Gospodarka spółdzielni (wg. Prawa spółdzielczego)
Art. 67. [Zasady]
Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy
zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni.
Art. 68. [Odpowiedzialność]
Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem.
Art. 69. (uchylony)
Art. 70. (uchylony)
Art. 71. (uchylony)
Art. 72. (uchylony)
Art. 73. (uchylony)
Art. 74. (uchylony)
Art. 76. [Odpis na fundusz zasobowy]
NadwyŜka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co
najmniej 5% nadwyŜki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeŜeli fundusz ten nie
osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych.
Art. 77. [Podział nadwyŜki]
§ 1. Część nadwyŜki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76,
przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia.
§ 2. Zasady podziału nadwyŜki bilansowej między członków spółdzielni określa statut.
§ 3. JeŜeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające
członkowi z tytułu podziału nadwyŜki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.
§ 4. JeŜeli podział części nadwyŜki bilansowej między członków ma nastąpić w formie
oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków (ich spadkobierców),
którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.
Art. 78. [Fundusze własne]
§ 1. Zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są:
1) fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały
członkowskie z podziału nadwyŜki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych
przepisach;

2) fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyŜki bilansowej
lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.
§ 2. Spółdzielnia tworzy takŜe inne fundusze własne przewidziane w odrębnych przepisach oraz w
jej statucie.
Art. 79. (uchylony)
Art. 80. (uchylony)
Art. 81. (uchylony)
Art. 82. [Koszt przychodów]
Oprocentowanie wkładów pienięŜnych stanowi koszt uzyskania przychodów.
Art. 83. (uchylony)
Art. 84. (uchylony)
Art. 85. (uchylony)
Art. 86. (uchylony)
Art. 87. [Rachunkowość]
Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
Art. 88. (uchylony)
Art. 88a. [Badanie sprawozdań finansowych]
§ 1. Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem rzetelności i
prawidłowości. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza.
§ 2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu w trybie i według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
§ 3. Przepis § 1 i § 2 stosuje się odpowiednio do sprawozdań finansowych stanowiących podstawę
przy łączeniu i podziale spółdzielni.
Art. 89. [Jawność sprawozdań]
1. Roczne sprawozdanie z działalności spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i opinią
biegłego rewidenta, jeŜeli podlega ono obowiązkowemu badaniu, wykłada się w lokalu spółdzielni
co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia w celu umoŜliwienia członkom
spółdzielni zapoznania się z nim.
2. Ogłaszanie przez organizacje spółdzielcze dokumentów, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324), następuje w "Monitorze Spółdzielczym".

Art. 90. [Straty]
§ 1. Straty bilansowe spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej
fundusz zasobowy - z funduszu udziałowego i innych funduszów własnych spółdzielni według
kolejności ustalonej przez statut. Straty pierwszego roku obrachunkowego po załoŜeniu spółdzielni
mogą być pokryte w roku następnym.
§ 2. Gdyby fundusze własne nie wystarczyły na pokrycie strat, walne zgromadzenie moŜe podjąć
uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów, niŜ to przewiduje statut.
§ 3. Strata bilansowa w banku spółdzielczym pokrywana jest według zasad i w terminach
określonych w programie postępowania naprawczego, o którym mowa w art. 142 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz.
1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z
2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 525 i Nr 65, poz. 594).
***
Financial management of a co-operative society
The text quotes the provisions of Polish Cooperative Law referring to the key issues of financial
management of a cooperative: i.e. to the obligatory funds (share fund, reserve fund, special funds),
surplus distribution, loss coverage, financial responsibility, accountancy, reporting etc.
***
Co-operative audit (Lustracja.ppt)
The presentation of the provisions of Polish Cooperative Law concerning co-operative audit, i.e.
internal control of coops by auditors from NCC or auditing unions, compulsory for all coops every
three years or in some cases more often.

Management bodies of a co-operative society (Organy spółdzielni.ppt)
The presentation of the provisions of Polish Cooperative Law regarding the managerial structure of
a cooperative: the role of the management bodies (General Assembly, Supervisory Council, Board
of Directors, Members’ Groups Meetings), their responsibilities and procedures of setting up and
functioning.
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