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Analiza aktu prawnego nie mo e by  prawid owa, je eli jest dokonywana w 

oderwaniu od podstawowych zasad i warto ci, które orientowa y prawodawc , gdy 

nadawa  kszta t przepisom prawa. Ta prosta prawda zas uguje na przypomnienie w 

kontek cie interpretacji Rozporz dzenia Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 

2003 r. w sprawie statutu spó dzielni europejskiej (SCE)1 (dalej: Rozporz dzenie). 

Ju  na wst pie nale y bowiem podkre li , e b dem by oby postrzeganie 

Rozporz dzenia li tylko jako technicznej regulacji prawnej, która stawia do dyspozycji 

podmiotów z pa stw cz onkowskich UE chc cych rozwija  ponadnarodow  

dzia alno  kolejny - obok Spó ki Europejskiej i Europejskiego Ugrupowania Interesu 

Gospodarczego - typ organizacji. Znaczenie Rozporz dzenia si ga daleko g biej. 

Jego opracowanie jest bowiem fragmentem szerszych dzia , które s  

promowaniu spó dzielni jako formy prowadzenia dzia alno ci spo eczno-

gospodarczej. Przepisy Rozporz dzenia w wielu aspektach maj  charakter 

wzorcowy, mog  zatem stanowi  podstaw  dla unowocze nienia krajowych regulacji 

prawnych dotycz cych spó dzielni. Jest to szczególnie istotne w kontek cie 

trwaj cych obecnie prac w Polsce nad nowym prawem spó dzielczym. W 

przekonaniu prawodawcy unijnego ten typ organizacji jest no nikiem unikalnych cech 

i warto ci, które mog  by  wykorzystywane z po ytkiem dla interesów grupowych i 

spo ecznych, dlatego te  zas uguje na baczniejsz  uwag . Ten aspekt jest 

szczególnie wart podkre lenia w Polsce, gdzie - jak si  wydaje - w wyniku przemian 

ustrojowych pa stwa ruch spó dzielczy nadal poszukuje swej to samo ci.  

Spojrzenie na Rozporz dzenie w sprawie statutu spó dzielni europejskiej z tego 

punktu widzenia wymaga wyja nienia, po pierwsze, jakie to unikalne cechy i warto ci 

okre laj  to samo  ruchu spó dzielczego, a po drugie, dlaczego zas uguje on na 

szczególn  uwag . Zagadnieniom tym po wi cona zostanie pierwsza cz  pracy. 

                                            

1 OJ L 207 2003 p.-24. Polska wersja tymczasowa dost pna na stronie internetowej 
http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/reg/pl_register_1710.html. Ze wzgl du jednak na tymczasowy 
charakter t umaczenia, a zw aszcza jego jako , punktem oparcia dla charakterystyki zawartej w 
niniejszym opracowaniu b  obce wersje j zykowe, zw aszcza niemiecka, jako e nie niemiecki 
system prawny jest w istotnym w tym miejscu zakresie terminologicznym najbardziej zbli ony do 
polskiego. 
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Dzi ki temu stworzona zostanie solidna podstawa dla zamieszczonych w drugiej 

cz ci zabiegów interpretacyjnych po wi conych ju  bezpo rednio Rozporz dzeniu. 
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II. To samo  ruchu spó dzielczego i jego promocja 

1. Warto ci i zasady ruchu spó dzielczego 

Tradycje ruchu spó dzielczego si gaj  pierwszej po owy XIX w. Ruch ten rozwija  si  

niezale nie w ró nych krajach i ró nych sektorach, przy czym najd sz  histori  

maj  spó dzielnie konsumenckie, pracownicze, kredytowe, rolnicze oraz 

mieszkaniowe i zwi zane z opiek  medyczn 2. Rozwój ten by  na tyle intensywny, e 

na wielu obszarach spó dzielnie zdoby y bardzo powa ny, czy wr cz dominuj cy 

udzia  w rynkach krajowych. Jednak e w ostatnich dekadach, ze wzgl du na 

zmniejszenie pomocy rz dowej, znoszenie barier handlowych oraz zwi zan  z tym 

ekspansj  ekonomiczn  i intelektualn  ponadnarodowych, komercyjnych i 

„inwestorskich” przedsi biorców (zw aszcza spó ek handlowych), w niektórych 

regionach (Zachodnia Europa i Ameryka P n.) ujawni a si  tendencja do usuwania w 

cie  ruchu spó dzielczego3. Ponadto w poszukiwaniu brakuj cego kapita u 

spó dzielnie zacz y anga owa  si  cz stokro  w nowe sposoby pozyskiwania 

rodków (np. emisja udzia ów), które w istotny sposób modyfikuj  tradycyjne 

spó dzielcze struktury decyzyjne4. Specyficzne problemy pojawi y si  w Europie 

rodkowej i Wschodniej, gdzie upadek gospodarek centralnie kierowanych zrodzi  

potrzeb  ponownego zdefiniowania roli ruchu spó dzielczego5. Z drugiej strony sektor 

spó dzielczy rozwija si  niezwykle dynamicznie w Azji i Ameryce aci skiej, 

dowodz c ywotno ci idei ruchu spó dzielczego6. Wszystkie te okoliczno ci sk oni y 

                                            

2 Bardziej szczegó ow  prezentacj  historycznego rozwoju ruchu spó dzielczego przedstawia J. 
Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour Office, 
2004, s. 7 i n. 
3 Zob. I. MacPherson, Understanding the ICA Co-operative Identity Statement, 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info/Understanding-the-ICA-Co-operative-Ident1.html. 
4 Zob. I. MacPherson, Understanding the ICA Co-operative Identity Statement, 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info/Understanding-the-ICA-Co-operative-Ident1.html. 
5 Zob. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html; zob. tak e I. MacPherson, Understanding the ICA Co-operative Identity 
Statement, http://www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info/Understanding-the-ICA-Co-operative-
Ident1.html. 
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rodowiska spó dzielcze do zaakcentowania swej to samo ci i unikalnych warto ci 

zwi zanych ze spó dzielni  jako form  prawn  prowadzenia dzia alno ci spo eczno-

gospodarczej. Mno  si  inicjatywy, których celem jest wykazanie znaczenia ruchu 

spó dzielczego oraz sposobów, w jaki mo e on przyczynia  si  do efektywnego 

zaspokajania ró norodnych potrzeb spo ecznych. 

1.1. Deklaracja To samo ci Spó dzielczej 

Interesuj cym dokumentem, który odzwierciedla najnowsze standardy 

mi dzynarodowe dotycz ce istoty i cech charakterystycznych ruchu spó dzielczego 

jest Deklaracja To samo ci Spó dzielczej (dalej: DTS) opracowana przez 

Mi dzynarodowy Zwi zek Spó dzielczy (International Co-operative Alliance - ITA7) w 

1995 r.8. Deklaracja ta zawiera definicj  spó dzielni, list  warto ci kluczowych dla 

ruchu spó dzielczego oraz zbiór zasad, które maj  wytycza  szlak spó dzielniom na 

pocz tku XXI w. O wadze dokumentu wiadczy to, e wywar  on istotny wp yw m.in. 

na zalecenie nr 193 Mi dzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 3 czerwca 2002 r. w 

sprawie promocji spó dzielni9 a tak e na wydane przez Rad  Ekonomiczn  i 

Spo eczn  ONZ w maju 2001 r. Wskazówki s ce stworzeniu przychylnego 

rodowiska dla rozwoju spó dzielni (Guidelines aimed at creating a supportive 

environment for the development of cooperatives)10. Do zasad opracowanych przez 

Mi dzynarodowy Zwi zek Spó dzielczy odwo uje si  równie  uzasadnienie 

prezydenckiego projektu nowego prawa spó dzielczego (s. 2-3). 

W kontek cie poczynionych ju  uwag nale y wspomnie , e motywem przewodnim 

opracowania DTS by o w nie d enie do zaakcentowania to samo ci i unikalno ci 

                                                                                                                                        

6 Zob. I. MacPherson, Understanding the ICA Co-operative Identity Statement, 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info/Understanding-the-ICA-Co-operative-Ident1.html. 
7 Organizacja ta istnieje nieprzerwanie od 1895 r. 
8 Elektroniczna wersja o wiadczenia jest dost pna pod adresem internetowym: 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-cent/identity.html. 
9 Elektroniczna wersja zalecenia jest dost pna pod adresem internetowym: 
http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp1.htm. 
10 Wskazówki te akcentuj  przede wszystkim potrzeb  zapewnienia spó dzielniom niezale no ci od 
rz du (zakaz ingerencji w wewn trzne sprawy spó dzielni) oraz równo ci w stosunku do innych typów 
zrzesze  i przedsi biorców (zakaz dyskryminacji). 
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ruchu spó dzielczego, który zosta  zepchni ty w cie  przez inne, „inwestorskie” formy 

prawne prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w gospodarce rynkowej11. Przes anie 

zawarte w DTS ma przy tym charakter uniwersalny: jest adresowane do ca ego ruchu 

spó dzielczego niezale nie od jego ogromnej ró norodno ci wynikaj cej z tradycji 

historycznych i zmiennych warunków dzia ania12. 

Stosownie do definicji sformu owanej w DTS13 spó dzielnia jest “autonomicznym 

zrzeszeniem osób, zjednoczonych dobrowolnie w celu zaspokajania wspólnych 

potrzeb i d  gospodarczych, spo ecznych i kulturalnych przy pomocy wspólnego i 

demokratycznie kontrolowanego przedsi biorstwa”14. Stosownie do obja nie  

zamieszczonych w Background Paper, definicja akcentuje nast puj ce cechy 

spó dzielni15: 

 autonomiczno , a wi c mo liwie daleko id  niezale no  zarówno od 

rz du, jak i od prywatnych przedsi biorców; 

 to, e stanowi ona zrzeszenie osób, co oznacza, i  chodzi  mo e zarówno o 

osoby fizyczne, jak i prawne; 

 dobrowolno  zrzeszenia - cz onkostwo w spó dzielni nie mo e by  

obowi zkowe; cz onkowie powinni mie , stosownie do celów i rodków 

spó dzielni, swobod  przyst pienia albo wyst pienia ze spó dzielni; 

 to, e s y ona „zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych, spo ecznych i 

kulturalnych” - oznacza to przede wszystkim, e spó dzielnie s  

zorganizowane przez cz onków w celu przysparzania im indywidualnych i 

wspólnych korzy ci ekonomicznych, a pomocniczo tak e spo ecznych i 

kulturalnych; 

                                            

11 Zob. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html. 
12 Zob. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html. 
13 Definicja ta zosta a przyj ta w § 2 ww. zalecenia Mi dzynarodowej Organizacji Pracy.  
14 „… an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social 
and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise”. 
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 rodkiem jest „wspólne i demokratycznie kontrolowane przedsi biorstwo” - 

sformu owanie to podkre la, e w spó dzielniach kontrol  sprawuj  cz onkowie 

na zasadach demokratycznych; jest to cecha, która odró nia spó dzielnie od 

innych typów organizacji, które oparte s  na kontroli kapita owej albo 

rz dowej. Spó dzielnia jest tak e zorganizowan  jednostk , 

przedsi biorstwem, które funkcjonuje na rynku, dlatego te  musi d  do 

efektywnego zaspokajania potrzeb jej cz onków16. 

Nie mniej istotny od definicji spó dzielni jest zamieszczony w DTS katalog 

podstawowych warto ci ruchu spó dzielczego. Jest on szczególnie interesuj cy ze 

wzgl du na swój z za enia uniwersalny charakter; jego kszta t stanowi wynik 

konsensusu uwzgl dniaj cego bardzo ró norodny kontekst kulturowy, w którym 

rozwija y si  organizacje spó dzielcze17. DTS18 wymienia dwie grupy warto ci: do 

pierwszej - „warto ci na których opieraj  si  spó dzielnie” - nale : samopomoc, 

odpowiedzialno , demokracja, równo , s uszno  oraz solidarno ; do drugiej - 

„warto ci jakie wyznaj  jej cz onkowie zgodnie z tradycj  swych za ycieli” - etyczne 

warto ci uczciwo ci, otwarto ci, odpowiedzialno ci spo ecznej i troski o innych. 

Warto tym warto ciom po wi ci  nieco uwagi wskazuj c, jak s  one t umaczone 

obja nieniach zamieszczonych w Background Paper. 

Stosownie do obja nie  warto  „samopomocy” opiera si  na za eniu, e ludzie s  

panami w asnego losu oraz, e pe ny rozwój indywidualny jest mo liwy tylko w 

relacjach z innymi osobami. Wspólne dzia anie i wzajemna odpowiedzialno  

umo liwia efektywniejsze dzia anie, szczególnie na rynku oraz w stosunku do rz du. 

Udzia  w organizacji spó dzielczej pozwala równie  na rozwój zdolno ci 

                                                                                                                                        

15 Zob. „dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html.  
16 Zob. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html; zob. tak e J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, 
Geneva, International Labour Office, 2004, s. 6.  
17 Zob. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html. 
18 Identycznie § 3 pkt a ww. zalecenia Mi dzynarodowej Organizacji Pracy. 
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organizacyjnych, lepsze zrozumienie mechanizmów spo ecznych, itp.; s owem - 

zapewnia nieustann  edukacj  i rozwój osobom zaanga owanym. 

Warto  „odpowiedzialno ci” oznacza, e cz onkowie przyjmuj  odpowiedzialno  za 

powstanie i ywotno  spó dzielni, ich promowanie w swych rodowiskach, a tak e 

za zapewnienie im niezale no ci od innych organizacji publicznych i prywatnych. 

Podstawow  warto ci  spó dzielni jest tak e „równo ”. Oznacza ona, e 

podstawow  jednostk  spó dzielni jest cz onek: cz owiek albo organizacja ludzi. 

Podkre la si , e podstawowa warto  jak  stanowi osobowo  ludzka ró ni 

spó dzielni  od przedsi biorców kontrolowanych w pierwszym rz dzie „w interesie 

kapita u”. Podstawow  trosk  ruchu spó dzielczego jest zapewnienie mo liwie daleko 

id cej równo ci mi dzy cz onkami, co jednak - jak zauwa a si  w obja nieniach - nie 

zawsze jest proste w du ych spó dzielniach albo spó dzielniach, których cz onkami 

 inne spó dzielnie. 

„S uszno ” oznacza przede wszystkim, e cz onkowie powinni by  traktowani 

sprawiedliwie w stosunkach wewn trznych. W szczególno ci dotyczy to 

wynagradzania za udzia  w spó dzielni (w postaci korzy ci, których rozmiar jest 

proporcjonalny do skali transakcji dokonywanych ze spó dzielni ), czy te  obni enia 

obci . 

Warto  „solidarno ci” oznacza w pierwszym rz dzie, e spó dzielnia nie mo e by  

postrzegana wy cznie jako zrzeszenie cz onków zaspokajaj cych tylko indywidualne 

interesy; jest ona wspólnot , w której poszczególni cz onkowie troszcz  si  o 

wspólny interes, w szczególno ci o uczciwe traktowanie wszystkich osób 

zaanga owanych w spó dzielni  (cz onków, pracowników). Solidarno  podkre la 

tak e wspólnot  mi dzy samymi spó dzielniami, które - niezale nie od ró norodnych 

celów - tworz  wspólny ruch na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym i 

mi dzynarodowym i wspó pracuj  ze sob  w celu zapewnienia swym cz onkom dóbr 

i us ug najwy szej jako ci po mo liwie niskich cenach. Podejmuj  tak e wspólne 

dzia ania w stosunku do spo ecze stwa oraz rz dów. 

Je eli chodzi o drug  grup  warto ci, to wprawdzie przy wiecaj  one - jak si  

wskazuje w obja nieniach - tak e innym organizacjom „inwestorskim” oraz 
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rz dowym, jednak e zosta y uwzgl dnione ze wzgl du na to, e w ramach ruchu 

spó dzielczego zajmuj  tradycyjnie szczególnie eksponowane miejsce. 

W kontek cie rozwa  o charakterze prawniczym szczególnie interesuj cy wydaje 

si  katalog 7 zasad zawarty w DTS. Nie jest to zbiór norm, które maj  by  

bezwzgl dnie przestrzegane (by by to trudny do osi gni cia idea ), lecz zbiór 

wskazówek, przy pomocy których spó dzielnie powinny realizowa  ww. warto ci w 

praktyce19. 

Pierwsz  zasad  jest „dobrowolne i otwarte cz onkostwo”. Zasada ta oznacza, e 

spó dzielnie s  organizacjami dobrowolnymi (nikt nie mo e by  zmuszony do 

uczestnictwa w spó dzielni) i otwartymi dla wszystkich osób zdolnych do korzystania 

z ich wiadcze 20 oraz gotowych przyj  obowi zki zwi zane z cz onkostwem 

(wykonywanie prawa g osu, uczestnictwo w zebraniach, korzystanie ze wiadcze  

spó dzielni), bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze wzgl du na p , ras , religi , 

przynale no  polityczn  albo pozycj  spo eczn  (klasow , etniczn , 

narodowo ciow )21. Wskazuje si , e z zasady tej wynika równie , i  spó dzielnie 

powinny podj  starania, by obj  swym dzia aniem wszystkie potrzebuj ce grupy. 

Istotne jednak, e motywem dzia ania nie powinna by  tu dobroczynno , lecz 

ostro na i praktyczna ocena mo liwo ci dzia  spó dzielczych22. 

