazanie aspektów 

tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych, których członkami są jednostki 

samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy kościelne osoby prawne. 

Stąd też przy niektórych zapisach pozwolono sobie na umieszczenie komentarza 

i praktycznych wskazówek. Należy przy tym mieć na uwadze, że doświadczenia 

tutaj zebrane wiążą się przede wszystkim z tworzeniem i rozwojem spółdzielni 

socjalnych z terenu Wielkopolski oraz Kujaw i Pomorza. Stąd – zwłaszcza w odnie-

sieniu do dokumentacji kierowanej do sądów – mogą pojawiać się drobne różnice 

w różnych regionach kraju. Marzeniem autora jest, by powstała wreszcie spójna  

praktyka w tym obszarze. Niestety – ze względu na ograniczenia techniczne – nie 

wszystkie zagadnienia związane ze spółdzielnią socjalną zostały poruszone (za co 

autor serdecznie czytelników przeprasza). Pewne też są tylko przyczynkiem do 

dyskusji. Po więcej informacji zaprasza autor do lokalnych ośrodków wsparcia 

ekonomii społecznej, Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Socjalnych (h�p://ozrss.pl/) oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych  

(h�p://spoldzielnie.org).



- 4 -

ROZDZIAŁ I

KTO I NA JAKICH ZASADACH MOŻE ZAŁOŻYĆ 

SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ TWORZONĄ PRZEZ OSOBY 

PRAWNE?

Jak już wspomniano, ustawodawca – nowelizując ustawę o spółdzielniach 

socjalnych – w 2009 roku dopuścił możliwość tworzenia spółdzielni także przez 

jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe czy kościelne osoby 

prawne. 

Art. 4 ustawy o spółdzielniach socjalnych wskazuje, kto może założyć 

spółdzielnię socjalną. Przede wszystkim są to osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym (art. 4 ust. 1 pkt 1 – 3), które posiadają pełną zdolność do czynności 

prawnych, a także inne osoby fizyczne, przy czym ich liczba nie może być większa 

niż 50% liczby członków założycieli. Ponadto spółdzielnię socjalną założyć mogą 

trzy rodzaje podmiotów prawnych:

1. Organizacje pozarządowe – w rozumieniu przepisów o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o spółdzielniach socjalnych);

2. Jednostki samorządu terytorialnego (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o spółdzielniach socjalnych);

3. Kościelne osoby prawne (art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych).

Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być niższa niż dwa 

w przypadku osób prawnych, z tym że ustawa o spółdzielniach socjalnych nie 

określa jaki ma być skład osób prawnych tworzących spółdzielnię. Osoby takie 

same mogą swobodnie kształtować listę członków spółdzielni.[z1]

[z1] Wskazówka: Każda spółdzielnia powinna przygotować oraz 

przechowywać rejestr członków spółdzielni, bowiem zgodnie z Zarząd 

spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz 

miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami 

prawnymi ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych 
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Często można spotykać się z pytaniem, czy możliwe jest tworzenie spółdzielni 

socjalnej od początku (tj. już na etapie rejestracji) składającej się jednocześnie 

i z osób fizycznych i z osób prawnych. Zdaje się, że nie jest to podejście prawi-

dłowe, ponieważ ustawa o spółdzielniach socjalnych w art. 5 ust. 1 wskazuje dwa 

przypadki, dwie możliwości – osobne – składu członkowskiego spółdzielni 

socjalnej.

Kto w imieniu osoby prawnej podejmuje decyzję (uchwałę) o powołaniu 

spółdzielni socjalnej?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 4 do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do 

Krajowego Rejestru Sądowego załącza się uchwałę organu stanowiącego jednostki 

samorządu terytorialnego, kościelnej osoby prawnej lub organizacji pozarządowej 

o powołaniu spółdzielni socjalnej, w przypadku gdy organem założycielskim jest 

organizacja pozarządowa, kościelna osoba prawna lub jednostka samorządu 

terytorialnego. 

Często pada pytanie: na jakiej podstawie prawnej – oprócz ustawy 

o spółdzielniach socjalnych – i w jaki sposób można to zrobić?

1. Organizacje pozarządowe – tutaj sprawa nie jest skomplikowana. W przypadku 

stowarzyszeń czyni to Walne Zgromadzenie (Zebranie) Członków na podstawie 

Statutu stowarzyszenia, w przypadku fundacji – organ do tego powołany, np. 

Zarząd, jeśli w fundacji nie ma organu kontrolnego (np. Rady Fundacji) czy też 

właśnie Rada Fundacji, pod warunkiem, że uprawnienia te wynikają ze Statutu 

fundacji. 

Ważną kwes�ą jest, czy w Statucie organizacji konieczne jest posiadanie:

a) W celach: zapisu o reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym (a więc zgodnych z art. 2 ust. 2 ustawy o 

spółdzielniach socjalnych)? 

udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady 

niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę 

wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w 

statucie. Członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka spółdzielni ma 

prawo przeglądać rejestr.
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Nie ma takiej potrzeby – do tej pory nie było konieczności dodatkowego 

udowadniania, że organizacja pozarządowa zajmuje się tymi obszarami. 

Nie ma zatem potrzeby zmiany statutu po to, by powołać spółdzielnię 

socjalną. Stosunek łączący członka (osobę prawną) ze spółdzielnią 

socjalną to stosunek cywilnoprawny, a dodatkowo możliwość tworzenia 

spółdzielni przez wszystkie organizacje pozarządowe został wprost 

zapisany w ustawie o spółdzielniach socjalnych;

b) W sposobie realizacji celów: zapisu o realizacji celów poprzez bycie 

członkiem spółdzielni socjalnej?

Podobnie jak powyżej – nie ma takiej potrzeby.

Jednakże sporo organizacji przez utworzeniem czy przystąpieniem do spółdzielni 

socjalnej zmienia zapisy statutowe, tak, by i organ nadzoru i członkowie 

organizacji mieli świadomość, że stowarzyszenie czy fundacja będą członkiem 

spółdzielni socjalnej.

 Poniżej przykład uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 

sprawie powołania spółdzielni socjalnej. Analogiczną uchwałę podejmuje Rada 

Fundacji, itd.

 

Uchwała nr …………..

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia …………………….

z dnia …………………. 

w sprawie założenia spółdzielni socjalnej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia …………………… 

w dniu ……………………….. roku w ………………………, 

na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 

roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651 ze zm.) uchwala, 

co następuje: 

§ 1

 Zakłada się Spółdzielnię Socjalną pod nazwą Spółdzielnia Socjalna 

„…………………………….”  z siedzibą  w …………………………..[z2]

[z2] Wskazówka: Należy wskazać nazwę oraz siedzibę planowanej spółdzielni. 

Nie wskazuje się tutaj dokładnego adresu, tylko miejscowość.
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§ 2

Stowarzyszenie obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1 ……………………………. 

udziałów członkowskich o łącznej wartości  …………………………..zł oraz wpłaci 

wpisowe w wysokości ………………………………..zł.[z3]

§ 3

Członkami założycielami Spółdzielni Socjalnej „…………….” są:

1. Stowarzyszenie …………………………

2. …………………………………………………. 

3. …………………………………………………. itd.[z4]

§ 4

Przyjmuje się projekt Statutu Spółdzielni Socjalnej „………………………”, który 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. [z5]

§ 5

Powołuje się pełnomocnika/ów w osobie Pana/i ……………………………………... 

(oraz ……………………………..) do reprezentacji Stowarzyszenia …………………………. 

na Zebraniu Członków Założycieli powołującym, wraz z …………………….………… 

i z………………………………………. Spółdzielnię Socjalną „……………………………..”, 

uchwalającym jej statut oraz powołującym Zarząd Spółdzielni Socjalnej.

[z3] Wskazówka: Należy pamiętać, że każdy członek spółdzielni ma obowiązek 

zadeklarować przynajmniej jeden udział, można zadeklarować przy tym 

większą ilość udziałów, które będziemy zobowiązani wpłacić.  Statut 

spółdzielni może przewidywać limit ilości zadeklarowanych i wpłaconych 

udziałów (np. 20). Udział koniecznie powinien być zadeklarowany w pieniądzu, 

tj. nie może to być np. samochód, nieruchomość czy maszyny.

[z4] Wskazówka: Tutaj wskazujemy naszych współtowarzyszy w przygodzie 

ze spółdzielnią.

[z5] Wskazówka: Projekt statutu powinien stanowić załącznik do niniejszej 

uchwały. Co ważne: jest to tylko zarys statutu: na kolejnym etapie tworzenia 

spółdzielni, a więc podczas Zebrania Członków Założycieli, można ten statut 

swobodnie modyfikować i zmieniać. Póki co jest to tylko wskazanie, że 

organizacja zapoznała się z głównymi celami oraz sposobami działania 

spółdzielni.

Bardzo ważny punkt, o którym organizacje często zapominają. Należy wskazać 

osobę lub osoby, która będzie reprezentowała organizację na Zebraniu 

Członków Założycieli. W przeciwnym wypadku – jeżeli nie wskażemy 

pełnomocnika/pełnomocników, to Zarząd organizacji będzie – zgodnie ze 

sposobem reprezentacji organizacji pozarządowej, będzie musiał brać udział w 
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§ 6

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący/a Walnego Zebrania� � Sekretarz Walnego Zebrania

WAŻNE:

Mimo, że pełnomocnik zostaje wskazany w uchwale Walnego Zebrania, niektóre 

Sądy rejestrowe wymagają dodatkowo potwierdzenia tego pełnomocnictwa 

przez osoby zarządzające organizacją, zgodnie z zasadą, iż oświadczenia woli w 

imieniu organizacji (najczęściej) składa Zarząd (w różnych konfiguracjach, np. 

prezes jednoosobowo, itd.). Stąd poniżej wzór standardowego pełnomocnictwa 

dołączanego do dokumentów rejestrowych w Sądzie:

Miejscowość, data …………

PEŁNOMOCNICTWO [z7]

Ja, niżej podpisany/a, 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „………………………..” w …………………………………

Zamieszkały/a w …………….., ul. …………...., syn/córka………………………...…………, 

nr PESEL ………………………………………………

oraz, niżej podpisany/a,

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „………………………….” w ………………………….

