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1. Podstawa prawna dzia³alno�ci spó³dzielczej w wymiarze
transgranicznym

Spó³dzielnia europejska stanowi obecnie obok spó³ki europejskiej1
oraz europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych2 jedn¹ z pa-
neuropejskich form korporacyjnych, której g³ównym celem jest pro-
wadzenie dzia³alno�ci spó³dzielczej na obszarze ca³ej Unii Europejskiej3.
Nie jest to jednak wy³¹czny powód uchwalenia ustawy z dnia 22 lipca
2006 r. o spó³dzielni europejskiej4. Na wprowadzenie bowiem nowego
typu spó³dzielni do polskiego porz¹dku prawnego mia³o niew¹tpliwy
wp³yw wydanie rozporz¹dzenia Rady Unii Europejskiej nr 1435/2003/
WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej
(SCE)5, które to rozporz¹dzenie zgodnie z przepisem art. 1 pkt 1

1 Zob. A. S z um a ñ s k i, Spó³ka Europejska, Kwartalnik Prawa Prywatnego 1997,
z. 2, s. 249-272.

2 Zob. J. N a p i e r a ³ a, Europejskie prawo spó³ek. Zarys prawa, Warszawa 2006,
s. 134. Jak wskazuje autor, Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych stanowi
kategori¹ po�redni¹ miêdzy umow¹ kooperacji a spó³k¹.

3 Zob.A.M a g d o ñ, Spó³dzielnia europejska � analiza za³o¿eñ nowej ustawy, Przegl¹d
Prawno-Ekonomiczny 2008, nr 3, s. 113-119.

4 Dz.U. Nr 149, poz. 1077.
5 Dz.Urz. UE L 207/1 z 18 sierpnia 2003 r.; Dz.Urz. UE Wydanie Specjalne, rozdz.

17, t. I, s. 280.
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przedmiotowej ustawy reguluje w zakresie nieuregulowanym ustaw¹
powstanie, organizacjê i dzia³alno�æ spó³dzielni europejskiej6. Rozpo-
rz¹dzenie Rady jako akt prawa wtórnego wi¹¿e w ca³o�ci i jest
bezpo�rednio stosowany we wszystkich krajach cz³onkowskich, jed-
nak¿e moc¹ przepisu art. 78 ust. 1 rozporz¹dzenia, pañstwa cz³on-
kowskie zobowi¹zane zosta³y do wydania przepisów wykonawczych
celem realizacji jego podstawowych za³o¿eñ.
Cezurê w rozwoju spó³dzielczo�ci w wymiarze transgraniczym sta-

nowi³o zatem wej�cie w ¿ycie z dniem 18 sierpnia 2006 r. ustawy
o spó³dzielni europejskiej, której przepisy wykonuj¹ nie tylko posta-
nowienia rozporz¹dzenia Rady, ale równie¿ wdra¿aj¹ dyrektywê Rady
uzupe³niaj¹c¹ statut spó³dzielni europejskiej w odniesieniu do zaanga-
¿owania pracowników7. Na zalety spó³dzielni europejskiej jako instru-
mentu s³u¿¹cego do prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej lub spo-
³ecznej zwróci³a uwagê Komisja Europejska w komunikacie z dnia 23
lutego 2004 r. o promowaniu spó³dzielni w Europie, która uzna³a
spó³dzielniê europejsk¹ za szczególnie atrakcyjn¹ formê prowadzenia
dzia³alno�ci w sektorze us³ug, gdy¿ mo¿na w jej ramach realizowaæ
zarówno cele gospodarcze, jak i spo³eczne8.
Wypada równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w pracach nad ustaw¹ o spó³dzielni

europejskiej bra³o udzia³ wielu znamienitych przedstawicieli prawa spó³-
dzielczego w ramach dzia³alno�ci Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cy-
wilnego pod przewodnictwem Z. Radwañskiego. W sk³ad zespo³u
weszli m.in. H. Cioch, K. Pietrzykowski i M. Wrzo³ek-Romañczuk.
Odnosz¹c siê do wypowiedzi H. Ciocha, który stwierdzi³, i¿ ,,...nale¿y
mieæ nadziejê, ¿e na bazie tej ustawy w naszym kraju bêd¹ mog³y byæ
tworzone spó³dzielnie europejskie, a tak¿e, i¿ spó³dzielnie po prze-
kszta³ceniu w spó³dzielnie europejskie prowadziæ bêd¹ mog³y dzia³al-
no�æ statutow¹ na obszarze Unii Europejskiej�9, nie mo¿na pomin¹æ

6 Zob. A. K o n i e w i c z, Spó³dzielnia europejska � European Cooperative Society,
Przegl¹d Prawa Handlowego 2007, nr 4, s. 34-40.

