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Wprowadzenie 
Rok 2020 jest dla sektora spółdzielczości uczniowskiej rokiem szczególnym. Obchodzi on 120 

lat funkcjonowania na ziemiach polskich. To ostatnie stwierdzenie jest o tyle istotne, że 

pierwsza spółdzielnia uczniowska powstała w roku 1900, kiedy Polska była pod zaborami. Ten 

okres to generalnie bardzo duży rozkwit różnych inicjatyw spółdzielczych, dla których 

podstawowym celem było pielęgnowanie polskości, przynależności narodowej czy obrona 

przed wykupem ziemi z polskich rąk. Czynnik tożsamości narodowej był w tym okresie bardzo 

istotny i legł u podstaw polskiego ruchu spółdzielczego.  

W 120-letniej historii spółdzielczości uczniowskiej występują dwa okresy największego 

rozkwitu. To lata międzywojenne, kiedy od odzyskania niepodległości liczba spółdzielni 

uczniowskich stopniowo rosła, by w latach 30-tych XX wieku wynieść blisko 5 tysięcy 

podmiotów. Wtedy też powstały pierwsze regulacje dotyczące tej formy działalności 

wychowawczo-edukacyjnej w szkole.1 Druga, a zarazem największa fala rozwoju spółdzielni 

uczniowskich, nastąpiła tuż po II wojnie światowej, kiedy to w ciągu dwóch lat od kilku 

spółdzielni uczniowskich, które przetrwały okres konspiracji, ich liczba w roku szkolnym 1946-

1947 wzrosła do 12 tysięcy organizacji zrzeszających łącznie ponad 1,5 miliona uczniów.2  

Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w roku 1989, którym towarzyszyła ogólna niechęć do 

spółdzielczości, wpłynęły również negatywnie na spółdzielnie uczniowskie. Z 18 tysięcy 

podmiotów, które były aktywne jeszcze w końcówce lat 80-tych, na początku lat 90-tych 

zostało jedynie ok. 3 tysięcy.  

Decyzja o powstaniu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w 1991 roku pozwoliła na 

skonsolidowanie środowiska osób zaangażowanych w rozwój tego ruchu. Z roku na rok 

udawało się zachęcać kolejnych dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów do tego, aby 

wykorzystali ten instrument wychowania młodzieży i kształtowania w nich postaw 

obywatelskich i przedsiębiorczych. Z danych Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej 

wynika, że jeszcze w 2012 roku funkcjonowało ponad 5 tysięcy takich podmiotów3. 

W ostatnich latach następuje jednak systematyczny spadek liczby spółdzielni uczniowskich. 

Aktualnie w bazie FRSU znajduje się ich ok. 800.  

Powodów zmniejszania się liczby spółdzielni jest wiele, należą do nich m.in. przekształcenia 

szkół, zmiany personalne na stanowiskach dyrektorów i brak wiedzy o tej formie działalności 

wśród nowej kadry. Na liczbę spółdzielni uczniowskich działających w szkołach mają też wpływ 

co jakiś czas pojawiające się zawirowania związane np.: z próbą objęcia spółdzielni 

uczniowskich obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego lub podatku VAT, 

czy też z wprowadzeniem rozporządzenia dotyczącego zdrowej żywności w szkołach. 

Największy jednak problem to brak jednoznacznych uregulowań prawnych, które dawałyby 

spokój i bezpieczeństwo, że taka forma aktywności uczniów jest w szkołach akceptowana. 

                                                           
1 Okólnik nr 97 z dnia 6 czerwca 1932 roku w sprawie spółdzielni uczniowskich i sklepików szkolnych w szkołach 
ogólnokształcących i zawodowych wydany przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.  
2 Fundacja Energia dla Europy, Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakre-
sie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej, Warszawa, sierpień 2013 roku, str. 7 
3 Ibidem. 
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Celem niniejszej ekspertyzy, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, jest więc wypracowanie 
koncepcji organizacyjnej praktycznego funkcjonowania spółdzielni uczniowskich oraz 
promowania idei spółdzielczości wśród uczniów na tle obowiązujących przepisów prawa, 
ze szczególnym uwzględnieniem statusu uczniów i rodziców, organów prowadzących (JST) 
oraz rozstrzygnięć dotyczących szczegółowej organizacji pracy w szkole.  