Zamieszkały/a w …………….., ul. …………...., syn/córka………………………....…………, 

nr PESEL…………………………………………………

Działając w imieniu Stowarzyszenia „………………………” 

z siedzibą w…………………….., Ul.…………………..., , 

zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr…………………….., 

[z7] Wskazówka: Sposób reprezentacji winien zgodny być ze statutem i zapisem 

w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zebraniu Członków Założycieli. 

Zapis ten (o wskazaniu pełnomocnika) można w tej uchwale poszerzyć  - 

można w niej od razu (jeżeli tego chcemy), wskazać osobę, która w imieniu 

organizacji będzie stale reprezentowała podmiot w spółdzielni. 
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nr REGON ………………………………, nr NIP – ………………………………

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia „……………………………..”,

W związku z Uchwałą nr …………………….….Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „………………………” z dnia ………… ………,

Upoważniamy niniejszym PANIĄ/A ,

Zamieszkałą/ego w ………………….…., ul. …………………..….., 

nr PESEL …………………………………

do reprezentacji Stowarzyszenia „……………………………….” na Zebraniu Członków 

Założycieli powołującym, wraz z……………………………., Spółdzielnię Socjalną 

„……………….”, uchwalającym jej statut oraz powołującym Zarząd Spółdzielni 

Socjalnej.

_____________________

2. Kościelne osoby prawne – w tym przypadku decyzję o utworzeniu (wraz 

z innymi podmiotami) podejmuje właściwy organ kościelnej osoby prawnej, np. 

dzieje się to dekretem właściwego biskupa (w przypadku spółdzielni tworzonej 

przez diecezję) czy właściwej Rady Kościoła. Kwes�e te regulują szczegółowo 

zapisy wewnętrzne kościołów i związków wyznaniowych.

3. Jednostki samorządu terytorialnego – jak już wspomniano, obecnie jest to 

największa grupa podmiotów prawnych tworzących spółdzielnie socjalne.

Gmina - Zgodnie z art. 18 pkt. 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym 

uchwałę o utworzeniu lub przystąpieniu do spółdzielni socjalnej podejmuje 

rada gminy i jest to jej wyłączna właściwość. W uchwale takiej należy ponadto 

przyjąć projekt statutu spółdzielni socjalnej oraz można wskazać pełno-

mocnika/pełnomocników, którzy w imieniu gminy wezmą udział w Zebraniu 

Członków Założycieli powołującym spółdzielnię socjalną (to znaczy wskazujemy, 

komu powierza się wykonanie uchwały). Uchwała taka winna też zawierać 

uzasadnienie. 

Powiat – Zgodnie z art. 12 pkt. 8 f ustawy o samorządzie powiatowym 

uchwałę o utworzeniu lub przystąpieniu do spółdzielni socjalnej podejmuje rada 

powiatu i jest to jej wyłączna właściwość. W uchwale takiej należy ponadto 
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przyjąć projekt statutu spółdzielni socjalnej oraz można wskazać pełno-

mocnika/pełnomocników, którzy w imieniu powiatu wezmą udział w Zebraniu 

Członków Założycieli powołującym spółdzielnię socjalną (to znaczy wskazujemy, 

komu powierza się wykonanie uchwały). Uchwała taka winna też zawierać 

uzasadnienie. 

Województwo – Zgodnie z art. 18 pkt. 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie województwa uchwałę o utworzeniu lub przystąpieniu 

do spółdzielni socjalnej podejmuje sejmik województwa i jest to jego wyłączna 

właściwość. W uchwale takiej należy ponadto przyjąć projekt statutu spółdzielni 

socjalnej oraz można wskazać pełnomocnika/pełnomocników, którzy w imieniu 

województwa wezmą udział w Zebraniu Członków Założycieli powołującym 

spółdzielnię socjalną (to znaczy wskazujemy, komu powierza się wykonanie 

uchwały). Uchwała taka winna też zawierać uzasadnienie. 

Co ważne – istnieją pewne ograniczenia związane z powoływaniem 

spółdzielni socjalnych przez województwo. 

Otóż art. 13 ustawy o samorządzie województwa wskazuje, iż spółdzielnie 

mogą być tworzone przez samorząd województwa tylko w sferze użyteczności 

publicznej (ust. 1 W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także 

może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.). 

Zakres działań o użyteczności publicznej wskazany został w ustawie 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Celem tych działań jest  

w szczególności bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności 

w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2 ustawy).

Wskazać należy, iż w doktrynie wskazuje się na następujące istotne cechy 

zadań publicznych, które kwalifikują je do zadań ze sfery użyteczności publicznej: 

1)  są to zadania własne jednostek samorządu terytorialnego służące 

zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej, 

2)  zaspokajane potrzeby mają charakter zbiorowy, tzn. dotyczą wszystkich 

albo większości lub znaczącej części członków danej wspólnoty (np. opieka 

społeczna, edukacja), 
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3)  zaspokajanie tych potrzeb odbywa się w drodze świadczenia usług 
(5)

powszechnie dostępnych w sposób nieprzerwany i ciągły.

Działalność w zakresie użyteczności publicznej charakteryzuje się tym, 

że skierowana jest na zaspakajanie potrzeb podstawowych i powszechnie 

odczuwalnych, a wyróżnia ją konieczność ciągłego dostarczania świadczeń, przy 
(6)

jednoczesnej nierównomierności zapotrzebowania na te świadczenia.

Należy przy tym zwrócić uwagę, iż zadania te powinny obejmować cele 

województwa, określone w art. 11 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, 

a więc: 

1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgno-

wanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,

2) pobudzanie aktywności gospodarczej, 

3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 

województwa,

4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy 

uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także (art. 14 ust. 1 ustawy 

o samorządzie województwa):

1) promocja i ochrona zdrowia,

2) kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

3) pomoc społecznej,

4) modernizacja terenów wiejskich,

5) ochrona środowiska,

6) przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

5) Katarzyna Kokocińska, Ekspertyza w przedmiocie możliwych wariantów formy 
prawnej Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarności, Poznań, dnia 7 
listopada 2011 r.

6) Za: L. Kieres, [w]: Administracyjne prawo gospodarcze, A. Borkowski, A. 
Chełmoński, M. Guziński, K. Kiczka, L. Kieres, T. Kocowski, Kolonia Limited 2005, s. 
328  
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Nie ma przy tym znaczenia, czy zadania te wykonywane będą na terenie 

całego województwa, czy tylko w jego części. Jak wskazuje M. Szydło „Skoro w 

skład wojewódzkiej wspólnoty samorządowej wchodzą mieszkańcy 

poszczególnych gmin oraz powiatów usytuowanych na terenie danego 

województwa, to tym samym zadania "o charakterze wojewódzkim" będą 

polegały na zaspokajaniu także i potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin 

i powiatów (…) Zaspokojenie tych potrzeb ma niewątpliwie znaczenie 
(7)

wojewódzkie.”

Należy zatem stwierdzić, iż nie istnieją prawne przeszkody  w tworzeniu 

spółdzielni socjalnych przez samorząd województwa, jeżeli zostanie zachowany 

podstawowy warunek, tzn. spółdzielnia taka działać będzie w sferze użyteczności 

publicznej, a więc będzie na bieżąco i nieprzerwane zaspokajać zbiorowe potrzeby 

ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Nie ulega 

wątpliwości, że spółdzielnie socjalne takie usługi w większości przypadków 

świadczą.

Poniżej przedstawiono wzory uchwał koniecznych do powołania 

spółdzielni socjalnej przez jednostki samorządu terytorialnego:

Gmina:

Uchwała nr………………………………………….

Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Miasta i Gminy…………………………………………[z8]

z dnia…………………………………………………

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej ………………………………….[z9]

Na podstawie art. 18 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 

2 i art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 

7) M. Szydło, Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej, Oficyna 2008, 

System Informacji Prawnej LEX

[z8] Wskazówka: Tutaj należy wskazać odpowiedni organ, zgodnie z rodzajem 

JST.

[z9] Wskazówka: Wskazujemy nazwę spółdzielni socjalnej.
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socjalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1

Zakłada się Spółdzielnię Socjalną pod nazwą „Spółdzielnia 

Socjalna………………………………….” z siedzibą w ………………………………….[z10]

§ 2

Miasto/Gmina obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1 ………………… udziałów 

członkowskich o łącznej wartości  ……….. oraz wpłaci wpisowe w  wysokości  

…………., zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni. [z11]

§ 3

Członkami założycielskimi Spółdzielni Socjalnej 

„…………………………………………………” są:

1………………………………………….

2………………………………………….

3…………………………………………. itd.

§ 4

Przyjmuje się projekt Statutu Spółdzielni Socjalnej „………………………………………….”, 

który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się …………..[z12]

[z10 Wskazówka: Wskazujemy nazwę oraz miejscowość, w której będzie 

siedziba spółdzielni. Nie podajemy dokładnego adresu, zgodnie z art. 41 

Kodeksu Cywilnego:
Art. 41.
Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby 
prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

[z11]Wskazówka: Należy pamiętać, że każdy członek spółdzielni ma obowiązek 

zadeklarować przynajmniej jeden udział, można zadeklarować przy tym 

większą ilość udziałów, które będziemy zobowiązani wpłacić.  Statut 

spółdzielni może przewidywać limit ilości zadeklarowanych i wpłaconych 

udziałów (np. 20). Udział koniecznie powinien być zadeklarowany w pieniądzu, 

tj. nie może to być np. samochód, nieruchomość czy maszyny.