7 Dz.Urz. UE L 207/25 z 18 sierpnia 2003 r., Dz.Urz. UE. Wydanie Specjalne, rozdz.
5, t. IV, s. 338.

8 Zob. Komunikat Komisji Europejskiej z 23 lutego 2004 r. o wspieraniu spó³dzielni
w Europie, KOM (2004) 18.

9 Por. H. C i o c h, Zarys prawa spó³dzielczego, Warszawa 2007, s. 142.
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wydarzenia, jakim by³o powstanie w pierwszym kwartale 2011 r. pierw-
szej w Polsce spó³dzielni europejskiej SCE �Flandria� spó³dzielnia eu-
ropejska z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹, której przedmiot dzia³al-
no�ci zostanie w dalszej czê�ci przedstawiony10.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e do przekszta³ceñ polskich spó³dzielni, ban-

ków spó³dzielczych11, spó³dzielczych kas oszczêdno�ciowo-kredyto-
wych oraz spó³dzielni dzia³aj¹cych na podstawie prawa spó³dzielczego
w spó³dzielnie � regulowane rozporz¹dzeniem i ustaw¹ o spó³dzielni
europejskiej � bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy kodeksu spó³ek
handlowych. Prowadziæ to mo¿e do wniosku, i¿ spó³dzielnia europej-
ska jest bli¿sza w odniesieniu do za³o¿enia i przekszta³cenia spó³ce
akcyjnej. Ponadto do takich wniosków mo¿e doprowadziæ wyk³adnia
literalna przepisu art. 54 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w �wietle którego przez spó³ki rozumie siê nie tylko spó³ki prawa
cywilnego lub handlowego, lecz tak¿e spó³dzielnie oraz inne osoby
prawa publicznego lub prywatnego, z wyj¹tkiem tych, których dzia-
³alno�æ nie jest nastawiona na osi¹ganie zysków12. Ustawa o spó³dzielni
europejskiej to niew¹tpliwie lex specialis ustawy z dnia 16 wrze�nia
1982 r. � Prawo spó³dzielcze13. Jak wskazuje siê w literaturze przed-
miotu, spó³dzielnia europejska jest bli¿sza spó³dzielniom osób praw-
nych ani¿eli szczebla podstawowego, g³ównie z uwagi na ich trans-
graniczny wymiar dzia³alno�ci14.

10 Cyt. [za] http://bdg-swp.blogspot.com/2011/01/europejska-spodzielnia-sce-flan-
dria.html, (14 stycznia 2011).

11 Zob. A. Z a l c e w i c z, Bank spó³dzielczy jako Spó³dzielnia Europejska � analiza
prawna wybranych zagadnieñ w odniesieniu do regulacji polskich, Przegl¹d Ustawodaw-
stwa Gospodarczego 2008, nr 10, s. 13-23.

12 Por.Wersja skonsolidowana Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz.
UE C 83/47 z 30 marca 2010 r. Regulacja ta zosta³a przeniesiona z art. 48 uprzednio
obowi¹zuj¹cego Traktatu o Wspólnocie Europejskiej. Zob. tak¿e J. S o z a ñ s k i, Prawo
spó³ek w Unii Europejskiej � wprowadzenie, Prawo Spó³ek 2004, nr 4, s. 51.