Drug  zasad  jest „demokratyczna kontrola cz onkowska”. Oznacza ona, e 

spó dzielnie s  organizacjami demokratycznymi, kontrolowanymi przez swych 

cz onków, którzy aktywnie uczestnicz  w okre laniu kierunków ich dzia  oraz 

                                            

19 Zob. I. MacPherson, Understanding the ICA Co-operative Identity Statement, 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info/Understanding-the-ICA-Co-operative-Ident1.html. 
20 Jest jasne, e pewne ograniczenia s  konieczne, gdy  niektóre spó dzielnie mog  s  efektywnie 
tylko pewnym grupom osób - por. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative 
Identity, z którym mo na zapozna  si  pod adresem internetowym 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-cent/background.html. 
21 Interesuj ce, e dopuszcza si  istnienie spó dzielni, w których cz onkostwo jest zastrze one dla 
pewnych grup etnicznych, czy wyznawców okre lonych religii, pod warunkiem wszak e, e nie 
przeciwstawiaj  si  one powstawaniu spó dzielni zrzeszaj cych inne grupy religijne czy etniczne, nie 
wykorzystuj  osób, które nie s  ich cz onkami, a nale  do tej samej spo eczno ci i e uznaj  swoj  
odpowiedzialno  za rozwój ruchu spó dzielczego na swych terenach. 
22 Zob. dokument Background Paper to the Statement on the Cooperative Identity, z którym mo na 
zapozna  si  pod adresem internetowym http://www.wisc.edu/uwcc/icic/issues/prin/21-
cent/background.html. 
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podejmowaniu decyzji. M czy ni i kobiety wybrani jako przedstawiciele s  

odpowiedzialni przed cz onkami. W spó dzielniach pierwszego stopnia cz onkowie 

maj  równe prawo g osu (jeden cz onek, jeden g os) a spó dzielnie na wy szych 

stopniach (zrzeszaj ce spó dzielnie) s  równie  zorganizowane w demokratyczny 

sposób (np. si a g osu jest proporcjonalna do ilo ci zrzeszanych cz onków). 

Podkre lenie tej zasady jest szczególnie istotne w kontek cie przemian 

zachodz cych w ramach ruchu spó dzielczego. Przekszta cenie wielu spó dzielni w 

du e, profesjonalnie zarz dzane przedsi biorstwa spowodowa o bowiem os abienie 

wi zi z cz onkami i upodobni o spó dzielnie do zwyk ych komercyjnych 

przedsi biorców23. Demokratyczna kontrola cz onkowska oznacza w przypadku 

takich spó dzielni, e zarz dzaj cy s  zawsze odpowiedzialni przed cz onkami24. 

Trzeci  zasad  jest „ekonomiczne uczestnictwo cz onków”. Zaakcentowanie tej 

zasady jest nowo ci , która ma zmierza  do silniejszego podkre lenia potrzeby 

zaanga owania cz onków w stosunki maj tkowe spó dzielni25. Oznacza ona, e 

cz onkowie sprawiedliwie zasilaj  - np. przez udzia y, sk adki - i demokratycznie 

kontroluj  kapita  spó dzielni. Przynajmniej pewna cz  tego kapita u stanowi 

zazwyczaj maj tek spó dzielni. Cz onkowie zazwyczaj otrzymuj  ograniczon  

rekompensat  za kapita , którego wniesienie stanowi warunek cz onkostwa. 

Nadwy ki cz onkowie przeznaczaj  na jeden lub wszystkie z nast puj cych celów: 

rozwój spó dzielni, mo liwie przez tworzenie rezerw, z których co najmniej cz  jest 

niepodzielna; przysparzanie korzy ci cz onkom spó dzielni proporcjonalnie do ich 

transakcji ze spó dzielni ; wspieranie innych dzia  zaaprobowanych przez 

cz onków. Szczególnie istotne jest to, e inaczej ni  w przypadku organizacji 

filantropijnych, po zaspokojeniu innych potrzeb spó dzielnie mog  dzieli  zyski 

mi dzy cz onków. Inaczej jednak ni  w przypadku spó ek kapita owych, rozmiar 

                                            

23 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 14-15. 
24 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 17. 
25 I. MacPherson, Understanding the ICA Co-operative Identity Statement, 
http://www.wisc.edu/uwcc/icic/def-hist/gen-info/Understanding-the-ICA-Co-operative-Ident1.html. 
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korzy ci uzyskanych przez poszczególnych cz onków jest proporcjonalny nie do 

wniesionego kapita u, lecz do rozmiarów transakcji ze spó dzielni 26. 

Czwart  zasad  jest „autonomia i niezale no ”. Oznacza ona, e spó dzielnie s  

autonomicznymi, opartymi na samopomocy organizacjami, kontrolowanymi przez 

swych cz onków. Umowy z innymi organizacjami, w tym tak e z rz dem oraz 

pozyskiwanie kapita u ze róde  zewn trznych odbywa si  na warunkach, które 

zapewniaj  demokratyczn  kontrol  cz onkom spó dzielni i pozwalaj  na zachowanie 

niezale no ci spó dzielni. Zaakcentowanie tej zasady jest wyra  odpowiedzi  na 

ujawniaj ce si  niekiedy tendencje do pozyskiwania kapita u w sposób, który wi e 

si  z przekazaniem istotnego wp ywu na dzia alno  spó dzielni zaanga owanym 

wy cznie kapita owo inwestorom. Zasada ta jest równie  szczególnie istotna w 

pa stwach, w których sektor spó dzielczy by  dotychczas silnie podporz dkowany 

rz dowi przede wszystkim na skutek uzale nienia finansowego. 

Pi  zasad  jest „edukacja, szkolenie i informowanie”. Oznacza ona, e spó dzielnie 

edukuj  i szkol  swych cz onków, wybranych przedstawicieli, zarz dzaj cych i 

pracowników, tak by mogli oni efektywnie przyczynia  si  do rozwoju swych 

spó dzielni. Informuj  tak e szersze kr gi spo eczne - zw aszcza osoby m ode i 

czynniki opiniotwórcze - o charakterze i korzy ciach spó dzielczego wspó dzia ania. 

Szóst  zasad  jest „wspó dzia anie mi dzy spó dzielniami”. Oznacza ona, e 

spó dzielnie s  swym cz onkom w sposób najbardziej efektywny i wzmacniaj  ruch 

spó dzielczy przez wzajemn  wspó prac  w ramach struktur lokalnych, krajowych, 

regionalnych i mi dzynarodowych. 

Siódm  zasad  jest „troska o spo ecze stwo”. Zasada ta oznacza, e spó dzielnie 

pracuj  nad trwa ych rozwojem swych spo eczno ci przez dzia ania zaaprobowane 

przez ich cz onków. 

 

                                            

26 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 18. 
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1.2. Cechy charakterystyczne spó dzielni w wietle Komunikatu Komisji dla 

Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 

2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie (COM (2004) 18) 

Potrzeba zaakcentowania to samo ci ruchu spó dzielczego dostrzegana jest - co 

warte podkre lenia w kontek cie tematu niniejszego opracowania - równie  na 

poziomie europejskim. Wyrazem tego jest w szczególno ci Komunikat Komisji dla 

Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-

Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu 

spó dzielni w Europie (COM (2004) 18). 

Podstawow  cech  charakterystyczn  spó dzielni jest - zdaniem Komisji Europejskiej 

- to, e dzia aj  w interesie swoich cz onków, którzy s  równocze nie ich 

ytkownikami i nie s  zarz dzane w interesie zewn trznych inwestorów. Zyski s  

dzielone pomi dzy cz onków proporcjonalnie do ich transakcji ze spó dzielni , a 

rezerwy i maj tek s  wspólnie utrzymywane, nie przekazywalne i przeznaczone dla 

zaspokajania wspólnego interesu cz onków. Mo liwa jest rezygnacja z cz onkostwa, 

z któr  wi e si  prawo cz onka do zwrotu jego udzia u. Osobiste wi zi mi dzy 

cz onkami s  zwykle silne, co skutkuje m.in. tym, e prawa g osu nie s  koniecznie 

proporcjonalne do liczby udzia ów(„jeden cz owiek - jeden g os”)27. 

Nale y podkre li , e Komisja w pe ni uznaje przedstawiony wy ej dorobek 

mi dzynarodowego ruchu spó dzielczego odzwierciedlony w Deklaracji To samo ci 

Spó dzielczej. Proponuj c krajom cz onkowskim podj cie dzia  zmierzaj cych do 

poprawy legislacji dotycz cej spó dzielni wyra nie wskazuje bowiem, e „Legislatorzy 

z poszczególnych krajów, przygotowuj c nowe ustawy dotycz ce spó dzielni, powinni 

zatem opiera  si  na tej spó dzielczej definicji, warto ciach i zasadach”28. Zaznacza 

jednak, i  po dane jest „aby Pa stwa Cz onkowskie by y równie  wystarczaj co 

                                            

27 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
28 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
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elastyczne w celu umo liwienia spó dzielniom efektywnej konkurencji na swoich 

rynkach, na równoprawnych warunkach jakie maj  inne formy przedsi biorstw”. 

2. Praktyczne znaczenie spó dzielni w Europie i w wiecie 

Forma prawna spó dzielni jest do  popularna w krajach Unii Europejskiej. Dzia a 

tam oko o 300 000 spó dzielni zatrudniaj cych 4,8 miliona osób i skupiaj cych ponad 

140 milionów obywateli b cych cz onkami spó dzielni. 

Z informacji przedstawionych przez Komisj  Europejsk  wynika, e spó dzielnie 

tworz  83% holenderskiej produkcji rolnej, 50% francuskich i 37% cypryjskich us ug 

bankowych29, 35% fi skiej detalicznej sprzeda y ywno ci, 21% hiszpa skiej opieki 

zdrowotnej oraz 60% szwedzkiego le nictwa30. Spó dzielnie zajmuj  wsz dzie 

bardzo siln  pozycj  na rynku mleka31. Silny udzia  w rynku mieszkaniowym maj  

spó dzielnie w Szwecji i Norwegii, za  w Hiszpanii i W oszech mocn  pozycj  zajmuj  

spó dzielnie pracownicze32. 

Nie jest to wy cznie fenomen europejski. Spó dzielnie rolnicze zajmuj  bardzo siln  

pozycj  np. w Stanach Zjednoczonych33, Kanadzie34, Brazylii35, Japonii36, Korei 

                                            

29 Udzia  spó dzielni w sektorze bankowym jest silny w ca ej Europie Zachodniej: istnieje tam oko o 11 
tys. banków lokalnych i regionalnych, maj cych 56 tys. punktów obs ugi, 33 miliony cz onków i ponad 
400 tys. pracowników - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, 
International Labour Office, 2004, s. 9. 
30 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
31 Ich udzia  w rynku wynosi 52% we Francji, 72% w S owenii, 80% w Belgii, 75% w Holandii, 90% w 
Wielkiej Brytanii i 99% w Norwegii - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, 
Geneva, International Labour Office, 2004, s. 8.  
32 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 11-12. 
33 W 1994 r. w USA istnia y 4174 spó dzielnie farmerskie licz ce blisko 4 miliony cz onków o obrotach 
89 miliardów USD - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, 
International Labour Office, 2004, s. 7. 
34 W Kanadzie spó dzielniom obs uguj  40% przychodów farmerskich a ich produkcja osi ga 14 
miliardów USD - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, 
International Labour Office, 2004, s. 7. 
35 Ich produkcja osi ga 12 miliardów USD - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development 
Goals, Geneva, International Labour Office, 2004, s. 7. 
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d.37, Nowej Zelandii38, Australii39. W Japonii bardzo silne s  równie  spó dzielnie 

konsumenckie, które zajmuj  si  sprzeda  detaliczn 40; w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych spó dzielnie zajmuj  siln  pozycj  w sektorze bankowym41. W 

Stanach Zjednoczonych, Japonii oraz Brazylii silne s  równie  spó dzielnie 

zapewniaj ce opiek  zdrowotn  i spo eczn 42. 

3. Próba popularyzacji ruchu spó dzielczego 

W ocenie Komisji Europejskiej, zalety spó dzielni europejskiej jako formy prawnej 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub spo ecznej nie s  wystarczaj co 

dostrzegane. Tymczasem jej cechy charakterystyczne czyni  j  atrakcyjn  w wielu 

dziedzinach. Przede wszystkim mo e by  ona, wed ug Komisji, instrumentem 

wzmocnienia pozycji ma ych i rednich przedsi biorstw. Umo liwia ona 

podejmowanie wspólnych dzia , z czym wi  si  korzy ci skali, zwi kszenie 

dost pu do rynku, wzmocnienie si y nabywczej i potencja u ekonomicznego, a tak e 

stworzenie warunków efektywniejszego zarz dzania. Wykorzystanie formy prawnej 

spó dzielni umo liwia równie  zmniejszenie ryzyka zwi zanego z dzia alno ci  przy 

równoczesnym zachowaniu niezale no ci przez poszczególnych przedsi biorców. 

                                                                                                                                        

36 Warto  produkcji spó dzielni rolniczych si ga tam 90 miliardów USD, a do spó dzielni nale y 91% 
rolników japo skich. Spó dzielnie zapewniaj  us ugi marketingowe, zaopatrzenie, kredyt oraz 
ubezpieczenie. Federacja Krajowa nale y do najwi kszych przedsi biorców handlowych i bankowych 
oraz jest najwi kszym ubezpieczycielem w Japonii - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium 
Development Goals, Geneva, International Labour Office, 2004, s. 7. 
37 Do spó dzielni nale y tam 90% rolników; warto  produkcji spó dzielni si ga 11 miliardów USD - J. 
Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour Office, 
2004, s. 8. 
38 49 spó dzielni kontroluje tam 70% eksportu produktów rolnych, a ka dy rolnik nale y do co najmniej 
1 spó dzielni - J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International 
Labour Office, 2004, s. 8. 
39 Spó dzielnie dominuj  tam na rynku mleczarskim, rybnym i produkcji ry u - J. Birchall, Cooperatives 
and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour Office, 2004, s. 8. 
40 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 9. 
41 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 10. 
42 J. Birchall, Cooperatives and the Millennium Development Goals, Geneva, International Labour 
Office, 2004, s. 12-13. 
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Zdaniem Komisji, spó dzielnia jest szczególnie atrakcyjn  form  prawn  w sektorze 

us ug. Przedsi biorstwa us ugowe musz  obecnie zapewnia  coraz wy sz  jako  

us ug i coraz lepsze dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb u ytkowników. Z 

tego punktu widzenia forma spó dzielni jest korzystna, gdy  umo liwia korzystaj cym 

z us ug, którzy s  równocze nie cz onkami spó dzielni, wywieranie wp ywu na jej 

dzia alno , tak by w pe ni odpowiada a ona ich potrzebom. Co istotne, spó dzielnie 

stwarzaj  okre lonym grupom dost p do us ug, których wiadczenie nie jest 

atrakcyjne dla podmiotów komercyjnych.  

Zalet  spó dzielni jest równie  - zdaniem Komisji - to, e s  one cz sto 

przedsi biorstwami, w których cz onkowie jako u ytkownicy maj  rzeczywisty wp yw 

na decyzje, a tym samym s  niejako szko ami przedsi biorczo ci i zarz dzania dla 

tych, którzy w inny sposób nie mieliby dost pu do odpowiedzialnych stanowisk43. 

Komisja podkre la, e spó dzielnia mo e by  przydatnym instrumentem s cym 

realizacji celów Wspólnot. W szczególno ci spó dzielnie s  przyk adem typu 

przedsi biorstwa, które mo e jednocze nie realizowa  cele przedsi biorcze i 

spo eczne we wzajemnie uzupe niaj cy si  sposób44. 

Spó dzielnie odgrywa y i w dalszym ci gu odgrywaj  bardzo wa  rol  w sektorze 

rolnictwa w ca ej Europie. Zdaniem Komisji s  one „najw ciwszym narz dziem” dla 

zapewniania kolektywnych us ug dla rolników (np. kó ka wypo yczania maszyn, 

us ugi zast pstw w gospodarstwach czy us ugi zwi zane z zarz dzaniem)45. Jest to 

szczególnie istotne w nowych pa stwach cz onkowskich, w których dominuj  drobne 

i rednie gospodarstwa, pozbawione kapita u niezb dnego do inwestowania w nowe 

technologie. Komisja podkre la, e tworzenie spó dzielni przez drobne gospodarstwa 

umo liwia realizacj  wi kszych projektów inwestycyjnych, dzi ki dostarczeniu 

                                            

43 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18).  
44 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
45 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
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bankom i inwestorom odpowiednich gwarancji. W nowych pa stwach cz onkowskich 

obszary wiejskie s  cz sto pozbawione systemu wiadczenia us ug, a luk  t  mog  

wype ni  w nie spó dzielnie. Komisja zauwa a jednak, e w krajach tych termin 

„spó dzielnia” kojarzy si  negatywnie jako instrument gospodarki centralnie 

kierowanej, co stanowi przeszkod  dla rozwoju nowoczesnej spó dzielczo ci.  

Spó dzielnie mog  przyczynia  si  równie  do rozwoju regionalnego. S  one silnie 

zakorzenione w spo eczno ciach lokalnych a przez to przyczyniaj  si  do 

utrzymywania lokalnych miejsc pracy, zapewnienia lokalnych us ug i tym samym 

zapobiegaj  wyludnieniu obszarów wiejskich i mog  dopomóc w rozwoju ubo szych 

regionów i miejscowo ci46.  

Ponadto, zdaniem Komisji, spó dzielnie s  wa nym elementem tzw. sektora 

„ekonomii spo ecznej”. Mo liwo  dzia ania „po kosztach” pozwala na zak adanie i 

prowadzenie spó dzielni przez osoby, które w inny sposób nie mia yby dost pu do 

rynku pracy, a tak e na zaspokajanie potrzeb ekonomicznych i spo ecznych, tam, 

gdzie brak jest inicjatyw publicznych b  prywatnych. Spó dzielnie sprzyjaj  zatem 

integracji spo ecznej, mog  tworzy  miejsca pracy i sprzyja  wzrostowi bez d enia 

do osi gania czystego zysku w celu dzielenia go pomi dzy cz onków. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

46 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
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III. Charakterystyka Rozporz dzenia 

Dotychczasowe uwagi s  wystarczaj ce, by zrozumie  pr dy, które doprowadzi y do 

wydania Rozporz dzenia w sprawie statutu spó dzielni europejskiej. Pozwalaj  one 

przej  ju  bezpo rednio do prezentacji jego tre ci47. Zgodnie z uwag  wst pn  ze 

wzgl du na tymczasowy charakter polskiej wersji aktu, a zw aszcza niski poziomi 

umaczenia, punktem oparcia dla charakterystyki zawartej w niniejszym opracowaniu 

 wersje obcoj zyczne, w szczególno ci wersja niemiecka, jako e nie niemiecki 

system prawny jest w istotnym w tym miejscu zakresie terminologicznym najbardziej 

zbli ony do polskiego. 

