Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni (wg. Prawa Spółdzielczego)
Art. 6. [ZałoŜyciele; ich czynności]
§ 1. Osoby zamierzające załoŜyć spółdzielnię (załoŜyciele) uchwalają statut spółdzielni,
potwierdzając jego przyjęcie przez złoŜenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonują wyboru
organów spółdzielni, których wybór naleŜy w myśl statutu do kompetencji walnego
zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.
§ 2. Liczba załoŜycieli spółdzielni nie moŜe być mniejsza od dziesięciu, jeŜeli załoŜycielami
są osoby fizyczne, i trzech, jeŜeli załoŜycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji
rolnej liczba załoŜycieli - osób fizycznych nie moŜe być mniejsza od pięciu.
§ 2a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów
specjalnych produkcji rolnej wyłącznie w celu organizowania się:
1) w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, z
późn. zm.),
2) we wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje
producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji
rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U.
z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989)
- mogą załoŜyć spółdzielnię, której liczba załoŜycieli nie moŜe być mniejsza od pięciu.
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 5. (uchylony)
§ 6. (uchylony)

Art. 7. [Wpis]
Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 8. (uchylony)
Art. 8a. (uchylony)
Art. 9. (uchylony)

Art. 10. (uchylony)

Art. 11. [Osobowość prawna]
§ 1. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sądowego.
§ 2. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające
do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za
zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak
jak za zaciągnięte przez siebie. JednakŜe osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni
odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

Art. 12. (uchylony)
Art. 12a. [Zmiana statutu]
§ 1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością
2/3 głosów.
§ 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty
jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.
§ 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego
Rejestru Sądowego.

Art. 13. (uchylony)

Art. 14. [Publikacje]
Organem właściwym do publikowania ogłoszeń spółdzielczych przewidzianych w przepisach
prawa jest "Monitor Spółdzielczy" wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem
ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
***
Establishing and registering a cooperative society
The text quotes the provisions of Polish Cooperative Law referring to the procedures of
establishing and registering a new cooperative society and passing the cooperative’s statutes:
from the founders’ meeting to applying for the entry into National Court Register.

These issues are further discussed on the examples of social coops (text Establishing a social
cooperative) (Procedura tworzenia spółdzielni socjalnej.pdf).and cooperative farmers’
groups (text Establishing a Co-operative Farmers’ Group) (Przygotowanie do załoŜenia
Spółdzielczej Grupy Producentów Rolnych.pdf), that both are subject to special regulations.
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