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Dr Dominik Bierecki

Prawne determinanty rozwoju spółdzielni 
rolników i spółdzielni energetycznych 
w Polsce

§ 1. Wprowadzenie (cel opinii)

Spółdzielnie rolników i spółdzielnie energetyczne stanowią nowe typy 
spółdzielni, które mogą zostać wykorzystane do realizacji strategicznych 
celów przyjmowanych przez państwo polskie i przez Unię Europejską. 
Spółdzielnie te powinny zostać uznane za istotne elementy gospodarki 
żywnościowej państwa i transformacji energetycznej. Pomimo krót-
kiego okresu obowiązywania w prawie polskim przepisów dotyczących 
tych spółdzielni, możliwe jest zidentyfikowanie obszarów ich funkcjo-
nowania, które wymagają interwencji ustawodawcy. Celem niniejszej 
opinii jest zwrócenie uwagi na regulacje związane z założeniem i funk-
cjonowaniem spółdzielni rolników oraz spółdzielni energetycznych, 
których nowelizacja przyczyniłaby się do uatrakcyjnienia tych form 
prowadzenia działalności gospodarczej, a w konsekwencji do wzrostu 
liczby tych podmiotów prawnych. Opracowanie ma stanowić przyczy-
nek dla dalszych prac nad przedstawionymi rozwiązaniami de lege fe-
renda i dla wyznaczenia kierunków rozwoju prawa spółdzielni rolników 
i spółdzielni energetycznych.

§ 2. Wykaz skrótów

k.c. – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1740 t.j. ze zm.).
pr. spółdz. – Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 648 t.j. ze zm.).
SCER – Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. 
w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (Dz. U. WE z 18 sierpnia 2003 r., 
L 207/1). 
u.OZE – Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 610 t.j.). 
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u.s.r. – Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2073). 
u.s.s. – ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 t.j. ze zm.).
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§ 4. Spółdzielnie rolników i spółdzielnie energetyczne 
w systemie prawa

Spółdzielnie rolników i spółdzielnie energetyczne stanowią dwa najnow-
sze typy spółdzielni w prawie polskim. Spółdzielnie rolników zostały 
wprowadzone ustawą z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach 
rolników1 (u.s.r.). Zgodnie z art. 3 u.s.r., w sprawach nie uregulowanych 
w tej ustawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 16 września 
1982 r. – Prawo spółdzielcze2 (pr. spółdz.). Ustawa o spółdzielniach rol-
ników stanowi lex specialis względem pr. spółdz. (lex generalis)3. 

Według definicji legalnej zawartej w art. 4 u.s.r., spółdzielnia rol-
ników jest dobrowolnym zrzeszeniem o zmiennym składzie osobowym 
i funduszu udziałowym, prowadzącym w interesie swoich członków 
wspólną działalność gospodarczą. Jego członkami mogą być osoby fi-
zyczne lub prawne, które:
1) są rolnikami w rozumieniu u.s.r., a więc prowadzą gospodarstwo 

rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzą dzia-
łalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, 
są producentami produktów rolnych lub grup tych produktów lub 
prowadzą chów lub hodowlę ryb (art. 4 pkt 1 u.s.r.), lub

2) nie są rolnikami w rozumieniu u.s.r., a więc prowadzą działalność 
w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania,  

 1 Dz. U. z 2018 r. poz. 2073.
 2 Dz. U. z 2021 r. poz. 648 t.j. ze zm.
 3 D. Bierecki, Zbycie udziału w spółdzielni rolników, Pieniądze i Więź 2019, nr 1, s. 

82; J. Bieluk, A. Doliwa, B. Jeżyńska, Ustawa o spółdzielniach rolników. Komen-
tarz, Warszawa 2020, s. 16.
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pakowania lub przetwarzania produktów rolnych lub grup tych 
produktów, lub ryb, wytworzonych przez rolników lub działalność 
usługową wspomagającą rolnictwo obejmującą świadczenie na rzecz 
rolników usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń 
służących do wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych 
lub grup tych produktów, lub ryb (art. 4 pkt 2 u.s.r.). 
Ponieważ przepisy o osobach prawnych należy stosować odpowied-

nio do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, któ-
rym ustawa przyznaje zdolność prawną, należy stwierdzić, że jednostki 
takie mogą być członkami spółdzielni rolników, o ile spełniają przesłan-
ki wymienione w art. 4 u.s.r. (art. 331 § 1 k.c.4 w zw. z art. 4 u.s.r.). 

Należy zaznaczyć, że pojęcia „spółdzielnia rolników” nie nale-
ży utożsamiać z pojęciem „spółdzielnia rolnicza”. W piśmiennictwie 
wyjaśniono, że termin „spółdzielnia rolnicza” nie należy do języka 
prawnego (a więc nie jest używany w tekstach aktów prawnych), ale 
do języka prawniczego (czyli posługuje się nim doktryna prawa). Poja-
wia się on również w literaturze zagranicznej5. Jego znaczenie obejmuje 
różne typy spółdzielni prowadzących działalność w sektorze rolnym, 
w którym koncentruje się również aktywność spółdzielni rolników (art. 
6 ust. 1 i 2 u.s.r.). Z tego powodu, spółdzielnie rolników należą do grupy 
spółdzielni rolniczych, obok spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni 
kółek rolniczych, spółdzielni mleczarskich oraz spółdzielczych grup 
producentów rolnych6 (art. 178 § 1 pr. spółdz.7).