1. Cele regulacji 

Ogólnie rzecz ujmuj c, przygotowanie rozporz dzenia o statucie spó dzielni 

europejskiej stanowi cz  szerzej zakrojonych prac nad prawem wspólnotowym, 

których celem jest u atwienie prowadzenia dzia alno ci na wspólnym rynku przez 

ró nego rodzaju jednostki organizacyjne. W najogólniejszym zarysie prace te maj , 

po pierwsze, u atwia  prowadzenie dzia alno ci przekraczaj cej granice 

pojedynczych pa stw, po drugie, pozwala  na zachowanie cech w ciwych 

poszczególnym typom organizacji i po trzecie, zapewni  równe warunki konkurencji 

mi dzy poszczególnymi typami organizacji. Jedn  z g ównych idei przewodnich jest 

równie  zapewnienie pracownikom mo liwo ci wywierania wp ywu na dzia alno  

organizacji, w której s  zatrudnieni.  

W preambule zawartej w Rozporz dzeniu wskazuje si , e wspó praca 

transgraniczna mi dzy spó dzielniami we Wspólnocie jest obecnie hamowana 

trudno ciami prawnymi i administracyjnymi, które nale y wyeliminowa  na rynku bez 

granic. Wprowadzenie formy prawnej dla spó dzielni na poziomie europejskim, 

opartej na wspólnych zasadach, uwzgl dniaj cej ich szczególne cechy, powinno 

                                            

47 Histori  prac nad Rozporz dzeniem przedstawiaj  szczegó owo R. Skubisz, M. Trzebiatowski, 
Spó dzielnia europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 3, s. 532 i n. 
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umo liwi  im dzia anie poza ich granicami krajowymi, na ca ym lub na cz ci 

terytorium Wspólnoty.  

Przyj cie Statutu Spó dzielni Europejskiej ma umo liwi  spó dzielniom prowadzenie 

dzia alno ci w ca ej UE przy zachowaniu jednej osobowo ci prawnej i tego samego 

zestawu przepisów prawnych48. Dla podmiotów chc cych prowadzi  dzia alno  

ponadgraniczn  jest to znacznie atrakcyjniejsza forma ni  tworzenie podmiotów 

zale nych poszczególnych pa stwach cz onkowskich. 

2. Stosunek do ustawodawstwa krajowego i zakaz dyskryminacji 

2.1. Problem implementacji 

Nale y z góry zaznaczy , e celem Rozporz dzenia nie jest unifikacja ustawodawstw 

krajowych dotycz cych spó dzielni. Mimo ró nic mi dzy ustawodawstwami 

poszczególnych krajów cz onkowskich Komisja nie zamierza przedk ada  propozycji 

zharmonizowania legislacji spó dzielczych poszczególnych krajów49. Warto natomiast 

wspomnie , e w za eniu Komisji „Rozporz dzenie b dzie wywiera o „po redni i 

stopniowy efekt, jako e stanie si  p aszczyzn  odniesienia dla przysz ych legislacji, 

zw aszcza w nowych Pa stwach Cz onkowskich i w krajach kandydackich”50. 

Rozporz dzenie nie wymaga implementacji do prawa krajowego, gdy  wi e w 

ca ci i jest bezpo rednio stosowane we wszystkich pa stwach cz onkowskich (art. 

                                            

48 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
49 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Spo ecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 23 lutego 2004 r. o promowaniu spó dzielni w Europie 
(COM (2004) 18). 
50 J.w. 
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80 ak. 3)51. Nie oznacza to jednak, e ustawodawca krajowy nie musi podejmowa  

adnych dzia  w zwi zku z wydaniem Rozporz dzenia.  

Zgodnie z art. 78 ust. 1 pa stwa cz onkowskie s  zobowi zane do wydania 

przepisów wykonawczych, które s  w ciwe w celu zapewnienia skutecznego 

zastosowania Rozporz dzenia. W szczególno ci ka de pa stwo cz onkowskie musi 

wyznaczy  w ciwe organy, które b  w ciwe dla wykonywania dzia  

okre lonych w Rozporz dzeniu (art. 7, 21, 29, 30, 54 i 73). Na wydanie przepisów 

wykonawczych maj  czas do 18 sierpnia 2006 r. (art. 80 ak.52 2). 

2.2. Prawo w ciwe 

Rozporz dzenie nie reguluje w sposób wyczerpuj cy sytuacji prawnej SCE, co 

oznacza, e w kwestiach nieuregulowanych w Rozporz dzeniu do spó dzielni tych 

zastosowanie b  mia y przepisy kraju cz onkowskiego, w którym SCE b dzie mia a 

sw  siedzib . Stosownie do preambu y Rozporz dzenia dotyczy to w szczególno ci 

takich dziedzin prawa takich jak podatki, konkurencja, w asno  intelektualna czy 

upad .  

Kwesti  prawa w ciwego reguluje art. 8 ust. 1 Rozporz dzenia, zgodnie z którym 

SCE dzia a w oparciu o przepisy Rozporz dzenia oraz - w zakresie w jakim okre la 

to Rozporz dzenie - statutu, a w sprawach w Rozporz dzeniu nieuregulowanych lub 

uregulowanych tylko cz ciowo - w oparciu o przepisy prawa przyj te przez pa stwa 

cz onkowskie w celu wprowadzenia w ycie specjalnych aktów wspólnotowych 

dotycz cych SCE, przepisy prawa pa stw cz onkowskich, które maj  zastosowanie 

do spó dzielni, utworzonych zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego, w którym 

SCE ma swoj  siedzib  oraz przepisy swojego statutu, w taki sam sposób jak 

spó dzielnie, utworzone zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego, w którym SCE 

ma swoj  siedzib .  

                                            

51 Odno nie do charakterystyki rozporz dzenia jako ród a prawa wspólnotowego zob. np. C. Mik, 
Europejskie prawo wspólnotowe, Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000, s. 493 i n.; S. 
Biernat, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003, s. 188-189. 
52 Skrót „ak.” oznacza akapit. 
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Przepis powy szy przes dza o tym, e mimo pewnych zasad wspólnych trudno 

mówi  o w pe ni jednolitych regu ach dzia ania poszczególnych SCE.  

Zasady dzia ania SCE s  w znacznej mierze uzale nione od kszta tu ustawodawstwa 

krajowego pa stwa siedziby SCE. Przepisy Rozporz dzenia odwo uj  si  

wielokrotnie b  ogólnie do regulacji prawa krajowego pa stwa siedziby SCE53 

 precyzyjnie do prawa pa stwa siedziby SCE dotycz cego spó dzielni54 albo 

spó ek akcyjnych55. W my l art. 8 ust. 2 Rozporz dzenia je eli prawo krajowe 

zawiera szczególne zasady i/lub ograniczenia w odniesieniu do dzia alno ci 

prowadzonej przez spó dzielnie, lub w odniesieniu do form kontroli sprawowanej 

przez organ nadzoru to przepisy te stosuje si  w ca ci do SCE. 

                                            

53 Prawo pa stwa siedziby SCE decyduje np. o dopuszczalno ci przewidzenia w statucie: istnienia 
specjalnej kategorii cz onków inwestorów (art. 14 ust. 1), mo liwo ci przyznania cz onkom wi kszej 
liczby g osów w proporcji do ich udzia u w dzia alno ci SCE (art. 59), mo liwo ci podzia u czystego 
maj tku SCE zwi zanej z przyznaniem zysku (art. 75). Prawo to jest równie  w ciwe: dla 
ewentualnego okre lenia wy czenia okre lonej kategorii osób od uczestnictwa w organach SCE (art. 
46 ust. 2), w kwestii reprezentacji cznej w ramach organów SCE (art. 47 ust. 1), skutków (w pewnej 
mierze) dokonania przez organ SCE czynno ci wykraczaj cej poza przedmiot dzia alno ci SCE (art. 
47 ust. 2), ewentualnego oznaczenia czynno ci organów reprezentuj cych SCE, które wymagaj  
upowa nienia przez inny w ciwy organ albo umocowania - w systemie dualistycznym - organu 
nadzorczego do wskazania takich czynno ci (art. 48 ust. 3), ewentualnego okre lenia odst pu 
czasowego mi dzy pierwszym i drugim zwo aniem walnego zgromadzenia poni ej 30 dni (art. 56 ust. 
3); okre lenia mo liwo ci uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przez osoby nieb ce cz onkami 
(art. 58 ust. 2) oraz wykonywania prawa g osu przez cz onków inwestorów (art. 59 ust. 3); okre lenia 
regu  dotycz cych sporz dzania bilansów i ich kontroli (art. 68-70). 
54 Przepisy te s  miarodajne np. dla sporz dzenia statutu (art. 5 ust. 2), ewentualnych dodatkowych 
przyczyn wyga ni cia cz onkostwa (art. 15 ust. 1), kontroli prawid owo ci po czenia spó dzielni w 
SCE (art. 30 ust. 1), wprowadzonego ewentualnie przez pa stwo siedziby SCE wyboru cz onków 
organu zarz dzaj cego przez walne zgromadzenie (art. 37 ust. 2); okre lenia odpowiedzialno ci 
cz onków organów SCE za szkody jej wyrz dzone (Art. 51), okre lenia zakresu w ciwo ci walnego 
zgromadzenia (art. 52), ewentualnego ustalenia cz stotliwo ci walnych zgromadze  wy szej ni  raz 
do roku oraz mo liwo ci jego zwo ania przez organy SCE i urz dy (art. 54), okre lenia regu  
dotycz cych rozwi zania, likwidacji, niewyp acalno ci, wstrzymania p atno ci SCE i podobnych 
post powa  (art. 72); ewentualnego okre lenia kworum wymaganego dla zmiany statutu wy szego 
ni  2/3 (art. 61 ust. 4); decyduj  tak e o ewentualnej mo liwo ci sprawowania funkcji cz onka organu 
SCE przez osob  prawn  (art. 46 ust. 1). 
55 Prawo to jest dla miarodajne dla powo ania bieg ych i wyceny aportów (art. 4 ust. 6), 
zapobiegawczej kontroli utworzenia SCE (art. 5 ust. 3), obowi zkowych danych umieszczanych na 
pismach skierowanych do osób trzecich (art. 10 ust. 1), rejestracji SCE, w tym publikacji dokumentów i 
danych (art. 11), publikacji danych i dokumentów o SCE, których og oszenia wymaga Rozporz dzenie 
(art. 12), sporz dzenia planu po czenia, które prowadzi do utworzenia SCE (art. 22 ust. 3) oraz jego 
og oszenia (art. 24), okre lenia praw i obowi zków bieg ych przy po czeniu spó dzielni (art. 26 ust. 3), 
ochrony interesów wierzycieli spó dzielni w przypadku po czenia (art. 28), obowi zku og oszenia o 
po czeniu (art. 32). 
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Ponadto wiele kwestii istotnych dla dzia alno ci SCE zosta o pozostawionych do 

uregulowania w statucie56.  

                                            

56 Mo na tu wskaza , e statut mo e modyfikowa : zasad  ograniczenia odpowiedzialno ci cz onka 
za zobowi zania SCE w wielko ci udzia u (art. 1 ust. 2 ak. 3), regu , zgodnie z któr  osobom nie 

cym cz onkami nie przys uguj adne roszczenia wzgl dem SCE i osoby takie nie mog  
uczestniczy  w dzia alno ci SCE (art. 1 ust. 3); regu , e cz onkami SCE mog  by  zarówno osoby 
fizyczne, jak i prawne (art. 14 ust. 1 ak. 4), regu , e w razie równego rozk adu g osów w czasie 
podejmowania decyzji przez organy SCE rozstrzyga g os przewodnicz cego, ale tylko je eli 
przedstawiciele pracowników nie stanowi  po owy sk adu SCE (art. 50 ust. 2). Statut mo e 
przewidywa  tak e: ró ne kategorie udzia ów zwi zanych z ró nymi prawami do udzia u w wynikach 
SCE (art. 4 ust. 1 ak. 2), krótszy ni  5-letni termin na wniesienie wk adów pieni nych (art. 4 ust. 4); 
gwarancj  wi kszo ci g osów na walnym zgromadzeniu dla osób fizycznych oraz zwi zany z 
uczestnictwem w SCE obowi zek obejmowania udzia ów (art. 4 ust. 7), konieczno  dodatkowych 
wp at w zwi zku z podwy szeniem warto ci nominalnej udzia u (art. 4 ust. 9), warunki cz onkostwa 
(art. 14 ust. 2), mo liwo  kierowania do cz onków wniosków o dodatkowy udzia  w kapitale (art. 14 
ust. 3), utrat  cz onkostwa w przypadku przeniesienia wszystkich udzia ów i inne przypadki 
wyga ni cia cz onkostwa (art. 15 ust. 1); monistyczn  albo dualistyczn  struktur  organów SCE (art. 
36); pierwszy sk ad organu nadzorczego (art. 39 ust. 2) i pierwszy sk ad organu administruj cego (art. 
42 ust. 3); ograniczenia dotycz ce ilo ci kadencji w organach SCE (art. 45 ust. 2); szczególne warunki 
cz onkostwa dla cz onków organów SCE zgodne z przepisami prawa pa stwa siedziby SCE 
dotycz cymi spó dzielni (art. 46 ust. 3), wymagania dotycz ce kworum oraz wi kszo ci wymaganej do 
podejmowania uchwa  przez organy SCE (art. 50) i walne zgromadzenie (art. 61 ust. 3); mo liwo  

dania zwo ania walnego zgromadzenia przez mniej ni  5000 albo 10% cz onków (art. 55); 
mo liwo  wskazywania nowych punktów porz dku obrad walnego zgromadzenia przez mniej ni  
5000 albo 10% cz onków (art. 57); mo liwo  g osowania na walnym zgromadzeniu przez 
pe nomocnika - powinien okre la  wówczas tak e maksymaln  liczb  g osów, które mo e 
reprezentowa  jeden pe nomocnik (art. 58 ust. 3); mo liwo  i szczegó owe zasady g osowania drog  
pocztow  lub elektroniczn  (art. 58 ust. 4); mo liwo  wystawiania papierów warto ciowych innych ni  
udzia y i obligacji - powinien wtedy okre la  równie  warunki ich sp aty oraz maksymaln czn  ich 
warto  - (art. 64 ust. 1 i 3); szczególne korzy ci dla posiadaczy tych papierów warto ciowych (art. 64 
ust. 2) oraz mo liwo  ich uczestniczenia w specjalnym zgromadzeniu (art. 64 ust. 4); mo liwo  
wyp aty cz onkom dywidendy proporcjonalnie do ich transakcji z SCE albo wiadczenia przez nich 
pracy (art. 66). Dopuszczalno  niektórych postanowie  statutu uzale niona jest od przepisów prawa 
pa stwa siedziby SCE; dotyczy to np. dopuszczalno ci przewidzenia w statucie: istnienia specjalnej 
kategorii cz onków inwestorów (art. 14 ust. 1), dopuszczalno ci sprawowania funkcji cz onka zarz du 
przez spó  w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE (art. 46 ust. 1), mo liwo ci powierzenia reprezentacji 
SCE jednej osobie lub osobom dzia aj cym cznie (art. 47 ust. 4), mo liwo ci uczestnictwa w walnym 
zgromadzeniu osób innych ni  cz onkowie (art. 58 ust. 2), mo liwo ci przyznania cz onkom wi kszej 
liczby g osów w proporcji do ich udzia u w dzia alno ci SCE (art. 59), mo liwo ci uczestnictwa w 
walnym zgromadzeniu z prawem g osu przez przedstawicieli pracowników SCE (art. 59 ust. 4), 
mo liwo  istnienia zgromadze  sektorowych i zgromadze  sekcji - powinien regulowa  wówczas 
równie  podzia  na sektory i sekcje oraz liczb  przedstawicieli przypadaj cych na sektor lub sekcj  
(art. 63 ust. 1); mo liwo ci podzia u czystego maj tku SCE zwi zanej z przyznaniem zysku (art. 75). 
Ponadto statut powinien okre la : kwot  poni ej której nie mo e spa  warto  kapita u zak adowego 
na skutek sp at udzia ów (art. 3 ust. 4), warto  nominaln  udzia ów (art. 4 ust. 3), minimaln  ilo  
udzia ów potrzebnych do uzyskania cz onkostwa (art. 4 ust. 7), warunki dopuszczalno ci zbycia 
udzia u (art. 4 ust. 11), warunki, sposób i nie d szy ni  3 lata termin sp aty udzia u wyst puj cego 
cz onka (art. 16 ust. 3), liczb  lub zasady okre lenia liczby cz onków organu zarz dzaj cego (art. 37 
ust. 4), regu y wyboru przewodnicz cego organu zarz dzaj cego (art. 38 ust. 1) i zwo ywania przez 
niego posiedze  tego organu (art. 38 ust. 1 i 2), regu y zwo ywania przez przewodnicz cego organu 
nadzorczego posiedze  tego organu (art. 41 ust. 2), liczb  lub zasady okre lenia liczby cz onków 
organu nadzorczego (art. 39 ust. 4), liczb , sk ad oraz zasady okre lenia liczby cz onków organu 
nadzorczego (art. 42 ust. 3); cz stotliwo  zebra  organu administruj cego (43 ust. 1), regu y 
zwo ywania przez przewodnicz cego organu administruj cego posiedze  tego organu (art. 44 ust. 2), 
kadencj  cz onków organów nie d sz  jednak ni  6 lat (art. 45); jakie czynno ci organów 
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Nale y jednak wskaza , e zgodnie z art. 9 Rozporz dzenia, SCE powinna by  w 

ka dym pa stwie cz onkowskim traktowana, jak ka da inna spó dzielnia 

zarejestrowana w pa stwie siedziby SCE, o ile Rozporz dzenie nie stanowi inaczej. 

Jest to regu a, która zapobiega dyskryminacji SCE w poszczególnych pa stwach 

cz onkowskich57. Nale  j czy  z podstawow  zasad  niedyskryminacji wyra on  

w art. 43 TWE58, stosownie do której podmioty pochodz ce z innych pa stw s  

zrównane z w asnymi obywatelami59. 

3. Podstawowe rozwi zania prawne 

Zadaniem niniejszej cz ci opracowania jest nie tyle drobiazgowa analiza przepisów 

zamieszczonych w Rozporz dzeniu, ile przybli enie podstawowych rozwi za  

dotycz cych konstrukcji SCE. Chodzi w szczególno ci o zaakcentowanie tych 

elementów modelu SCE, które przes dzaj  o jej specyfice, a tak e tych, które wi  

si  z zagadnieniami szczególnie dyskutowanymi w ramach ruchu spó dzielczego. 