Autorki skoncentrowały się więc na: 

 zidentyfikowaniu modeli funkcjonowania spółdzielni uczniowskich w Polsce 

w odniesieniu do istniejących ram prawnych,   

 identyfikacji barier w ich działaniu w aktualnym porządku prawnym,  

 sformułowaniu rekomendacji w zakresie możliwych do wprowadzenia w obecnym 

porządku prawnym usprawnień w ich funkcjonowaniu, dzięki którym lepiej się wpiszą 

w aktualny system oświaty i formułę funkcjonowania szkoły, zachowując przy tym 

wartości i charakter spółdzielczy,  

 opracowaniu nowego projektu wzorcowego statutu SU, aby odpowiadał  on aktualnym 

potrzebom i uwarunkowaniom funkcjonowania współczesnej szkoły, 

 zidentyfikowaniu i przeanalizowaniu przepisów, w ramach których poruszają się 

funkcjonujące obecnie spółdzielnie uczniowskie, zwłaszcza w relacji do szkoły, 

rodziców, a także jednostki prowadzącej,  

 sformułowaniu konkretnych rekomendacji w zakresie potencjalnych zmian 

legislacyjnych (zmiana konkretnych przepisów, ewentualnie wprowadzenie nowych), 

które miałyby pozytywny wpływ na funkcjonowanie spółdzielczości uczniowskiej,  

 sformułowaniu rekomendacji, w jaki sposób podmioty zewnętrzne (KRS, FRSU, OWES) 

mogłyby wspierać tworzenie i funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich.  

 

Pierwszym etapem prac nad ekspertyzą było przeprowadzenie analizy materiału zastanego 

(tzw. desk-research), w ramach której wzięto pod uwagę w szczególności: 

 istniejące współcześnie opracowania poświęcone tematyce spółdzielczości 
uczniowskiej, 

 raporty z badań nad tą formą aktywności uczniów, 

  obowiązujące akty prawne oraz orzecznictwo sądowe, oficjalną korespondencję 
pomiędzy organizacjami i instytucjami poświęconą próbom uregulowania prawnego 
kwestii związanych ze spółdzielczością uczniowską, 

 notatki z posiedzeń Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz grupy 
ds. edukacyjnych,  

 dokumenty źródłowe w postaci sprawozdań spółdzielni uczniowskich, które napływają 
do FRSU. 

W trakcie opracowywania ekspertyzy przeprowadzono również szereg wywiadów, m.in. 

z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krajowej Rady 

Spółdzielczej, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, spółdzielni socjalnej i organizacji pozarządowych 
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wspierających działalność spółdzielni uczniowskich, aktualnymi opiekunami spółdzielni 

uczniowskich, dyrektorami szkół, w których albo funkcjonują lub funkcjonowały kiedyś 

spółdzielnie uczniowskie. 

Przeprowadzono wywiady indywidualne z 11 osobami, a w dwóch zogniskowanych 

wywiadach grupowych (focusach) wzięło udział łącznie 18 osób. Opinia Krajowej Rady 

Spółdzielczej została przekazana w formie pisemnej.   

Materiał zgromadzony w trakcie analizy desk-reseach oraz w ramach rozmów z osobami 

zaangażowanymi w tę tematykę, posłużył do zaprojektowania rekomendacji związanych 

z opracowaniem koncepcji organizacyjnej funkcjonowania spółdzielczości uczniowskiej 

w szkole, opisanych w ostatnim rozdziale niniejszego opracowania.  

Ekspertyza składa się z następujących części:  

Rozdział 1 identyfikuje ramy formalno-prawne funkcjonowania spółdzielni uczniowskiej 

w szkole.  

Rozdział 2 zawiera opis modeli funkcjonowania spółdzielni uczniowskich wraz z podaniem 

przykładów dobrych praktyk. 

Rozdział 3 opisuje aktualne i potencjalne relacje spółdzielni uczniowskich z otoczeniem oraz 

możliwości promocji tego ruchu.  

Rozdział 4 wskazuje natomiast na kluczowe bariery w funkcjonowaniu tego typu podmiotów 

i wskazuje konkretne rekomendacje dotyczące zmian prawnych, które warto wprowadzić, aby 

ułatwić wykorzystanie tego instrumentu. 
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Rozdział I. Ramy formalno-prawne funkcjonowania spółdzielni 

uczniowskich 
 

Gdy mowa o ramach formalnych funkcjonowania spółdzielni uczniowskiej w szkole, to należy 

podkreślić, że na chwilę obecną nie ma żadnego aktu prawnego regulującego tę działalność. 