Natomiast spółdzielnie energetyczne ustanowiono w prawie pol-
skim w 2016 r., przez nowelizację ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odna-
wialnych źródłach energii8 (u.OZE)9. Ustawa  z dnia 22 czerwca 2016 r. 
o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych in-
nych ustaw10 dodała pkt 33a do art. 2 u.OZE, który zawiera definicję 

 4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j. ze zm.).
 5 Zob. A. Suchoń, Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych, Poznań 2016, s. 9 i n.; 

taż, Cooperatives in the Process of Developing the Multifunctionality of Rural Areas 
in Poland – Selected Legal Issues, International Journal of Cooperative Law 2020, 
nr 3, s. 10 – 30.

 6 A. Suchoń, Spółdzielnie rolnicze a  czynności notarialne – wybrane zagadnienia 
prawne, Rejent 2018, nr 12, s. 47 – 52. 

 7 W świetle tego przepisu, ustawowy katalog spółdzielni produkcji rolnej nie ma 
charakteru zamkniętego. Przepis art. 178 § pr. spółdz. stanowi bowiem, że poza 
rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi mogą być tworzone inne spółdzielnie 
prowadzące produkcją rolną.  

 8 Dz. U. z 2021 r. poz. 610 t.j.
 9 Zob. T. Bąkowski, Cooperatives as Entities Performing Public Tasks with Particular 

Emphasis on Social and Energy Cooperatives, Prawo i Więź 2019, nr 3, s. 20 – 28.
 10 Dz. U. z 2016 r. poz. 925. 
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legalną spółdzielni energetycznej. Uregulowanie spółdzielni energetycz-
nej w prawie polskim powoduje wystąpienie szczególnej sytuacji w po-
równaniu do ustawodawstw zagranicznych. Mianowicie, pomimo że 
spółdzielnie energetyczne funkcjonują w wielu państwach europejskich, 
np. Francji, Holandii, Niemczech, Hiszpani, Austrii, Danii i Wielkiej 
Brytanii, w żadnym z nich nie obowiązują szczególne przepisy, które 
regulowałyby funkcjonowanie spółdzielni energetycznych jako odręb-
nego typu spółdzielni11. 

W obecnym brzmieniu, ustanowionym przez art. 1 pkt 1 lit. d usta-
wy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw12, art. 2 pkt 33a u.OZE stanowi, że 
spółdzielnią energetyczną jest spółdzielnia w rozumieniu pr. spółdz. lub 
u.s.r., której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elek-
trycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła 
energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub bioga-
zu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej 
i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystry-
bucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej.

W zakresie nieuregulowanym przez u.OZE, do spółdzielni energe-
tycznej stosuje się przepisy pr. spółdz. lub u.s.r. (art. 38o u.OZE, dodany 
przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odna-
wialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw). Spółdzielnie 
energetyczne, które były uregulowane wcześniej niż spółdzielnie rolni-
ków, do 2016 r. podlegały wyłącznie regulacji u.OZE i pr. spółdz. W wy-
niku nowelizacji u.OZE z 2019 r. charakter spółdzielni energetycznych 
stał się dwojaki. W obecnym stanie prawnym spółdzielnie energetyczne 
mogą stanowić spółdzielnię szczególnego typu w rozumieniu pr. spółdz. 
(zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali) lub podtyp spółdziel-
ni rolników – w sytuacji, w której w zakresie nieuregulowanym przez 
u.OZE stosuje się przepisy u.s.r. (art. 38o u.OZE), a dopiero w następnej 
kolejności przepisy pr. spółdz., (również na zasadzie lex specialis derogat 

 11 Zob. M. Karpiński, M. Szyrski, w: Prawo energetyczne. Ustawa o odnawianych źró-
dłach energii. Ustawa o rynku mocy. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych. Komentarz, red. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Warszawa 2020, s. 795; I. 
Heras-Saizarbitoria, L. Sáez, E. Allur, J. Morandeira, The emergence of renewable 
energy cooperatives in Spain: A  review, Renewable and Sustainable Energy Re-
views 2018, vol. 94, s. 1036 – 1043; T. Meister, Kooperationsstrukturen von Ener-
giegenossenschaften in Deutschland, Zeitschrift für das gesamte Genossenschaft-
swesen 2020, t. 70, nr 1, s. 8 – 30.

 12 Dz. U. z 2019 r. poz. 1524.
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legi generali – art. 3 u.s.r.)13. Spółdzielnia energetyczna może stanowić 
jedną z następujących spółdzielni: spółdzielnię rolników lub spółdzielnię 
szczególnego typu w rozumieniu pr. spółdz.: spółdzielnię produkcji rol-
nej, spółdzielnię kółek rolniczych, spółdzielnię pracy albo spółdzielnię, 
która nie prowadzi działalności właściwej dla żadnej z wymienionych 
spółdzielni szczególnego typu14.