[z12] Wskazówka: Tutaj wskazujemy pełnomocnika gminy do reprezentacji na 

Zebraniu Członków Założycieli. Jeżeli takiej osoby nie wyznaczymy, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta będą sami wykonywać te obowiązki. Mogą też 

w takim przypadku wskazać własnych pełnomocników (wzór pełnomocnictwa 

poniżej).
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§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

do uchwały nr…………………………………..

Rady Miasta/Rady Gminy/Rady Miasta i Gminy…………………………………..

z dnia………………………………………..

Tworzenie spółdzielni socjalnej reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku 

o spółdzielniach socjalnych, zgodnie z którą tego rodzaju podmiot może założyć 

przynajmniej 5 osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym 

(np. bezrobotni, niepełnosprawni) albo przynajmniej dwie osoby prawne, 

np. jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe 

w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami – założycielami Spółdzielni Socjalnej …………………… będą Miasto/Gmina 

…………………..……. deklarujące/a objęcie udziałów o całkowitej wartości 

……………….… oraz ………………………………………………..  deklarujące/a/y objęcie 

udziałów o całkowitej wartości ………………. Projekt statutu Spółdzielni przewiduje 

możliwość przystąpienia do spółdzielni osób fizycznych.

Celem powołania Spółdzielni Socjalnej „…………………………………..” jest 

umożliwienie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym 

bezrobotnym, niepełnosprawnym, aktywizacji zawodowej, a także prowadzenie 

działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej na rzecz osób zatrudnionych 

w Spółdzielni oraz działań w sferze pożytku publicznego zgodnie z ustawą 

o działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Dzięki uczestnictwu 

Miasta/Gminy w Spółdzielni Socjalnej „…………………………..” rozwijany oraz 

propagowany będzie sektor ekonomii społecznej.[z13]

Powołanie Spółdzielni Socjalnej „………………………………..” jest alternatywą misji 

w zakresie przeciwdziałania bezrobocia.[z14]

[z13] Wskazówka: Tutaj wskazujemy cel powołania spółdzielni socjalnej.

[z14] Wskazówka: Tutaj dodatkowe argumenty za.
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� Biorąc powyższe pod uwagą podjęcie uchwały jest uzasadnione.

PEŁNOMOCNICTWO (patrz: uchwała organizacji pozarządowej):

Miejscowość………, dnia ……………..

PEŁNOMOCNICTWO NR …………….[z15]

Na podstawie uchwały nr ……………... Rady Gminy/Miasta/Miasta i Gminy 

………………………. z dnia …………………………….

Wójt/Burmistrz  ………………………………….

udziela pełnomocnictwa szczególnego 

Pani/Panu ………………….., 

Zamieszkałej/mu w………………….., ul. …………………….., nr PESEL……………………….

1. Do reprezentowania Gminy/Miasta/Miasta i Gminy …………………… 

na Zebraniu Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej „……………………..”

 w ……………………. oraz składania skutecznych oświadczeń woli w imieniu 

Gminy/Miasta/Miasta i Gminy …………………………. na Zebraniu Członków 

Założycieli Spółdzielni Socjalnej „…………………….”.

 

2. Niniejsze pełnomocnictwo upoważnia do ustanawiania dalszych 

pełnomocników w zakresie spraw wynikających z udzielonego 

pełnomocnictwa.[z16]

Powiat:

Uchwała nr………

Rady Powiatu ……………………….

z dnia……………….

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej ……………………….[z17]

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 

6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. 

U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

[z15] Wskazówka: Pełnomocnictwo winno udzielone być zgodnie ze sposo-

bem reprezentacji

[z16] Wskazówka: Tutaj przewidziano możliwość udzielanie dalszych pełnomocnictw. 

Decyzja o takiej możliwości leży po stronie mocodawcy i nie jest wymagana.

[z17] Wskazówka: Zasady podobne jak przy uchwale rady gminy.
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§ 1

Zakłada się Spółdzielnię Socjalną pod nazwą „Spółdzielnia Socjalna ……………. „ 

z siedzibą w …………………………………………………………………

§ 2

Powiat …………………. obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1 ……….. udziałów 

członkowskich o łącznej wartości  ……….. oraz wpłaci wpisowe w  wysokości  

…………., zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni.

§ 3

Członkami założycielskimi Spółdzielni Socjalnej 

……………………………………………………………… są:

1. …………………………….

2.……………………………..

3……………………………… itd.

§ 4

Przyjmuje się Statut Spółdzielni Socjalnej ………………………., którego projekt 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się ……………….

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UZASADNIENIE I PEŁNOMOCNICTWO – ANALOGICZNIE DO GMINY.

Województwo:

UCHWAŁA NR

SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA …………………………………………

z dnia……………………………….

w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „…………………………”

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa, w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 i art. 6 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 
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kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 94 poz. 651 

ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1

Zakłada się Spółdzielnię Socjalną pod nazwą Spółdzielnia Socjalna „……………….” 

z siedzibą w ………………………………….

§ 2

Województwo …………………. obejmuje w Spółdzielni, o której mowa w § 1 ……….. 

udziałów członkowskich o łącznej wartości  ……….. oraz wpłaci wpisowe 

w  wysokości  …………., zgodnie z terminami wskazanymi w Statucie Spółdzielni.

§ 3

Członkami założycielskimi Spółdzielni Socjalnej „…………………..” są:

1. ……………………….;

2.  ………………………;

3. ……………………….. itd.

§ 4

Przyjmuje się projekt statutu Spółdzielni Socjalnej „………………….........…..”. 

Projekt statutu Spółdzielni stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się …………..

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.
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RODZIAŁ II

REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI

Wiemy już zatem, kto i na jakiej podstawie może utworzyć spółdzielnię socjalną. 

Teraz należy zająć się rejestracją spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.

REJESTRACJA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ – KROK PO KROKU:

1. Właściwy organ organizacji pozarządowej, jednostki samorządu 

terytorialnego, kościelnej osoby prawnej, podejmuje uchwały o:[z18]

 utworzeniu, wraz z innymi podmiotami, spółdzielni socjalnej;

 przyjęciu projektu statutu spółdzielni socjalnej;

 udzieleniu pełnomocnictwa osobom, które w imieniu tych 

podmiotów wezmą udział w Zebraniu Członków Założycieli 

Spółdzielni Socjalnej.

2. Takie same czynności podejmują kolejne podmioty posiadające 

osobowość prawną, zamierzające utworzyć spółdzielnię socjalną.

3. Przeprowadza się Zebranie Członków Założycieli,  podczas którego 

Członkowie Założyciele podejmują uchwały o: [z19]

 utworzeniu spółdzielni socjalnej;

[z18] Wskazówka: Ten etap mamy już za sobą, patrz wyżej.

[z19]

1.Ważne: każda z osób reprezentujących Członka Założyciela winna 

przedstawić dokument, potwierdzający umocowanie (np. pełnomocnictwo, 

uchwałę, odpis z KRS).

2. Dobrym zwyczajem jest (ale nie wymaganym prawem), jeśli wszyscy 

Członkowie Założyciele zostaną z wyprzedzeniem powiadomieni pisemnie 

o Zebraniu i zostaną im dostarczone projekty uchwał, które będą głosowane na 

Zebraniu.
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Uchwała Nr 1/../….[z20]

z dnia ……………..

Zebrania Członków Założycieli

Spółdzielni Socjalnej „………………………….…….”

w sprawie utworzenia Spółdzielni

Działając na podstawie art. 6 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2003 roku, Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) Członkowie 
Założyciele Spółdzielni Socjalnej „……………..........………….….” zebrani
 w …………………[z21]  uchwalają co następuje:

§ 1

Tworzy się Spółdzielnię Socjalną „…………………………………….” 

z siedzibą w ………………………..,

§ 2

Uprawnionych do głosowania było …………… (liczba) osób, głosowało (liczba) 

………………………osób. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. [z22]

§ 3

Zobowiązuje się wybrany Zarząd Spółdzielni do rejestracji Spółdzielni 

w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[z20] Wskazówka: Proponuję numerację miesięczną (np. uchwała nr 

1/6/2013), ponieważ wtedy łatwo powiążemy uchwałę z czasem jej podjęcia.

[z21] Wskazówka: Tutaj podajemy miejsce zebrania.

[z22] Wskazówka: Liczba osób uprawnionych do głosowania jest równa liczbie 

Członków Założycieli, gdyż każdy członek założyciel posiada jeden głos na Zebraniu 

Członków Założycieli.

Zostawiono zapis o przyjęciu uchwały jednomyślnie – ze względu na fakt, 

iż w innym wypadku spółdzielnia nie może powstać.
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Sekretarz Zebrania Założycieli� � Przewodnicząca/y Zebrania Założycieli

 przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej;

STATUTOWI SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁ POŚWIĘCONY ROZDZIAŁ KOLEJNY.

Poniżej przedstawiono projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu:

Uchwała Nr 2/../….

z dnia ……………….

Zebrania Członków Założycieli

Spółdzielni Socjalnej „…………….……….”

w sprawie przyjęcia Statutu Spółdzielni

Działając na podstawie Art. 6 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo 
spółdzielcze (Dz. U. z 2003 roku, Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) Członkowie 
Założyciele Spółdzielni Socjalnej „……………...…….” zebrani w.…………...… uchwalają 
co następuje:

§1

Przyjmuje się Statut Spółdzielni Socjalnej „…………………

” z siedzibą w ………………………………………

§2

Uprawnionych do głosowania było ………...............…….(liczba) osób, głosowało 

……………….(liczba) osób. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. [z23]

§3

Wybrany Zarząd  Spółdzielni zobowiązuje się rejestracji statutu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców.