W dyskursie publicznym wskazuje się na dwie podstawy prawne jej funkcjonowania:  

 Po pierwsze na art. 86 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 910), który dopuszcza funkcjonowanie w szkole  wszelkich 
stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności 
w szkole wymaga uzyskania zgody dyrektora wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu 
warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady 
rodziców. Sugerowałoby to jednak, iż spółdzielnie uczniowskie są 
organizacją/podmiotem zewnętrznym wobec szkoły. Z pewnością na podstawie tego 
artykułu swoje działania wspierające młodzież może prowadzić Fundacja Rozwoju 
Spółdzielczości Uczniowskiej. 

 Po drugie bywa, że spółdzielnia porównywana jest w sposobie swojej działalności do 
samorządu uczniowskiego, działającego w oparciu o art. 85 ustawy Prawo Oświatowe. 
Istnieje z pewnością podobieństwo w zakresie sposobu funkcjonowania, braku 
osobowości prawnej, czasami celów i wykonywanych zadań, jednak podstawowa 
różnica polega na tym, że samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły 
niejako z mocy prawa, natomiast przynależność do spółdzielni uczniowskiej jest 
całkowicie dobrowolna. 
 

Wobec braku jednoznacznego zapisu prawnego, spółdzielnie uczniowskie działają w oparciu 

o Wzorcowy Statut Spółdzielni Uczniowskiej uzgodniony pomiędzy Krajową Radą Spółdzielczą, 

a Ministerstwem Edukacji Narodowej i przyjęty uchwałą II Kongresu Polskiej Spółdzielczości 

w 1983 roku. Stanowi on bazę do opracowania statutów konkretnych spółdzielni 

uczniowskich. Choć czasami pojawiają się zarzuty, iż był on skonstruowany w poprzednim 

systemie ustrojowym, to warto przypomnieć, że jego zapisy opierają się na ustawie Prawo 

Spółdzielcze, przyjętej w 1982 roku,  która jest nadal obowiązującym, choć wielokrotnie 

nowelizowanym, aktem prawnym regulującym współcześnie sposób funkcjonowania 

przedsiębiorstw spółdzielczych. Nowelizacje te dotyczyły głównie kwestii własnościowych, 

związane były ze zmianami ustrojowymi, w dużej mierze dotykały również tylko niektórych 

sektorów spółdzielczych, na przykład spółdzielni mieszkaniowych. Jednak podstawowe ramy, 

w jakich funkcjonują spółdzielnie, się nie zmieniły.  

Poniżej przedstawiono sposób, w jaki powyższy dokument reguluje relacje na linii spółdzielnia 

uczniowska, a dyrektor/nauczyciel/uczniowie/rodzice.  

Nadzór nad funkcjonowaniem spółdzielni uczniowskiej sprawuje dyrektor szkoły.  Przede 

wszystkim od jego decyzji podjętej wspólnie z radą pedagogiczną zależy, czy spółdzielnia 

uczniowska będzie w szkole funkcjonować. Kompetencje dyrektora zostały opisane we 

Wzorcowym Statucie Spółdzielni Uczniowskiej w sposób następujący:  
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1. tworzenie warunków do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń                 
i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
szkoły lub placówki (art. 39 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty);4 

2. zatwierdzanie Statutu spółdzielni; 
3. zgłoszenie spółdzielni właściwemu kuratorowi oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej; 
4.  na żądanie Dyrektora zwoływanie przez Zarząd spółdzielni Walnego Zgromadzenia; 
5. określenie zasad prowadzenia rachunkowości spółdzielni z uwzględnieniem zasad 

ustalonych przez Krajową Radę Spółdzielczą; 
6. Zarząd spółdzielni przedstawia Dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej 

i Radzie Pedagogicznej plany pracy Spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa 
sprawozdanie z działalności Spółdzielni; 

7. podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawie likwidacji spółdzielni uczniowskiej po 
uprzednim powiadomieniu Wojewódzkiej Rady Spółdzielni Uczniowskich; 

8. powoływanie (wybór zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną) nauczyciela – opiekuna 
spółdzielni5. 
 