13 Dz.U. Nr 30, poz. 210.
14 Zob. H. C i o c h, Zarys prawa�, s. 143; Jak s³usznie autor wskazuje, stanowi ona

jednak co do zasady spó³dzielniê szczebla podstawowego; t e n ¿ e, Spó³dzielnia europejska
jako nowy rodzaj spó³dzielni szczebla podstawowego, Rejent 2006, nr 12, s. 9-20.
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Podstawê prawn¹ dzia³alno�ci spó³dzielni europejskiej nie stanowi
jeden czy te¿ kilka aktów prawnych, lecz ca³a piramida �róde³ prawa,
które to okre�lenie trafnie obrazuje porz¹dek prawny Unii Europej-
skiej15. Sk³adaj¹ siê nañ zarówno postanowienia rozporz¹dzenia Rady,
postanowienia statutu, który reguluje wybrane kwestie, gdy zezwala
na to rozporz¹dzenie oraz w odniesieniu do krajowego porz¹dku
prawnego przepisy prawa krajowego, jak np. ustawa o spó³dzielni
europejskiej, implementuj¹ce regulacje zawarte w aktach prawa wtór-
nego Unii Europejskiej oraz postanowienia statutu, których tre�æ
pozostaje pod wp³ywem regulacji krajowego prawa spó³dzielczego16.
Co wiêcej, maj¹c na uwadze odmienno�æ spó³dzielni europejskiej,
wskazaæ równie¿ nale¿y na przepisy kodeksu spó³ek handlowych, gdy
wymaga tego rejestracja lub przekszta³cenie spó³dzielni krajowej
w spó³dzielniê europejsk¹. Spod regulacji tej wy³¹czone zosta³y jednak
przepisy prawa podatkowego, ochrony konkurencji, w³asno�ci inte-
lektualnej czy upad³o�ci. W tym te¿ zakresie znajd¹ zastosowanie
przepisy prawa krajowego oraz prawa Unii Europejskiej en bloc.
Istotê spó³dzielni europejskiej, a w³a�ciwie trudno�ci w jej zdefi-

niowaniu, z uwagi na brak definicji legalnej, oddaje przepis art. 2 pkt 8
ustawy o spó³dzielni europejskiej, zgodnie z którym spó³dzielni¹ eu-
ropejsk¹ jest spó³dzielnia europejska okre�lona w rozporz¹dzeniu Rady
w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej. Jest to zatem okre�lenie
idem per idem, które ³udz¹co przypomina technikê legislacyjn¹ zasto-
sowan¹ w ustawie o dostêpie do informacji publicznej17, która pod
pojêciem informacji publicznej rozumie informacjê okre�lon¹ w tej¿e
ustawie. Tak jak w przypadku tej ostatniej definicji, z uwagi na brak
mo¿liwo�ci wprowadzenia ostrego pojêcia równie¿ w ustawie o spó³-
dzielni europejskiej wobec z³o¿onego porz¹dku prawnego Unii Euro-
pejskiej zastosowano to¿same rozwi¹zanie.
Niemniej jednak podstawowe informacje dotycz¹ce dzia³alno�ci spó³-

dzielni europejskiej uregulowane zosta³y w art. 1 rozporz¹dzenia, zgod-

15 Zob. K. O p l u s t i l, Europejska Spó³ka Akcyjna, Warszawa 2002, s. 32.
16 Zob. M.W r z o ³ e k - R om a ñ c z u k, Rozporz¹dzenie w sprawie statutu dla spó³-

dzielni europejskiej, Zeszyty Naukowe WWSE, Warszawa 2003, nr 27, s. 37.
17 Dz.U. Nr 112, poz. 1198.
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nie z którym spó³dzielnia europejska mo¿e zostaæ utworzona na te-
rytoriumWspólnoty, kapita³ subskrybowany dzieli siê na udzia³y, a liczba
cz³onków iwysoko�æ kapita³umog¹ siê zmieniaæ. Z kolei je¿eli w statucie
nie postanowiono inaczej, ka¿dy cz³onek odpowiada tylko do wyso-
ko�ci subskrybowanego kapita³u. Natomiast gdy cz³onkowie ponosz¹
ograniczon¹ odpowiedzialno�æ, firma spó³dzielni winna zawieraæ
dodatkowe oznaczenie ,,z ograniczon¹ odpowiedzialno�ci¹��. Zasad-
niczym celem spó³dzielni, jak wskazuje komentowane postanowienie,
jest zaspokajanie potrzeb jej cz³onków lub wspieranie ich dzia³alno�ci
gospodarczej lub spo³ecznej, w szczególno�ci przez zawieranie z nimi
porozumieñ o dostawê towarów lub o �wiadczenie us³ug b¹d� wy-
konanie pracy w ramach czynno�ci, których dokonuje lub których
dokonanie zleca. Nale¿y tak¿e podkre�liæ, ¿e spó³dzielnia mo¿e pro-
wadziæ swoj¹ dzia³alno�æ przez podmioty zale¿ne.
Osoby trzecie niebêd¹ce cz³onkami (poza tzw. cz³onkami inwesto-