Należy również zauważyć, że charakter spółdzielni energetycznych 
powoduje, że na gruncie prawa UE, powinny one być uznawane za spo-
łeczności energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej (art. 
2 pkt 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źró-
deł odnawialnych15) lub za obywatelskie społeczności energetyczne (art. 
2 pkt 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944 z dnia 
5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego 
energii elektrycznej16). Pod definicje tych społeczności należy podpo-
rządkowywać podmioty prawne prawa krajowego. Ich cechy charakte-
rystyczne, wymienione w przepisach przywołanych dyrektyw prawa 
UE, korespondują z cechami konstytutywnymi spółdzielni. Społeczności 
energetyczne działające w zakresie energii odnawialnej i obywatelskie 
społeczności energetyczne opierają się na dobrowolnym i otwartym 
członkostwie (uczestnictwie), są niezależne i kontrolowane przez swo-
ich członków, a ich działalność ma na celu zapewnienie korzyści śro-
dowiskowych, ekonomicznych lub społecznych członkom i lokalnym 
obszarom ich działalności. Natomiast spółdzielnie energetyczne są 
dobrowolnymi zrzeszeniami nieograniczonej liczby osób o zmiennym 
składzie osobowym i funduszu udziałowym, które prowadzą wspól-
ną działalność gospodarczą w interesie swoich członków i które mogą 
prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swo-
ich członków i ich środowiska (art. 1 § 1 – 2 pr. spółdz. i art. 4 u.s.r.)17.

 13 Zob. D. Bierecki, Energy Cooperatives in the System of Polish Cooperative Law, Re-
view of Institute of the Grand Duchy of Lithuania 2021, vol.  1, s. 9; T. Marzec, 
Prawne aspekty rozwoju spółdzielni energetycznych w Polsce, IKAR 2021, nr 2, s. 5. 

 14 Zob. D. Bierecki, Ustalenie liczby udziałów w  spółdzielni rolników (spółdzielni 
energetycznej), Pieniądze i Więź 2020, nr 3, s. 70.

 15 Dz. U. UE L 328/82 z 21.12.2018 r.
 16 Dz. U. UE L 158/125 z 14.06.2019 r.
 17 Zob. szerzej: T. Marzec, Prawne aspekty rozwoju spółdzielni energetycznych w Pol-

sce, s. 7 – 8.
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§ 5. Postulaty de lege ferenda

1. Liczba założycieli spółdzielni

Zgodnie z art. 6 § 2 pr. spółdz. liczba założycieli spółdzielni nie może być 
mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne i trzech, 
jeżeli założycielami są osoby prawne. Przepis ten znajdzie zastosowanie 
do spółdzielni energetycznej, która funkcjonuje na podstawie u.OZE i pr. 
spółdz. (art. 38o u.OZE). Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 u.s.r, założy-
cielami spółdzielni rolników powinni być rolnicy, których liczba nie 
może być mniejsza niż dziesięć. Przepis art. 7 ust. 1 u.s.r. znajdzie rów-
nież zastosowanie do spółdzielni energetycznej, jeżeli zostaje założona 
jako podtyp spółdzielni rolników, a więc do której stosuje się przepisy 
u.OZE, u.s.r., a dopiero w dalszej kolejności pr. spółdz. (art. 38o u.OZE). 
Należy również zauważyć, że art. 7 ust. 1 u.s.r. wyłącza zastosowanie 
do spółdzielni rolników (spółdzielni energetycznej) art. 6 § 2 pr. spółdz. 
Powoduje to zwiększenie wymaganej liczby osób prawnych – rolników 
(art. 4 pkt 1 u.s.r.) do założenia spółdzielni rolników. Na gruncie art. 6 § 
2 pr. spółdz. spółdzielnia rolników mogłaby zostać założona przez trzy 
osoby prawne (jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, 
którym ustawa przyznaje zdolność prawną – art. 331 k.c.). Natomiast 
w świetle art. 7 ust. 1 u.s.r., wymagana liczba osób prawnych – rolników 
do założenia spółdzielni rolników wynosi dziesięć. 

Należy stwierdzić, że obowiązywanie wymogu uczestnictwa dzie-
sięciu członków w założeniu spółdzielni stanowi czynnik spowalniają-
cy rozwój spółdzielczości w Polsce. Teza ta dotyczy zarówno spółdzielni 
rolników i spółdzielni energetycznych oraz innych spółdzielni, w przy-
padku których wymagana liczba założycieli wynosi dziesięć osób. 
Zwrócić należy uwagę, że w przypadku spółdzielni rolników, a także 
spółdzielni energetycznych w sytuacji, w której stanowi ona podtyp 
spółdzielni rolników, wymóg ten jest dyskryminujący w stosunku do 
innego typu spółdzielni rolniczych (zob. pkt 1). Zgodnie bowiem z art. 
6 § 2 zd. 2 pr. spółdz. do założenia spółdzielni produkcji rolnej wyma-
gane jest współdziałanie pięciu założycieli. Natomiast zgodnie z art. 
6 § 2a pr. spółdz. pięciu założycieli spółdzielni wystarcza również do 
założenia spółdzielni zrzeszającej osoby fizyczne lub osoby prawne 
prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podat-
ku 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 
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2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 
innych ustaw18, 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 oraz rynku chmielu19. 

Również wykładnia komparatystyczna wskazuje, że wymagana 
w Polsce liczba założycieli spółdzielni jest zbyt wysoka, aby umożliwić 
dynamiczny rozwój spółdzielni. W Niemczech wymagana liczba zało-
życieli spółdzielni to trzy osoby (§ 4 Genossenschaftsgesetz20). W 2007 
r. zmniejszono tę liczbę z siedmiu do trzech, właśnie w celu spopula-
ryzowania spółdzielni jako formy prowadzenia działalności gospodar-
czej21. W Austrii założenie spółdzielni jest możliwe przez dwie osoby22. 
Współdziałanie dwóch osób jest również wystarczające do założenia 
spółdzielni w Holandii, przy czym ustąpienie ze spółdzielni jednego 
z założycieli, a w konsekwencji pozostawienie w spółdzielni tylko jed-
nej osoby nie stanowi powodu do likwidacji spółdzielni23. Natomiast 
zgodnie z prawem fińskim, spółdzielnia może zostać założona tylko 
przez jedną osobę24. 