Wyrażając zgodę na założenie spółdzielni uczniowskiej dyrektor musi zapewnić uczniom 

bezpieczeństwo i właściwe warunki dotyczące higieny pracy. Uczniowie nie mogą wykonywać 

prac wzbronionych młodocianym. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może 

mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt 

i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych 

warunków pracy. Uczniom (członkom spółdzielni) należy zapewnić opiekę (w osobie opiekuna) 

zarówno na terenie szkoły, jak i podczas działania poza jej terenem. W przypadku wycieczek 

członków spółdzielni uczniowskich należy stosować przepisy obowiązujące na wyjazdach 

i wycieczkach szkolnych.6 

Dyrektor wyrażając zgodę na utworzenie spółdzielni uczniowskiej powinien pamiętać, aby 

warunki w jakich będzie ona działać, były zgodne z wymaganiami bhp dla szkół i placówek 

oświatowo-wychowawczych7.  

Dodatkowo jeżeli spółdzielnia prowadzi sklepik, to w przypadku, gdy nie stosuje się do 

przepisów, w szczególności do przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia8 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 

systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

                                                           
4 Aktualnie reguluje to ustawa Prawo Oświatowe z 2016 roku.  
5 Jankowski J., Derc E., Jak założyć spółdzielnię uczniowską. Poradnik dla uczniów i nauczycieli, Wyd.1, Warszawa 
2014 
6 A. Bulka, B. Bieś, Spółdzielnia uczniowska w szkole. Poradnik dla Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych, 
ROPS Poznań, 2019, str. 20.  
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.) 
8 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 r. , poz.  1252 ze zm.) 
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żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży  w tych jednostkach9, dyrektor ma prawo do 

natychmiastowego zamknięcia takiego sklepiku.10 

Dyrektor po konsultacji z radą pedagogiczną powołuje nauczyciela szkoły do pełnienia roli 

opiekuna spółdzielni uczniowskiej. W ocenie autorek niniejszego opracowania, jest to osoba 

absolutnie kluczowa dla powodzenia tego przedsięwzięcia. To determinacja nauczycieli 

społeczników, którzy pomimo trudności angażowali się w opiekę nad tą formą aktywności 

uczniów, spowodowała, że ten ruch przetrwał. Opiekuna spółdzielni uczniowskiej wyznacza 

dyrektor szkoły. Wzorcowy Statut Spółdzielni Uczniowskiej określa, że rolą opiekuna SU jest 

sprawowanie nadzoru nad działaniem spółdzielni, udzielanie wsparcia organom spółdzielni 

i jej członkom przy realizacji celów SU. Opiekun podpisuje wraz z zarządem spółdzielni wszelkie 

pisma, uczestniczy w składaniu sprawozdań z działalności SU przed dyrektorem szkoły i radą 

pedagogiczną, może zainicjować likwidację SU i jeśli taka decyzja zostanie podjęta, 

przeprowadza ją.11  

Opiekun spółdzielni uczniowskiej pracuje społecznie. Kwestia wynagrodzenia nauczycieli za ich 

pracę w tym zakresie od wielu lat jest przedmiotem dyskusji, dotąd jednak nierozwiązanym.  

Członkami spółdzielni uczniowskiej mogą zostać tylko i wyłącznie uczniowie, musi to być 

grupa minimum 10 osób, które dobrowolnie tworzą spółdzielnię. Spółdzielcza zasada 

otwartych drzwi wyklucza jakąkolwiek możliwość zmuszania uczniów do przystępowania do 

spółdzielni uczniowskiej. Mogą oni również w każdej chwili ze spółdzielni wystąpić. 

Wspomniane wcześniej badanie kondycji spółdzielni uczniowskich wskazuje, iż średnia liczba 

uczniów zaangażowanych w działalność SU wynosi 37 osób, przy czym największy odsetek 

respondentów (66%) wskazuje, że w spółdzielni działa od 10 do 30 członków. Zdarzają się 

jednak spółdzielnie, które zrzeszają powyżej 100 osób (ok. 6 %), przy czym największa 

reprezentuje 250 uczniów.12 

Przystępując do spółdzielni, uczeń nabywa prawa i obowiązki określone w statucie.13 

Członek spółdzielni m.in. ma prawo: 

1. korzystać z usług, urządzeń i świadczeń spółdzielni, 
2. brać udział w obradach walnego zgromadzenia, 
3. wybierać i być wybieranym do organów spółdzielni, 
4. zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, zarządowi lub radzie nadzorczej w sprawie doskonalenia 

działalności spółdzielni lub poszczególnych jej sekcji, 
5. inspirować działalność spółdzielni poprzez zgłaszanie do zarządu spółdzielni spraw 

i projektów nadających nowe kierunki rozwoju działalności spółdzielni14.  

