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Historia i teraźniejszość  
spółdzielni uczniowskich w Polsce

W opracowaniu przedstawiono zarys historyczny dziejów polskiej spółdzielczości uczniow-
skiej oraz omówiono problematykę szkolnych kooperatyw obecnie. 

Spółdzielczość uczniowska wywodzi swoją tradycję z ogólnego rozwoju ruchu spółdziel-
czego, którego początki sięgają XIX w. Wzorując się na doświadczeniach niektórych państw 
zachodniej Europy, takich jak Wielka Brytania czy Francja, uważanych za prekursorów ru-
chu spółdzielczego, również na ziemiach polskich, będących pod zaborami, rozwijał się ruch 
spółdzielczy, na gruncie dawnych rodzimych form współdziałania. Szczytna idea wspólnej 
pracy dla wspólnych korzyści propagowana przez przedstawicieli części polskiej inteligencji 
i duchowieństwa, m.in. Stanisława Staszica, Edwarda Abramowskiego, Franciszka Stefczyka, 
Ludwika Krzywickiego czy Stanisława Wojciechowskiego, została przejęta również na grun-
cie szkolnym. Wychodzono z założenia, że również wśród najmłodszych obywateli należy 
propagować i rozwijać potrzebę pomocy wzajemnej i współpracy oraz umiejętność dzielenia 
się wypracowanymi dobrami. 

O nauczycielach „rozentuzjazmowanych ideą spółdzielczości” oraz o problemach związa-
nych z tzw. kooperatywami uczniowskimi tak pisał w 1928 r. Jan Wolski: Praca na tym tere-
nie napotyka codzienne trudności i przeszkody w niewyrobieniu społecznym i niezaradności 
środowiska oraz w głęboko zakorzenionych w społeczeństwie nałogach sobkostwa. Wpływy 
społeczno-wychowawcze samych spółdzielni, jakkolwiek niewątpliwe, działają jednak w spo-
łeczeństwie takim, jak nasze, bardzo powoli i są widoczne jedynie w dłuższej perspektywie 
czasu. Dlatego też nadzieje entuzjastów spółdzielczości, a zwłaszcza nauczycieli-spółdzielców, 
kierują się ku młodemu pokoleniu, nie nasiąkniętemu złymi nałogami, a bardziej podatne-
mu niż dorośli na wpływy społeczno-wychowawcze. Charakterystyczny jest pod tym względem 
aforyzm, popularny wśród polskich spółdzielców: „Wychowuj twoje dzieci na świadomych, 
zaradnych i twórczych kooperatystów, ażeby, gdy dorosną, żyły w społeczeństwie sprawiedli-
wiej, lepiej i szczęśliwiej, niż my żyjemy”. Ale gdzież ma przede wszystkim zdobywać dziatwa 
to spółdzielcze wychowanie? Oczywiście że w szkole, gdzie przebywa gromadnie i gdzie łączą 
ją ze sobą liczne wspólne interesy. Należy więc dzieci na gruncie tych wspólnych interesów 
zrzeszać w sposób spółdzielczy, zachęcać i przyzwyczajać do zbiorowej spółdzielczej zaradno-
ści. Oto idea przewodnia inicjatorów kooperatyw uczniowskich1.

Pierwsza polska spółdzielnia uczniowska powstała w 1900 r. w Pszczelinie koło Warszawy 
na terenie zaboru rosyjskiego. Jej pomysłodawczynią oraz inicjatorką była Jadwiga Dziubiń-
ska, wybitny pedagog, organizator i wychowawca młodzieży. Podstawowym celem jaki za-
kładała było wyzwolenie inicjatywy u młodzieży wiejskiej, wykształcenie nawyku wspólnej 
pracy i współpracy, umiejętności gospodarowania oraz szacunku dla zarobionych wspólnym 
wysiłkiem pieniędzy. Kolejną spółdzielnię Jadwiga Dziubińska zorganizowała w 1904 r. po 

1  J. Wolski , Polska kooperacja szkolna, [w:] Praca i Opieka Społeczna, nr 4/1928. 
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objęciu kierownictwa szkoły dla dziewcząt, przyszłych „dobrych” gospodyń, mieszczącej 
się na terenie majątku Ireny Hackowej, w Kruszynku na Kujawach. Uczennice przyswaja-
ły wiedzę z zakresu racjonalnego żywienia, szycia, tkactwa, uprawy roli i hodowli zwierząt. 
Spółdzielnia natomiast organizowała całe życie szkoły oraz funkcjonującego tam internatu na 
zasadach samorządności. Jej członkinie same prowadziły internat dbając m.in. o zaopatrzenie, 
prowadząc rachunki związane z kosztami jego utrzymania. 