[z23] Wskazówka: Ważne jest, aby pod statutem spółdzielni uchwalonym 

przez Zebranie znalazły się podpisy WSZYSTKICH osób (pełnomocników) 

reprezentujących Członków Założycieli.
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§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania Założycieli� � Przewodniczący/a Zebrania Założycieli

 wyborze władz spółdzielni socjalnej;

Ważne: wyboru władz spółdzielni dokonuje się (zawsze) w głosowaniu 

tajnym. Aby zapewnić tajność głosowania, należy powołać Komisję 

Skrutacyjną, która przygotuje karty do głosowania i będzie czuwała nad 

tajnością głosowania.

Uchwała Nr 3/../….

z dnia ……………

Zebrania Członków Założycieli

Spółdzielni Socjalnej „……………………” 

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 

Działając na podstawie art. 35 § 2 ustawy Prawo spółdzielcze Członkowie 

Założyciele Spółdzielni Socjalnej „………………………” zebrani w ……….………. 

uchwalają co następuje:

§1

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. Pana/i ………………. – przewodnicząca/y, która/y wyraził/a zgodę;

2. Pana/i ………………. – członek/ini, który/a wyraził/a zgodę.[z24]

§2

Uprawnionych do głosowania było …………….(liczba) osób, głosowało ………….. 

[z24] Wskazówka: Nie powinny to być osoby, nad którymi Zebranie będzie 

głosować.
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(liczba) osób. 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie i Pan/i ………………. oraz Pan/i 

………………………….. zostali/ły członkami/iniami Komisji Skrutacyjnej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania Założycieli                                 ....................Przewodniczący/a 

Zebrania Założycieli

Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej przystępujemy do głosowania 

i podejmujemy uchwałę o wyborze Zarządu: [z25]

Uchwała Nr 4/../….

z dnia ……………….

Zebrania Członków Założycieli

Spółdzielni Socjalnej „……………..………”

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Spółdzielni 

§1

W wyniku głosowania tajnego, zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej, 

powołuje się na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Pana/ią 

……………………………………………

§ 2

Do głosowania uprawnionych było …………………(liczba) osób. Wydano 

……………………. (liczba odpowiadająca powyższej liczbie) kart do głosowania. 

[z25] Wskazówka: Jeżeli statut przewiduje powołanie Rady Nadzorczej 

(wymagana jest ona w przypadku spółdzielni, która liczy przynajmniej 15 

członków, w innym wypadku jest fakultatywna), na tym etapie powołujemy 

Radę Nadzorczą.
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Głosowało ……………................……. (liczba) osób. Głosów ważnych oddano 

………………….. (liczba), głosów nieważnych  nie było.[z26]

W tajnym głosowaniu kandydat/ka uzyskał/a następującą liczbę głosów:

1. Pan/i ………………………… –  ………………(liczba) głosów za, ……………….. (liczba) 

głosów przeciw, …………………… wstrzymało się od głosu.

 § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do rejestracji składu Zarządu w Krajowym 

Rejestrze Sądowym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zebrania Założycieli� � Przewodniczący/a Zebrania Założycieli

Takie uchwały podejmuje się w przypadku każdego z członków Zarządu, gdyż art. 

49 § 2 Prawa spółdzielczego wskazuje, że Członków zarządu, w tym prezesa i jego 

zastępców, wybiera i odwołuje, stosownie do postanowień statutu, rada lub 

walne zgromadzenie.

Komisja skrutacyjna przygotowuje protokoły:

Protokół

Komisji Skrutacyjnej z wyboru Prezesa Zarządu

Spółdzielni Socjalnej „…………..………………….”

Powołana przez Walne Zebranie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej 

„………………............…………………..” Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się 

w następującym składzie:

1. ..Pan/i ………………….. – przewodnicząca/y;

2. ..Pan/i ……………………. – członek/kini.

Komisja stwierdza, że na funkcję Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę

[z26] Wskazówka: Liczba osób uprawnionych do głosowania jest równa liczbie 

Członków Założycieli, gdyż każdy członek założyciel posiada jeden głos na 

Zebraniu Członków Założycieli.
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Pana/i ……………………….., który/a wyraził/a zgodę.

Komisja stwierdza, że do głosowania uprawnionych było ……………….. osób. 
Wydano ……………………… (liczba) kart do głosowania. Głosowało …………….  
(liczba) osób. Głosów ważnych oddano ………..…… (liczba), głosów 
nieważnych nie było.

Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów 
kandydat/ka otrzymał/a ……………… (liczba) głosów za, ………………(liczba) 
głosów przeciw, ……………. wstrzymało się od głosu

i został/a wybrany/a na funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej 
„………………………………”.

Na tym Protokół zakończono i podpisano. 

Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej:

Kiedy już wybierzemy władze, przeprowadza się następujące czynności:

Przygotowuje się i składa odpowiednie dokumenty i formularze do Krajowego 

Rejestru Sądowego, w celu rejestracji spółdzielni socjalnej:

1. ...KRS W5 - Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców 

wraz z załącznikami:[z27]

2. ...KRS WK - Organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania 

spółki,

3. ...KRS WM - Przedmiot działalności;

[z27] Wskazówka:

WAŻNE:

Wszystkie aktualne wzory wniosków i formularzy (to istotne, ponieważ ulegają one 

częstym zmianom) można znaleźć pod adresem:

h�p://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/ 

formularze-wnioskow-wykorzystywanych-w-krs/
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4. ...Protokół zebrania Członków Założycieli spółdzielni socjalnej;

PROTOKÓŁ

ZEBRANIA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „…………………………………..”[z28]

W dniu ………………………………….. w …………………………….….. odbyło się Zebranie 

Członków Założycieli Spółdzielni Socjalnej „………………………………………..……”.

Zebranie otworzył/a  Pan/i ……………………………………..….. i w imieniu grupy 

inicjatywnej powitała przybyłych na Zebranie Członków Założycieli oraz gości. Lista 

obecności Zebrania stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Przystąpiono do wyboru przewodniczącego i sekretarza zebrania. Zgłoszono 

kandydaturę Pani/a …………………………. na przewodniczącą/ego i Pani/a 

…………………………….……… na sekretarza Zebrania. Kandydatki/ci wyraziły/li zgodę. 

W wyniku jawnego głosowania obydwie kandydatury zostały przyjęte. 

Przewodniczącą/ym Zebrania Członków Założycieli został/a Pan/i ……………….., 

a sekretarzem Pan/i …………………………………………………………………………………..

Przewodnicząca/y przedstawił/a propozycje porządku obrad, który został przyjęty 

jednomyślnie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1) Otwarcie zebrania.

2) Wybór przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej 

„………………………………”.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Spółdzielni Socjalnej 

„……………….…….”.

6) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7) Wybór organów statutowych Spółdzielni – Zarządu.

8) Sprawy różne – wolne wnioski.

[z28] Wskazówka: Protokół należy przygotować w przynajmniej trzech 

oryginalnych egzemplarzach, z czego – podobnie jak uchwały i statut – dwa 

egzemplarze zostaną złożone w Sądzie rejestrowym.



- 26 -

9) Zakończenie obrad.

Ad. 4 .....Przystępując do realizacji tego punktu porządku obrad, Przewodnicząca/y 

stwierdził/a, że na listę Członków Założycieli wpisało się ………………….. 

(liczba) osób prawnych (poprzez swoich pełnomocników), w zgodzie z art. 

4 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 

socjalnych, a następnie przedstawiła zebranym projekt uchwały 

w przedmiocie powołania Spółdzielni Socjalnej „…………………………… 

……………………” z siedzibą w ………………………………………………………….

..............Zebrani przedstawiciele ………………………..……… oraz …………………….………… 

przystąpili do głosowania nad uchwałą nr 1/…./…… w sprawie 

utworzenia Spółdzielni Socjalnej „………………………………….…….”. 

Uprawnionych do głosowania było …………………… (liczba) osób, głosowało  

……………………. (liczba) osób.

..............Za przyjęciem uchwały głosowało …………….....………… (liczba) osób, nikt 

nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodnicząca/y 

stwierdził/a, iż uchwała o powołaniu Spółdzielni Socjalnej „………………….” 

została podjęta. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad. 5 Następnie przewodnicząca przedstawiła zebranym przygotowany przez 

Grupę Inicjatywną projekt statutu Spółdzielni Socjalnej „…………….....…….” 

i otworzyła dyskusję nad jego treścią. Uczestnicy Zebrania zgłosili pytania, 

wywiązała się dyskusja dotycząca tych kwes�i. Nie wniesiono propozycji 

zmian.

Zebrani przedstawiciele ………………….. (nazwa podmiotu założycielskiego 

1)  oraz ……………………………………………. (nazwa podmiotu założycielskiego 

2) przystąpili do głosowania nad uchwałą nr 2/…../…….. w sprawie 

przyjęcia statutu Spółdzielni Socjalnej „……………………………………….”. 

Uprawnionych do głosowania było …………………. (liczba) osób, głosowało 

………………………. (liczba) osób.

..............Za przyjęciem uchwały głosowało  ………………….…….. (liczba) osób, nikt nie 

był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przewodnicząca/y 

stwierdził/a, iż uchwała o przyjęcia statutu Spółdzielni Socjalnej 

„………….……….….........……..” została podjęta. Uchwała stanowi załącznik 

do niniejszego Protokołu.
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Ad. 6 ....Przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

1. ……………………. – przewodnicząca/y;

2. ……………………… – członek/kini.