                                                           
9 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1154) w sprawie grup 
środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz 
wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach 
10 A. Bulka, B. Bieś, Spółdzielnia…, op.cit., str. 19.   
11 Ibidem, str. 25. 
12 ZLSP, Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich 
wśród młodzieży, Kraków 2015, str. 17.  
13 Są one opracowane na podstawie Wzorcowego Statutu Spółdzielni Uczniowskiej.  
14 Wzorcowy Statut Spółdzielni Uczniowskiej uchwalony przez II Kongres Polskiej Spółdzielczości w 1983 r.  
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Członek spółdzielni jest obowiązany: 

1. stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów statutowych spółdzielni, 
2. wykonywać starannie prace wynikające z planu pracy spółdzielni lub z pełnionej 

w spółdzielni funkcji oraz inne podjęte dobrowolnie w ramach spółdzielni, 
3. dbać o mienie spółdzielni, w szczególności mienie powierzone mu z obowiązkiem 

wyliczenia się. 
 

Aby uczeń mógł do spółdzielni przystąpić, musi uzyskać zgodę rodzica, wyrażoną na piśmie. 

Jest to bowiem element deklaracji członkowskiej przedstawianej spółdzielni. Wskazuje to 

jednoznacznie na praktyczną realizację zasady, iż spółdzielnia uczniowska prowadzona jest 

w szkole w formie zajęć pozalekcyjnych uzgodnionych z rodzicami.  

Na bieżące funkcjonowanie spółdzielni ma również wpływ rada rodziców, do której 

kompetencji należy m.in. opiniowanie statutu spółdzielni.  

 

Dla udokumentowania swoich działań spółdzielnie uczniowskie prowadzą dokumentację 

finansową, która jest z oczywistych względów uproszczona i dostosowana do potrzeb 

konkretnych spółdzielni. Obowiązek ten spoczywa na zarządzie, który korzysta w bardzo 

dużym zakresie ze wsparcia nauczyciela-opiekuna.  

Do ewidencji działalności służy księga – „Dziennik główna”, zwana też „amerykanką”. 

Zapisywane są w niej wszystkie operacje gospodarcze, jak wpłaty udziałów i wpisowego, 

zakupy towarów, materiałów, utargi i inne wpłaty do kasy,  zniżki cen towarów, przekazanie 

towarów  lub środków pieniężnych na rzecz szkoły itp. 

 

Podstawowe dokumenty, które występują w spółdzielniach uczniowskich to: 

 Dokumentacja obrotu środkami pieniężnymi, w tym na przykład Dowód  wpłaty (KP – 
Kasa przyjmie), dowody rozchodu gotówki z kasy (paragony od dostawców, dowody 
przyjęcia na stan towarów, dowody zakupu materiałów, ewentualnie KW – Kasa 
wypłaci, jeśli nie ma innego dowodu potwierdzającego rozchód gotówki z kasy), Książka 
kasowa lub Raport kasowy.  

 Dokumentacja  obrotu magazynowego  - występuje przede wszystkim w spółdzielniach 
prowadzących sklepik. Przykładowe dokumenty z tego zakresu to: dowód przyjęcia 
towarów na stan, wykaz zmian cen, wykaz towarów pobranych na potrzeby 
szkoły/spółdzielni, książka sklepowa. 

 Dokumentacja związana ze środkami trwałymi (wśród środków trwałych najczęściej 
znajdują się takie sprzęty jak na przykład lodówka czy ksero). Najważniejsze dokumenty 
z tego zakresu to: OT (Przyjęcie środka trwałego) i LT (Likwidacja środka trwałego). 

 Do przeksięgowań związanych z ustaleniem wyniku finansowego stosowany jest 
dokument: „Polecenie księgowania – PK”. 