Należy więc stwierdzić, że cechą odróżniającą spółdzielnię od in-
nych podmiotów prawnych, które mają na celu prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, jest dobrowolne i otwarte członkostwo w spółdzielni, 
a w konsekwencji zmienność i brak maksymalnych ograniczeń jej skła-
du osobowego. Nie stanowi cechy konstytutywnej spółdzielni wymóg 
założenia jej przez określoną (wysoką) liczbę założycieli. Brak jest takiej 
cechy w tzw. zasadach roczdelskich, uznawanych przez Międzynarodo-
wy Związek Spółdzielczy za podstawowe kryteria, według których na-
leży oceniać spółdzielczy charakter określonej organizacji25. Natomiast 

 18 Dz. U. z 2018 r. poz. 1026 t.j. 
 19 Dz. U. z 2021 r. poz. 618 t.j.
 20  Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (niemiecka usta-

wa o  spółdzielniach) z  1.05.1889 r. Zob. https://www.gesetze-im-internet.de/ 
[dostęp: 9.08.2021 r.].   

 21 H. Münkner, w: International Handbook of Cooperative Law, red. D. Cracogna, A. 
Fici, H. Henrÿ, Berlin – Heidelberg 2013, s. 419. 

 22 G. Miribung, E. Reiners, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 238.
 23 G. van der Sangen, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 549.
 24 H. Henrÿ, w: G. Fajardo, A. Fici, H. Henrÿ, D. Hiez, D. Meira, H. Münkner, I. 

Snaith, Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries and 
National Reports, Cambridge – Antwerp – Portland 2017, s. 147, 148; A. Stawicka, 
w: Ruch spółdzielczy w Europie i instrumenty wsparcia, OT-644, Kancelaria Sena-
tu, Warszawa 2016, s. 23.

 25 Zob. H. Cioch, Zasady roczdelskie i ich realizacja w praktyce, Teka Kom. Praw. – 
OL PAN 2009, t. 2, s. 26–35.
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pierwsza z tych siedmiu zasad stanowi, że członkostwo w spółdzielni 
jest dobrowolne i otwarte26. 

Uzasadnienia wymogu wysokiej liczby założycieli spółdzielni moż-
na doszukiwać się w historii spółdzielczości. Jeden z jej pionierów, 
Hermann Schulze – Delitzsch wskazywał, że „Wiele drobnych sił, po 
połączeniu stają się wielką potęgą, czego nie można samemu dokonać, 
do tego trzeba się z innymi łączyć, – to jest prosta, prastara zasada, na 
której polega stowarzyszenie, jej zastosowaniu ludzkość zawdzięcza od 
początku historii mnóstwo dzieł pieniężnych”27. Postrzegając jednak tę 
kwestię w świetle zasad prawa cywilnego (do którego należy prawo 
spółdzielcze), należy zauważyć, że spółdzielnia zakładana jest w dro-
dze zawarcia przez założycieli umowy o założenie spółdzielni (umowy 
o współdziałanie w celu założenia spółdzielni)28. Umowa stanowi zaś 
czynność prawną, do której dokonania wymagane jest wystąpienie 
dwóch stron29. Należy więc znowelizować wymóg liczby założycieli 
spółdzielni tak, aby odpowiadał charakterowi czynności prawnej pro-
wadzącej do powstania spółdzielni (umowy). Oznacza to, że de lege 
ferenda powinien obowiązywać wymóg dwóch członków – założycieli 
spółdzielni, w tym spółdzielni rolników i spółdzielni energetycznej. 
Taka sytuacja odpowiadałaby także warunkom zawarcia umowy spół-
ki handlowej, w przypadku której normy prawne nie stawiają wymogu 
udziału więcej niż dwóch osób. Sytuacja taka przyczyniłaby się więc 
również do zrównania szans rozwoju spółdzielni i spółek handlowych. 

 26 Zasady roczdelskie zostały inkorporowane do statutu Międzynarodowego Związku 
Spółdzielczego (International Cooperative Alliance Bylaws). Zob. https://www.ica.
coop/en/media/library/governance-materials/ica-bylaws [dostęp: 8.08.2021 r.].  

 27 Cytat za: J. Kirszrot – Prawnicki, O  oszczędności, Kasach i  Stowarzyszeniach 
Oszczędnościowych i Pożyczkowo – Oszczędnościowych, Warszawa 1898, s. 175.

 28 K. Pietrzykowski, Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni, War-
szawa 1990, s. 95; D. Bierecki, Zasada swobody umów w  prawie spółdzielczym, 
Warszawa 2021, s. 65 i n., 81 i n., 104 i n. 