rami, które to pojêcie zostanie w dalszej czê�ci wyja�nione) nie mog¹
czerpaæ korzy�ci z dzia³alno�ci spó³dzielni b¹d� te¿ w tej dzia³alno�ci
uczestniczyæ, chyba ¿e statut stanowi inaczej. Spó³dzielnia europejska,
co wa¿ne, posiada osobowo�æ prawn¹, któr¹ uzyskuje w momencie
wpisu do rejestru pañstwa cz³onkowskiego, w którym ma siedzibê.
Spó³dzielnia mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ non profit albo dzia³alno�æ
stricte gospodarcz¹. Zysk w takim wypadku jest dzielony pomiêdzy
cz³onków, jednak przy uwzglêdnieniu art. 66 i 67 ust 2 rozporz¹dzania,
w �wietle których zysk mo¿e byæ dzielony przez oprocentowanie
wk³adów rozumiane jako przyznanie dodatkowych udzia³ów albo przez
wyp³atê dywidendy. Proporcja, w jakiej dywidenda jest wyp³acana,
przys³uguje odpowiednio do zakresu czynno�ci dokonywanych przez
spó³dzielniê europejsk¹ z cz³onkami spó³dzielni lub odpowiednio do
zakresu wykonywanej przez cz³onków pracy na rzecz spó³dzielni.
W pi�miennictwie zgodnie przyjmuje siê, ¿e spó³dzielnia europejska

mo¿e powstaæ w jeden z piêciu sposobów wskazanych expressis verbis
w rozporz¹dzeniu18. Mo¿e ona zostaæ za³o¿ona przez co najmniej piêæ

18 Zob. R. S k u b i s z, M. T r z e b i a t o w s k i, Spó³dzielnia europejska. Charaktery-
styka ogólna, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 3, s. 544.
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osób fizycznych, zamieszka³ych w co najmniej dwóch pañstwach
cz³onkowskich, a tak¿e przez co najmniej piêæ osób fizycznych oraz
spó³ek w znaczeniu art. 54 TFUE i przez inne krajowe osoby prawa
publicznego i prywatnego maj¹ce siedzibê lub podlegaj¹ce prawu co
najmniej dwóch ró¿nych pañstw cz³onkowskich. W tym tak¿e przez
spó³ki oraz inne osoby prawne podlegaj¹ce prawu co najmniej dwóch
ró¿nych pañstw cz³onkowskich. Wskazaæ równie¿ nale¿y, ¿e do utwo-
rzenia spó³dzielni europejskiej mo¿e tak¿e doj�æ w wyniku po³¹czenia
oraz przekszta³cenia.
W pierwszym przypadku � powstania przez po³¹czenie siê spó³-

dzielni � mo¿e to nast¹piæ zarówno w drodze przejêcia, a wiêc
przeniesienia ca³ego maj¹tku spó³dzielni na inn¹ spó³dzielniê przejmu-
j¹c¹, jak i przez utworzenie nowej spó³dzielni europejskiej, na któr¹
przechodzi maj¹tek ³¹cz¹cych siê spó³dzielni. Z kolei przekszta³cenie
spó³dzielni utworzonej wed³ug prawa pañstwa cz³onkowskiego
uwarunkowane jest tym, aby przez co najmniej dwa ostanie lata mia³a
ona zak³ad lub dzia³a³a przez tzw. spó³dzielniê-córkê podlegaj¹c¹
przepisom prawa pañstwa cz³onkowskiego.
Ogromne znacznie dla dzia³alno�ci spó³dzielni w wymiarze trans-