 

Oprócz przedstawionych dokumentów w spółdzielniach mogą wystąpić również inne 

w zależności od rodzaju prowadzonej przez nie działalności. 
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Rozdział II. Modele funkcjonowania spółdzielni uczniowskich 
 

Zgodnie z Wzorcowym Statutem Spółdzielni Uczniowskiej, na którym opierają się statuty 

poszczególnych spółdzielni, jednostka taka może prowadzić m.in. następującą działalność: 

 wytwarzanie pomocy dydaktycznych dla potrzeb szkoły i innych zainteresowanych 

spółdzielni, zbieranie i kompletowanie okazów przyrodniczych, prowadzenie 

drobnej wytwórczości i wykonywanie nieskomplikowanych usług,  

 uprawa roślin i hodowla drobnego inwentarza, 

 działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska,  

 organizowanie na terenach dozwolonych zespołowego zbioru runa leśnego 

i surowców wtórnych, 

 organizowanie zakupu i sprzedaży towarów, a szczególnie przyborów szkolnych, 

podręczników oraz sprzętu sportowego i turystycznego, 

 udzielanie pomocy finansowej lub zaopatrywanie w podręczniki i przybory szkolne 

członków spółdzielni będących w trudnych warunkach materialnych, 

 prowadzenie pod opieką banku współpracującego szkolnej kasy oszczędności jako 

jednego z działów pracy spółdzielni.15 

 

Badania przeprowadzone w 2015 roku na zlecenie Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 

ZLSP wykazały, iż dominującym profilem działalności prowadzonej przez spółdzielnie 

uczniowskie jest działalność handlowa (80 % wskazań). Bardzo wysoko w tym rankingu 

znalazły się również: propagowanie zdrowego stylu życia (46 % wskazań), organizowanie 

imprez i wydarzeń (29 % wskazań), czy też propagowanie idei dbania o środowisko (13 %). 

Zaznaczyć jednak należy, że respondenci pytani byli o wskazanie 3 głównych rodzajów 

działalności, nie zaś wymienienie wszystkich działań prowadzonych przez spółdzielnię.16 

Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres. 

Wyk. 1. Jakiego rodzaju działalność prowadzi spółdzielnia uczniowska? 

 

Źródło: ZLSP, Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych 

i obywatelskich wśród młodzieży, str. 16.  

Podstawowy model SU w polskich szkołach, jak wskazują na to sprawozdania napływające do 

Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, realizowany w ok. 95 % przypadków, to 

                                                           
15 J. Jankowski, E. Derc, Jak założyć spółdzielnię socjalną?, Warszawa 2014, str. 46.  
16 ZLSP, Kondycja…, op.cit., str. 16.  
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prowadzenie sklepiku szkolnego. Z analizy dokumentów źródłowych, udostępnionych przez 

Fundację wynika, że w roku 2017, jedynie ok. 5 % spółdzielni nie zadeklarowało prowadzenia 

sklepiku lub sprzedaży towarów na przerwach międzylekcyjnych.17 Jednocześnie 36 % z tych 

spółdzielni, które zadeklarowały prowadzenie sklepiku, raportuje również prowadzenie innej 

działalności. Wśród tych dodatkowych form wymieniane są w szczególności działalność 

ekologiczna, w tym m.in. zbiórka surowców wtórnych (np. makulatury lub nakrętek), edukacja 

żywieniowa, współorganizacja szkolnych uroczystości (okolicznościowych, kiermaszów 

świątecznych, ale również turniejów sportowych, szkółki piłkarskiej, itp.), organizacja akcji 

charytatywnych i wspieranie uczniów mniej zamożnych, np. w dofinansowaniu wycieczek, 

przyborów szkolnych, podręczników. Część spółdzielni deklaruje realizację działań w ramach 

wolontariatu, współpracę z samorządem szkolnym oraz działalność kulturalno-oświatowo-

wychowawczą. Pojawiły się nawet takie usługi jak fryzjerskie lub pralnicze.18 W tym miejscu 

warto wspomnieć, iż dodatkowa, oprócz prowadzenia sklepiku szkolnego, działalność często 

determinowana jest przez profil placówki szkolnej lub kontynuowanie tradycji z poprzednich 

lat (szczególnie w spółdzielniach, których działalność przekracza 10 lat). Przykładem może być 

szkoła, w której funkcjonujący oddział o profilu leśnym organizuje wydarzenia związane 

z leśnictwem, a oddział gastronomiczny przygotowuje catering na imprezy okolicznościowe.19   

Wydaje się, że wśród istniejących spółdzielni można wyróżnić 3 modele działania: 

 Spółdzielnia prowadzi tylko sklepik szkolny i angażuje się w dodatkowe działania 
jedynie sporadycznie.  