Inicjatywa zakładania spółdzielni uczniowskich rozwinęła się po 1905 roku, lecz z róż-
nych przyczyn nie miała charakteru masowego. Do wybuchu pierwszej wojny światowej po-
wstało zaledwie 8 spółdzielni, w tym zarówno na wsi, zwłaszcza przy szkołach rolniczych, 
oraz w miastach. W 1906 r. w Warszawie, pierwszą spółdzielnię uczniowską zorganizowano 
w prywatnym gimnazjum żeńskim, zaś w 1912 r. w Mińsku Mazowieckim powstała pierwsza 
spółdzielnia w szkole powszechnej zorganizowana przez nauczyciela Romana Klugego, au-
tora pionierskiego opracowania na temat szkolnego ruchu spółdzielczego, pt. „Kooperatywa 
w szkole”. Ten niewielki podręcznik, wydany w 1914 r. przez Związek Spółdzielni Spożyw-
ców, miał charakter pomocy instruktażowej, zwłaszcza dla nauczycieli-opiekunów. Broszura 
cieszyła się dużym powodzeniem, o czym świadczył fakt wyczerpania w ciągu 10 lat trzech 
kolejnych wydań o łącznym nakładzie 11 tys. egzemplarzy. O rozwoju ruchu „młodych spół-
dzielców” i ich zaangażowaniu we wspólne przedsięwzięcia tak pisał wspomniany Jan Wol-
ski: Pod wpływem gorącej propagandy nauczycieli i pod ich dyskretnym kierownictwem, a ra-
czej troskliwą opieką, pozostawiającą dziatwie jak najwięcej inicjatywy i swobody – zaczęły 
po szkołach powstawać malutkie sklepiki uczniowskie z materiałami piśmiennymi, wzorowane 
w swej organizacji i w swych zasadach gospodarczych na normalnych kooperatywach spożyw-
ców. Dziatwa z niesłychanym zapałem garnęła się do pracy w tych swoich stowarzyszeniach, 
uważając tę pracę za zajęcie przyjemniejsze od wszelkich zabaw. Pilnie i z łatwością uczyła 
się rachunkowości i w ogóle zdobywała potrzebną dla prowadzenia spółdzielni wiedzę i wpra-
wę. Wykazywała przy tym dużo twórczej pomysłowości i praktycznej inicjatywy. Najcenniejsze 
instynkty i zdolności społeczne, tak słabo jeszcze rozwinięte wśród dorosłego społeczeństwa, 
tu – w stowarzyszeniach dziatwy – święciły swój wielki triumf. Nie dziw że powodzenie pierw-
szych kooperatyw szkolnych wzbudziło żywe zainteresowanie wśród nauczycielstwa w ogóle 
i wywołało liczne naśladownictwo.

Okres intensywnego rozwoju kooperatyw uczniowskich rozpoczął się po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości. Świadomość nauki oraz pracy we własnym kraju, oraz swobody zrze-
szania się i organizowania różnego rodzaju wspólnych przedsięwzięć powodowała, że za-
równo nauczyciele jak i uczniowie widzieli potrzebę rozwoju tego typu działalności. Należy 
w tym miejscu zaznaczyć, że spółdzielczość nie budziła wówczas, jak to dzisiaj często bywa, 
negatywnych skojarzeń, wręcz przeciwnie, była wolna od ideologicznego kontekstu, jak to 
było w okresie PRL. 

