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Prawo spółdzielcze

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1443)
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Art. 1Część I. Spółdzielnie

Tytuł I

PRZEPISY WSPÓLNE

Dział I

SPÓŁDZIELNIA I JEJ STATUT

Art. 1. § 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograni-
czonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym fundu-
szu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną 
działalność gospodarczą.

§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-
-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

W art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdziel-
cze (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1443) została zamieszczona usta-
wowa definicja spółdzielni; zawiera ona w swej treści dwa istotne ele-
menty: element ludzki (zrzeszenie osób, czyli korporacja) i element 
gospodarczy (prowadzenie działalności gospodarczej). Oznacza to, 
że spółdzielnia jest korporacją, czyli zrzeszeniem osób uznanych za 
osobę prawną, mającym na celu realizację wspólnych zadań określo-
nych w statucie.
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Art. 1 Ustawa – Prawo spółdzielcze

Spółdzielnia posiada także majątek w szerokim tego słowa znacze-
niu, przez który rozumie się nie tylko ogół aktywów, ale i pasywów tego 
podmiotu. Przysługująca spółdzielni własność i inne prawa majątkowe 
(zarówno rzeczowe, jak i obligacyjne) stanowią jej mienie (art. 44 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121).

Zasada dobrowolności zrzeszania się oznacza, że osoby przystępują 
do spółdzielni, biorą udział w jej pracach oraz występują z niej z własnej 
(nieprzymuszonej) woli. Zasada ta może doznawać rozmaitych ograni-
czeń (zob. np. art. 17 § 1 zdanie drugie i art. 24 pr. spółdz.).

Zasada nieograniczonej liczby osób (inaczej: zasada dostępności albo 
zasada „otwartych drzwi”) oznacza możność nabycia członkostwa przez 
osoby zgłaszające swe przystąpienie do spółdzielni. Jednakże zasada ta 
nie nakłada obowiązku przyjmowania do spółdzielni wszystkich osób, 
które wyraziły taką wolę.

Według poglądu zawartego w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 
18 września 1998 r., III CZP 31/98, OSNC 1999, nr 3, poz. 45, zasada 
„otwartych drzwi” stanowi ideowe założenie ruchu spółdzielczego, a nie 
regułę normatywną. Nie ma podstaw normatywnych do tak dosłownego 
rozumienia idei „otwartych drzwi”, ażeby wykluczać możliwość wpro-
wadzania statutowych uwarunkowań nabywania członkostwa. Wynika 
to z art. 15 § 2 pr. spółdz., pozwalającego wprowadzić do statutu „wy-
magania”, którym musi odpowiadać osoba fizyczna, aby być członkiem 
spółdzielni. Dosłowne rozumienie „otwartych drzwi” jest nie do przy-
jęcia również ze względu na to, iż cel spółdzielni, którego realizacja za-
leży zawsze od określonych okoliczności faktycznych, może wykluczać 
przyjmowanie na członków osób spełniających statutowe wymagania, 
jeżeli spółdzielnia nie jest w stanie zapewnić im osiągnięcia tego celu. 
Powszechnie znanym przykładem jest okresowe wstrzymywanie przyj-
mowania przez spółdzielnie mieszkaniowe nowych członków, gdy nie 
mają one możliwości zapewnienia im uzyskania mieszkań. Statut spół-
dzielni może uzależniać uzyskanie członkostwa przez osobę fizyczną 
od posiadania przez nią określonej cechy; nie może to być wymaganie, 
które byłoby sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społeczne-
go. A zatem – jak przyjmuje SN w uchwale z dnia 7 czerwca 2000 r., 
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Art. 1Część I. Spółdzielnie

III CZP 21/00, OSP 2001, z. 2, poz. 24 – korporacja z woli ustawodawcy 
zachowała znaczną swobodę w kształtowaniu swego składu osobowego. 
Z zasady „otwartych drzwi” nie wynika dla zainteresowanej osoby rosz-
czenie o przyjęcie do spółdzielni ani też obowiązek spółdzielni odnoś-
nie do przyjęcia każdej zgłaszającej się osoby. Możliwość przyjmowania 
nowych członków może być uzależniona nie tylko od posiadania przez 
osoby ubiegające się o członkostwo określonych kwalifikacji, lecz tak-
że ze względów na prowadzoną – w warunkach konstytucyjnej zasady 
wolności gospodarczej – działalność gospodarczą.

Zmienność składu osobowego, przez powstanie i wygasania stosun-
ków członkostwa w czasie trwania bytu prawnego spółdzielni, pozostaje 
bez wpływu na tożsamość ustawową i działalność spółdzielni.

W przeciwieństwie do spółek kapitałowych, gdzie kapitał jest stały 
(zasada nienaruszalności kapitału), spółdzielnia posiada zmienny (coraz 
to inny, niestały) fundusz udziałowy, co jest skutkiem zmiennego skła-
du osobowego. W okresie likwidacji oraz postępowania upadłościowego 
skład osobowy spółdzielni nie ulega zmianie.

Prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej stanowi obowią-
zek spółdzielni (zob. także art. 114 § 1 pkt 3 i art. 115 pr. spółdz.). Dzia-
łalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność: wytwórcza (dotyczą-
ca produkowania czegoś); budowlana (dotycząca budowli albo budowy); 
handlowa (odnosząca się do handlu obrotu towarów polegającego na 
kupnie – sprzedaży); usługowa (służąca do zaspokajania potrzeb ludz-
kich, np. prace rzemieślnicze, przewóz towarów, ich ochrona przed ze-
psuciem, leczenie, odtwórcza działalność artystyczna) oraz poszukiwa-
nie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność 
zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 usta-
wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; tekst 
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.). A zatem spółdzielnia jest 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.s.d.g. Przyjmuje się zatem, 
że spółdzielnia nie prowadzi działalności gospodarczej, jeżeli ogranicza 
się do wydzierżawienia całego przedsiębiorstwa w zamian za czynsz, 
który z kolei rozdziela między swych członków. Natomiast prowadze-
nie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej jest tylko możnoś-
cią spółdzielni.
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