granicznym ma jej statut. Ju¿ sama nazwa rozporz¹dzenia Rady
w sprawie statutu spó³dzielni europejskiej (SCE) oznacza, ¿e koniecz-
ne jest w tym miejscu wskazanie w oparciu o przepis art. 5 ust. 4
rozporz¹dzenia na odrêbno�ci wynikaj¹ce z jego tre�ci. Tak bowiem
stanowi rozporz¹dzenie, w którym podano obligatoryjny wymóg
zawarcia firmy spó³dzielni, która zawiera dodatkowe oznaczenie SCE,
a gdy wymaga tego sytuacja, zwrot ,,z ograniczon¹ odpowiedzialno-
�ci¹��. Statut powinien tak¿e okre�laæ: przedmiot dzia³alno�ci spó³dziel-
ni; imiona i nazwiska osób fizycznych oraz firmy spó³ek bêd¹cych
cz³onkami za³o¿ycielami; siedzibê statutow¹; warunki i procedury
przyjmowania i wykluczania cz³onków oraz zasady, w oparciu o które
nastêpuje wypowiedzenia cz³onkowstwa; prawa i obowi¹zki cz³on-
ków oraz kategoria cz³onków; warto�æ nominaln¹ udzia³ów; wyso-
ko�æ subskrybowanego kapita³u oraz wskazanie, ¿e wysoko�æ jest
zmienna; szczególne przepisy dotycz¹ce kwoty umieszczanej ewen-
tualnie w ustawowej rezerwie, pochodz¹ce z uszczuplonych nadwy-
¿ek; kompetencje cz³onków ka¿dego z organów; przepisy dotycz¹ce
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wyboru i odwo³ywania organów; wymogi dotycz¹ce wiêkszo�ci i kwo-
rum oraz czas trwania spó³dzielni, je�li jest on ograniczony. Ponadto
statut spó³dzielni europejskiej sporz¹dzony przez za³o¿ycieli powinien
odpowiadaæ co najmniej wymogom formy pisemnej oraz zostaæ pod-
pisany przez ka¿dego z cz³onków za³o¿ycieli19. W tym miejscu za
M. Gersdorfem nale¿y podkre�liæ, ¿e za³o¿ycieli nale¿y traktowaæ jako
okre�lony zespó³ osób, które zwi¹zane s¹ ze sob¹ porozumieniem w
sprawie za³o¿enia spó³dzielni, uznawanym za umowê spó³ki cywilnej
lub te¿ umowê sui generis20.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporz¹dzenia kapita³ spó³dzielni europej-

skiej wyra¿ony jest w walucie krajowej. W przypadku spó³dzielni,
której siedziba statutowa znajduje siê poza stref¹ euro, kapita³ mo¿e
równie¿ zostaæ wyra¿ony w euro. Kapita³ subskrybowany jest podzie-
lony na imienne udzia³y i wynosi co najmniej 30 000 EUR. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e mo¿e on zostaæ podwy¿szony w drodze dokonywanych
przez cz³onków sukcesywnych wp³at lub przez przyjêcie nowych
cz³onków oraz mo¿e zostaæ obni¿ony w drodze ca³kowitej lub czê-
�ciowej wyp³aty udzia³ów. Z kolei zmiany wysoko�ci kapita³u zak³a-
dowego nie skutkuj¹ obowi¹zkiem dokonania zmian w statucie, jak
równie¿ og³oszenia o zmianie. Dozwolona jest emisja wiêcej ni¿ jednej
kategorii udzia³ów, które w zale¿no�ci od postanowieñ statutu mog¹
przyznawaæ ró¿ne uprawnienia przy podziale nadwy¿ki finansowej,
w tym znaczeniu, i¿ udzia³y przyznaj¹ce takie same uprawnienia tworz¹
jedn¹ kategoriê. Kapita³ spó³dzielni europejskiej mo¿e byæ tworzony
wy³¹cznie z aktywów, które posiadaj¹ warto�æ ekonomiczn¹. Tak jak
niedopuszczalne jest wydawanie udzia³ów w zamian za zobowi¹zanie
siê cz³onków dowykonywania pracy lub �wiadczenia us³ug, takmo¿liwe
jest, aby udzia³y mog³yby byæ obejmowane za wk³ady pieniê¿ne i nie-
pieniê¿ne.
Cz³onkami spó³dzielni mog¹ byæ, o ile statut nie stanowi inaczej,

osoby fizyczne oraz osoby prawne21. Rozporz¹dzenie przewiduje

19 Zob. H. C i o c h, Zarys prawa�, s. 147.
20 Por. M. G e r s d o r f, J. I g n a t o w i c z, Prawo spó³dzielcze, Warszawa 1966. s. 29.
21 Na temat problematyki cz³onkowstwa zobacz szerzej K. P i e t r z y k o w s k i,