 29 Ze względu na wymóg zawarcia umowy o założenie spółdzielni przez dziesięciu 
członków – założycieli, w  doktrynie istnieje stanowisko, według którego umo-
wa taka ma charakter wielostronny. Zob. B. Błażejczak, Lokatorskie prawo do 
spółdzielczego lokalu mieszkalnego, Poznań 1979, s. 39; A. Jedliński, Członkostwo 
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, Warszawa 2002, s. 95). Prawo 
polskie nie zna jednak osobnej konstrukcji umowy wielostronnej, jak np. prawo 
włoskie (włos. contratto plurilaterale). Należy przychylić się do innego stanowiska 
funkcjonującego w doktrynie, według którego, pomimo wymogu zawarcia umo-
wy o założenie spółdzielni przez dziesięciu członków – założycieli, umowa taka 
ma charakter dwustronny. Zob. K. Pietrzykowski, Powstanie i ustanie stosunku 
członkostwa w spółdzielni, s. 97; tenże, w: System Prawa Prywatnego, t. 21, Pra-
wo spółdzielcze, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2020, s. 81; D. Bierecki, Zasada 
swobody umów w prawie spółdzielczym, s. 122, przypis 172. 
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Zwrócić należy uwagę, że wymóg tylko dwóch członków założycieli 
spółdzielni, a więc wystarczającej liczby osób dla zawarcia umowy, 
funkcjonuje obecnie, gdy założycielami spółdzielni socjalnej są osoby 
prawne (art. 5 ust. 1 u.s.s.).

2. Maksymalna liczba członków spółdzielni energetycznej

W poczynionych już ustaleniach wskazano, że cechą konstytutyw-
ną spółdzielni jest dobrowolne i otwarte członkostwo w spółdzielni, 
a w konsekwencji zmienność i brak maksymalnych ograniczeń jej 
składu osobowego. Z tego powodu, niezrozumiały jest wymóg zrze-
szania w spółdzielni energetycznej maksymalnie 999 członków (art. 
38e ust. 1 pkt 2 u.OZE). Gospodarcza pozycja spółdzielni energetycz-
nej będzie tym większa, im więcej będzie zrzeszała ona członków. 
Działalność takiej spółdzielni w zakresie wytwarzania energii jest 
bowiem ograniczona do zaspokojenia potrzeb energetycznych jej 
członków. Jednocześnie, zniesienie ograniczenia liczby członków 
spółdzielni energetycznej nie powoduje naruszenia bezpieczeństwa 
energetycznego państwa, skoro spółdzielnie nie dysponują własnymi 
sieciami dystrybucji i przesyłu. De lege ferenda, należy więc postu-
lować uchylenie przepisu art. 38e ust. 1 pkt 2 u.OZE. Spowoduje to 
zastosowanie do spółdzielni energetycznej art. 1 § 1 pr. spółdz. lub 
art. 4 u.s.r., w świetle których brak jest maksymalnego ograniczenia 
w liczbie członków spółdzielni.  

3. Zbywanie udziałów w spółdzielni 

Umożliwienie zbywania udziałów w spółdzielni postulowane jest w dok-
trynie od jakiegoś czasu. Ma ono na celu uatrakcyjnienie prowadzenia 
działalności gospodarczej w formie spółdzielni30. Możliwość zbywania 
udziałów w spółdzielni przewidywał prezydencki projekt ustawy o spół-
dzielniach z 2008 r.31 Pierwszą w prawie polskim regulację umożliwiającą 

 30 Zob. A. Jedliński, Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego, [w:] Kierunki zmian pra-
wa spółdzielczego w Polsce, Kancelaria Senatu, Zeszyty Senackie 2014, nr 22, s. 12. 

 31 Prezydencki projekt ustawy o  spółdzielniach z  2008 r. przewidywał możliwość 
zbycia udziału przez członka spółdzielni na rzecz innego członka lub osoby przy-
stępującej do spółdzielni. W uzasadnieniu do tego projektu wskazano, że chodzi 
w tym drugim wypadku o osobę, która złożyła oświadczenie woli o przystąpieniu 
do spółdzielni. Projekt ustawy o spółdzielniach z 2008 r. wraz z jego uzasadnie-
niem dostępny jest pod adresem https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-ka-
czynskiego/ustawy/ustawy-zgloszone/art,7,ustawa-o-spoldzielniach-.html [do-
stęp: 8.08.2021 r.]. Zob. H. Cioch, Prawo spółdzielcze, Warszawa 2011, s. 24.
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członkom zbywanie udziałów w spółdzielni stanowiło Rozporządzenie 
Rady (WE) Nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spół-
dzielni europejskiej32 (SCER), znajdujące bezpośrednie i jednolite za-
stosowanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej (art. 
4 ust. 11 SCER)33. Obecnie możliwość taką przewiduje również u.s.r., co 
powoduje, że członkowie spółdzielni rolników i spółdzielni energetycz-
nej (jeżeli stanowi ona podtyp spółdzielni rolników – art. 38o u.OZE) 
mogą zbywać przysługujące im udziały. Jednak możliwość taka wystę-
puje wyłącznie w wypadku ustania członkostwa w spółdzielni. Udział 
członka może zostać zbyty do czasu jego wypłacenia przez spółdzielnię 
po ustaniu stosunku członkostwa (art. 11 ust. 4 i 6 u.s.r.). 

W piśmiennictwie przedstawiono stanowisko, że udział w spół-
dzielni rolników stanowi ekspektatywę roszczenia (prawo podmioto-
we tymczasowe) o zwrot wpłat dokonanych na jego pokrycie34. Taka 
konstrukcja prawna udziału funkcjonuje również w spółdzielni euro-
pejskiej (SCE), w której jednak członek może zbywać udziały w trakcie 
trwania stosunku członkostwa35. Należy stwierdzić, że również u.s.r. 
powinna przewidywać możliwość zbywania udziałów w trakcie trwania 
stosunku członkostwa. Należy zauważyć, że rozwiązania zakładające 
zbywalność udziałów w spółdzielni przewidują liczne zagraniczne usta-
wodawstwa spółdzielcze, mianowicie prawo: niemieckie36, austriackie37, 
hiszpańskie38, fińskie39, francuskie40 i włoskie41 (chociaż we Francji i we 
Włoszech spółdzielnie nie stanowią odrębnej osoby prawnej, lecz kon-
strukcja prawna spółdzielni może zostać przyjęta przez spółkę42). Moż-
liwość zbywania udziałów nie narusza również tzw. zasad roczdelskich, 

 32 Dz. U. WE z 18 sierpnia 2003 r., L 207/1. 
 33 Zob. D. Bierecki, Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, Sopot 2017, s. 