We wczesnych latach dwudziestych spółdzielczość uczniowska skupiała już kilka tysięcy 
członków. W szkołach, zarówno powszechnych jak i średnich, młodzi spółdzielcy zarządza-
li głównie sklepikami, prowadzili również szkolne biblioteki, bufety oraz introligatornie. 
Działalność spółdzielni przebiegała różnie. Jedne rozwijały się i umacniały, inne upada-
ły. Zależało to w dużej mierze od odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, pomy-
słowości oraz inicjatywy nauczycieli - opiekunów lecz również od rodzaju szkoły, wieku 
i liczby członków spółdzielni oraz od warunków lokalnych. Z inicjatywą mającą na celu jak 
najlepszy rozwój tego typu działalności wystąpiło Ministerstwo Oświaty, które zezwoliło 
Związkowi Spółdzielczości Spożywców „Społem” na udzielenie kooperatywom uczniow-
skim pomocy instruktażowej. W tym celu w 1922 r. powołany został Instruktoriat Spółdziel-
ni Uczniowskich. 
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Tak o problemie pomocy organizatorskiej pisał wspomniany już Jan Wolski: Działalność 
ta, oczywiście, nie jest i nie może być wystarczającą. Obejmuje ona zaledwie nikłą cząstkę 
ogółu spółdzielni uczniowskich. Najprawdopodobniej korzystają z niej spółdzielnie najlepsze, 
które same się zwracają o porady i pomoc. Te kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt spółdzielni in-
struowanych stanowi kroplę w morzu polskiego szkolnictwa, A jak pracują inne spółdzielnie? 
Prawdopodobnie znacznie gorzej od instruowanych. Bardzo być może, że olbrzymia ich więk-
szość źle funkcjonuje i, zamiast spełniać pożyteczną rolę wychowawczą, wnosi demoralizację 
społeczną w środowisko dziatwy i młodzieży.

Propagatorami tego rodzaju aktywności młodzieży byli m.in. dr Maria Orsetti – znana dzia-
łaczka spółdzielczości i redaktorka pisma „Społem”, pedagodzy oraz pisarze tj. dr Janusz Kor-
czak, Maria Dąbrowska, Ewa Szelburg-Zarembina czy Gustaw Morcinek, którzy w licznych 
artykułach, drukowanych na łamach tygodnika „Społem” oraz popularnego wśród młodzie-
ży, wydawanego w latach 1936-1939, czasopisma „Młody Spółdzielca”, podejmowali temat 
spółdzielczego ruchu uczniowskiego. Jego rozwojowi dużo uwagi poświęcał również Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego, zaś wsparcia udzielały spółdzielnie „dorosłych” na czele ze 
Związkiem Spółdzielni Spożywców „Społem”, którego nakładem w 1925 r. ukazał się pod-
ręcznik Franciszka Dąbrowskiego pt. „Spółdzielnie uczniowskie”. Należy wspomnieć jeszcze 
o stanowisku ówczesnych władz rządowych, wspierających rozwój uczniowskiego ruchu spół-
dzielczego. Zostało ono wyrażone w okólniku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z dnia 6 czerwca 1932 r. w którym stwierdzono, że ruch spółdzielczy na terenie 
szkolnym, zawierający pozytywne wartości społecznego i obywatelskiego wychowania, do-
znaje ze strony władz szkolnych życzliwego poparcia. 

Do wybuchu drugiej wojny światowej funkcjonowało ok. 8 tys. spółdzielni uczniow-
skich, działających w ok. 30% ogółu szkół. Okres okupacji przetrwało zaledwie kilkanaście 
z nich. Pozostałe uległy likwidacji w następstwie masowego zamykania szkół przez władze 
okupacyjne. 