Powstanie i ustanie stosunku cz³onkowstwaw spó³dzielni,Warszawa 1990;A. J e d l i ñ s k i,
Cz³onkowstwo w spó³dzielczej kasie oszczêdno�ciowo-kredytowej, Warszawa 2002.
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równie¿ istnienie szczególnej kategorii cz³onków inwestorów. Je¿eli
prawo pañstwa cz³onkowskiego, w którym spó³dzielnia ma siedzibê,
na to zezwala, statut mo¿e stanowiæ, ¿e osoby, które nie maj¹ zamiaru
korzystaæ z dzia³alno�ci spó³dzielni ani wytwarzaæ towarów czy
dostarczaæ us³ug, mog¹ uczestniczyæ w dzia³alno�ci spó³dzielni jako
cz³onkowie inwestorzy. Ponadto uzyskanie cz³onkowstwa wymaga,
w zale¿no�ci od przyjêtego modelu zarz¹dzania, b¹d� to zgody organu
zarz¹dzaj¹cego (model dualistyczny), b¹d� zgody organu administru-
j¹cego (model monistyczny). W przypadku odmowy mo¿na odwo³aæ
siê do walnego zgromadzenia, które zwo³ane zostanie nie wcze�niej
ni¿ po z³o¿eniu wniosku o uzyskanie cz³onkowstwa. W przypadku
nabycia cz³onkowstwa przez cz³onków inwestorów wymagana jest
zgoda walnego zgromadzenia albo innego organu wyznaczonego przez
walne zgromadzenie lub statut. Dopuszczalne s¹ przy tym tylko takie
ograniczenia, których ustanowienie uzasadnione jest przedmiotem
prowadzonej dzia³alno�ci.
Z kolei sytuacje, w których cz³onkowstwo wygasa, uregulowane

zosta³y w art. 15 ust. 1 rozporz¹dzenia, zgodnie z którym skutek taki
powoduje: wyst¹pienie, wykluczenie, je¿eli statut na to zezwala, prze-
niesienie wszystkich posiadanych udzia³ów na cz³onka lub osobê fi-
zyczn¹ lub prawn¹, która nabywa cz³onkowstwo, rozwi¹zanie, gdy
cz³onek nie jest osob¹ fizyczn¹, upad³o�æ, �mieræ oraz w przypadki
przewidziane przez statut lub przepisy prawa pañstwa cz³onkowskie-
go, w którym spó³dzielnia ma siedzibê statutow¹. Prawodawca eu-
ropejski poza wskazanymi zwyczajnymi przypadkami, w których
cz³onkowstwo ustaje, wprowadzi³ tak¿e nadzwyczajne wyst¹pienie
w przypadku zmiany w statucie, przeciwko której cz³onek spó³dzielni
g³osowa³ na walnym zgromadzeniu, na podstawie której: wprowadzo-
no nowe zobowi¹zania dotycz¹ce p³atno�ci lub innych �wiadczeñ;
istotnie rozszerzono obowi¹zki cz³onków lub wprowadzono okres
wypowiedzenia powy¿ej piêciu lat. Rozporz¹dzenie dopuszcza tak¿e
odstêpstwo od zasady: jeden cz³onek jeden g³os, gdy¿ stosownie do
art. 59 statut mo¿e przewidywaæ, ¿e cz³onek bêdzie posiada³ liczbê
g³osów uzale¿nion¹ od jego udzia³u w dzia³alno�ci spó³dzielni, innego
ni¿ udzia³ kapita³owy. Natomiast zale¿no�æ od udzia³u w kapitale zosta³a
zarezerwowana dla spó³dzielni prowadz¹cych dzia³alno�æ finansow¹
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lub ubezpieczeniow¹, a w przypadku spó³dzielni, której wiêkszo�æ
cz³onków stanowi¹ spó³dzielnie, równie¿ od liczby cz³onków wcho-
dz¹cych w sk³ad spó³dzielni. Prawo g³osu zosta³o równie¿ przyznane
wspomnianym ju¿ cz³onkom inwestorom.
Ustanowienie organów spó³dzielni europejskiej uzale¿nione zosta³o