                                                                                                                                        

reprezentuj cych SCE wymagaj  dodatkowego upowa nienia przez inny organ (art. 48 ust. 1); regu y 
zwo ania walnego zgromadzenia (art. 56 ust. 1); regu y podzia u zysku albo brak podzia u (art. 65 ust. 
1 i art. 67 ust. 2) w tym regu  o utworzeniu rezerwy ustawowej (art. 65 ust. 2). 
57 Przepis ten opiera si  na za eniu, e ka de pa stwo cz onkowskie respektuje prawo do 
prowadzenia na swoim obszarze dzia alno ci przez spó dzielnie zarejestrowane w innym pa stwie 
cz onkowskim. Por. P. Saganek, Rozporz dzenie wspólnotowe o spó dzielni europejskiej (SCE), 
Przegl d Prawa Europejskiego 2004, nr 2, s. 75. 
58 Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiaj cy Wspólnot  Europejsk  (t.j. Dz. Urz. UE C 325 z dnia 
24 grudnia 2002 r.). Art. 43: „Ograniczenia swobody przedsi biorczo ci obywateli jednego Pa stwa 
Cz onkowskiego na terytorium innego Pa stwa Cz onkowskiego s  zakazane w ramach poni szych 
postanowie . Zakaz ten obejmuje równie  ograniczenia w tworzeniu agencji, oddzia ów lub filii przez 
obywateli danego Pa stwa Cz onkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Pa stwa 
Cz onkowskiego. Z zastrze eniem postanowie  rozdzia u dotycz cego kapita u, swoboda 
przedsi biorczo ci obejmuje podejmowanie i wykonywanie dzia alno ci prowadzonej na w asny 
rachunek, jak równie  zak adanie i zarz dzanie przedsi biorstwami, a zw aszcza spó kami w 
rozumieniu artyku u 48 akapit drugi, na warunkach okre lonych przez ustawodawstwo Pa stwa 
przyjmuj cego dla w asnych obywateli”. 
59 Zob. I. Hykawy, Swoboda prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez spó ki w rozumieniu art. 
443 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej [w:] Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. 
Prawo gospodarcze, Warszawa 2002, s. 35. 
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3.1. Spó dzielnia europejska - podstawowe elementy konstrukcyjne 

Nie ma w tpliwo ci, co do tego, e spó dzielnia europejska jest now  form  prawn  

w stosunku do spó dzielni prawa krajowego60. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ak. 1 

spó dzielnia europejska (dalej: SCE) jest spó , której kapita  zak adowy jest 

podzielony na udzia y. Odwo anie si  do poj cia spó ki stanowi niew tpliwie 

nawi zanie do art. 48 ak. 2 TWE, zgodnie z którym „Przez spó ki rozumie si  spó ki 

prawa cywilnego lub handlowego, a tak e spó dzielnie oraz inne osoby prawne 

prawa publicznego lub prywatnego, z wyj tkiem spó ek, których dzia alno  nie jest 

nastawiona na osi ganie zysków”. Oznacza ono w szczególno ci, e do spó dzielni 

maj  pe ne zastosowanie przepisy TWE dotycz ce swobody przedsi biorczo ci.  

SCE posiada osobowo  prawn  (art. 1 ust. 5), któr  uzyskuje z chwil  wpisu do 

rejestru pa stwa cz onkowskiego, w którym ma siedzib  (art. 18 ust. 1). 

W my l art. 1 ust. 3 g ównym celem dzia alno ci SCE jest zaspokajanie potrzeb jej 

cz onków i/lub rozwój ich dzia alno ci gospodarczej i spo ecznej, w szczególno ci 

przez zawieranie z nimi umów o dostarczenie towarów lub o wiadczenie us ug lub 

wykonanie pracy takiego rodzaju, jaki wykonuje lub zleca SCE. U ycie spójnika i/lub 

jednoznacznie wskazuje, e nie zawsze celem SCE jest rozwój dzia alno ci 

gospodarczej cz onków. Odzwierciedla to ogromn  ró norodno  dzia  

podejmowanych przez spó dzielnie. W szczególno ci w spó dzielniach pracy 

podstawowym celem jest zwykle zapewnienie cz onkom godziwej pracy. Ponadto, 

celem dzia alno ci SCE mo e by  zaspokajanie potrzeb jej cz onków przez 

wspieranie, w sposób okre lony wy ej, ich udzia u w dzia alno ci gospodarczej, w 

jednej lub wi kszej liczbie SCE i/lub spó dzielniach krajowych. SCE mo e prowadzi  

dzia alno  za po rednictwem podmiotów zale nych.  

Rozporz dzenie nie zastrzega wyra nie, e celem SCE nie mo e by  osi ganie 

zysku. Odró nia to t  form  prawn  od tej cz ci organizacji pozarz dowych, które 

prowadz  dzia alno  non profit. Z dalszych szczegó owych uregulowa  

Rozporz dzenia wynika, e SCE mo e osi ga  zysk i zysk ten mo e by  dzielony 

                                            

60 Tak trafnie P. Saganek, Rozporz dzenie wspólnotowe o spó dzielni europejskiej (SCE), Przegl d 
Prawa Europejskiego 2004, nr 2, s. 75. 
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mi dzy cz onków spó dzielni przez oprocentowanie wk adów - w formie pieni nej lub 

przez przydzia  dodatkowych udzia ów art. 67 ust. 2) - albo przez wyp at  dywidendy, 

przy czym rozmiar tej dywidendy nie mo e by  uzale niony od wielko ci 

zaanga owania kapita owego, a musi by  proporcjonalny do transakcji dokonanych z 

SCE lub pracy wiadczonej na jej rzecz (art. 66). Ta ostatnia regu a dotycz ca 

wyp aty dywidendy odró nia w zasadniczy sposób SCE od tradycyjnych spó ek 

kapita owych.  

3.2. Tworzenie spó dzielni 

Tworzenie spó dzielni reguluje po cz ci Rozporz dzenie a po cz ci prawo kraju, w 

którym spó dzielnia ma mie  sw  siedzib . To ostatnie jest w ciwe dla okre lenia 

procedur rejestracyjnych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 rejestracja powinna mie  miejsce w 

pa stwie cz onkowskim, w którym ma swoj  statutow  siedzib , zgodnie z 

przepisami w ciwymi dla spó ek akcyjnych61. Prawo to jest równie  w ciwe w 

kwestii publikacji dokumentów i danych SCE, podobnie jak i wszelkich publikacji 

wymaganych przez Rozporz dzenie (art. 11 ust. 5 i art. 12 ust. 1). Ponadto, 

stosownie do art. 13 ust. 1 rejestracj  SCE i wykre lenie jej z rejestru og asza si  w 

celach informacyjnych w Dzienniku Urz dowym Wspólnot Europejskich. 

Generalnie rzecz ujmuj c SCE mog  utworzy  podmioty co najmniej z dwu krajów 

cz onkowskich, co wynika z za enia, e ma ona stanowi  form  dzia alno ci o 

ponadgranicznym charakterze. Zasada ta jest na tyle istotna, e jej naruszenie mo e 

by  przyczyn  rozwi zania SCE (art. 73 ust. 1). Zgodnie z Rozporz dzeniem (art. 2 

ust. 1) istniej  trzy drogi utworzenia spó dzielni europejskiej: 

 Pierwsza polega na utworzeniu SCE niejako na pniu. Spó dzielnie mo e 

(mog ) utworzy : 

1. co najmniej pi  osób fizycznych zamieszka ych w co najmniej dwu krajach 

cz onkowskich; 

                                            

61 Zarejestrowanie jest mo liwe dopiero po spe nieniu okre lonych w art. 11 wymaga  dyrektywy 
uzupe niaj cej statut spó dzielni europejskiej odno nie do uczestnictwa pracowników. 
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2. cznie co najmniej pi  osób fizycznych oraz utworzonych zgodnie z prawem 

pa stwa cz onkowskiego spó ek w rozumieniu art. 48 ust. 2 Traktatu 

wzgl dnie innych osób prawnych62 regulowanych przez prawo publiczne lub 

prywatne, które maj  miejsce zamieszkania albo poddane s  prawu co 

najmniej dwu ró nych pa stw cz onkowskich; 

3. spó ki w rozumieniu art. 48 ust. 2 Traktatu a tak e inne osoby prawne 

regulowane przez prawo publiczne lub prywatne utworzone stosownie do 

prawa pa stwa cz onkowskiego, które poddane s  prawu co najmniej dwu 

ró nych pa stw cz onkowskich. 

W zakresie nieuregulowanym w Rozporz dzeniu do utworzenia SCE na pniu stosuje 

si  prawo dotycz ce utworzenia spó dzielni, które obowi zuje w pa stwie 

cz onkowskim, w którym SCE ma siedzib  (art. 17 ust. 1).  

 Druga droga utworzenia SCE polega na po czeniu ju  istniej cych 

spó dzielni utworzonych zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego, których 

siedziba i zarz d g ówny maj  miejsce na obszarze Wspólnoty, o ile przynajmniej 

dwie z nich podlegaj  prawu ró nych pa stw cz onkowskich. Po czenie polega albo 

na przej ciu albo na utworzeniu nowej osoby prawnej (art. 19 ust. 1), przy czym o 

po czeniu decyduje ostatecznie walne zgromadzenie ka dej ze spó dzielni przez 

zatwierdzenie planu po czenia przygotowanego przez organ zarz dzaj cy albo 

administruj cy (art. 27). W zakresie nieuregulowanym w Rozporz dzeniu ka da 

spó dzielnia uczestnicz ca w tworzeniu SCE przez czenie si  podlega przepisom 

prawa pa stwa cz onkowskiego reguluj cym czenie si  spó dzielni oraz w 

przypadku ich braku, przepisom prawa stosowanym w odniesieniu do czenia si  

spó ek akcyjnych na mocy prawa tego pa stwa (art. 20). Prawo pa stwa 

cz onkowskiego mo e przewidywa  mo liwo  wyra enia przez w ciwy organu 

sprzeciwu - wy cznie ze wzgl du na interes publiczny - odno nie do udzia u 

spó dzielni podlegaj cej jego prawu w po czeniu; od sprzeciwu tego musi 

przys ugiwa rodek prawny (art. 21). 

                                            

62 W wersji niemieckiej s  to „juristischen Personen”, podczas gdy w wersji francuskiej „entités 
juridiques”, a w angielskiej „legal bodies”. W tymczasowej wersji polskiej odwo ano si  do poj cia 
„instytucji prawnych”. 
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Procedura po czenia jest do  skomplikowana - ma ona zabezpiecza  interesy 

cz onków i wierzycieli - i obejmuje: sporz dzenie i og oszenie przez organy 

zarz dzaj ce albo administruj ce cz cych si  spó dzielni planu po czenia, o tre ci 

szczegó owo uregulowanej oraz sprawozdania uzasadniaj cego i wyja niaj cego 

po czenie pod wzgl dem gospodarczym i prawnym (art. 22-24), umo liwienie 

cz onkom uzyskania informacji dotycz cych po czenia (art. 25), sporz dzenie dla 

nich przez bieg ego sprawozdania dotycz cego po czenia (art. 26), kontrol  i 

urz dowe po wiadczenie prawid owo ci post powania (art. 29-30), wpis SCE do 

rejestru (art. 31) oraz og oszenie o przeprowadzeniu po czenia (art. 32). Ponadto do 

ochrony interesów wierzycieli cz cych si  spó dzielni stosuje si  - z 

uwzgl dnieniem ponadgranicznego charakteru po czenia - przepisy pa stw 

cz onkowskich, w których maj  one siedzib , dotycz ce czenia si  spó ek 

akcyjnych (art. 28).  

Skutki po czenia wyra aj  si  w tym, e, po pierwsze, wszystkie aktywa i pasywa 

przej tych albo cz cych si  spó dzielni przenoszone s  odpowiednio na 

przejmuj  osob  prawn  albo SCE; po drugie, cz onkowie przej tych albo 

cz cych si  spó dzielni staj  si  cz onkami odpowiednio przejmuj cej osoby 

prawnej albo SCE; po trzecie, przej te albo cz ce si  spó dzielnie przestaj  istnie ; 

po czwarte, przejmuj ca osoba prawna przyjmuje form  SCE; po pi te, prawa i 

obowi zki uczestnicz cych spó dzielni w odniesieniu do indywidualnych i ogólnych 

warunków jak równie  warunków zatrudnienia wynikaj cych z prawa krajowego, 

praktyki i indywidualnych umów o prac  lub stosunku pracy, obowi zuj cych w dniu 

rejestracji, przechodz  z chwil  rejestracji na SCE (art. 33). 

 Trzecia droga po czenia spó dzielni polega na przekszta ceniu spó dzielni 

utworzonej zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego, która ma siedzib  i zarz d 

ówny na obszarze Wspólnoty, je eli przynajmniej przez dwa lata mia a oddzia  albo 

przedstawicielstwo podlegaj ce prawu innego pa stwa cz onkowskiego. 

Przekszta cenie nie powoduje ani rozwi zania spó dzielni, ani utworzenia nowej 

osoby prawnej (art. 35 ust. 1). Procedura przekszta cenia obejmuje sporz dzenie i 

og oszenie planu przekszta cenia, sporz dzenie sprawozdania wyja niaj cego i 

uzasadniaj cego aspekty prawne i ekonomiczne jak równie  skutki przekszta cenia 

dotycz ce zatrudnienia oraz wskazuj ce cz onkom i pracownikom konsekwencje 
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przyj cia formy SCE, po wiadczenie przez bieg ych prawid owo ci zamieszczonej w 

planie informacji o zmianach udzia ów i wysoko ci ewentualnych dop at, 

zatwierdzenie planu przekszta cenia oraz statutu SCE przez walne zgromadzenie. 

Prawa i obowi zki spó dzielni w odniesieniu do indywidualnych i ogólnych warunków 

jak równie  warunków zatrudnienia wynikaj cych z prawa krajowego, praktyki i 

indywidualnych umów o prac  lub stosunku pracy, obowi zuj cych w dniu rejestracji, 

przechodz  z chwil  rejestracji na SCE (art. 33). 

3.3. Kapita  spó dzielni 

3.3.1. Zabezpieczenie warto ci minimalnej i realnej oraz zmiany wysoko ci 

Wp aty na kapita  zak adowy (kapita  obj ty) SCE musz  wynie  co najmniej 30 tys. 

euro63, jednak e je eli zgodnie z prawem pa stwa cz onkowskiego kapita  zak adowy 

osób prawnych prowadz cych okre lon  dzia alno  musi by  wy szy, wówczas 

przepisy te obowi zuj  tak e wzgl dem SCE, która ma siedzib  w tym kraju. 

Respektowanie przepisu o wp atach minimalnych jest szczególnie istotne, gdy  jego 

naruszenie mo e powodowa  rozwi zanie SCE (art. 73 ust. 1). 

Kapita  zak adowy spó dzielni jest zmienny (art. 1 ust. 2 ak. 2), przy czym zmiany 

jego wysoko ci nie wymagaj  zmiany statutu ani og oszenia (art. 3 ust. 5 ak. 2). 

Kapita  ten mo e ulec zwi kszeniu przez sukcesywne wp aty cz onków albo przez 

przyst pienie nowych cz onków. Mo e równie  ulec zmniejszeniu na skutek sp aty 

udzia ów cz onków wyst puj cych z SCE, nigdy jednak jego warto  nie mo e spa  

poni ej warto ci minimalnej64.  

Kapita  zak adowy mo e zosta  równie  podwy szony przez przekszta cenie ca ci 

lub cz ci rezerw dost pnych do podzia u, wymaga to jednak decyzji walnego 

                                            

63 Tak e w przypadku spó dzielni rejestrowanych w Polsce (poza stref  euro) mo e by  wyra ony w 
euro (art. 3 ust. 1). 
64 Roszczenia o zwrot udzia ów przez wyst puj cych cz onków ulegaj  zawieszeniu do czasu, kiedy 
sp ata nie b dzie powodowa a obni enia kapita u zak adowego poni ej warto ci minimalnej (art. 3 ust. 
4 zd. 3). 
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zgromadzenia, podj tej na wniosek organu administruj cego albo zarz dzaj cego i 

zgodnie z wymaganiami dotycz cymi kworum i wi kszo ci potrzebnych do zmiany 

statutu (art. 4 ust. 8 ak. 2). W takiej sytuacji nowe udzia y przys uguj  cz onkom 

proporcjonalnie do ich dotychczasowego udzia u w kapitale.  

Rozporz dzenie zabezpiecza nie tylko przed obni eniem kapita u zak adowego 

poni ej minimalnej warto ci, ale zawiera równie  przepisy, które zapewniaj  realn  

warto  tego kapita u.  

Po pierwsze, udzia y mog  by  pokrywane wy cznie przedmiotami maj tkowymi, 

których warto  gospodarcza jest mo liwa do ustalenia. Po drugie, nie mog  by  

wydawane w zamian za zobowi zanie do wiadczenia pracy lub wiadczenia us ug 

(art. 4 ust. 2). Po trzecie, nie mog  by  równie  wydawane poni ej ich warto ci 

nominalnej (art. 4 ust. 3). Po czwarte, udzia y wydawane za wk ady pieni ne, musz  

by  w dniu uzyskania cz onkostwa pokryte co najmniej w 25%, a pozosta a cz  

musi by  wp acona w ci gu 5 lat (je eli statut nie przewiduje krótszego terminu); 

udzia y wydawane za wk ady niepieni ne musz  by  w pe ni pokryte (art. 4 ust. 4 i 

5)65. Po pi te, SCE nie mo e dokonywa  wp at na swoje w asne akcje, nabywa  ich 

lub przyjmowa  ich jako zabezpieczenie, ani bezpo rednio, ani za po rednictwem 

osoby dzia aj cej w swoim imieniu, lecz na rzecz SCE. Jednak e przyj cie udzia ów 

SCE jest dopuszczalne jako zabezpieczenie w bie cej dzia alno ci spó dzielczych 

instytucji kredytowych (art. 4 ust. 12). 