W zaistniałej po wojnie nowej sytuacji społeczno-politycznej dość szybko odradzał się ruch 
spółdzielczy, w tym działalność spółdzielni uczniowskich. W początkowym okresie, rządzący 
komuniści nie stwarzali większych przeszkód w tym obszarze działań społecznych, traktując 
je jako „postępowe”, oddolne inicjatywy „mas ludowych”. W 1947 r. rozpoczął się proces 
ograniczania samorządności i autonomii spółdzielni a następnie ich likwidacji w kolejnych 
latach. W latach 1950-55 państwo przejęło majątek i zlikwidowało większość z działających 
wówczas spółdzielni, w tym ponad 14 tys. spółdzielni uczniowskich, zrzeszających ok. 1,5 
mln. członków. Dopiero po zmianach politycznych w 1956 r. ruch spółdzielczy zaczął się po-
nownie odradzać, działalność wznowiły również spółdzielnie uczniowskie. W latach 70 polska 
spółdzielczość uczniowska obok francuskiej, brytyjskiej, szwedzkiej i duńskiej zaliczana była 
do najaktywniej działających i najlepiej zorganizowanych. W tym okresie wydawane były 
liczne publikacje w postaci instruktarzy dla uczniów i opiekunów spółdzielni. W ramach spół-
dzielni uczniowskich działały introligatornie, zakłady fryzjerskie, pracownie fotograficzne, 
wytwórnie zabawek i wyrobów z wikliny, a nawet zakłady krawieckie i dziewiarskie. Szkolne 
Kasy Oszczędności (SKO) kształciły nawyk oszczędzania, z czasem przekształcono je w Kasy 
Spółdzielcze. Istotnym wydarzeniem dla polskich młodych spółdzielców stało się ich uczest-
nictwo w zorganizowanym przez UNESCO I Międzynarodowym Sympozjum Spółdzielczości 
Szkolnej w grudniu 1979 r. w Paryżu.

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 r. nie sprzyjały rozwojowi spółdzielczo-
ści, w tym również uczniowskiej. Na początku lat 90 spośród 18 tys. szkolnych kooperatyw 
funkcjonujących w poprzednim okresie, działało zaledwie 3 tys. Z powodu problemów fi-
nansowych w wojewódzkich związkach „Samopomoc Chłopska” i „Społem” zlikwidowano 
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stanowiska pracowników odpowiedzialnych za działalność spółdzielni uczniowskich i spra-
wujących nad nimi opiekę. 

Aby zapobiec upadkowi tego rodzaju działalności i w celu wsparcia spółdzielczej inicjaty-
wy uczniowskiej, w 1993 r. powstała Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej z sie-
dzibą w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Krajowej 
Rady Spółdzielczej. Podstawowym celem działającej do dzisiaj Fundacji jest przede wszyst-
kim gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na rozwój i popularyzację spółdzielni 
uczniowskich oraz świadczenie pomocy materialnej, instruktażowej i szkoleniowej spółdziel-
niom uczniowskim. Ponadto Fundacja zajmuje się organizowaniem kursów, szkoleń i spo-
tkań integracyjnych dla instruktorów i opiekunów spółdzielni uczniowskich oraz podejmuje 
różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu popularyzowanie osiągnięć spółdzielczości 
uczniowskiej. Należą do nich corocznie organizowane konkursy np.: „Na najlepiej działającą 
spółdzielnie uczniowską w kraju”, „Zdrowa przyroda, zdrowa żywność, zdrowy człowiek”, 
„Konkurs Szkolnych Kas Oszczędności (SKO)”. Organizowane są również konferencje i spo-
tkania poświęcone zagadnieniom spółdzielczości uczniowskiej, z których należy wymienić 
zorganizowany w 2009 r. I Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej oraz Międzynarodową 
Konferencję Spółdzielczości Uczniowskiej zorganizowaną w 2010 r. w Krakowie z okazji 110 
rocznicy powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej na ziemiach polskich. 

Według szacunkowych danych2 z roku 2010 obecnie spółdzielnie uczniowskie są prowa-
dzone w ok. 6 tys. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w większości na terenach wo-
jewództw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz 
warmińsko-mazurskiego.

Każda ze spółdzielni opracowuje swój własny statut określający organizację, zakres i spo-
sób jej działania w oparciu o ramowy, wzorcowy statut spółdzielni uczniowskiej określający 
cel i zakres działania spółdzielni, zasady członkostwa, organizację oraz uprawnienia władz 
spółdzielni i kwestie dotyczące funduszy i finansów spółdzielni. Statut ten został opracowa-
ny przez Krajową Radę Spółdzielczą w porozumieniu z ówczesnym Ministerstwem Oświaty 
i Wychowania i zatwierdzony w 1983 r. uchwałą II Kongresu Polskiej Spółdzielczości. 

Zgodnie z tym dokumentem, spółdzielnia uczniowska jest organizacją szkolną i nie posiada 
osobowości prawnej. Prowadzona jest przez uczniów samodzielnie pod opieką nauczyciela 
- opiekuna, zrzeszając nie mniej niż 10 członków. Nadzór nad nią sprawuje Krajowa Rada 
Spółdzielcza poprzez instruktora Spółdzielni Uczniowskich i dyrektora szkoły, który również 
zatwierdza statut spółdzielni. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Walne Zgroma-
dzenie lub przez członków założycieli. 