od wyboru jednego z systemów zarz¹dzania, które przewiduje roz-
porz¹dzenie. Rozporz¹dzenie przewiduje bowiem uk³ad organów
obejmuj¹cy walne zgromadzenie oraz pozostawia cz³onkom za³o¿ycie-
lom decyzjê w przedmiocie dokonania wyboru jednego z systemów
zarz¹dzania spó³dzielni¹. Pierwszy z nich tworzy system dualistyczny,
w którym nastêpuje rozdzielenie funkcji kierowniczych i kontrolnych,
w tym znaczeniu, ¿e funkcje kierownicze wykonuje zarz¹d, funkcje
za� kontrolne nale¿¹ do rady nadzorczej. Z kolei system monistyczny
zak³ada, ¿e zarówno funkcje kierownicze, jak i kontrolne sprawuje
jeden organ � rada administruj¹ca. W systemie dualistycznym pañstwo
cz³onkowskie mo¿e przyj¹æ regulacjê, zgodnie z któr¹ dyrektor za-
rz¹dzaj¹cy odpowiada za kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alno�ci¹ na takich
samym zasadach jak w spó³dzielniach, które maj¹ siedziby na terenie
tego pañstwa. W polskim prawie spó³dzielczym brak jest odpowied-
nika przedmiotowej instytucji. Wskazaæ jednak nale¿y na zbli¿on¹ do
niej w przepisie art. 55 prawa spó³dzielczego, zgodnie z którym zarz¹d
spó³dzielni mo¿e udzieliæ jednemu z cz³onków zarz¹du lub innej osobie
pe³nomocnictwa do dokonywania czynno�ci zwi¹zanych z kierowa-
niem bie¿¹c¹ dzia³alno�ci¹ gospodarcz¹ spó³dzielni. Z kolei w systemie
monistycznym organ administruj¹cy kieruje dzia³alno�ci¹ spó³dzielni
i reprezentuje j¹ w czynno�ciach z osobami trzecimi i w postêpowaniu
s¹dowym. Do kompetencji rady administruj¹cej zgodnie z przepisem
art. 20 ustawy nale¿¹ wszystkie sprawy niezastrze¿one przez ustawê
albo statut dla walnego zgromadzenia. Rada administruj¹ca mo¿e tak¿e
wyznaczyæ dyrektora wykonawczego.
Warunek sina qua non dzia³alno�ci spó³dzielczej w wymiarze trans-

granicznym stanowi siedziba statutowa, która zgodnie z art. 6 roz-
porz¹dzenia powinna znajdowaæ siê na terenie Unii Europejskiej, w tym
samym pañstwie, w którym znajduje siê siedziba rzeczywista. Spó³-
dzielnia mo¿e przenie�æ swoj¹ siedzibê statutow¹ do innego pañstwa
cz³onkowskiego, bez potrzeby jej likwidacji i ponownego zak³adania.
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Szczegó³owe procedury przeniesienia siedziby wykraczaj¹ jednak poza
ramy niniejszego artyku³u. Zaznaczyæ jedynie nale¿y, ¿e procedura
taka powinna zostaæ poprzedzona sporz¹dzeniem planu przeniesienia,
uwzglêdniaj¹cego ochronê interesów cz³onków, wierzycieli i posiada-
czy innych praw. Za zobowi¹zanie powsta³e przed przeniesieniem
spó³dzielnia odpowiada równie¿ po przeniesieniu. Pañstwa cz³onkow-
skie mog¹ wprowadziæ równie¿ mo¿liwo�æ wyra¿enia przez organ
pañstwa sprzeciwu w interesie publicznym, je¿eli przeniesienie powo-
dowa³oby zmianê prawa w³a�ciwego. Przeniesienie nie jest jednak
mo¿liwe, gdy wszczêta zosta³a procedura rozwi¹zania lub likwidacji
spó³dzielni.
W kwestii rozwi¹zania, likwidacji, upad³o�ci, zaprzestania sp³at

i podobnych procedur do spó³dzielni europejskiej stosuje siê przepisy
prawa krajowego pañstwa siedziby. Maj¹tek pozosta³y po sp³acie sum
nale¿nych wierzycielom i zwrocie udzia³ów cz³onkowskich jest dzie-
lony zgodnie z zasad¹ ,,disinterested distribution��, a wiêc bez wzglêdu
na przys³uguj¹ce udzia³y, albo je¿eli zezwala na to prawo krajowe
siedziby, w inny sposób przewidziany w statucie. Zasygnalizowaæ
tak¿e nale¿y, ¿e zasady uczestnictwa (zaanga¿owania) pracowników
w spó³dzielni europejskiej zosta³y ustanowione w sposób autonomicz-
ny w dyrektywie uzupe³niaj¹cej statut spó³dzielni europejskiej. Jest to
o tyle istotne, ¿e rejestracja spó³dzielni europejskiej uzale¿niona zosta³a
od zawarcia porozumienia w sprawie uczestnictwa pracowników albo
od podjêcia przez zespó³ negocjacyjny pracowników decyzji o nie-
podejmowaniu negocjacji. W tym te¿ zakresie statut nie mo¿e byæ
sprzeczny z wymogami dyrektywy.