 Spółdzielnia oprócz sklepiku szkolnego realizuje w szerokim zakresie działalność 

dodatkową, do której należą: 

- inicjatywy z zakresu propagowania postaw i działań proekologicznych (uprawa 

eko-ogródków, zbiórka surowców wtórnych, itp.), 

- inicjatywy dotyczące propagowania zdrowego stylu życia,  

- drobna działalność wytwórczą i drobne usługi na rzecz szkoły lub placówki, na 

terenie której działa,  

- organizacja imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych z udziałem członków 

spółdzielni oraz pozostałych uczniów szkoły lub placówki, 

- produkcja i sprzedaż twórczości artystycznej i rękodzieła uczniów szkoły lub 

wychowanków spółdzielni 

- szeroka działalność charytatywna, w tym wspieranie uczniów mniej zamożnych, 

- Szkolna Kasa Oszczędności pod patronatem instytucji finansowej, 

- i wiele innych.  

 

 Spółdzielnia nie prowadzi sklepiku szkolnego, a prowadzi inne działania na rzecz 

szkoły, uczniów i ich środowiska.  

                                                           
17 Opracowanie własne na podstawie próbki 59 „Rocznych informacji z działalności spółdzielni uczniowskiej” za 
rok 2017, udostępnionych przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.  
18 Ibidem.  
19 Ibidem, s. 27 
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PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK  

Jedną z wyróżniających się spółdzielni uczniowskich w kraju, jest działająca w niewielkim 

mieście liczącym ok 5 tysięcy mieszkańców, Jordanowie, Spółdzielnia Uczniowska 

„SZAROTKA”. Działa ona  w Zespole Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego, do której uczęszcza 

ok. 400 uczniów. W szkole przeważa profil ekonomiczny i rolny, a konkretna data powstania 

spółdzielni nie jest znana. Wiadomo, że działa co najmniej od lat 60-tych XX wieku. Aktualnie 

jej działalność polega na prowadzeniu sklepiku szkolnego i jak podkreśla Dyrektor szkoły, 

w wywiadzie prowadzonym na potrzeby niniejszej ekspertyzy, „jest ona dla wielu uczniów 

jedyną szansą na zjedzenie porządnego posiłku”. Szkoła jest bowiem oddalona od centrum, 

a więc również od najbliższego sklepu o ok. 2 kilometry. Uczniowie natomiast przyjeżdżają do 

niej z wielu ościennych gmin, spędzając mnóstwo czasu w różnych środkach transportu. 

Spółdzielnia jest bardzo aktywna w zakresie propagowania zdrowego stylu życia, od 

proponowania zdrowej żywności w sklepiku szkolnym, poprzez organizowanie szkoleń, 

przygotowanie plakatów i wystaw o tej tematyce, organizację spotkań z dietetykiem, 

pszczelarzem i wiele innych. Dzięki temu ma swój ogromny wkład w kształtowanie 

prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Oprócz napoi, kanapek, owoców czy 

innych, dopuszczonych przez prawo do sprzedaży w szkole, artykułów żywnościowych 

w sklepiku można również zaopatrzyć się w przybory szkolne. Uczniowie w ramach spółdzielni 

wytwarzają ponadto stroiki świąteczne czy kartki okolicznościowe, organizują kiermasze, 

zbierają surowce wtórne, w tym makulaturę, świadczą usługi organizacji imprez na terenie 

szkoły, np. Mikołajki (a nawet przebrani za Mikołaja i jego orszak odwiedzają okoliczne 

przedszkola i żłobki i wręczają dzieciom upominki). Prowadzą bardzo szeroką działalność na 

rzecz ochrony przyrody, w tym sprzątanie terenów przyszkolnych, zakładanie skalniaków, 

ukwiecenie terenu wokół szkoły, dokarmianie ptaków, organizowanie takich akcji jak „Ratujmy 

Kasztanowce”, „Od nasionka do kompostu”, itp. W roku 2007 spółdzielnia była np. 

współorganizatorem konferencji „Zdrowy styl życia”.  