Podstawowym celem spółdzielni jest popularyzowanie w środowiskach młodzieżowych 
idei i wiedzy o spółdzielczości, kształtowanie umiejętności zespołowego działania i gospo-
darowania w warunkach gospodarki rynkowej, rozwijanie u uczniów zaradności i przedsię-
biorczości oraz nawyku oszczędzania, prowadzenie działalności gospodarczej, a szczególnie 
handlowej, usługowej, wytwórczej, hodowlanej na rzecz szkoły i uczniów.  

Czytając ramowy statut, można powiedzieć, że nakreślone w nim cele i zakres działania 
- wzorcowe dla obecnie istniejących kooperatyw szkolnych, w swoich podstawowych założe-
niach nie różnią się od tych realizowanych przed laty, zarówno w okresie międzywojennym, 
jak i w okresie PRL. Jednak od kilkunastu lat, dyskusja nad prawem spółdzielczym, jaka to-
czyła się w parlamencie oraz w środowiskach zainteresowanych rozwojem spółdzielczości, 
wskazywała na potrzebę ustawowego uregulowania działalności spółdzielni uczniowskich, 
czego wyrazem są niżej omówione inicjatywy  ustawodawcze. 

2  Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w 2010 r. 
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W połowie poprzedniej dekady podjęto pierwsze próby ustawowego uregulowania dzia-
łalności kooperatyw szkolnych. W 2004 r. do Sejmu IV kadencji został wniesiony prezydenc-
ki projekt nowej ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 3415), zawierający osobny rozdział, 
w którym uregulowano kwestie dotyczące zakładania, organizacji i działalności spółdzielni 
uczniowskich. Powołana do rozpatrzenia tego projektu Komisja Nadzwyczajna przygotowała 
sprawozdanie (druk nr 4113), lecz ostatecznie nie doszło do uchwalenia tego projektu przed 
zakończeniem kadencji. 

Kolejne próby ustawowego uregulowania tej tematyki podjęto w Sejmie VI kadencji (2007-
2011). Pierwsza z nich wiązała się z wniesieniem do Sejmu w kwietniu 2008 r. również prezy-
denckiego projektu ustawy o  spółdzielniach (druk nr 657), który zawierał m. in. propozycje 
zmiany ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, polegające na dodaniu do 
ustawy osobnego działu poświeconego spółdzielniom uczniowskim. Zawarte w nim przepi-
sy odpowiadały propozycjom rozwiązań zawartym w poprzednim projekcie prezydenckim. 
Właściwe prace legislacyjne nad tym projektem nie rozpoczęły się z uwagi na jego odrzucenie 
przez Sejm już w I czytaniu. Kolejnym z projektów był wniesiony do Sejmu w lipcu 2008 r., 
poselski projekt nowej ustawy – Prawo spółdzielcze (druk nr 1035), którego przepisy, w części 
dotyczącej spółdzielni uczniowskich, były tożsame z propozycjami rozwiązań zawartymi we 
wspomnianym już projekcie prezydenckim (druk nr 3415). Pierwsze czytanie projektu odbyło 
się na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 9 października 2008 r. Wobec zgłoszonego 
wniosku o odrzucenie projektu, po przeprowadzeniu głosowania, Komisja w przyjętym spra-
wozdaniu (druk nr 1116) zarekomendowała Sejmowi odrzucenie projektu. 

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrażone wówczas przez rząd stanowisko3 wobec pro-
jektu, we fragmencie odnoszącym się do spółdzielni uczniowskich: Istotne wątpliwości budzą 
także regulacje odnoszące się do spółdzielni uczniowskich (Tytuł II Dział V projektu). Spół-
dzielnie takie mogłyby być zakładane w szkołach publicznych i niepublicznych oraz w pla-
cówkach oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, zaś ich członkami mogliby być 
uczniowie i wychowankowie szkoły i placówki bez względu na to, czy mają zdolność do czyn-
ności prawnych. Spółdzielnie takie byłyby ułomnymi osobami prawnymi, to znaczy mogłyby 
nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