3.3.2. Udzia y 

Kapita  zak adowy sk ada si  z udzia ów imiennych wyra onych w walucie krajowej 

lub euro66, przy czym udzia y mog  nale  do ró nych kategorii (art. 4 ust. 1 zd. 1). 

Statut mo e przewidywa , e ró ne kategorie udzia ów s  zwi zane z ró nymi 

prawami odno nie do podzia u zysku. Warto  nominalna udzia ów nale cych do tej 

samej kategorii jest równa (art. 4 ust. 3 zd. 1). Mo e by  ona podwy szona przez 

                                            

65 Wk ady niepieni ne podlegaj  wycenie bieg ych stosownie do przepisów dotycz cych spó ki 
akcyjnej obowi zuj cych w pa stwie siedziby SCE (art. 4 ust. 6). 
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po czenie istniej cych udzia ów (statut mo e wymaga  dodatkowych wp at) lub 

obni ona przez ich podzia  (art. 4 ust. 8-9). Statut okre la równie  liczb  udzia ów, 

których obj cie warunkuje uzyskanie cz onkostwa (art. 4 ust. 7)67.  

Zbywalno  udzia ów jest ograniczona. W my l art. 4 ust. 11, zgodnie ze statutem 

oraz za zgod  walnego zgromadzenia lub organu zarz dzaj cego lub organu 

administracyjnego, udzia y mog  by  przeniesione lub zbyte cz onkowi lub ka dej 

innej osobie nabywaj cej cz onkostwo68.  

3.4. Odpowiedzialno  za zobowi zania spó dzielni 

SCE jako osoba prawna odpowiada ze swe zobowi zania ca ym swym maj tkiem.  

Je eli chodzi o odpowiedzialno  cz onków SCE, to przepis art. 1 ust. 2 zd. 3 

wprowadza wzgl dnie wi  zasad  („o ile statut nie stanowi inaczej”), e 

odpowiedzialno  cz onków spó dzielni jest ograniczona do wysoko ci wniesionych 

przez nich udzia ów. Statut spó dzielni mo e jednak wprowadzi  inny zakres 

odpowiedzialno ci cz onków. Je eli odpowiedzialno  cz onków jest ograniczona, 

wówczas firma spó dzielni powinna zawiera  dodatek „z ograniczon  

odpowiedzialno ci ”. 

Nale y równie  wspomnie , e stosownie do art. 18 ust. 2 je eli przed 

zarejestrowaniem SCE, w jej imieniu dokonano jakichkolwiek czynno ci prawnych 

zgodnie z art. 11, a po zarejestrowaniu SCE nie przejmuje zobowi za  wynikaj cych 

z tych czynno ci, osoby fizyczne, spó ki lub inne osoby prawne, które dokona y tych 

czynno ci, odpowiadaj  z tego tytu u - z zastrze eniem odmiennych porozumie  - 

bez ogranicze  i solidarnie. 

                                                                                                                                        

66 Tak e w przypadku spó dzielni rejestrowanych w Polsce (poza stref  euro) mog  by  one wyra one 
w euro (art. 4 ust. 1 zd. 1). 
67 Je eli statut przewiduje, e wi kszo  g osów na walnych zgromadzeniach posiadaj  cz onkowie 

cy osobami fizycznymi i je eli przewiduje wymóg obj cia udzia ów zwi zany z uczestnictwem 
cz onków w dzia alno ci SCE, wówczas nie mo e on wymaga  obj cia wi cej ni  jednego udzia y w 
celu nabycia cz onkostwa (art. ust. 7 zd. 2). 
68 Tymczasowa polska wersja j zykowa odwo uje si  do poj cia przyznania lub sprzeda y akcji (sic!). 
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3.5. Siedziba i jej przeniesienie  

3.5.1. Okre lenie siedziby 

Siedzib  SCE okre la statut. Siedziba musi znajdowa  si  w jednym z pa stw 

cz onkowskich; tym samym, w którym mie ci si  g ówny organ zarz dzaj cy. Tym 

samym Rozporz dzenie wprowadza regu , e siedziba statutowa i siedziba 

rzeczywista SCE musz  znajdowa  si  w tym samym pa stwie. Pa stwa 

cz onkowskie mog  wprowadzi  wymaganie by siedziba SCE i jej zarz d g ówny 

znajdowa y si  w tym samym miejscu (art. 6). Naruszenie tego przepisu mo e by  

przyczyn  przymusowego rozwi zania SCE (art. 73 ust. 2 i 3). 

Okre lenie siedziby SCE jest bardzo istotne, gdy  ze wzgl du na niewyczerpuj cy 

charakter Rozporz dzenia, dzia alno  SCE jest w wielu aspektach poddana prawu 

pa stwa jej siedziby.  

3.5.2. Przeniesienie siedziby 

Szczególnie istotna - z punktu widzenia ponadgranicznego charakteru dzia alno ci 

SCE - jest przewidziana w art. 7 mo liwo  przeniesienia siedziby do innego 

pa stwa cz onkowskiego69. Rozwi zanie to zosta o przyj te po raz pierwszy w 

ramach rozporz dzenia Rady WE nr 2137/85/EWG z dnia 25 lipca 1985 r. dotycz ce 

Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych70. Takie przeniesienie nie 

powoduje rozwi zania SCE ani utworzenia nowej osoby prawnej, a polega ono na 

                                            

69 W orzeczeniu z dnia 27 wrze nia 1988 r., 81/87, Zb. Orz. 1988, s. 5483 (Daily Mail) Europejski 
Trybuna  Sprawiedliwo ci orzek , e przeniesienie siedziby spó ki z jednego pa stwa cz onkowskiego 
do drugiego nie jest mo liwe bez post powania likwidacyjnego i rozwi zania dotychczasowej spó ki - 
zob. I. Hykawy, Swoboda prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez spó ki w rozumieniu art. 443 
Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej [w:] Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. 
Prawo gospodarcze, Warszawa 2002, s. 36-39. 
70 Zob. w tej kwestii I. Hykawy, Swoboda prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez spó ki w 
rozumieniu art. 443 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, [w:] Prawo wspólnot europejskich a 
prawo polskie. Prawo gospodarcze, Warszawa 2002, s. 39 i n.; te , Europejskie Ugrupowanie 
Interesów Gospodarczych - nowa formu a wspó pracy gospodarczej w prawie wspólnotowym, [w:] 
Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie. Prawo gospodarcze, Warszawa 2002, s. 293 i n. 
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wpisaniu SCE do rejestru nowego pa stwa cz onkowskiego (momentem 

przeniesienia jest nowy wpis - art. 7 ust. 10) i wykre leniu jej ze starego rejestru. 

SCE mo e powo ywa  si  na przeniesienie siedziby wzgl dem osób trzecich od 

chwili og oszenia o nowym wpisie, jednak e do chwili og oszenia o wykre leniu ze 

starego rejestru osoby trzecie mog  powo ywa  si  na stary wpis, chyba, e SCE 

udowodni, i  wiedzia y o zmianie siedziby (art. 7 ust. 13). 

Szczegó owe uregulowania Rozporz dzenia dotycz ce przeniesienia siedziby (art. 7 

ust. 2-16) przewiduj  rozbudowane obowi zki SCE, których celem jest ochrona 

interesów cz onków, pracowników, wierzycieli oraz posiadaczy innych praw. Chodzi 

tu w pierwszym rz dzie o sporz dzenie planu przeniesienia oraz sprawozdania w 

sprawie przeniesienia, w którym wyja nia i uzasadnia prawne i ekonomiczne aspekty 

przeniesienia oraz przedstawia jego konsekwencje dla cz onków, wierzycieli, 

pracowników i innych osób uprawnionych wzgl dem SCE, i zwi zane z tym 

obowi zki informacyjne (art. 7 ust. 2-4, 12), a ponadto o zabezpieczenie realizacji 

zobowi za  prywatno- i publicznoprawnych (art. 7 ust. 8), które musi by  urz dowo 

po wiadczone (art. 7 ust. 8). W szczególno ci za zobowi zania powsta e przed 

przeniesieniem SCE odpowiada po przeniesieniu jako SCE z siedzib  w pa stwie, w 

którym by a zarejestrowana przed przeniesieniem, nawet je eli zosta a pozwana po 

przeniesieniu (art. 7 ust. 16). 

Rozporz dzenie przewiduje równie  mo liwo  wyst pienia ze spó dzielni przez 

cz onka, który g osowa  przeciw przeniesieniu, z czym wi e si  bezskuteczno  

przeniesienia wzgl dem niego oraz powstanie roszczenia o sp at  udzia u (art. 7 ust. 

5). Pa stwa cz onkowskie mog  równie  wprowadzi  mo liwo  wyra enia przez 

organ tego pa stwa sprzeciwu - w interesie publicznym - przeciwko przeniesieniu 

siedziby przez SCE zarejestrowan  w tym pa stwie, je eli powoduje ono zmian  

prawa w ciwego; przepisy te musz  jednak e przewidywa  mo liwo  odwo ania 

od tego sprzeciwu do s du (art. 7 ust. 14). Przeniesienie nie jest mo liwe, je eli 

rozpocz to procedur  rozwi zania lub likwidacji SCE, jej niewyp acalno ci lub 

zawieszenia p atno ci albo wszcz to podobne post powanie (art. 7 ust. 15).  
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3.6. Statut 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 cz onkowie za yciele opracowuj  statut SCE zgodnie z 

przepisami dotycz cymi tworzenia spó dzielni przewidzianych w przepisach prawa 

pa stwa siedziby SCE. Przepisy tego prawa b  miarodajne np. dla okre lenia 

zdolno ci do czynno ci prawnych, wad o wiadczenia woli, ogranicze  swobody 

umów itp. Rozporz dzenie wymaga jednak bezpo rednio, by statut zosta  

sporz dzany w formie pisemnej i podpisany przez cz onków za ycieli. Utworzenie 

spó dzielni podlega kontroli zapobiegawczej stosownie do przepisów prawa siedziby 

SCE dotycz cych kontroli spó ek akcyjnych. 

Minimaln , obowi zkow  tre  statutu okre la art. 5 ust. 4, w my l którego statut 

powinien okre la  przynajmniej: 

 firm  SCE, któr  poprzedza lub po której nast puje skrót „SCE” oraz, gdy jest 

to wymagane, dodatek „z ograniczon  odpowiedzialno ci ”, 

 przedmiot dzia alno ci spó dzielni; w zasadzie wybór przedmiotu jest dowolny, 

ma on znaczenie z punktu widzenia okre lenia zakresu kompetencji organów 

SCE, a tak e - je eli prawo pa stwa siedziby SCE tak stanowi - dla 

skuteczno ci czynno ci prawnych dokonywanych przez te organy (art. 47 ust. 

2), 

 imiona i nazwiska osób fizycznych i firmy spó ek b cych cz onkami 

za ycielami SCE, wskazuj c, w przypadku tych ostatnich, ich cele i siedziby, 

 siedzib  SCE, która oczywi cie musi by  w jednym z pa stw cz onkowskich 

(art. 6), 

 warunki i tryb przyj cia, wykluczenia oraz wyst pienia cz onka, 

 prawa i obowi zki cz onków oraz, ewentualne, ró ne kategorie cz onków oraz 

prawa i obowi zki cz onków ka dej kategorii,  

 warto  nominaln  udzia ów oraz kapita u zak adowego, jak równie  

wskazówk , czy jest on zmienny, 

 szczególne postanowienia dotycz ce, ewentualnie, kwot potr canych z 

nadwy ek na potrzeby rezerw przewidzianych przez prawo, 

 kompetencje i w ciwo ci cz onków ka dego organu, 

 warunki powo ania i odwo ywania cz onków organów, 
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 regu y dotycz ce wi kszo ci i kworum przy podejmowaniu uchwa , 

 czas trwania spó dzielni, je eli jest okre lony. 

3.7. Cz onkostwo w spó dzielni 

3.7.1. Uzyskanie cz onkostwa 

Cz onkami spó dzielni mog  by  - o ile statut nie stanowi inaczej - osoby fizyczne 

oraz osoby prawne (art. 14 ust. 1 ak. 4).  

Rozporz dzenie przewiduje mo liwo  istnienia szczególnej kategorii cz onków 
inwestorów. Je eli prawo pa stwa cz onkowskiego, w którym SCE ma siedzib , na 

to zezwala, statut mo e stanowi , e osoby, które nie maj  zamiaru korzysta  z, ani 

wytwarza  towarów oraz korzysta  z, ani dostarcza  us ug SCE mog  zosta  

dopuszczone jako cz onkowie inwestorzy (osoby nieb ce u ytkownikami)71. 

Regulacja ta stanowi wyra  prób  pogodzenia szczególnej cechy 

charakterystycznej spó dzielni, jak  stanowi zastrze enie cz onkostwa tylko dla osób 

korzystaj cych z dzia  spó dzielni, z potrzeb  otworzenia dla spó dzielni 

dodatkowych mo liwo ci pozyskania kapita u. Nale y jednak podkre li , e 

Rozporz dzenie rozwi zania takiego nie narzuca pozostawiaj c rozstrzygni cie 

poszczególnym pa stwom cz onkowskim.  

Uzyskanie cz onkostwa wymaga zgody organu zarz dzaj cego lub administruj cego. 

W razie odmowy mo na odwo  si  do walnego zgromadzenia zwo anego po 

eniu wniosku o uzyskanie cz onkostwa (art. 14 ust. 1 ak. 1). Inna regu a zosta a 

przyj ta w przypadku cz onków inwestorów. Nabycie przez nich cz onkostwa 

wymaga zgody walnego zgromadzenia lub innego organu wyznaczonego przez 

walne zgromadzenie lub statut (art. 14 ust. 1 ak. 2). Przepisy te s  wyrazem 

                                            

71 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ak. 3 „Cz onków b cych osobami prawnymi uwa a si  za b cych 
cz onkami u ytkownikami ze wzgl du na fakt reprezentowania przez nie swoich w asnych cz onków 
pod warunkiem, e ich cz onkowie, b cy osobami fizycznymi, s  cz onkami u ytkownikami. 
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podstawowej zasady ruchu spó dzielczego, jak  stanowi zasada demokratycznej 

kontroli cz onkowskiej. 

Statut mo e uzale nia  uzyskanie cz onkostwa od dalszych warunków, a w 

szczególno ci od wp aty kwoty minimalnej na udzia  oraz przes anek zwi zanych z 

przedmiotem dzia alno ci SCE (art. 14 ust. 2). Postanowienie ma kluczowe 

znaczenie z punktu widzenia zasady otwartego cz onkostwa i oznacza, e warunki 

uzyskania cz onkostwa nie mog  mie  charakteru dyskryminuj cego. Dopuszczalne 

 tylko takie ograniczenia przedmiotowe, które s  uzasadnione przedmiotem 

dzia alno ci SCE (mog  np. dotyczy  posiadanych kwalifikacji zawodowych). 

W siedzibie SCE prowadzony jest spis cz onków, w którym ujawniane s  informacje 

(i ich zmiany) o adresach cz onków, ilo ci posiadanych udzia ów oraz ewentualnie ich 

kategorii (art. 14 ust. 4-5); zmiany staj  si  skuteczne wzgl dem SCE oraz osób 

trzecich z chwil  wpisu (art. 14 ust. 6).  

3.7.2. Utrata cz onkostwa 

Stosownie do art. 15 ust. 1 cz onkostwo wygasa z nast puj cych powodów: 

 na skutek wyst pienia, 

 na skutek wykluczenia, je eli cz onek dopu ci si  powa nego i zawinionego 

naruszenia swoich obowi zków lub dzia a sprzecznie z interesami SCE (o 

wykluczeniu decyduje organ zarz dzaj cy lub administruj cy po wys uchaniu 

cz onka; cz onkowi przys uguje odwo anie do walnego zgromadzenia), 

 je eli statut na to zezwala, po przeniesieniu wszystkich posiadanych udzia ów 

na cz onka lub osob  fizyczn  lub osob  prawn , która nabywa cz onkostwo, 

 na skutek rozwi zania, w przypadku cz onka nieb cego osob  fizyczn , 

 na skutek upad ci, 

 z chwil mierci, 

 w ka dej innej sytuacji przewidzianej w statucie lub prawodawstwie pa stwa 

cz onkowskiego dotycz cym spó dzielni, w którym SCE posiada swoj  

siedzib . 
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Podstawow  zasad  ruchu spó dzielczego jest otwarte cz onkostwo, które oznacza 

nie tylko mo liwo  swobodnego przyst pienia do spó dzielni, ale równie  mo liwo  

swobodnego z niej wyst pienia. Zasada ta nie zosta a expressis verbis wyra ona w 

Rozporz dzeniu, wynika jednak implicite z art. 16 ust. 3 zd. 1, w my l którego tryb i 

przes anki wyst pienia okre la statut. 

Niezale nie od przewidzianej w statucie mo liwo ci wyst pienia Rozporz dzenie 

przewiduje mo liwo  nadzwyczajnego wyst pienia ze spó dzielni - cz onkostwo 

wygasa wtedy w terminach okre lonych w art. 15 ust. 2 ak. 2) - w przypadku zmiany 

w statucie, przeciwko której cz onek g osowa  na walnym zgromadzeniu, na 

podstawie której: 

 wprowadzone zosta y nowe zobowi zania dotycz ce p atno ci lub innych 

wiadcze  lub  

 istotnie rozszerzone zosta y istniej ce obowi zki cz onków lub  

 okres wypowiedzenia cz onkostwa w zwi zku z wyst pieniem z SCE 

wyd ony zosta  powy ej 5 lat (art. 15 ust. 2 ak. 1).  

enie o wiadczenia o wyst pieniu w terminie 2 miesi cy od walnego 

zgromadzenia powoduje, e wskazane zmiany statutu s  nieskuteczne wzgl dem 

wyst puj cego cz onka. 

Nale y ponadto przypomnie , e Rozporz dzenie przewiduje mo liwo  wyst pienia 

ze spó dzielni przez cz onka, który g osowa  przeciw przeniesieniu siedziby, z czym 

wi e si  bezskuteczno  przeniesienia wzgl dem niego oraz powstanie roszczenia 

o sp at  udzia u (art. 7 ust. 5). 