273 – 280. 
 34 D. Bierecki, Zbycie udziału w spółdzielni rolników, Pieniądze i Więź 2019, nr 1, s. 

86 – 87.
 35 D. Bierecki, Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego, s. 269.
 36 H. Münkner, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentar-

ies and National Reports, s. 307.
 37 G. Miribung, E. Reiner, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 241.
 38 G. Fajardo, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 711; Spain Company 

Laws and Regulation Handbook, Washington, D.C. 2012, s. 218 – 219.
 39 H. Henrÿ, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries 

and National Reports, s. 155
 40 D. Heiz, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 402. 
 41 A. Fici, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 489.
 42 Zob. P. Zakrzewski, Legalna definicja spółdzielni, w: Państwo – Konstytucja – Pra-

wo. Księga pamiątkowa poświęcona Sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Profe-
sorowi Henrykowi Ciochowi, Warszawa 2018, s. 526 – 528. 
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uznawanych przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy za podsta-
wowe kryteria, według których należy oceniać spółdzielczy charakter 
określonej organizacji. Zbywalność udziału w spółdzielni przewidu-
ją również Zasady europejskiego prawa spółdzielczego (Principles of 
European Cooperative Law), opracowane jako model ustawodawstwa 
spółdzielczego i określające cechy charakterystyczne spółdzielni przyj-
mowane przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy43. 

Udziały w spółdzielni rolników i spółdzielni energetycznej powin-
ny być więc zbywalne między członkami spółdzielni i na rzecz osoby 
przystępującej do spółdzielni, która złożyła oświadczenie woli o przy-
stąpieniu (deklarację członkowską). Konsekwencją zbycia przez członka 
wszystkich przysługujących mu udziałów powinno być ustanie człon-
kostwa w spółdzielni. Takie rozwiązanie obowiązuje obecnie w Polsce 
w wypadku spółdzielni europejskich (art. 15 ust. 1 SCER). Funkcjonuje 
również w prawie niemieckim (§ 76 pkt 1 Genossenschaftsgesetz)44. 

Należy przy tym zauważyć, że de lege lata u.s.r. przewiduje moż-
liwość zbywania udziałów w trakcie trwania członkostwa, jednak wy-
łącznie w szczególnym trybie ustalenia liczby udziałów, które następuje 
uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielni rolników, proporcjonalnie 
do obrotu członków ze spółdzielnią (art. 11 ust. 1 u.s.r.)45. De lege ferenda 
należy uzupełnić takie rozwiązanie możliwością zbywania udziału na 
podstawie umowy między członkami spółdzielni (osobą przystępującą 
do spółdzielni). 

4. Udziały inwestycyjne

W piśmiennictwie, w tym zagranicznym, a także na forum Międzyna-
rodowego Związku Spółdzielczego, poruszana jest kwestia unowocze-
śnienia sposobów pozyskiwania kapitału przez spółdzielnie46. Jednym 

 43 G. Fajardo, D. Meira, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Com-
mentaries and National Reports, s. 78. Zob. G. van der Sangen, The principles of 
European cooperative law and their impact on the future law-making on coopera-
tives: The case of the Netherlands, International Journal of Cooperative Law 2019, 
nr 2, s. 39 – 56. 

 44 Zob. D. Bierecki, Acquisiton of a Share in the Cooperative. Comparative Interprata-
tion of Polish Cooperative Law, Transformacje Prawa Prywatnego 2021, nr 1, s. 
8 – 10. 

 45 Zob. D. Bierecki, Ustalenie liczby udziałów w  spółdzielni rolników (spółdzielni 
energetycznej), s. 69 – 76.

 46 A. Jedliński, Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego , s. 12 – 13; J. Bancel, w: A. 
Kurimoto, J. Draperi, J. Bancel, S. Novkovic, M. Wilson, L. Shaw, E. L. Cheney, D. 
Cracogna, Guidance Notes to the Co – operative Principles, Bruksela 2015, s. 39 – 40.
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ze sposobów wzmocnienia finansowego spółdzielni, który funkcjonuje 
w ustawodawstwach zachodnich państw Europy, jest wprowadzenie 
do spółdzielni kategorii udziałów inwestycyjnych, czy też członkostwa 
inwestycyjnego47. Rozwiązania przewidujące taką możliwość występują 
w prawie niemieckim48, austriackim49, francuskim50, angielskim51, por-
tugalskim52, węgierskim53 i fińskim54. Ostatnio postulat umożliwienia 
spółdzielniom emisji udziałów inwestycyjnych wyrażono w uchwale 
nr 48/2021 Komitetu Stabilności Finansowej z dnia 19 marca 2021 r. 
w sprawie rekomendacji dotyczących działań wspierających stabilne 
funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych55 
i w ramach rządowego planu zwanego Polskim Ładem56. Zwrócić nale-
ży uwagę, że mowa tu o udziałach inwestycyjnych, a nie o członkostwie 
inwestycyjnym, co sugeruje uwzględnienie słusznego rozwiązania, za-
kładającego możliwość obejmowania udziałów inwestycyjnych nie tylko 
przez członków – inwestorów, którzy nie korzystają z usług spółdzielni, 
ani nie dokonują z nią transakcji, ale także przez członków – użytkow-
ników (ang. user members), którzy z takich usług korzystają i dokonują 
transakcji ze spółdzielnią. 