W tym kontekście wskazać należy, że obowiązującą w prawie polskim zasadą jest brak zdol-
ności do czynności prawnych osób, które nie ukończyły lat 13. Konsekwencją tejże zasady 
jest bezwzględna nieważność czynności prawnej dokonanej przez taką osobę – z ewentualną 
możliwością konwalidacji umowy należącej do umów powszechnie zawieranych w drobnych 
bieżących sprawach życia codziennego z chwilą jej wykonania, ale tylko w przypadku, gdy 
umowa taka nie wiąże się z rażącym pokrzywdzeniem osoby pozbawionej zdolności do czyn-
ności prawnej. Tymczasem jedynymi ograniczeniami, jakie projekt wprowadza w odniesieniu 
do członków spółdzielni uczniowskich nieposiadających zdolności do czynności prawnych, jest 
brak biernego prawa wyborczego takich członków, a także składanie przez nich oświadczeń 
woli w sprawach majątkowych za zgodą przedstawiciela ustawowego. Projekt wprowadza tak-
że wymóg, aby założyciele spółdzielni uczniowskiej ukończyli 13 lat, jednakże nie zawiera wy-
mogu, aby osoby te nie były ubezwłasnowolnione całkowicie. Na marginesie wskazać należy, 
iż wprowadzenie wymogu ukończenia 13 roku życia dla założycieli spółdzielni uczniowskich 
w praktyce uniemożliwi założenie takiej spółdzielni w szkołach podstawowych. Wydaje się, że 
spółdzielnie uczniowskie powinny pozostać organizacjami przyszkolnymi, w swojej działalno-
ści tylko wzorującymi się na przepisach prawnych dotyczących spółdzielni.

3  Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy - Prawo spółdzielcze (druk sejmowy nr 1035), str. 4-5.
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Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów, również nad tym przedłożeniem do koń-
ca kadencji nie zakończono prac legislacyjnych. 

Trzecią w omawianej kadencji i ostatnią inicjatywą mającą na celu ustawowe uregulowanie 
działalności kooperatyw szkolnych był wniesiony w marcu 2010 r. poselski projekt ustawy 
o spółdzielniach uczniowskich (druk nr 3421). Już sama nazwa projektu wskazywała, że ogra-
nicza się on wyłącznie do tej tematyki, nie proponując, jak to było w przypadku poprzednich 
projektów, szerokiej, czy też całościowej zmiany prawa spółdzielczego. W swojej treści pro-
jekt nie wnosił nic nowego, był bowiem zbieżny z propozycjami rozwiązań jakie zawierały 
wcześniej składane projekty. Został skierowany do I czytania do Komisji Edukacji, Nauki 
i Młodzieży oraz Komisji Gospodarski, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Finansów 
Publicznych. Już podczas inauguracyjnego posiedzenia połączonych komisji został zgłoszony 
wniosek o odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu. Zadecydowało o tym w dużej mie-
rze negatywne stanowisko zaprezentowane przez przedstawiciela rządu jak i krytyczna opinia 
Biura Analiz Sejmowych. Zastrzeżenia budziły przede wszystkim propozycje przepisów do-
tyczące wieku założycieli spółdzielni i powiązana z tym kwestia ich zdolności do czynności 
prawnych, charakteru działalności jaką miałyby prowadzić spółdzielnie oraz zasad zatrudnie-
nia członków spółdzielni.  

 Po przeprowadzeniu dyskusji oraz głosowania nad wspomnianym wnioskiem komisje za-
rekomendowały Sejmowi odrzucenie projektu ustawy (druk sprawozdania nr 4143). Do końca 
kadencji Sejm nie zajął ostatecznie stanowiska w tej sprawie. 

W obecnej kadencji Sejmu nie wpłynął dotychczas żaden projekt ustawy regulujący dzia-
łalność spółdzielni uczniowskich. Na podstawowe pytanie – czy dotychczasowa działalność 
spółdzielni uczniowskich zostanie w przyszłości ustawowo uregulowana, trudno jest w tej 
chwili odpowiedzieć. Aby tak się stało musi zadecydować wola ustawodawcy, poparta prze-
świadczeniem o celowości przeprowadzenia zmian w tym kierunku.  
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