3.7.3. Rozliczenia zwi zane z wyst pieniem oraz wykluczeniem 

Co do zasady72 wyga ni cie cz onkostwa rodzi roszczenie o sp at  udzia u danego 

cz onka, które - ewentualnie - ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do strat w kapitale 

                                            

72 Wyj tek stanowi tu wyga ni cie cz onkostwa na skutek przeniesienia udzia ów oraz sytuacja, w 
której sp ata udzia u powodowa aby obni enie warto ci kapita u zak adowego poni ej warto ci 
minimalnej. 
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zak adowym SCE (art. 16 ust. 1) i powinno by  zaspokojone w terminie okre lonym 

w statucie (nie d szym ni  3 lata). Wysoko  sp aty jest okre lona w oparciu o 

bilans za rok obrotowy, w którym roszczenie powsta o; SCE nie jest zobowi zana do 

dokonania sp aty przed up ywem sze ciu miesi cy od zatwierdzenia bilansu.  

3.7.4. Prawa cz onków 

 Prawo g osu 

Zgodnie z podstawow  zasad  ruchu spó dzielczego Rozporz dzenie przewiduje 

(art. 59 ust. 1), e ka dy cz onek SCE ma jeden g os, bez wzgl du na liczb  

posiadanych udzia ów. Rozporz dzenie dopuszcza jednak odst pstwo od tej zasady. 

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ak. 1 statut mo e przewidywa , aby cz onek posiada  liczb  

osów uzale nion  od jego udzia u w dzia alno ci spó dzielni, innego wszak e ni  

udzia  w kapitale SCE, je eli zezwala na to prawo pa stwa siedziby SCE. W takiej 

sytuacji liczba g osów nie mo e jednak przekracza  pi ciu g osów dla cz onka lub 

30% ca ci praw g osu, w zale no ci od tego, która z wymienionych wielko ci jest 

mniejsza. 

Wskazane wy ej odst pstwo pozostaje w zgodzie z regu , w my l której prawo 

osu cz onka nie mo e by  uzale nione od jego kapita owego zaanga owania w 

dzia alno  spó dzielni. Prawdziwy wy om w scharakteryzowanych na wst pie 

zasadach ruchu spó dzielczego czyni dopiero przepis art. 59 ust. 2 ak. 3, którego 

zastosowanie jest wszak e ograniczone do SCE, które prowadz  dzia alno  

finansow  lub ubezpieczeniow . W my l tego przepisu statut mo e przewidywa , 

aby cz onek posiada  liczb  g osów uzale nion  od jego udzia u w dzia alno ci 

spó dzielni, w tym tak e w formie udzia u w kapitale SCE, je eli zezwala na to 

prawo pa stwa siedziby SCE. Liczba przydzielonych w ten sposób g osów nie mo e 

przekracza  pi ciu g osów dla cz onka lub 20% ca ci praw g osu, w zale no ci od 

tego, która z wymienionych wielko ci jest mniejsza. Rozwi zanie to jest niew tpliwie 

prób  elastycznego pogodzenia podstawowych zasad spó dzielczych z potrzeb  
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pozyskania kapita u. B dzie ono mia o szczególnie istotne znaczenie w przypadku 

cz onków inwestorów.  

Mo liwo  odst pstwa od zasady jeden cz onek-jeden g os przewiduje równie  

Rozporz dzenie w przypadku SCE drugiego stopnia, w których wi kszo  stanowi  

spó dzielnie. Zgodnie bowiem z art. 59 ust. 2 ak. 3 w takich SCE statut mo e 

przewidywa , e liczba g osów b dzie okre lona w stosunku do udzia u cz onków w 

dzia alno ci spó dzielczej, w tym udzia u w kapitale SCE i/lub liczby cz onków 

spó dzielni wchodz cych w jej sk ad, je eli prawo pa stwa siedziby SCE na to 

zezwala. 

Prawo g osu przys uguje równie  cz onkom inwestorom. Decyduj ce znaczenie ma w 

tym zakresie prawo pa stwa siedziby SCE. Jednak e, cz onkowie inwestorzy nie 

mog  posiada cznie wi cej ni  25% ca ci praw g osu (art. 59 ust. 3). Tak e i w 

tym przypadku motywem przepisu jest zapewnienie SCE niezb dnej niezale no ci i 

autonomii.  

Rozporz dzenie nie przewiduje prawa g osu dla pracowników spó dzielni. Jednak e, 

zgodnie z art. 59 ust. 4 je eli, z chwil  wej cia w ycie Rozporz dzenia, prawo 

pa stwa siedziby SCE na to zezwala, statut tej SCE mo e przewidywa  udzia  

przedstawicieli pracowników w walnych zgromadzeniach lub w zgromadzeniach 

sektorowych i sekcji, pod warunkiem, e przedstawiciele pracowników nie kontroluj  

wspólnie wi cej ni  15% ca ci praw g osu. Prawa takie przestaj  istnie  z chwil  

przeniesienia siedziby SCE do pa stwa cz onkowskiego, którego prawo nie 

przewiduje takiego uczestnictwa. 

 Prawo do informacji 

Poza prawem g osu Rozporz dzenie przyznaje cz onkom spó dzielni prawo do 

dania informacji od organu zarz dzaj cego lub organu administruj cego 

dotycz cych spraw SCE dotycz cych pozycji, odno nie do których walne 

zgromadzenie mo e podejmowa  decyzje zgodnie z art. 61 ust. 1 (art. 60 ust. 1). 

Cz onkowie maj  równie  prawo do badania bilansu, rachunku zysków i strat oraz 

uwag dotycz cych bilansu i rachunku, sprawozdania zarz du, wniosków z kontroli 
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sprawozdania finansowego przeprowadzonej przez osoby odpowiedzialne za 

kontrol  oraz, w przypadku spó ki dominuj cej w rozumieniu dyrektywy 83/349/EWG, 

skonsolidowane sprawozdania finansowe (art. 60 ust. 3). 

 Prawo do dywidendy 

Zgodnie z art. 66 statut mo e przewidywa  wyp at  dywidendy cz onkom. Zgodnie 

jednak z podstaw  zasad  ruchu spó dzielczego rozmiar tej dywidendy nie mo e by  

uzale niony od wielko ci zaanga owania kapita owego. Musi by  on proporcjonalny 

do transakcji dokonanych z SCE lub pracy wiadczonej na jej rzecz. 

3.8. Organy spó dzielni 

Podstawowym organem w ka dej SCE jest walne zgromadzenie. Natomiast w 

zale no ci od przewidzianego w statucie rozwi zania organami SCE s  równie  - w 

systemie dualistycznym - organ nadzorczy i zarz dzaj cy albo - w systemie 

monistycznym - organ administruj cy (art. 36). 

3.8.1. System dualistyczny 

 Organ zarz dzaj cy 

W systemie dualistycznym organ zarz dzaj cy odpowiada za prowadzenie spraw 

SCE i reprezentuje j  w stosunku do osób trzecich i przed s dem (art. 37 ust. 1).  

Cz onek albo cz onkowie organu zarz dzaj cego s  powo ywani i odwo ywani przez 

organ nadzorczy (art. 37 ust. 2). Pa stwa cz onkowskie mog  jednak wymaga  lub 

zezwoli , aby statut przewidywa , e cz onek lub cz onkowie organu zarz dzaj cego 

 powo ywani i odwo ywani przez walne zgromadzenie na takich samych zasadach, 

jakie obowi zuj  w przypadku spó dzielni z siedzibami na jego terytorium. Liczb  

cz onków albo sposób jej ustalenia powinien okre la  statut, pa stwa cz onkowskie 
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mog  jednak okre li  liczb  minimaln  lub maksymaln  (art. 37 ust. 4). Cz onkowie 

organu wybieraj  ze swego grona przewodnicz cego, którego podstawowym 

zadaniem jest zwo ywanie posiedze  organu (art. 38).  

Zgodnie z art. 37 ust. 3 nikt nie mo e by  jednocze nie cz onkiem organu 

zarz dzaj cego i nadzorczego. Jednak e organ nadzorczy mo e delegowa  jednego 

ze swych cz onków do wykonywania obowi zków cz onka organu zarz dzaj cego w 

przypadku, gdy stanowisko to nie jest obsadzone. W tym czasie funkcje tej osoby 

jako cz onka organu nadzoru s  zawieszone.  

 Organ nadzorczy 

W systemie dualistycznym organ nadzorczy nadzoruje wykonywanie obowi zków 

przez organ zarz dzaj cy. Nie ma natomiast prawa ani do samodzielnego 

prowadzenia spraw SCE ani do reprezentowania jej w stosunkach z osobami 

trzecimi. Reprezentuje on SCE w stosunkach z cz onkiem lub cz onkami organu 

zarz dzaj cego, w zakresie post powa  s dowych lub zawierania umów (art. 39 ust. 

1). 

Stosownie do art. 39 ust. 2 cz onkowie organu nadzorczego s  powo ywani i 

odwo ywani przez walne zgromadzenie73. Cz onkowie nieb cy u ytkownikami 

mog  stanowi  co najwy ej jedn  czwart  liczby cz onków organu nadzorczego (art. 

39 ust. 3). Cz onkowie organu nadzorczego wybieraj  ze swego grona 

przewodnicz cego, którego podstawowym zadaniem jest zwo ywanie posiedze  

organu (art. 41). Je eli po owa cz onków tego organu jest powo ywana przez 

pracowników, to przewodnicz cym mo e by  tylko cz onek powo any przez 

zgromadzenie ogólne (art. 41 ust. 1). 

Liczb  cz onków organu nadzorczego albo sposób jej ustalenia powinien okre la  

statut, pa stwa cz onkowskie mog  jednak okre li  t  liczb , sk ad organu, jak 

równie  minimaln  lub maksymaln  liczb  cz onków (art. 39 ust. 4). 

                                            

73 Cz onkowie organu nadzorczego, tworzonego po raz pierwszy mog  by  powo ani przez statut. 
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Z zwi zku z zadaniami organu nadzorczego Rozporz dzenie przewiduje obowi zek 

systematycznego i dora nego informowania organu nadzorczego przez organ 

zarz dzaj cy, a tak e przewiduje dla organu nadzorczego prawo dania informacji 

oraz przeprowadzania wszelkich kontroli niezb dnych dla realizacji jej zada  (art. 

40). 

3.8.2. System monistyczny 

W systemie monistycznym organ administruj cy prowadzi sprawy SCE i reprezentuje 

 w stosunku do osób trzecich i przed s dem (art. 42 ust. 1).  

Statut okre la liczb  cz onków organu administruj cego, jego sk ad oraz regu y jego 

wyznaczania (art. 42 ust. 2). Pa stwa cz onkowskie mog  jednak okre li  sk ad, jak 

równie  minimaln  lub maksymaln  liczb  cz onków tego organu. W ka dym razie 

cz onkowie nieb cy u ytkownikami mog  stanowi  co najwy ej jedn  czwart  

liczby cz onków organu administruj cego. Je eli stosownie do dyrektywy 

2003/72/WE przewidziany ju  udzia  pracowników w organie administruj cym, to 

organ administruj cy musi sk ada  si  co najmniej z trzech cz onków (art. 42 ust. 2 

ak. 2). 

Cz onków organu administruj cego, oraz je eli statut tak przewiduje, równie  ich 

zast pców, powo uje walne zgromadzenie. Cz onkowie organu administruj cego 

utworzonego po raz pierwszy mog  jednak e by  powo ani na mocy statutu (art. 42 

ust. 3). 

Cz onkowie organu administracyjnego wybieraj  spo ród siebie przewodnicz cego. 

Je eli po owa cz onków zosta a powo ana przez pracowników, na przewodnicz cego 

mo e zosta  wybrany jedynie cz onek powo any przez walne zgromadzenie (art. 44 

ust. 1). Podstawowym zadaniem przewodnicz cego jest zwo ywanie posiedze  

organu zarz dzaj cego stosownie do statutu oraz na ka de danie co najmniej 

jednej trzeciej liczby cz onków tego organu.  
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3.8.3. Zasady wspólne 

 Kadencja, uczestnictwo w organach osób prawnych i odpowiedzialno  

cz onków organów 

Niezale nie od wyboru systemu dualistycznego albo monistycznego, zgodnie z art. 

45, cz onkowie organów SCE s  powo ywani na czas okre lony w statucie, nie 

przekraczaj cy sze ciu lat. Z zastrze eniem ogranicze  przewidzianych w statucie, 

cz onkowie mog  by  powo ani na kolejn  kadencj  lub na kolejne kadencje. 

Statut SCE mo e zezwala , aby cz onkiem jednego z organów SCE by a spó ka w 

rozumieniu art. 48 Traktatu, pod warunkiem, e pozwala na to prawo w ciwe dla 

spó dzielni w pa stwie siedziby SCE (art. 46 ust. 1). W takim przypadku, spó ka musi 

wyznaczy  osob  fizyczn  jako swojego przedstawiciela w organie SCE. 

Przedstawiciel ten podlega takim samym warunkom i obowi zkom jak gdyby by  

cz onkiem organu osobi cie. 

Cz onkowie organów zarz dzaj cych, nadzoru lub administracyjnych SCE 

odpowiadaj , zgodnie z przepisami maj cymi zastosowanie do spó dzielni w 

pa stwie siedziby SCE, za szkody poniesione przez SCE na skutek niewykonania 

przez nich obowi zków, wynikaj cych z przepisów prawa, statutu, lub innych 

zwi zanych z pe nieniem ich funkcji (art. 47). 

 Kompetencje organów SCE 

Zgodnie z art. 47 ust. 2 czynno ci dokonywane przez organy wi  SCE w stosunku 

do osób trzecich, tak e je eli czynno ci te nie odpowiadaj  przedmiotowi dzia alno ci 

SCE, chyba, e wykraczaj  one poza uprawnienia tych organów przys uguj ce im 

stosownie do prawa pa stwa siedziby SCE, lub których przyznanie prawo to 

dopuszcza. Rozporz dzenie dopuszcza jednak istnienie swego rodzaju specjalnej 

zdolno ci do czynno ci prawnych. Pa stwa cz onkowskie mog  bowiem postanowi , 

e SCE nie b dzie zwi zana w odniesieniu do czynno ci wykraczaj cych poza 

przedmiot dzia alno ci SCE, je eli dowiedzie ona, e osoba trzecia wiedzia a, i  
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czynno ci te wykracza y poza przedmiot dzia alno ci lub, e w danych 

okoliczno ciach nie mog a by  tego nie wiadoma. Samo og oszenie statutu nie jest 

wystarczaj cym dowodem tej okoliczno ci.  

Z punktu widzenia bezpiecze stwa obrotu, bardzo istotne znaczenie ma przepis, 

zgodnie z którym wszelkie ograniczenia kompetencji organów SCE, wynikaj ce ze 

statutu albo z uchwa  tych organów, nie s  skuteczne wzgl dem osób trzecich, nawet 

je eli zosta y og oszone (art. 47 ust. 3).  

W przypadku, w którym uprawnienie do reprezentowania SCE w stosunkach z 

osobami trzecimi, powierzone zosta o dwóm lub wi kszej liczbie cz onków, 

cz onkowie ci wykonuj  swoje uprawnienia cznie, chyba e, zgodnie z prawem 

pa stwa cz onkowskiego, w którym znajduje si  siedziba SCE, statut mo e 

przewidywa  inne postanowienia (art. 47 ust. 1). Postanowienie to jest skuteczne 

wzgl dem osób trzecich, je eli zosta o w odpowiednim trybie og oszone. 

Pa stwo cz onkowskie mo e zastrzec, e prawo do reprezentowania SCE mo e by  

przyznane na mocy statutu jednej osobie lub kilku osobom dzia aj cym wspólnie. 

Takie prawodawstwo mo e przewidywa , e takie postanowienie statutu jest 

skuteczne wzgl dem osób trzecich, o ile dotyczy ogólnego prawa reprezentacji. 

Skuteczno  takiego postanowienia wzgl dem osób trzecich wymaga jego 

og oszenia stosownie do art. 12. 

Organ zarz dzaj cy albo administruj cy maj  w zasadzie pe  kompetencj  do 

dokonywania czynno ci prawnych. Statut mo e wprawdzie przewidywa  - w 

systemie dualistycznym - obowi zek uzyskania upowa nienia od organu 

nadzorczego albo walnego zgromadzenia, albo - w systemie monistycznym - 

obowi zek wyra nej uchwa y organu administruj cego albo uzyskania upowa nienia 

walnego zgromadzenia na dokonanie czynno ci okre lonego rodzaju, jednak e 

ograniczenie to nie jest w zasadzie skuteczne w stosunku do osób trzecich (art. 48 

ust. 1 i 2).  

O ile Rozporz dzenie albo statut nie stanowi  inaczej, kworum wymagane do 

podejmowania uchwa  wynosi po ow  cz onków uprawnionych do g osowania, a 

uchwa y podejmowane s  zwyk  wi kszo ci  g osów obecnych albo 

reprezentowanych cz onków (art. 50 ust. 1). Nieobecni cz onkowie mog  
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uczestniczy  w podejmowaniu decyzji przez upowa nienie innego cz onka organu 

lub zast pcy cz onka wyznaczonego jednocze nie do jego reprezentowania. (art. 50 

ust. 2).  

Je eli statut nie stanowi inaczej, w przypadku równo ci g osów decyduje g os 

przewodnicz cego. Statut nie mo e jednak stanowi  inaczej w przypadku, gdy 

po owa cz onków organu nadzorczego sk ada si  z reprezentantów pracowników (art. 

50 ust. 3).  

3.8.4. Walne zgromadzenie 

 ciwo  

Zgodnie z art. 52 walne zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach, które zosta y 

zastrze one do jego wy cznej w ciwo ci stosownie do Rozporz dzenia (np. w 

sprawie przeniesienia siedziby, wyboru cz onków organów SCE, przyj cia cz onków 

inwestorów) lub stosownie do ustawodawstwa pa stwa cz onkowskiego w którym 

znajduje si  siedziba SCE, przyj tego na podstawie dyrektywy 2003/72/WE. 

Ponadto, decyduje w sprawach, które zosta y zastrze one do w ciwo ci walnego 

zgromadzenia spó dzielni podlegaj cej prawu pa stwa siedziby SCE przez przepisy 

tego prawa lub postanowienia statutu. 