 47 A. Jedliński, Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego , s. 13; P. Zakrzewski, Stan 
aktualny i  perspektywy rozwoju polskiego prawa spółdzielczego, Rocznik nauk 
prawnych, t. XXVII, nr 4, 2017, s. 103 – 104; D. Bierecki, The De Lege Ferenda Pro-
positions Regarding the Membership in the Cooperative in Poland, Prawo i Więź 
2019, nr 3, s. 38 – 41. 

 48 H. Münkner, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentar-
ies and National Reports, s. 268; R. Kober, Das „investierende Mitglied“ – Wer und 
vor allem was steckt dahinter?, Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswe-
sen 2010, t. 60, nr 1, s. 37 – 49. 

 49 G. Miribung, E. Reiners, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 239.
 50 D. Hiez, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries 

and National Reports, s. 180 – 182; M. Wrzołek – Romańczuk, B. Zdziennickim, 
Przyszłość prawa spółdzielczego w Polsce, w: Prawo spółdzielcze. Zagadnienia ma-
terialnoprawne i  procesowe, red. A. Herbet, J. Misztal-Konecka, P. Zakrzewski, 
Lublin 2017, s. 34. 

 51 I. Snaith, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries 
and National Reports, s. 686 – 687. 

 52 D. Meira, w: Principles of European Cooperative Law. Principles, Commentaries 
and National Reports, s. 430. D. Meira, The Most Relevant Trend Lines of Coopera-
tive Share Capital Regime in the New Portuguese Cooperative Code, International 
Journal of Cooperative Law 2018, nr 1, s. 15 – 28. 

 53 M. Re´ti, w: International Handbook of Cooperative Law, s. 440. 
 54 V. Pönkä, Are Cooperative Societies Transforming into Cooperative Companies? 

Reflections on the Finnish Cooperatives Act, European Business Law Review 2019,  
nr 1, s. 92. 

 55 https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/podstawa/U48.pdf; dostęp: 
10.08.2021 r.

 56 http://polskilad.pis.org.pl/; dostęp: 10.08.2021 r.
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Należy opowiedzieć się za wprowadzeniem do spółdzielni rolników 
i spółdzielni energetycznych kategorii udziałów inwestycyjnych. Możliwość 
deklarowania takich udziałów w spółdzielni powinna zostać uzależniana od 
postanowień statutu. Członkom obejmującym udziały inwestycyjne nie po-
winno przysługiwać korporacyjne uprawnienie w postaci prawa głosu, ale 
wyłącznie uprawnienie do udziału w nadwyżce bilansowej spółdzielni, jeże-
li wpłacą oni zadeklarowane udziały inwestycyjne. Członkowie tacy mogą 
mieć jednak wpływ na spółdzielnię jako osoby finansujące jej działalność. 
Z tego powodu, od postanowień statutu, a tym samym od woli członków 
spółdzielni, powinno zależeć, czy dopuszczą oni członkostwo inwestorów 
(osób obejmujących udziały inwestycyjne). 

Udziały inwestycyjne należałoby uwzględnić w ramach instytucji 
ustalenia liczby udziałów (art. 11 ust. 1 u.s.r.). Można nawet postulować 
rozszerzenie tej ostatniej instytucji prawnej przez umożliwienie przyzna-
wania członkom przez spółdzielnię udziałów inwestycyjnych w zależności 
od wartości ich obrotu ze spółdzielnią. Takie rozwiązanie uwzględniałoby 
możliwość deklarowania i obejmowania udziałów inwestycyjnych przez 
członków dokonujących transakcji ze spółdzielnią. Dzięki takiej możliwości 
wzrastałoby zainteresowanie w dokonywaniu transakcji ze spółdzielnią. 

4. Typologia i obszar działalności spółdzielni 
energetycznych

Jak już wskazano (zob. pkt 1), spółdzielnia energetyczna może zostać 
założona jako spółdzielnia szczególnego typu w rozumieniu pr. spółdz.: 
spółdzielnia produkcji rolnej, spółdzielnia kółek rolniczych, spółdziel-
nia pracy lub jako podtyp spółdzielni rolników (art. 38o u.OZE). Rodzi 
się pytanie, dlaczego ustawodawca preferuje taką typologię spółdzielni 
energetycznej, pomijając możliwość ukształtowania jej jako podtypu 
pozostałych spółdzielni regulowanych przez ustawy szczególne w sto-
sunku do pr. spółdz.? Chodzi tu o spółdzielcze kasy oszczędnościowo 
– kredytowe, banki spółdzielcze, spółdzielnię europejską, spółdzielnie 
socjalne i spółdzielnie mieszkaniowe. 