Kandydaci/tki wyrazili/ły zgodę.

Przystąpiono do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 

…………………………… (liczba) osób. Głosowało ………………………..(liczba) 

osób. Kandydaci/tki otrzymali/ły następującą liczbę głosów:

1. Pan/i …………………………….. – ………………(liczba) głosów za, 

…………….(liczba) głosów przeciw, …………………… (liczba) osób wstrzymało 

się od głosu;

2. Pan/i ……………………………. – ………………(liczba) głosów za, 

…………….(liczba) głosów przeciw, …………………… (liczba) osób wstrzymało 

się od głosu

i zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 7 ....Przystąpiono do wyboru Zarządu Spółdzielni. 

Na funkcję Prezesa Zarządu zgłoszono kandydaturę Pana/i ……………………, 

który wyraził zgodę. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory i przygotowała 

Protokół.

Uprawnionych do głosowania było ……………………..……. (liczba) osób. 

Głosowało ……………………….. (liczba) osób. Za kandydaturą oddano 

……………………… (liczba) głosów za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 

się od głosu.

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów na funkcje Prezesa 

Zarządu został/a wybrany/a Pan/i ………………………………………………

Uchwała oraz Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Prezesa Zarządu 

stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru Wiceprezesa Zarządu. 

Zgłoszono kandydaturę Pana/i ………………………, który/a wyraził/a zgodę. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory i przygotowała 

Protokół.

Uprawnionych do głosowania było ……………………. (liczba) osób. 
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Głosowało ……………………………. (l iczba) osób. Za kandydaturą 

oddano………………….. głosów za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu.

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów na funkcje Wiceprezesa 

Zarządu został/a wybrany/a Pan/i ……………………......................................

Uchwała oraz Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Wiceprezesa 

Zarządu stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Następnie przystąpiono do wyboru Członka Zarządu. 

Zgłoszono kandydaturę Pana/i ……………….., który/a wyraził/a zgodę. 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory i przygotowała 

Protokół.

Uprawnionych do głosowania było ……………………….. (liczba) osób. 

Głosowało …………………….. (liczba) osób. Za kandydaturą oddano 

…………………… (liczba) głosów za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się 

od głosu.

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów na funkcje Członka 

Zarządu został/a wybrany/a Pan/i ………………………………………….

Uchwała oraz Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członka Zarządu 

stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.

Ad. 7. Przewodnicząca/y zapytał/a, czy zebrani mają do wniesienia jakieś sprawy w 

punkcie Sprawy różne – wolne wnioski. Zebrani nie wnieśli żadnych spraw 

ani wniosków.

Ad. 8. Wobec wyczerpania porządku obrad Zebrania Założycieli Przewodnicząca/y 

zamknął/ęła obrady.

Sekretarz Zebrania Założycieli � � Przewodnicząca/y Zebrania Założycieli

5.....Lista obecności Zebrania Założycieli; 

6.....Uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej; [z29]

7.....Uchwała o przyjęciu statutu spółdzielni socjalnej; [z30

[z29], [z30] Wskazówka: Patrz wyżej.



- 29 -

8.....Uchwały o wyborze władz spółdzielni wraz z protokołami Komisji 

Skrutacyjnej; [z31]

9.....Protokoły odpowiednich zebrań/zgromadzeń organów podmiotów 

tworzących spółdzielnię socjalną wraz z uchwałami (np. Uchwała 

Miasta, Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia); [z32]

10...Odpis aktualny KRS - dot. osób prawnych zarejestrowanych w KRS; 

[z33]

11...Zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i REGON Członków 

Założycieli;

12...Pełnomocnictwa dla osób biorących udział w Zebraniu Członków 

Założycieli;

13...Statut spółdzielni socjalnej,

14. .Formularz RG - 1 - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru 

Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej wraz z załącznikami;

15. .Formularz NIP - 2 - Zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej lub 

jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, 

będącej podatnikiem lub płatnikiem;

16...Tytuł prawny do lokalu będącego siedzibą organów spółdzielni (np. 

umowa użyczenia lub najmu lokalu);

17...Informację dla ZUS o niezatrudnianiu pracowników;[z34]

…………………….
Miejscowość, data

[z31], [z32] Wskazówka: Patrz wyżej.

[z33] Wskazówka: Obecnie można stosować wydruk komputerowy ze strony: 

h�ps://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

[z34] Wskazówka: Informacja ta jest wymagana ustawą o Krajowym Rejestrze 

Sądowym.
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Spółdzielnia Socjalna „……………………………..”

………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE
W imieniu Spółdzielni Socjalnej „……………………..……….”, 
założonej w na Zebraniu Założycielskim w dniu ……………..……….. 
w ………………………, oświadczamy, iż Spółdzielnia Socjalna 
„…………………………..” jako spółdzielnia socjalna w trakcie 
organizacji, nie ma możliwości zatrudniania pracowników. 
W związku z powyższym oświadczamy, że stosowną 
dokumentację związaną z ubezpieczeniami społecznymi 
Spółdzielnia wypełni i złoży w oddziale ZUS po rejestracji 
Spółdzielni z Krajowym Rejestrze Sądowym.

Z poważaniem 
w imieniu Spółdzielni Socjalnej „……………………….…….”

Zarząd 

18...Wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania 

spółdzielni (Zarządu). [z35]

5. Po stwierdzeniu prawidłowości wniosku sąd rejestrowy dokonuje wpisu w 

rejestrze (w tym momencie spółdzielnia nabywa osobowość prawną) i przesyła 

odpowiednie dokumenty do:

 Urzędu Skarbowego - celem nadania numeru NIP;

 Urzędu statystycznego - celem nadania numeru REGON;

6. Po wpisaniu do w/w rejestrów spółdzielnia może rozpocząć działalność. [z36]

[z35] Wskazówka: Wzory podpisów można złożyć w Sądzie Rejonowym (bez 

opłat) lub u każdego notariusza (odpłatnie).

[z35] Wskazówka: Należy pamiętać, że po otrzymaniu nr REGON i NIP należy 

odesłać zaświadczenia o tym do Sądu rejestrowego. W tym celu należy 

wypełnić formularz KRS Z 5 wraz z załącznikiem ZY.
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ROZDZIAŁ III

STATUT SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

Poniżej przedstawiono wzór statutu spółdzielni socjalnej tworzonej przez osoby 

prawne, ze wskazaniem, gdzie można dokonać zmian.

Statut

Spółdzielni Socjalnej „……………………….”[z37]

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Tworzy się Spółdzielnię Socjalną „………………………………”

W dalszej części Statutu zwana jest ona „Spółdzielnią” i działa na podstawie ustawy z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 z późn. zm.), ustawy

 z dnia 16 września 1982 r. – Prawo Spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. 

zm.), ustaw szczególnych oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Spółdzielni jest ……………………………………. [z38]

§ 3

Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 4

Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. [z39]

Rozdział II

Cel i przedmiot działalności Spółdzielni

§ 5

1. Celem Spółdzielni jest : 

- przywrócenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

[z37] Wskazówka: Nazwa spółdzielni socjalnej

[z38] Wskazówka: Miejscowość, która będzie siedzibą spółdzielni.

[z39] Wskazówka: Możemy utworzyć spółdzielnię na czas ograniczony.
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poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa oraz umożliwienie osobom 

pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej;

- prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej, docelowo w formie szkoleń, 

kursów, warsztatów, jak i prowadzenie działalności gospodarczej.

- realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich 

oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za 

przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członków spółdzielni będących 

osobami fizycznymi umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej 

oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

2. Statutowa działalność Spółdzielni w części obejmującej działalność w zakresie 

społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3, ustawy 

o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, 

z późn. zm.),, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm. ) 

i może być prowadzona jako statutowa działalność odpłatna.

§ 6

1. Dla realizacji celów, o których mowa w § 5, Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie:

a) produkcji;

b) usług;

c) handlu;

2. Spółdzielnia prowadzi również działalność społeczną, sportowo-turystyczną 

i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego.

3. Dla realizacji celów określonych w statucie Spółdzielnia może pozyskiwać środki 

finansowe z funduszy unijnych i innych funduszy, składając w tym celu stosowne wnioski 

aplikacyjne.

4. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółdzielnię  jest: [z40]

Tutaj wskazano tylko przykładowy zakres działalności spółdzielni. 

Wszystkie aktualne kody PKD znaleźć można pod adresem:

h�ps://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;71367fcd-060f-47ee-

9b3c-4c6bc8f31256
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PODKLASA   NAZWA GRUPOWANIA

 41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych

 42.11.Z  Roboty związane z budową dróg i autostrad

 42.12.Z  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei 
podziemnej

 42.13.Z  Roboty związane z budową mostów i tuneli

 43.11.Z  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 43.12.Z  Przygotowanie terenu pod budowę

 43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych

 43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
cieplnych, gazowych i  klimatyzacyjnych 

 43.29.Z  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

 43.31.Z  Tynkowanie

 43.32.Z  Zakładanie stolarki budowlanej

 43.33.Z  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

 43.34.Z  Malowanie i szklenie

 43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych 
wykończeniowych

 43.91.Z  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

 43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie 
indziej niesklasyfikowane
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§ 7

Dla wykonywania swoich zadań, o których mowa w § 6 Statutu, Spółdzielnia zawiera 

umowy i dokonuje innych czynności prawnych. Spółdzielnia może przystępować do innych 

organizacji gospodarczych i społecznych, a w szczególności do spółdzielczych związków 

rewizyjnych i gospodarczych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkami założycielami Spółdzielni są : 

1) …………………………………………….