 Zwo ywanie i przebieg walnego zgromadzenia  

Rozporz dzenie szczegó owo reguluje cz sto  zwo ywania zwyczajnych walnych 

zgromadze  oraz wprowadza obowi zek zwo ania walnego zgromadzenia na ka de 

danie organu SCE albo na danie cz onków SCE, którzy posiadaj cznie wi cej 

ni  5 000 g osów, lub którzy posiadaj  co najmniej 10% ca kowitej liczby g osów 

(statut mo e przewidywa  ni sze wymagania) - art. 52 i 53. Reguluje tak e tryb 

zwo ywania walnego zgromadzenia, którego szczegó owe rozwi zania zmierzaj  

przede wszystkim do ochrony interesów cz onków spó dzielni. Tryb ten obejmuje 

obowi zkowe uprzednie zawiadomienie o walnym zgromadzeniu wskazuj ce m.in. 
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na porz dek dzienny obrad (art. 56), przy czym cz onkowie SCE, którzy posiadaj  

cznie wi cej ni  5 000 g osów, lub którzy posiadaj  co najmniej 10% ca kowitej 

liczby g osów, mog da , aby do porz dku dziennego walnego zgromadzenia 

dodano jedn  lub wi cej pozycji (art. 57).  

W my l art. 58 ust. 1 ka dy cz onek jest uprawniony do wypowiadania si  i 

osowania na walnym zgromadzeniu, w sprawach uwzgl dnionych w porz dku 

dziennym. Nie musi jednak swych uprawnie  wykonywa  osobi cie. Cz onek 

posiadaj cy prawo g osu jest uprawniony do wyznaczenia pe nomocnika do 

reprezentowania go na walnym zgromadzeniu zgodnie z procedur  przewidzian  w 

statucie (art. 58 ust. 2). Statut mo e przewidywa  oddawanie g osów drog  pocztow  

lub elektroniczn  (art. 58 ust. 4). 

Zgodnie z art. 62 walne zgromadzenie SCE jest protoko owane. 

W zakresie w Rozporz dzeniu nieuregulowanym organizacja i prowadzenie walnego 

zgromadzenia wraz z procedurami dotycz cymi g osowania podlegaj  prawu 

ciwemu dla spó dzielni w pa stwie cz onkowskim, w którym znajduje si  siedziba 

SCE (art. 53). 

 Podejmowanie uchwa  

Regu y dotycz ce podejmowania przez walne zgromadzenie uchwa  okre la art. 61 

Rozporz dzenia. Stanowi on w pierwszym rz dzie, e walne zgromadzenie mo e 

podejmowa  uchwa y w sprawach obj tych porz dkiem dziennym. Walne 

zgromadzenie mo e równie  dyskutowa  i podejmowa  uchwa y dotycz ce 

wprowadzenia pozycji do porz dku dziennego zgromadzenia przez mniejszo  

cz onków zgodnie z art. 57. 

Walne zgromadzenie podejmuje uchwa y wi kszo ci  g osów oddanych w sposób 

wa ny przez cz onków obecnych lub reprezentowanych. Wymagania dotycz ce 

kworum i wi kszo ci, które obowi zuj  podczas zwyczajnych walnych zgromadze  

okre la statut.  
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Kwalifikowana wymagania przewidziane s  dla podj cia uchwa y o zmianie statutu. 

W przypadku pierwszego zwo ania wymagane kworum (cz onkowie obecni albo 

reprezentowani) wynosi po ow  ogólnej liczby cz onków. Wymagania dotycz ce 

kworum nie obowi zuj  w przypadku ponownego zwo ania walnego zgromadzenia o 

takim samym porz dku obrad (art. 61 ust. 4). Ponadto, podj cie uchwa y o zmianie 

statutu wymaga wi kszo ci dwu trzecich wa nych g osów, je eli prawo w ciwe dla 

spó dzielni w pa stwie cz onkowskim, w którym znajduje si  siedziba SCE, nie stawia 

wy szych wymaga  odno nie wymaganej wi kszo ci (art. 61 ust. 5). 

Nale y ponadto zauwa , e Rozporz dzenie przewiduje mo liwo  wprowadzenia 

do statutu postanowie , których celem jest zapobie enie zdominowaniu dzia alno ci 

SCE przez cz onków inwestorów albo cz onków, którzy dysponuj  wi ksz  liczb  

osów ze wzgl du na udzia  kapita owy w SCE. Warto przypomnie  w tym miejscu, 

e dominacja taka oznacza aby zaprzeczenie podstawowym zasadom i warto ciom 

ruchu spó dzielczego (zasada autonomii i niezale no ci). 

Zgodnie z art. 61 ust. 3, je eli statut przewiduje mo liwo  dopuszczenia przez SCE 

cz onków inwestorów lub przyznania g osów stosownie do udzia u kapita owego w 

SCE prowadz cej dzia alno  finansow  lub ubezpieczeniow , statut okre la równie  

szczególne wymagania dotycz ce kworum w odniesieniu do cz onków innych ni  

cz onkowie inwestorzy lub cz onkowie, którzy posiadaj  prawo g osu stosownie do 

udzia u kapita owego w SCE prowadz cej dzia alno  finansow  lub 

ubezpieczeniow . Pa stwa cz onkowskie mog  bez ogranicze  ustanawia  

minimalny poziom tych szczególnych wymogów dotycz cych kworum dla tych SCE, 

które maj  swoj  siedzib  statutow  na jego terytorium. 

 Zgromadzenia sektorowe i zgromadzenia sekcji  

Zgodnie z art. 63 Rozporz dzenia, je eli SCE prowadzi ró ne rodzaje dzia alno ci 

lub prowadzi dzia alno  w kilku jednostkach terytorialnych, lub posiada kilka 

oddzia ów lub wi cej ni  500 cz onków, jej statut mo e przewidywa  zgromadzenia 

sektorowe lub zgromadzenia sekcji, je eli zezwala na to odpowiednie 

ustawodawstwo Pa stwa Cz onkowskiego. Statut okre la podzia  na sektory lub 

sekcje i liczb  przypadaj cych na nich przedstawicieli na walne zgromadzenie. 
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Zgromadzenia sektorowe i zgromadzenia sekcji wybieraj  swoich przedstawicieli na 

okres nie przekraczaj cy czterech lat, o ile nie mia o miejsce wcze niejsze 

odwo anie. Tak wybrani przedstawiciele tworz  walne zgromadzenie SCE i 

reprezentuj  w nim swój sektor lub sekcj , którym sk adaj  sprawozdania w sprawie 

wyników walnego zgromadzenia. Przepisy Rozporz dzenia dotycz ce walnego 

zgromadzenia stosuje si  odpowiednio do zgromadze  sektorowych i zgromadze  

sekcji. 

3.9. Stosunki maj tkowe w spó dzielni 

Szczególn  trosk  Rozporz dzenia jest zapewnienie SCE elastyczno ci maj tkowej, 

tak by mog a ona zaspokoi  istniej  potrzeb  kapita u. Zapewnieniu tej 

elastyczno ci s y szereg instytucji. 

y temu omówiona ju  wy ej instytucja cz onków inwestorów (art. 14 ust. 1 ak. 2), 

mo liwo  kierowania do cz onków wniosków o dodatkowy udzia  w kapitale (je eli 

statut tak przewiduje - art. 14 ust. 3) oraz mo liwo  - o ile pozwala na to prawo 

pa stwa siedziby SCE - przyznania wi kszej liczby g osów cz onkowi ze wzgl du na 

jego szczególne zaanga owanie kapita owe w SCE, które prowadzi dzia alno  

finansow  lub ubezpieczeniow  (art. 59 ust. 2 ak. 3). 

Z drugiej strony Rozporz dzenie zabezpiecza przed przej ciem kontroli nad SCE 

przez podmioty zaanga owane przede wszystkim kapita owo (zasada autonomii), np. 

przez ograniczenia dotycz ce przydzielania wi kszej ilo ci g osów za szczególne 

zaanga owanie kapita owe, czy te  ograniczenie cznej ilo ci g osów cz onków 

inwestorów.  

3.9.1. Wystawienie papierów warto ciowych 

Niezale nie od powy szych mo liwo ci Rozporz dzenie przewiduje w art. 64 ust. 1, 

e statut SCE mo e przewidywa  wystawianie papierów warto ciowych, innych ni  
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udzia y, oraz obligacji, których posiadacze nie maj  prawa g osu74. Statut powinien 

regulowa  w takim przypadku równie  sposób sp aty tych papierów oraz 

maksymaln czn  warto  nominaln  papierów, jakie mog  by  wystawione. 

Obj cia mog  dokona  cz onkowie lub osoby nie b ce cz onkami. Nie modyfikuje 

to jednak zasady demokratycznej kontroli cz onkowskiej ani zasady autonomii, gdy  

ich nabycie nie nadaje statusu cz onka. Atrakcyjno  obj cia papierów wi e si  z 

tym, e statut albo warunki wystawienia papierów warto ciowych lub obligacji mog  

przewidywa  szczególne korzy ci dla ich posiadaczy (art. 64 ust. 2). 

Posiadacze papierów warto ciowych nie b c cz onkami nie uczestnicz  w walnym 

zgromadzeniu SCE, jednak e statut mo e przewidywa  nadzwyczajne zgromadzenia 

posiadaczy papierów warto ciowych i obligacji, które ma uprawnienia opiniodawcze 

dotycz ce decyzji walnego zgromadzenia odnosz cych si  do praw i interesów tych 

posiadaczy (art. 64 ust. 3). 

3.9.2. Przeznaczanie zysku 

Stosownie do art. 65 ust. 1 regu y dotycz ce przeznaczania zysku za ka dy rok 

obrachunkowy reguluje statut, z zachowaniem przepisów bezwzgl dnie 

obowi zuj cych w prawie krajowym. Statut musi jednak przewidywa , e zysk b dzie 

w pierwszej kolejno ci przeznaczony na rezerw  ustawow . Do czasu, gdy rezerwa 

ustawowa osi gnie minimaln  wielko  kapita u zak adowego, kwota na ni  

przeznaczona nie mo e by  ni sza ni  15% nadwy ek za rok obrachunkowy po 

odj ciu wszelkich poniesionych strat (art. 65 ust. 2).  

                                            

74 Tymczasowa polska wersja t umaczenia b dnie wskazuje, e chodzi tu o papiery warto ciowe inne 
ni  akcje lub obligacje („Statut SCE mo e przewidywa  emisj  papierów warto ciowych innych ni  
akcje lub obligacje, których posiadacze nie maj  prawa g osu”). Zob. tak e R. Skubisz, M. 
Trzebiatowski, Spó dzielnia europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 3, s. 568. Wersja 
niemiecka brzmi „Die Satzung einer SCE kann die Ausgabe von Wertpapieren, die keine 
Geschäftsanteile sind, und von Schuldverschreibungen vorsehen, deren Inhaber kein Stimmrecht 
haben.”); wersja francuska „Les statuts peuvent prévoir l’émission de titres autres que les actions et 
d’obligations dont les détenteurs n’ont pas de droit de vote“; wersja angielska „An SCE’s statutes may 
provide for the issue of securities other than shares, or debentures the holders of which are to have no 
voting rights”. 
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Zysk pozosta y po utworzeniu wymaganej rezerwy, pomniejszony o ewentualne 

wyp aty dywidend oraz ewentualne straty bilansowe z poprzedniego okresu, i 

uwzgl dniaj ca ewentualne korzy ci bilansowe z poprzedniego okresu oraz sumy 

pochodz ce z rezerw, stanowi zysk do podzia u, o przeznaczeniu którego decyduje 

walne zgromadzenie stosownie do postanowie  statutu. Walne zgromadzenie mo e 

zdecydowa  o przeniesieniu zysku na kolejny rok, mo e przeznaczy  go na fundusz 

przewidziany przez prawo lub statut albo oprocentowanie wniesionych wk adów i 

innych wniesionych rodków; oprocentowanie mo e przybra  posta  zap aty w 

pieni dzu albo przydzia u dodatkowych akcji (art. 67 ust. 2). Rozporz dzenie nie 

wprowadza adnych ogranicze  dotycz cych wysoko ci oprocentowania. Z ogólnych 

zasad ruchu spó dzielczego wynika jednak, e musi by  ono umiarkowane, tak by nie 

stanowi o ukrytej formy wyp aty dywidendy kapita owej, która jest sprzeczna z 

charakterem spó dzielni. Statut mo e równie  wy cza  jakikolwiek podzia  (art. 67 

ust. 3).  

3.9.3. Podzia  aktywów po rozwi zaniu spó dzielni 

Kwestia przeznaczenia aktywów pozosta ych po likwidacji spó dzielni jest ró nie 

regulowana w poszczególnych ustawodawstwach i nale y do zagadnie  

kontrowersyjnych. Rozporz dzenie postanawia w art. 75, e czysty maj tek SCE 

dzie przeniesiony w sposób, który nie przysparza nikomu zysku75, albo - je eli 

zezwala na to prawo pa stwa siedziby SCE - w inny sposób okre lony w statucie 

SCE. Czysty maj tek SCE obejmuje maj tek pozosta y po zaspokojeniu wierzycieli i 

zwrocie udzia ów cz onków w kapitale. Oznacza to, e o podziale czystego maj tku 

decyduje w zasadzie statut. Podzia  czystego maj tku SCE mi dzy cz onków 

                                            

75 Nie chodzi tu o podzia  „wed ug zasady wyp aty zysku”, o którym wspominaj  R. Skubisz, M. 
Trzebiatowski, Spó dzielnia europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 3, s. 572, ani o podzia  
„zgodnie z zasad  równego podzia u”, o którym mowa w tymczasowej polskiej wersji Rozporz dzenia. 
Wersja niemiecka brzmi: „Das Reinvermögen wird nach dem Grundsatz einer nicht gewinnorientierten 
Übertragung oder - sofern nach dem Recht des Sitzstaates der SCE zulässig - nach einer anderen, in 
der Satzung vorgesehenen Regelung übertragen”; wersja francuska: „L’actif net est dévolu en fonction 
du principe de devolution désintéressée ou, lorsque la loi de l’État membre du siege de la SEC le 
permet, selon d’autres modalités définies dans les statuts de la SEC”; wersja angielska: „Net assets 
shall be distributed in accordance with the principle of disinterested distribution, or, where permitted by 
the law of the Member State in which the SCE has its registered office, in accordance with an 
alternative arrangement set out in the statutes of the SCE”. 
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spó dzielni (jest to przecie  forma przysporzenia im zysku) mo liwy jest tylko 

wówczas, gdy pozwala na to prawo pa stwa siedziby SCE. W pozosta ych 

przypadkach czysty maj tek mo e np. zosta  przeniesiony na inn  osob  prawn  o 

podobnych celach.  

3.9.4. Bilans roczny i bilans skonsolidowany 

Rozporz dzenie reguluje równie  kwesti  sporz dzenia, kontroli oraz og oszenia 

bilansu rocznego oraz bilansu skonsolidowanego (art. 68-71). Generalnie rzecz 

ujmuj c miarodajne w tym zakresie s  przepisy pa stwa siedziby SCE 

uwzgl dniaj ce w ciwe prawo wspólnotowe.  

3.10. Rozwi zanie i przekszta cenie spó dzielni 

3.10.1. Przekszta cenie SCE w zwyk  spó dzielni  

Rozporz dzenie przewiduje mo liwo  przekszta cenia SCE w zwyk  spó dzielni  

podlegaj  prawu pa stwa siedziby SCE, co mo e jednak nast pi  najwcze niej po 

up ywie 2 lat od rejestracji oraz po zatwierdzeniu pierwszych dwóch rocznych 

sprawozda  finansowych SCE (art. 76 ust. 1). 

Podobnie jak w przypadku przekszta cenia zwyk ej spó dzielni w SCE 

przekszta cenie SCE w zwyk  spó dzielni  nie powoduje rozwi zania lub utworzenia 

nowej osoby prawnej (art. 76 ust. 2). 

Procedura przekszta cenia obejmuje: 

 sporz dzenie i og oszenie przez organ zarz dzaj cy lub organ administruj cy 

SCE planu przekszta cenia oraz sprawozdania wyja niaj cego i 

uzasadniaj cego aspekty prawne i ekonomiczne jak równie  wp yw 

przekszta cenia na zatrudnienie oraz wskazuj ce skutki przyj cia formy 

spó dzielni dla cz onków i posiadaczy akcji okre lonych w art. 14 oraz dla 

pracowników (art. 76 ust. 3-4), 
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 po wiadczenie przez bieg ego, e SCE dysponuje maj tkiem, w wysoko ci co 

najmniej kapita u zak adowego (art. 76 ust. 5), 

 uchwa  walnego zgromadzenia SCE o zatwierdzeniu planu przekszta cenia 

wraz ze statutem spó dzielni; uchwa a ta zostaje przyj ta zgodnie z przepisami 

prawa krajowego. 

3.10.2. Rozwi zanie SCE 

Zgodnie z art. 72 w kwestii rozwi zania, likwidacji, upad ci, wstrzymania p atno ci i 

podobnych post powa , SCE podlega przepisom prawa w ciwego dla spó dzielni 

utworzonych zgodnie z prawem pa stwa siedziby SCE, w tym przepisami 

odnosz cymi si  do podejmowania decyzji przez walne zgromadzenie. 

Rozporz dzenie okre la samodzielnie niektóre przyczyny rozwi zania spó dzielni. 

Przede wszystkim, stosownie do art. 73 ust. 1 na wniosek osoby posiadaj cej 

uzasadniony interes lub w ciwego organu, s d lub w ciwy organ pa stwa 

siedziby SCE orzeka o rozwi zaniu SCE je eli zostanie stwierdzone, e naruszono 

art. 2 ust. 1 wskazuj cy na podmioty uprawnione do utworzenia spó dzielni i/lub art. 3 

ust. 2 okre laj cy minimaln  wysoko  kapita u zak adowego oraz w przypadkach 

nieprawid owo ci w procedurze po czenia spó dzielni okre lonych w art. 34. S d lub 

ciwy organ mog  przyzna  SCE czas na uczynienie zado  wymaganiom tych 

przepisów. Je eli SCE nie uczyni tego w okre lonym czasie, s d lub w ciwy organ 

orzeka o jej rozwi zaniu. 