Wydaje się, że sytuacja taka wiąże się z możliwością zakładania spół-
dzielni energetycznych wyłącznie na obszarach gmin wiejskich i wiejsko 
– miejskich. Jednak na takich terenach, jako spółdzielnie rolnicze (ale nie 
spółdzielnie rolników) działają również spółdzielnie socjalne57. Stanowi 
to argument za umożliwieniem ukształtowania spółdzielni energetycznej 

 57 A. Suchoń, Cooperatives in the Process of Developing the Multifunctionality of Ru-
ral Areas in Poland – Selected Legal Issues, s. 25 – 27.
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jako podtypu spółdzielni socjalnej. Inne spółdzielnie, które opierają swoją 
działalność na osobistej pracy członków: rolnicze spółdzielnie produkcyj-
ne (należące do spółdzielni produkcji rolnej) i spółdzielnie pracy, mogą 
obecnie stanowić spółdzielnię energetyczną (art. 38o u.OZE). Należy za-
uważyć, że spółdzielnie socjalne mogą prowadzić działalność społeczną 
na rzecz środowiska lokalnego jej członków, a także działalność społecznie 
użyteczną w sferze zadań publicznych (art. 2 ust. 3 u.s.s.). Do działalno-
ści społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych zalicza się m.in. 
działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsię-
biorczości (pkt 11), wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i in-
nowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej, wspomagającą rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych oraz dotyczącą ekologii i ochrony zwierząt oraz 
ochrony dziedzictwa przyrodniczego (art. 4 ust. 1 pkt 11 – 13 i 18 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego58). Zapew-
nienie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła może pozytywnie wpłynąć 
na realizację tych działań społecznie użytecznych i na rozwój środowi-
ska lokalnego członków spółdzielni socjalnej. Należy także zauważyć, że 
działalność spółdzielni energetycznej (jako podtypu spółdzielni socjalnej) 
na rzecz środowiska lokalnego i realizowanie przez nią działalności spo-
łecznie użytecznej korespondowałoby z ujęciem w prawie UE społeczności 
energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej (art. 2 pkt 16 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 
2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawial-
nych) i obywatelskich społeczności energetycznych (art. 2 pkt 11 dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej) 
jako organizacji, których działalność ma na celu zapewnienie korzyści 
środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych swoim członkom i lo-
kalnym obszarom, na których prowadzi ona działalność.

W zakresie obszaru działalności spółdzielni energetycznych należałoby 
również rozważyć zmiany w postaci umożliwienia funkcjonowania tych 
spółdzielni na terenach gmin miejskich. Gminy takie stanowią obszary 
działalności wielu spółdzielni mieszkaniowych, które mają ogromny poten-
cjał w zakresie usytuowania instalacji fotowoltaicznych (na budynkach spół-
dzielni). Spółdzielnie mieszkaniowe mogą prowadzić inną działalność niż 
prowadzącą do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych ich członków (art. 1 
ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych59). 

 58 Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j. ze zm.
 59 Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 t.j.



19

Przy czym prowadzenie działalności w zakresie odnawialnych źródeł ener-
gii pośrednio prowadzi do zapewnienia możliwości korzystania z lokali 
i domów należących do zasobów spółdzielni mieszkaniowych. 

W zakresie obszaru działalności spółdzielni energetycznych należy 
również postulować odejście od wymogu bezpośredniości w graniczeniu 
ze sobą gmin, na których spółdzielnia energetyczna prowadzi działal-
ność (art. 38e ust. 1 pkt 1 u.OZE). W praktyce wymóg ten budzi wątpli-
wości, czy polega on na konieczności graniczenia ze sobą bezpośrednio 
wszystkich trzech gmin, na obszarze których spółdzielnia energetyczna 
prowadzi działalność. Powoduje to, że gminy graniczące tylko z jedną 
gminą, nie mogą stanowić obszaru działalności spółdzielni energetycz-
nych, które działają na obszarze trzech gmin.

§ 6. Wnioski

Analiza przeprowadzona w niniejszej opinii doprowadziła do wypraco-
wania następujących wniosków:
1. należy obniżyć wymaganą liczbę członków założycieli spółdzielni 

rolników i spółdzielni energetycznej do dwóch (§ 5 pkt 1);
2. należy znieść ograniczenie w postaci maksymalnej liczby człon-

ków spółdzielni energetycznej w wysokości mniejszej niż 1000 osób  
(§ 5 pkt 2);

3. należy umożliwić zbywanie udziałów członkowskich w spółdzielni 
rolników i spółdzielni energetycznej, w trakcie trwania członko-
stwa, na podstawie umowy między członkami spółdzielni lub mię-
dzy członkiem a osobą, która złożyła oświadczenie o przystąpieniu 
do spółdzielni (§ 5 pkt 3);

4. należy dopuścić możliwość wprowadzenia do spółdzielni rolników 
i spółdzielni energetycznej, na podstawie postanowień statutu, kate-
gorii udziałów inwestycyjnych i uwzględnić je w ramach instytucji 
ustalenia liczby udziałów (art. 11 ust. 1 u.s.r.) oraz umożliwić przy-
znawanie członkom przez spółdzielnię udziałów inwestycyjnych 
w zależności od wartości ich obrotu ze spółdzielnią (§ 5 pkt 4);

5. należy dopuścić możliwość ukształtowania spółdzielni energetycz-
nych jako podtypów spółdzielni socjalnych i spółdzielni mieszka-
niowych (§ 5 pkt 5);

6. należy umożliwić spółdzielniom energetycznym prowadzenie dzia-
łalności na terenach gmin miejskich (§ 5 pkt 5);

7. należy znieść wymóg bezpośredniości w graniczeniu gmin stano-
wiących obszar działalności spółdzielni energetycznych (§ 5 pkt 5). 