2) …………………………………………….

3) ……………………………………………. [z41]

  � � � � �      § 9

1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne, o których mowa w art. 4 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 

z późn, zm.), w tym osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 

roku o spółdzielniach socjalnych posiadające ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych oraz podmioty i organizacje, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651 

z późn. zm.).

2. Członkostwo w Spółdzielni mogą nabyć także inne osoby niż wskazane w art. 4 ust. 1 

i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 

94, poz. 851 z póżn. zm.), jeżeli ich praca na rzecz Spółdzielni wymaga szczególnych 

kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie Spółdzielni.

§ 10

1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji przez przystępującego do 

Spółdzielni. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Deklaracja, dla osoby fizycznej powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego do 

Spółdzielni, datę i miejsce jego urodzenia, miejsce zamieszkania, ilość zadeklarowanych 

udziałów, datę i miejsce podpisania deklaracji oraz podpis składającego deklarację.

[z41] Wskazówka: Tutaj wskazujemy członków Założycieli.
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3. Deklaracja przystąpienia przez organizacje i podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 

2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651) 

powinna zawierać nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, datę i miejsce 

podpisania deklaracji oraz podpis osób uprawnionych do reprezentacji składającego 

deklarację.

3. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały oraz wszelkie zmiany danych 

zawartych w deklaracji.

4. Członek będący osobą fizyczną w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu 

złożonym Spółdzielni może wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego 

śmierci wypłacić udziały.

§ 11

1. Założyciele Spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami Spółdzielni z chwilą 

wpisania Spółdzielni do rejestru sądowego. Przystępujący po tej dacie do Spółdzielni stają 

się jej członkami z chwilą przyjęcia ich w poczet członków Spółdzielni przez właściwy 

w sprawie organ Spółdzielni.

2. Uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni podejmuje Walne 

Zgromadzenie nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji.

3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch 

członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały 

o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych 

udziałów.

4. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd 

Spółdzielni zawiadamia na piśmie ubiegającego się o przyjęcie w ciągu dwóch tygodni od 

dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. 

Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać pouczenie o prawie odwołania się 

do Walnego Zgromadzenia, terminie i trybie jego wniesienia i o skutkach niezachowania 

tego terminu.

§ 12

Członek Spółdzielni ma prawo do:

1) brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni, a w szczególności uczestniczenia 

w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosowania,

2) wybierania i wybieralności do organów Spółdzielni,

3) przedstawiania opinii, wniosków i postulatów w sprawie działalności Spółdzielni 
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i jej organów,

4) zaskarżania do Sądu Uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności 

z prawem lub postanowieniami Statutu,

5) zatrudnienia w Spółdzielni na zasadach określonych w statucie, stosownie do 

swoich kwalifikacji, aktualnych potrzeb i możliwości gospodarczych Spółdzielni, 

6) pobierania za swoją pracę wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami,

7) uzyskania od organów Spółdzielni informacji o jej stanie finansowym, działalności 

i zamierzeniach na przyszłość, na żądanie członka informacja taka winna być 

udzielona na piśmie,

8) wglądu do rejestru członków, protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań 

Spółdzielni, w tym sprawozdań finansowych oraz protokołów lustracji,

9) świadczeń socjalnych określonych przepisami ustawowymi oraz postanowie-

niami statutu,

10) korzystania wraz z członkami rodziny z urządzeń Spółdzielni oraz uczestniczenia 

w organizowanych przez Spółdzielnię imprezach socjalnych, oświatowo -

kulturalnych, sportowych i turystycznych.

§ 13

1. Członek Spółdzielni ma obowiązek:

a) uczestniczenia w realizacji zadań Spółdzielni, w tym podjęcia i wykonywania pracy 

w Spółdzielni zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego, Statutu oraz 

regulaminu pracy,

b) brania udziału w walnych zgromadzeniach oraz uczestniczenia w pracach 

organów, do których został wybrany,

c) dbałości o dobro Spółdzielni, w szczególności o dobre imię i mienie Spółdzielni,

d) stosowania się do postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów 

Spółdzielni,

e) przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz życzliwości, uczynności 

i koleżeństwa w  stosunku do innych członków Spółdzielni,

f) wpłacenia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów w sposób i terminach 

określonych w Statucie,

g) ochrony i zabezpieczenia majątku Spółdzielni oraz użytkowania go zgodnie 

z przeznaczeniem
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2. Członek Spółdzielni zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę, 

spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, umowy o dzieło lub umowy zlecenia, nie może 

podejmować bez zgody Zarządu zatrudnienia w innych zakładach prowadzących 

działalność konkurencyjną w stosunku do Spółdzielni.

§ 14

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek:

1) wystąpienia członka ze Spółdzielni,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka z rejestru członków,

4) śmierci członka będącego osobą fizyczną; 

5) ustania bytu prawnego członka będącego  podmiotem lub organizacją, o których mowa 

w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych 

(Dz.U. Nr 94, poz. 651) – zgodnie z brzmieniem art. 25 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 16 

września 1982 roku Prawo spółdzielcze. 

§ 15

1. Członek Spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno 

być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2. Rozwiązanie członkostwa następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 

wynosi dwa miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

3. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 16

1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy lub 

rażącego niedbalstwa jego dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić 

z postanowieniami statutu Spółdzielni lub z dobrymi obyczajami, w szczególności w razie 

ciężkiego naruszenia przez członka obowiązków członkowskich, umyślnego działania na 

szkodę Spółdzielni.

2. Wykluczenie członka spółdzielni będącego osobą fizyczną może ponadto nastąpić: 

a) z przyczyn uzasadniających według przepisów Kodeksu pracy rozwiązanie umowy 

o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jeżeli członek zatrudniony jest na 

podstawie spółdzielczej umowy o pracę,

b) z przyczyn uzasadniających według przepisów dotyczących umowy o pracę 

nakładczą, wydanych na podstawie Kodeksu pracy, rozwiązanie takiej umowy bez 

wypowiedzenia z winy wykonawcy, jeżeli członek jest zatrudniony na podstawie 
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spółdzielczej umowy o pracę nakładczą,

c) w razie powtarzającego się umyślnego naruszenia przez członka istotnych 

warunków umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zawartej pomiędzy członkiem 

a Spółdzielnią,

3. Wykluczenie nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez 

Spółdzielnię wiadomości o okolicznościach je uzasadniających.

§ 17

1. Wykreślenie członka może nastąpić w przypadku niewykonywania przez niego 

obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, w szczególności 

w przypadku gdy:

a) członek będący osobą fizyczną nie jest zatrudniony w Spółdzielni przez okres 

dłuższy niż jeden rok z przyczyn nie zawinionych przez Spółdzielnię,

b) członek będący osobą fizyczną utracił całkowicie lub w znacznym stopniu 

zdolność do pracy, a Spółdzielnia nie może zatrudnić go na stanowisku 

odpowiadającym jego ograniczonej zdolności do pracy, 

c) w składzie organów uprawnionych do reprezentacji członka będącego 

podmiotem lub organizacją, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 

651) występują braki uniemożliwiające jego działanie.

2. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt. a nie wlicza się okresu, w którym członek 

będący osobą fizyczną nie wykonuje pracy w Spółdzielni z powodu odbywania służby 

wojskowej, pełnienia z wyboru funkcji w innych organizacjach spółdzielczych albo 

w organach władzy państwowej lub samorządu terytorialnego.

§ 18

1. Organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka jest Walne 

Zgromadzenie. 

2. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu, zainteresowany członek 

ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

3. W przypadku podjęcia uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu zainteresowanego 

członka zawiadamia się na piśmie o treści uchwały w terminie dwóch tygodni od jej 

podjęcia  wraz z pouczeniem o prawie odwołania się oraz terminie i trybie wniesienia 

odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany 

podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.



Rozdział IV

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 19

1. Od decyzji lub uchwał organów Spółdzielni w sprawach między członkiem Spółdzielni 

a Spółdzielnią, członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do 

Walnego Zgromadzenia.

2. Członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu z rejestru członków Spółdzielni 

przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Termin do wniesienia 

odwołania wynosi miesiąc i liczy się od daty doręczenia członkowi pisemnego 

zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem 

w sprawie prawa odwołania się. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu.

3. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie w terminie miesiąca od daty 

jego wniesienia.

4. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia, które ma rozpatrzyć odwołanie, 

odwołujący się powinien być zawiadomiony na piśmie pod adresem wskazanym 

w odwołaniu, co najmniej na  7 dni przed tym terminem. Odwołujący się ma prawo być 

obecny podczas obrad na Walnym Zgromadzeniu przy rozpatrywaniu jego odwołania 

i je popierać.

5. Odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem Spółdzielnia 

obowiązana jest doręczyć odwołującemu się w terminie dwóch tygodni od daty 

podjęcia uchwały.

6. Członek zatrudniony na podstawie spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę nakładczą może zaskarżyć uchwałę o jego wykluczeniu albo 

wykreśleniu z rejestru członków Spółdzielni do sądu. W tym wypadku termin do 

wniesienia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz 

o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wykluczenia albo wykreślenia wynosi sześć 

tygodni i liczy się od dnia doręczenia członkowi zawiadomienia o jego wykluczeniu 

albo wykreśleniu.

7. Członek zatrudniony na innej podstawie niż wymienione w ust. 6 lub niezatrudniony 

w Spółdzielni, w sprawach o wykluczenie albo wykreślenie go z rejestru członków, 

może dochodzić swych praw na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu 

postępowania określonego w ust. 2 - 5 albo po bezskutecznym upływie terminu 
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ustalonego w ust. 3 dla rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. O uchwałach organów Spółdzielni w sprawach między członkiem a Spółdzielnią (także 

innych niż określone w § 19), Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka 

na piśmie w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały, z podaniem jej uzasadnienia. 

2. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w sprawach dotyczących nawiązania, 

rozwiązania, wypowiedzenia i zmiany spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo 

umowy o dzieło lub zlecenia, w których Zarząd dokonuje odpowiedniej czynności 

prawnej w formie pisemnej. Jednakże pismo zawierające oświadczenie o rozwiązaniu, 

wypowiedzeniu lub zmianie takiej umowy powinno także zawierać uzasadnienie 

i pouczenie o prawie odwołania się członka, terminie wniesienia odwołania i skutkach 

jego niezachowania.

3. W razie wystąpienia członka z wnioskiem o jego zatrudnienie w Spółdzielni zgodnie 

z art. 182 § 2, art. 192 § 1 i art. 200 Prawa Spółdzielczego, Zarząd Spółdzielni 

obowiązany jest rozpatrzyć ten wniosek i o jego załatwieniu zawiadomić członka na 

piśmie w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek jest załatwiony 

odmownie, pismo to powinno zawierać uzasadnienie odmowy.

§ 21

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania się w postępowaniu 

wewnątrzspółdzielczym, poza sprawami określonymi w § 19, tylko od decyzji Zarządu 

w sprawach dotyczących jego zatrudnienia w Spółdzielni, w szczególności 

wypowiedzenia, rozwiązania i zmiany spółdzielczej umowy o pracę, lub spółdzielczej 

umowy o pracę nakładczą i odmowy nawiązania takiej umowy oraz rozwiązania lub 

odmowy nawiązania umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem 

Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia pisma przewidzianego w § 20 ust. 2 i 3.

3. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego 

Zgromadzenia, nie później jednak aniżeli w ciągu miesiąca od wniesienia.

4. Zarząd Spółdzielni obowiązany jest zawiadomić członka na piśmie o uchwale 

Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty jej 

powzięcia.

5. Członek może dochodzić swych roszczeń w sprawach określonych w ust. 1, także bez 

wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.
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6. Jeśli członek wniósł odwołanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie dotyczącej 

wypowiedzenia lub rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę lub spółdzielczej 

umowy o pracę nakładczą, odmowy nawiązania takiej umowy albo wypowiedzenia 

warunków pracy i płacy, termin do wszczęcia postępowania przed sądem określony w 

art. 197 § 1 Prawa spółdzielczego biegnie od dnia doręczenia członkowi 

zawiadomienia wraz z uzasadnieniem o uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie 

tego odwołania lub upływu terminu ustalonego w ust. 3 do jej podjęcia. Wniesienie 

przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, powoduje 

przewidziane w Prawie spółdzielczym zawieszenie biegu przedawnienia i terminów 

zawitych.

§ 22

Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie członka wniesione także po upływie 

terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je 

wyjątkowymi okolicznościami.

Rozdział V

Wpisowe i udziały członkowskie

§ 23

Członek obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz zadeklarować i wpłacić udziały, stosownie 

do postanowień niniejszego statutu.

§ 24

Wpisowe wynosi ………………… [z42]zł i powinno być wpłacone w terminie ………………..[z43] 

dni od daty przyjęcia członka w poczet spółdzielców. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

§ 25

1. Wysokość udziału wynosi: 500 zł [z44]

2. Członek winien zadeklarować przynajmniej 1 udział.

[z42] Wskazówka: Należy ustalić wysokość wpisowego, np. 200,00 zł

[z43] Wskazówka: Należy wskazać termin wpłaty wpisowego, np. 30 dni.

[z44] Wskazówka: Należy wskazać wysokość udziału. Udział winien być 

wyrażony w pieniądzu i nie może by być rozróżniany – dla osób prawnych i dla 

osób fizycznych w tej samej wysokości. 
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3. Członek może zadeklarować większą ilość udziałów, niż wynika to z postanowień ust. 2, 

lecz nie więcej niż ………………………… udziałów. [z45]

4. Członek zobowiązany jest do uiszczenia wpłat na udziały w terminie ……………………[z46] 

dni od daty przyjęcia go w poczet Spółdzielni. W razie nie wpłacenia w terminie wpłat na 

udziały, Spółdzielni przysługują odsetki ustawowe. Ponadto uchwałą Walnego 

Zgromadzenia członek może być pozbawiony określonych w § 12 pkt. 10 świadczeń 

Spółdzielni. 

§ 26

1. Członek Spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych 

udziałów.

2. Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.

§ 27

1. Członek Spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat 

dokonanych na udziały.

2. Postanowienia ust. 1 nie dotyczy wpłat na udziały przekraczające ilość udziałów, które 

członek jest zobowiązany obligatoryjnie zadeklarować i wpłacić. Zwrot tych wpłat 

następuje w ciągu 30 dni, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w który 

członek zażądał zwrotu tych wpłat.

§ 28

Po ustaniu członkostwa, udziały byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego 

sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, 

w całości i jednorazowo, w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.

§ 29

1. Członek nie może żądać zwrotu udziałów w takiej części, w jakiej zostały one 

przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego 

[z45] Wskazówka: Można zastrzec, że nie będzie można zadeklarować więcej 

niż określona statutem maksymalna liczba udziałów, np. 20.

[z46] Wskazówka: Wskazujemy termin. Ponadto można określić, że udziały 

będą wpłacane w ratach.
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majątku Spółdzielni w okresie jej działalności.

Rozdział VI

Zasady zatrudniania członków

§ 30

1. Spółdzielnia zobowiązana jest do zatrudnienia w spółdzielni co najmniej pięciu osób 

spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w terminie 

sześciu miesięcy od dnia wpisu spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Osoby zatrudnione na zasadach określonych w ust. 1, po 12 miesiącach nieprzerwanego 

zatrudnienia w spółdzielni, mają prawo do uzyskania członkostwa w spółdzielni.

3. Z osobą zatrudnioną na zasadach określonych w ust. 1, która następnie założyła lub 

przystąpiła do innej spółdzielni socjalnej, podjęła działalność gospodarczą lub zatrudnienie 

u innego pracodawcy, rozwiązuje się spółdzielczą umowę o pracę. [z47]

4. W terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania spółdzielczej umowy o pracę na podstawie 

ust. 3 spółdzielnia ma obowiązek zatrudnić w miejsce pracownika, z którym rozwiązano tę 

umowę, osobę spośród osób wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

socjalnych.

§ 34

Spółdzielcza umowa o pracę lub inna umowa, na podstawie której członek jest zatrudniony 

wygasa z ustaniem członkostwa oraz w wypadkach, w których przepisy prawa pracy 

przewidują wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa.

§ 35

W razie gospodarczej konieczności Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy 

wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio 

wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę nakładczą albo jej warunków. Uchwała Walnego 

Zgromadzenia powinna dotyczyć, co najmniej jednego działu lub wszystkich członków 

wykonujących pracę tego samego rodzaju.

[z47] Wskazówka: Jest to zapis wynikający z art. 5a ust. 3 ustawy o spółdzielni 

socjalnych, jednakże należy uznać, że nie ma tu zastosowania spółdzielcza 

umowa o pracę, gdyż łączy ona tylko członka spółdzielni ze spółzielnią.
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§ 36

1. Do spółdzielczej umowy o pracę, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa 

spółdzielczego stosują się odpowiednio przepisy prawa pracy, z wyjątkiem przepisów 

Kodeksu pracy o umowie na okres próbny.

2. Do spółdzielczej umowy o pracę nakładczą, w sprawach nie uregulowanych przepisami 

Prawa spółdzielczego stosują się:

1) w zakresie wypowiedzenia umowy, jej rozwiązania bez wypowiedzenia i jej wygaśnięcia 

odpowiednie przepisy prawa pracy dotyczące umowy o pracę,

2) w pozostałym zakresie - przepisy prawa pracy dotycząca umowy o pracę nakładczą.

3. Do umów zlecenia i umów o dzieło, na podstawie, których członkowie Spółdzielni są 

zatrudnieni, w sprawach nie uregulowanych przepisami Prawa spółdzielczego i niniejszych 

do statutu, stosują się przepisy prawa cywilnego.

Rozdział VII

Organy Spółdzielni

§ 37

Organami Spółdzielni są:

1) Walne Zgromadzenie;

2) Zarząd;

3) Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 52 ust 2 statutu.

Walne Zgromadzenie

§ 38

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni będący podmiotem albo organizacją, o których mowa w art. 4 ust. 2 

pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 

651), bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu 

pełnomocnika..

4. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Członek Zarządu 

Spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

3. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady 
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spółdzielczej oraz mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

5. Członkowie Zarządu, którzy nie są członkami Spółdzielni uczestniczą w Walnym 

Zgromadzeniu z głosem doradczym.

§ 39 

Do właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i 

kulturalnej,

2) wybór i odwoływanie członków Zarządu, określanie zakresu ich kompetencji,

3) 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,

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu 

polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym 

zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub 

innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej oraz podejmowanie uchwał w 

sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej 

jednostki organizacyjnej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 

gospodarczych oraz występowania z nich,

7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz 

likwidacji Spółdzielni,

8) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian statutu,

9) uchwalanie regulaminów Walnego Zgromadzenia,

10) uchwalenie regulaminu zatrudniania członków na podstawie spółdzielczej 

umowy o pracę nakładczą oraz na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło,

11) nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni,

12) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań członków 

od uchwał Rady,

13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

14) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych 

między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez 
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Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni 

przy tych czynnościach,

15) podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczenia albo wykreślenia 

członków Spółdzielni 

16) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

17) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjęcia w poczet członków 

Spółdzielni.  