Rozporz dzenie wymaga równie  ustanowienia w prawie wewn trznym pa stw 

cz onkowskich przepisów zapewniaj cych, e SCE zostanie rozwi zana w 

przypadku, gdy nie spe nia wymagania okre lonego w art. 6, a wi c gdy jej siedziba 

lub g ówny organ zarz dzaj cy nie znajduje si  w jednym i tym samym pa stwie 

cz onkowskim, i stanu zgodnego z prawem nie przywrócono w oznaczonym terminie 

(art. 73 ust. 2 i 3). Prawo pa stwa cz onkowskiego musi przewidywa  dla SCE 

rodek prawny w przypadku stwierdzenia naruszenia art. 6. 
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IV. Dyrektywa Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. 

uzupe niaj ca statut spó dzielni europejskiej w odniesieniu do 

uczestnictwa pracowników (wzmianka) 

1. Znaczenie Dyrektywy dla utworzenia SCE 

Zgodnie z punktem 17 preambu y do Rozporz dzenia zasady uczestnictwa 

pracowników w europejskiej spó dzielni zosta y ustanowione w dyrektywie 2003/72 i 

tworz  one nieod czne uzupe nienie Rozporz dzenia oraz powinny by  
stosowane cznie. 

Ta ogólna wskazówka znajduje potwierdzenie w szczegó owych rozwi zaniach 

przewidzianych w Rozporz dzeniu.  

Przede wszystkim, uwzgl dnienie wymaga  wynikaj cych z Dyrektywy stanowi 

warunek rejestracji SCE. W my l art. 11 ust. 2 SCE mo e zosta  zarejestrowana 

dopiero wtedy, gdy zosta o zawarte porozumienie w sprawie uczestnictwa 

pracowników w SCE, zgodnie z art. 4 Dyrektywy, albo gdy zespó  negocjacyjny 

reprezentuj cy pracowników podj  decyzj  przewidzian  w art. 3 ust. 6 Dyrektywy76 

lub, je eli zgodnie z art. 5 Dyrektywy, okres przeznaczony na negocjacje dobieg  

ko ca, a nie zosta o zawarte porozumienie.  

Podobnie, je eli SCE powstaje w drodze po czenia w pa stwie cz onkowskim, które 

skorzysta o z mo liwo ci, okre lonej w art. 7 ust. 3 Dyrektywy, warunkiem 

zarejestrowania SCE jest uprzednie zawarcie porozumienia zgodnie z art. 4 

Dyrektywy, dotycz cego uzgodnie  w sprawie uczestnictwa pracowników, 

obejmuj cego ich uczestnictwo, lub stwierdzenie, e do chwili rejestracji w adnej ze 

spó dzielni nie obowi zywa y przepisy o uczestnictwie pracowników. 

                                            

76 Chodzi tu o decyzj  o niepodejmowaniu negocjacji lub o zako czeniu negocjacji ju  rozpocz tych 
oraz o stosowaniu przepisów dotycz cych informowania i konsultacji pracowników obowi zuj cych w 
pa stwach cz onkowskich, w których SCE zatrudnia pracowników. 
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Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 4 Rozporz dzenia statut SCE nie mo e by  

sprzeczny z uzgodnieniami dotycz cymi uczestnictwa pracowników, ustalonymi na 

podstawie Dyrektywy. 

2. Stosunek do prawa krajowego 

Szczegó owa charakterystyka Dyrektywy, jako pozostaj ca w zakresie 

zainteresowania prawa pracy, zostanie w tym miejscu pomini ta. Warto natomiast 

zasygnalizowa  jej podstawowe za enia konstrukcyjne.  

2.1. Obowi zek implementacji 

Dyrektywa jest aktem prawa wspólnotowego, który wymaga implementacji do prawa 

krajowego77. Pa stwa cz onkowskie s  zobowi zane do wydania przepisów 

ustawowych, wykonawczych i administracyjnych niezb dnych do wykonania 

Dyrektywy, najpó niej do dnia 18 sierpnia 2006 r., lub do zapewnienia, e najpó niej 

do tej daty partnerzy spo eczni wprowadz  wymagane przepisy w drodze 

porozumienia. S  tak e zobowi zane do podj cia wszelkich niezb dnych kroków 

umo liwiaj cych w ka dym czasie osi gni cie rezultatów okre lonych w Dyrektywie 

(art. 16). W szczególno ci s  zobowi zane do wprowadzenia regulacji na wypadek 

nieprzestrzegania przepisów dyrektywy; prawo pa stwa cz onkowskiego musi 

zapewnia  istnienie procedur administracyjnych lub s dowych, umo liwiaj cych 

wykonanie obowi zków wynikaj cych z Dyrektywy (zob. art. 14). 

2.2. Problem prawa w ciwego 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Dyrektywy przepisy krajowe dotycz ce uczestnictwa 

pracowników w organach spó ki, i/lub krajowa praktyka, inne ni  przepisy 

                                            

77 Odno nie do charakterystyki dyrektywy jako ród a prawa wspólnotowego zob. np. C. Mik, 
Europejskie prawo wspólnotowe, Zagadnienia teorii i praktyki, t. I, Warszawa 2000, s. 498 i n.; S. 
Biernat, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa 2003, s. 190-192. 
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wprowadzaj ce w ycie niniejsz  dyrektyw , nie maj  zastosowania do SCE, do 

których stosuje si  art. 3-7.  

W my l za  art. 15 ust. 3 Dyrektywa nie narusza: 

 praw dotycz cych uczestnictwa pracowników przewidzianych przez przepisy 

prawa krajowego i/lub praktyk  poszczególnych pa stw cz onkowskich, które 

to prawa przys uguj  pracownikom SCE oraz jej spó ek zale nych i zak adów, 

z wy czeniem jednak prawa do wspó decydowania w ramach organów SCE;  

 przepisów dotycz cych wspó decydowania w organach, przewidzianych przez 

krajowe ustawodawstwo i/lub praktyk , stosowanych do spó ek zale nych 

SCE oraz do SCE, do których nie stosuje si  przepisów art. 3-7.  

3. Podstawowy cel dyrektywy 

Podstawowym celem Dyrektywy jest zapewnienie, by ustanowienie SCE nie 

poci gn o za sob  zniesienia lub ograniczenia uczestnictwa pracowników 

istniej cego w ramach podmiotów uczestnicz cych w tworzeniu SCE (pkt 3 

preambu y). Uczestnictwo to obejmuje wszelkie procedury informacyjne, 

konsultacyjne i wspó decyzyjne, przez które przedstawiciele pracowników maj  

wp yw na podejmowanie decyzji dotycz cych przedsi biorstwa (art. 2 pkt h). Uznano, 

e cel ten, z uwagi na skal  i wp yw proponowanego dzia ania, mo e by  lepiej 

osi gni ty na poziomie wspólnotowym (pkt 4). Celem Dyrektywy nie jest jednak e 

pe na harmonizacja regu  zaanga owania pracowników w SCE, ze wzgl du na 

znaczn  ró norodno  przepisów i praktyk istniej cych w poszczególnych pa stwach 

cz onkowskich (pkt 5). 

Podstawowym mechanizmem s cym uczestnictwu pracowników w SCE s  

procedury konsultacji i informowania, a ponadto zasada ochrony praw nabytych 

(istniej ce w podmiotach tworz cych SCE prawa pracowników do wspó decydowania 

powinny by  zachowane, chyba e strony postanowi  inaczej - pkt 7). Procedury te 

powinny by  okre lone, w pierwszej kolejno ci, w drodze porozumienia mi dzy 

przedstawicielami pracowników z w ciwymi organami podmiotów tworz cych SCE, 

lub w przypadku jego braku, poprzez zastosowanie standardowych zasad, które 
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powinny zapewnia  skuteczn  praktyk  informowania pracowników i ich 

konsultowania, jak równie  prawo ich wspó decydowania w odpowiednich organach 

SCE, je eli takie prawo istnia o przed jej utworzeniem w ramach podmiotów 

uczestnicz cych (pkt 11). 

Celem procedury informowania jest zapewnienie pracownikom uzyskania informacji 

dotycz cych SCE w takim czasie, w taki sposób i w takim zakresie, który umo liwi 

przedstawicielom pracowników dokonanie oceny mo liwych konsekwencji oraz, 

ewentualnie, przygotowanie konsultacji z w ciwym organem SCE (zob. art. 2 lit. i). 

Procedura konsultacji oznacza wymian  pogl dów mi dzy organem 

przedstawicielskim pracowników a w ciwym organem SCE w odpowiednim czasie, 

w taki sposób i w takim zakresie, e umo liwi to przedstawicielom pracowników, na 

podstawie dostarczonych informacji, wyra enie opinii na temat rodków, które 

zamierza podj  w ciwy organ; opinia ta powinna by  wzi ta pod uwag  w 

procesie podejmowania decyzji w ramach SCE (art. 2 lit. j). Natomiast 

„wspó decydowanie” oznacza wp yw organu przedstawicielskiego pracowników i/lub 

przedstawicieli pracowników na sprawy osoby prawnej przez: prawo wybierania lub 

wyznaczenia cz ci cz onków organu nadzorczego lub administruj cego osoby 

prawnej, lub prawo rekomendacji i/lub sprzeciwu wobec powo ania cz ci lub 

wszystkich cz onków organu nadzorczego lub administruj cego danej osoby prawnej 

(art. 2 lit. k).  

4. Mechanizmy s ce realizacji ww. celu 

4.1. Zasady maj ce zastosowanie w przypadku tworzenia SCE przez co 
najmniej dwie osoby prawne albo w drodze przekszta cenia78 

Pierwszym w kolejno ci instrumentem zmierzaj cym do poszanowania interesów 

pracowników przy tworzeniu SCE jest - w przypadku tworzenia SCE przez co 

                                            

78 Zasady te maj  zastosowanie równie  w przypadku SCE za onej wy cznie przez osoby fizyczne 
lub przez jedn  osob  prawn  i osoby fizyczne, które cznie zatrudniaj  co najmniej 50 pracowników 
w co najmniej dwóch Pa stwach Cz onkowskich (art. 8 ust. 1). 
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najmniej dwie osoby prawne albo w drodze przekszta cenia - powo anie zespo u 

negocjacyjnego, reprezentuj cego pracowników (art. 3 ust. 1-2), którego celem jest 

zawarcie z w ciwymi organami uczestnicz cych osób prawnych pisemnego 

porozumienia okre laj cego zasady dotycz ce uczestnictwa pracowników w SCE 

(art. 3 ust. 3). 

Stosownie do art. 4 ust. 2 porozumienie powinno okre la  m.in. sk ad organu 

przedstawicielskiego pracowników, który b dzie partnerem w ciwego organu SCE 

w zakresie porozumienia o informowaniu i konsultacji pracowników SCE, procedur  

informowania i konsultowania organu przedstawicielskiego, a tak e tre  

porozumienia o wspó decydowaniu, je eli strony zdecyduj  o zawarciu takiego 

porozumienia.  

Negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia mog  trwa  przez okres sze ciu 

miesi cy od utworzenia zespo u negocjacyjnego; strony mog  wspólnie 

zadecydowa  o przed eniu czasu negocjacji do jednego roku (art. 6). 

Zespó  negocjacyjny mo e równie  podj  decyzj  o niepodejmowaniu negocjacji lub 

o zako czeniu negocjacji ju  rozpocz tych oraz o stosowaniu przepisów dotycz cych 

informowania i konsultacji pracowników obowi zuj cych w pa stwach 

cz onkowskich, w których SCE zatrudnia pracowników. Uchwa a taka ko czy 

post powanie w celu zawarcia porozumienia (art. 3 ust. 6). 

Dyrektywa przewiduje obowi zek wprowadzenia przez pa stwa cz onkowskie zasad 

standardowych dotycz cych uczestnictwa pracowników, które musz  odpowiada  

zasadom okre lonym w za czniku do Dyrektywy (art. 7). Zasady te obowi zuj  w 

nast puj cych wypadkach: 

 gdy strony tak postanowi , 

 do up ywu terminu okre lonego w art. 5, nie zosta o zawarte porozumienie, i:  

- w ciwy organ ka dej z uczestnicz cych osób prawnych podejmie 

decyzje o stosowaniu standardowych zasad w odniesieniu do SCE, a tym 

samym o kontynuowaniu rejestracji SCE, oraz  

- zespó  negocjacyjny nie podj  uchwa y okre lonej w art. 3 ust. 6.  
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Poza tymi przypadkami, zasady standardowe znajduj  zastosowanie wy cznie w 

nast puj cych przypadkach: 

 w przypadku SCE utworzonej w drodze przekszta cenia, je eli przepisy 

pa stwa cz onkowskiego dotycz ce uczestnictwa pracowników w organie 

administruj cym lub nadzorczym mia y zastosowanie do spó dzielni 

przekszta conej w SCE; 

 w przypadku SCE utworzonej w drodze po czenia79: 

- je eli, przed rejestracj  SCE, jedn  lub wi cej form uczestnictwa 

stosowano w jednej lub wi cej spó dzielniach uczestnicz cych, 

obejmuj cych co najmniej 25% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych 

w tych spó dzielniach, lub 

- je eli, przed rejestracj  SCE, jedn  lub wi cej form uczestnictwa 

stosowano w jednej lub wi cej spó dzielniach uczestnicz cych, 

obejmuj cych mniej ni  25% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w 

tych spó dzielniach i je eli zespó  negocjacyjny podejmie odpowiedni  

uchwa ; 

 w przypadku SCE utworzonej w inny sposób:  

- je eli, przed rejestracj  SCE, jedn  lub wi cej form uczestnictwa 

stosowano w jednej lub wi cej uczestnicz cych osobach prawnych, 

obejmuj cych co najmniej 50% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych 

w tych podmiotach; lub  

- je eli, przed rejestracj  SCE, jedn  lub wi cej form uczestnictwa 

stosowano w jednej lub wi cej uczestnicz cych osobach prawnych 

obejmuj cych mniej ni  50% ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w 

tych podmiotach i je eli zespó  negocjacyjny podejmie odpowiedni  

uchwa . 

Nale y ponadto wspomnie , e zasady standardowe zamieszczone w za czniku do 

Dyrektywy reguluj  sk ad organu przedstawicielskiego pracowników, zasady 

dotycz ce informowania i konsultacji oraz zasady dotycz ce wspó decydowania.  

                                            

79 Pa stwa Cz onkowskie mog  przewidzie , e standardowych zasad okre lonych w cz ci 3 
Za cznika nie stosuje si  w tym przypadku (art. 7 ust. 3). 
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4.2. Zasady maj ce zastosowanie w przypadku tworzenia SCE wy cznie 

przez osoby fizyczne albo przez jedn  osob  prawn  oraz osoby fizyczne 

W przypadku SCE za onej wy cznie przez osoby fizyczne lub przez jedn  osob  

prawn  i osoby fizyczne, które cznie zatrudniaj  mniej ni  50 pracowników lub 

zatrudniaj  50 lub wi cej pracowników tylko w jednym Pa stwie Cz onkowskim, 

zaanga owanie pracowników uregulowane zosta o nast puj co (art. 8 ust. 2):  

- w samej SCE maj  zastosowanie przepisy pa stwa cz onkowskiego siedziby 

SCE, które maj  zastosowanie do innych osób prawnych tego samego typu,  

- w spó kach zale nych SCE i zak adach maj  zastosowanie przepisy tego 

pa stwa cz onkowskiego, w którym si  znajduj , i które maj  zastosowanie do 

innych osób prawnych tego samego typu. 

Dyrektywa stanowi ponadto, e w przypadku przeniesienia siedziby statutowej SCE, 

w której mia o miejsce uczestnictwo pracowników, do innego pa stwa 

cz onkowskiego, powinien obowi zywa  co najmniej ten sam zakres prawa 

uczestnictwa pracowników.  

Zasady dotycz ce tworzenia SCE przez co najmniej dwie osoby prawne mog  mie  

zastosowanie tak e do omawianego obecnie przypadku, je eli po rejestracji SCE, 

przynajmniej jedna trzecia ogólnej liczby pracowników SCE i jej spó ek zale nych 

oraz zak adów, w co najmniej dwóch ró nych Pa stwach Cz onkowskich z y taki 

wniosek, lub je eli czna liczba zatrudnionych pracowników wynosi lub przekroczy 

50 pracowników, w przynajmniej dwóch Pa stwach Cz onkowskich.  

4.3. Postanowienia ró ne 

Dyrektywa zapewnia pracownikom SCE i/lub ich przedstawicielom uprawnienie do 

uczestniczenia z prawem g osu w walnym zgromadzeniu lub, je li takie 

przewidziano, w zgromadzeniu sekcji lub sektorowym w nast puj cych wypadkach:  

 je li strony tak postanowi  w porozumieniu okre lonym w art. 4, albo  
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 je li spó dzielnia, w której istnia a taka regulacja, przekszta ca si  w SCE, albo 

je li, w przypadku SCE utworzonej w sposób inny ni  w drodze 

przekszta cenia, w uczestnicz cej spó dzielni istnia a taka regulacja i:  

- strony nie zawr  porozumienia okre lonego w art. 4, w terminie 

okre lonym w art. 5; oraz  

- w ciwy organ ka dej z uczestnicz cych osób prawnych podejmie 

decyzje o stosowaniu standardowych zasad w odniesieniu do SCE a 

zespó  negocjacyjny nie podj  uchwa y okre lonej w art. 3 ust. 6 oraz  

- spó dzielnia, w której istnieje taka regulacja, w odniesieniu do zasad 

wspó decydowania w rozumieniu art. 2 lit. k), zapewnia a przed rejestracj  

SCE najwy szy stopie  wspó decydowania spo ród uczestnicz cych 

spó dzielni. 

Warto ponadto wskaza , e Dyrektywa zobowi zuje pa stwa cz onkowskie do 

zapewnienia ochrony przedstawicielom pracowników uczestnicz cym w zespole 

negocjacyjnym, w procedurze informowania, konsultacji, wspó decydowania takiej 

samej, jak zapewniana jest przedstawicielom pracowników przez prawo krajowe i/lub 

praktyki obowi zuj  w kraju ich zatrudnienia (art. 12). Pa stwa cz onkowskie s  

równie  zobowi zane do przyj cia w ciwych rodków, zgodne z prawem 

wspólnotowym w celu zapobiegania nadu ywania SCE do celów pozbawiania 

pracowników ich praw do zaanga owania lub zawieszania takich praw (art. 13). 

 

 

 