2.Rozwójdzia³alno�ci spó³dzielczejwwymiarze transgraniczym
na przyk³adzie pierwszej w Polsce spó³dzielni europejskiej SCE
�Flandria� spó³dzielnia europejska z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹.

Spó³dzielnia europejska jest niew¹tpliwie osob¹ prawn¹22 sui gene-
ris posiadaj¹c¹ zarówno elementy charakterystyczne dla spó³ek kapi-

22 Zob. P. Z a k r z e w s k i, Spó³dzielnia europejska jako nowy typ osoby prawnej,
Kwartalnik Prawa Prywatnego 2008, nr 1, s. 5-30.
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ta³owych, spó³dzielni sensu stricte, jak i stowarzyszeñ23. Taki te¿ cha-
rakter ma powsta³a niedawno pierwsza w Polsce spó³dzielnia euro-
pejska SCE �Flandria� spó³dzielnia europejska z ograniczon¹ odpowie-
dzialno�ci¹ z siedzib¹ w Toruniu, która powsta³a z inicjatywy
Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy �Flandria�, Fundacji Wzajemnej
Pomocy oraz ich belgijskich partnerów: Escapo, De Lindeboom i Na-
tional Hulpfonds. Projekt Flandria realizowany w ramach wspó³pracy
polsko-flamandzkiej ma na celu przede wszystkim rozwijanie dzia³al-
no�ci Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy. Natomiast g³ówny przed-
miot dzia³alno�ci spó³dzielni stanowiæ ma m.in. sprzeda¿ hurtowa
i detaliczna wyrobów medycznych oraz farmaceutycznych, praktyka
lekarska ogólna, dzia³alno�æ fizjoterapeutyczna, pomoc spo³eczna oraz
najem sprzêtu rehabilitacyjnego24. Wzorem rz¹du flamandzkiego Po-
lacy zamierzaj¹ rozwijaæ idee solidarno�ci spo³ecznej i zmieniaæ w ten
sposób rynek us³ug medycznych w Polsce.
Reasumuj¹c, odnie�æ siê nale¿y do jednego z nestorów polskiej

spó³dzielczo�ci, którego koncepcja spó³dzielni odpowiada, jak siê
wydaje, wspó³czesnym zasadom ruchu spó³dzielczego, realizowanym
równie¿ w ramach dzia³alno�ci spó³dzielczej w wymiarze transgra-
nicznym. Jak stwierdzi³ St. Wojciechowski, ,,spó³dzielnia jest dobro-
wolnym zrzeszeniem o zmiennej liczbie cz³onków i zmiennym kapitale,
którego celem jest prowadzenie wspólnego przedsiêbiorstwa, oparte-
go na zasadach odpowiadaj¹cych interesom pracy, polepszaæ stan go-
spodarstwa cz³onków oraz podnosiæ ich zarobki, a tak¿e podwy¿szaæ
ich poziom moralny i umys³owy. Cz³onkowie spó³dzielni, niezale¿nie
od wniesionego kapita³u, winni mieæ równe prawa w zarz¹dzie przed-
siêbiorstwem. Czysty dochód, po od³o¿eniu czê�ci na tworzenie nie-
podzielnego funduszu spo³ecznego, winien byæ dzielony miêdzy cz³on-
ków w stosunku do dokonanych ze spó³dzielni¹ obrotów��25. Nale¿y

23 Tak. H. C i o c h, Zarys prawa�, s. 144.
24 Cyt. [za] http://www.tvp.pl/bydgoszcz/aktualnosci/zdrowie/tej-spoldzielni-zalezy-na-

nowej-jakosci-w-ochronie-zdrowia/3800852.
25 Zob. S. T h u g u t t, Spó³dzielczo�æ � zarys ideologji, Warszawa 1934, s. 106-107.
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mieæ nadziejê, ¿e w³a�nie tym zasadom odpowiadaæ bêdzie funkcjo-
nowanie pierwszej w Polsce spó³dzielni europejskiej, która wzorem
innych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej zwiêkszy zaintereso-
wanie prowadzeniem dzia³alno�ci spó³dzielczej w wymiarze transgra-
nicznym.
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