§ 40

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku, najpóźniej do 30 czerwca 

każdego roku.

2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie przynajmniej trzech członków 

Spółdzielni, [z48] jak również na żądanie Rady Nadzorczej. Żądanie zwołania Walnego 

Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

3. W wypadku przewidzianym w ust. 2 Zarząd powinien zwołać Walne Zgromadzenie w 

takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu sześciu tygodni od dnia wniesienia 

żądania. 

§ 41

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia na piśmie 

członków, związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę 

Spółdzielczą, w taki sposób, aby zawiadomienie dotarło co najmniej na dwa tygodnie [z49] 

przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Uprawnieni w myśl § 40 ust. 2 do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą 

również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw na porządku jego obrad, pod warunkiem 

wystąpienia z tym żądaniem najpóźniej na …………………………..[z50]  przed terminem 

Walnego Zgromadzenia.

[z48] Wskazówka: Można tę liczbę zwiększyć, niestety nie można jej 

zmniejszyć, zgodnie z Prawem spółdzielczym. 

[z49] Wskazówka: Tutaj należy wskazać termin.

[z50] Wskazówka: Proponuję – ze względów praktycznych –  7 dni
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§ 42

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych 

porządkiem obrad, podanym do wiadomości zgodnie z § 41. 

      § 43 

O ile statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych. 

§ 44

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub jego zastępca i zarządza wybór 

przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia. Stanowią oni Prezydium, które 

kieruje obradami Walnego Zgromadzenia.

§ 45

1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący 

i sekretarz Walnego Zgromadzenia.

2. Protokoły są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, 

w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady spółdzielczej.

§ 46

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.

2. Członek Spółdzielni lub jej Zarząd może zaskarżyć do sądu w terminie i trybie określonym 

w Prawie spółdzielczym uchwałę Walnego Zgromadzenia z powodu niezgodności jej 

z prawem lub postanowieniami statutu.

3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia o wykluczeniu członka lub jego wykreśleniu z rejestru 

członków może zaskarżyć do sądu tylko członek, którego uchwała dotyczy.

4. Orzeczenie sądu uchylające uchwałę Walnego Zgromadzenia ma moc prawną względem 

wszystkich członków Spółdzielni.

Zarząd

§ 47

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone w Prawie spółdzielczym lub w Statucie dla 

Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 48

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i Członków. [z51]

[z51] Wskazówka: Należy wskazać liczbę członków Zarządu. Proponuję 

pewien zakres (np. od 1 do 5), po to, by elastycznie kierować spółdzielnią. 
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2. Członkami Zarządu mogą być tylko osoby, które:

1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

2) nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo określonego w ustawie Kodeks karny skarbowy. 

§ 49

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i zwołuje jego posiedzenia.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak, niż raz na cztery 

miesiące. 

3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

liczby jego członków. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu 

obecni na posiedzeniu.

§ 50

Oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni składa dwóch członków Zarządu działających 

łącznie lub jeden członek Zarządu wraz z pełnomocnikiem.

Rada Nadzorcza

§ 51

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 

§ 52

l. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie.

2. Radę Nadzorczą powołuje się gdy liczba członków Spółdzielni przekroczy 15 osób. 

Do momentu powołania Rady Nadzorczej jej kompetencje wykonuje Walne 

Zgromadzenie.

§ 53

1.Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata.

2. Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez Walne Zgromadzenie 

większością 2/3 głosów. Mandat członka Rady wygasa ponadto w razie utraty 

członkostwa w Spółdzielni, zrzeczenia się mandatu przez członka albo jego śmierci.

3. W razie odwołania członka Rady lub wygaśnięcia jego mandatu z innych przyczyn, 

Walne Zgromadzenie wybiera nowego członka Rady na czas do końca jej kadencji. 
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§ 54

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:�

a) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,�

b) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni w szczególności przez:�

-    badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

- dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań 

gospodarczych oraz wynikających z programów działalności społecznej 

i oświatowo -kulturalnej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez 

Spółdzielnię praw jej członków,

- przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków 

organów Spółdzielni i jej członków,

- kontrolę Zarządu w zakresie zabezpieczenia należytych warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,

- kontrolę zabezpieczenia mienia Spółdzielni.

- podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz 

nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

- rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

- nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia, 

- uczestniczenie w przeprowadzanej w Spółdzielni lustracji i przedstawianie 

Walnemu Zgromadzeniu wniosków z lustracji,

- składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań, zawierających w szczególności 

wynik kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

- reprezentowanie Spółdzielni przez sądem w sprawie o uchylenie uchwały 

Walnego Zgromadzenia z powództwa Zarządu,

2.W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, 

członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać 

księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

3. W wyniku przeprowadzonych kontroli lub rozpatrzenia wniesionych skarg na 

działalność Zarządu Rada Nadzorcza może wydawać Zarządowi zalecenia. Zarząd 

powinien zawiadomić Radę o wykonaniu zaleceń w terminie przez nią określonym. 

§ 55

1.Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy ogólnej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
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Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Jednakże na żądanie członka Rady, przeprowadza 

się głosowanie tajne.

§ 56

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę 

Przewodniczącego i Sekretarza Rady. Stanowią oni Prezydium Rady.

2. Zadaniem Prezydium Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady. 

       

§ 57

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

2. Na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady powinno być 

zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia żądania. 

§ 58

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej, zwoływanie jej posiedzeń, obradowania 

i podejmowania uchwał oraz skład komisji i zakres ich czynności określi regulamin 

uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

Rozdział VIII

Zasady finansowe Spółdzielni

§ 69

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego 

przy zapewnieniu korzyści swoim członkom. Rokiem obrachunkowym jest rok 

kalendarzowy, z wyjątkiem pierwszego roku obrachunkowego, który kończy się 

………………………………………… [z52]

2.Działalność spółdzielni może zostać wsparta ze środków budżetu państwa  lub środków 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego  zgodnie z art. 15 ustawy  o spółdzielniach 

[z52] Wskazówka: Tutaj możemy wskazać, że pierwszy rok obrotowy nie trwa 

12 miesięcy, ale może trwać dłużej (np. do dnia 31 grudnia 2014 roku). Mamy 

taką możliwość, kiedy spółdzielnia socjalna zostanie zarejestrowana w drugiej 

połowie roku. Wtedy pierwszy rok obrotowy może trwać do końca roku 

następnego.
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socjalnych. 

§ 60

Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.

§ 61

1. Zasadniczymi funduszami własnymi Spółdzielni są:

a) fundusz udziałowy, powstający z wpłat udziałów członkowskich lub innych źródeł 

określonych w odrębnych przepisach.

b) fundusz zasobowy, powstający z wpłat przez członków wpisowego, całości 

nadwyżki bilansowej oraz innych źródeł określonych w odrębnych przepisach. 

c) Fundusz inwestycyjny.

2. Straty Spółdzielni są pokrywane w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w 

części przekraczającej ten fundusz pokrywa się je z funduszu udziałowego.

§ 62

Dochód Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia 

obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę 

bilansową.

§ 63

Nadwyżkę bilansową na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podlega podziałowi 

zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach 

socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651).  

§ 64

Członek, który posiada środki uzyskane w formie dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na 

rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej lub posiada środki uzyskane 

z innych funduszy pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na 

przystąpienie do spółdzielni socjalnej obowiązany jest wnieść te środki w całości jako 

„WKŁAD DO SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ”. Wkład ten Członek zobowiązany jest wnieść 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania dotacji jednorazowej z Funduszu Pracy na rozpoczęcie 

działalności w formie spółdzielni socjalnej lub dnia uzyskania środków z innych funduszy 

pochodzących ze środków publicznych z przeznaczeniem na przystąpienie do spółdzielni 

socjalnej.
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§ 65

Przez wkład do spółdzielni socjalnej rozumie się wkłady niepieniężne, które zostały 

zakupione ze środków, o których mowa w § 64. Przez wkład rozumie się także środki 

pieniężne pochodzące ze źródeł, o których mowa w § 64. Wartość wkładów wycenia się na 

zasadach rynkowych na dzień przejęcia ich przez Spółdzielnię.

§ 66

Wniesiony przez członka wkład, o którym mowa w § 64 stanowi własność spółdzielni 

socjalnej. 

§ 67

Spółdzielnia Socjalna nabywa prawo do nieodpłatnego użytkowania oraz staje się 

właścicielem wkładu (o którym mowa w § 64) wniesionego przez członka z chwilą przejęcia 

tego wkładu przez spółdzielnię socjalną. W przypadku likwidacji Spółdzielni, wystąpienia 

Członka lub ustania członkostwa z innych przyczyn wkładu nie zwraca się i pozostaje on 

nadal własnością Spółdzielni.

Rozdział IX

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni.

§ 68

Łączenie się, podział, likwidacja i upadłość Spółdzielni następuje w wypadkach i na 

zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz Prawie spółdzielczym.

§ 69

Spółdzielnia może połączyć się wyłącznie z inną Spółdzielnią socjalną. 

§ 70

Spółdzielnia może podzielić się wyłącznie w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje 

utworzona nowa Spółdzielnia socjalna.

§ 71

W przypadku likwidacji Spółdzielni stosuje się przepisy obowiązujące na dzień otwarcia 

likwidacji.
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Rozdział X

Postanowienia końcowe

§ 72

Zmiana statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 

2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania.

§ 73

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy statut zastosowanie mają przepisy 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U.  Nr 94, poz. 651 z 

późz. Zm.) oraz  ustawy z dnia  16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 188, poz. 1848 z późn. zm).
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