Z wypracowanych środków spółdzielnia organizuje dla uczniów wycieczki, wyjazdy do kina, 

teatru, dofinansowuje imprezy szkolne, na przykład studniówki, ale również dokonuje zakupu 

podręczników i odzieży członkom SU i innym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. Od roku 2009 spółdzielcy regularnie organizują akcję charytatywną „Pomóżmy 

głodującym dzieciom Afryki”, organizując zbiórkę na rzecz afrykańskich dzieci, dokładając 

również środki z funduszy spółdzielni. Przez kilka lat wspierali niepełnosprawnego szermierza 

Jacka Gaworskiego z Wrocławia w jego staraniach o udział (z sukcesem zresztą) w europejskich 

i światowych zawodach. Spółdzielcy z inspiracji opiekuna i przy jego wsparciu, organizowali 

spotkania wigilijne dla osób samotnych z terenu gminy Jordanów. To tylko niektóre z wielu 

działań prowadzonych przez spółdzielnię.  

Za swoją działalność spółdzielnia była wielokrotnie nagradzana, zdobywając m.in. I lub II 

miejsce w Ogólnopolskim Konkursie o Puchar Ministra Edukacji Narodowej czy też konkursie 

„Zdrowa przyroda-zdrowa żywność-zdrowy człowiek”.  
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Niezwykle ciekawym i inspirującym przykładem uspółdzielczenia młodzieży szkolnej jest 

Lubartów, miasto w województwie lubelskim, w którym spółdzielczość uczniowska obecna 

jest w szkołach nieprzerwanie od 93 lat. Aktualnie istnieje jedna - Spółdzielnia Uczniowska 

„Karmelka”, choć jeszcze w latach 90-tych istniały tam 4 takie podmioty.  

Aktualnie przedmiotem działalności spółdzielni jest organizowanie zakupu i sprzedaży 

towarów, realizowanie inicjatyw propagujących idee spółdzielczości, zdrowego żywienia, 

realizowanie działań proekologicznych i charytatywnych, prowadzenie Szkolnej Kasy 

Oszczędności pod patronatem Banku Spółdzielczości w Lubartowie, prowadzenie drobnej 

wytwórczości i wykonywanie usług na potrzeby spółdzielni i szkoły, organizowanie 

kiermaszów, loterii, imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, z udziałem członków 

spółdzielni oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Lubartowie.20 Zyski z działalności handlowej 

przeznaczane są na działalność samorządową, społeczną, kulturalno-oświatową, a także 

różnego rodzaju pomoc. Członkowie spółdzielni mają szansę uczestniczyć nieodpłatnie 

w rajdach, biwakach, ogniskach, wycieczkach do na lodowisko, do parku linowego i wielu 

innych ciekawych aktywnościach. Organizowane są również wycieczki turystyczne. 

Spółdzielnia wspomaga również finansowo różnorodne imprezy i przedsięwzięcia szkolne. Do 

najważniejszych do tej pory należały m.in.: zakup sprzętu do sali gimnastyki korekcyjnej, 

siłowni szkolnej, tablic demonstracyjnych, szyldu i banneru reklamowego. Spółdzielnia 

partycypowała również w kosztach organizacji jubileuszu 10-lecia szkoły i zakupie szkolnego 

monitoringu. Wspierała również miejskie akcje pomocy chorym dzieciom i zwierzętom 

w schronisku.21 W sferze działalności kulturalno-oświatowej spółdzielnia pełni 

niezaprzeczalnie rolę integratora życia szkoły, współpracuje ze Szkolnym Klubem Europejskim 

„EuroGim” i Samorządem Szkolnym. Organizuje wydarzenia, z których wiele wpisało się na 

stałe w kalendarz roku szkolnego, np.: wigilie spółdzielcze, spotkania wielkanocne, loteria 

gwiazdkowa, dyskoteki u spółdzielców, wieczorki andrzejkowe, walentynki, noc w szkole czy 

strefy zdrowia. Spółdzielnia organizowała także różnego rodzaju warsztaty praktyczne: 

artystyczne, kosmetyczne, florystyczne, świąteczne, itp. Od 2007 roku współorganizuje 

również Dni Otwarte Szkoły.22  

Warto podkreślić, że jest to kolejny przykład bardzo ścisłej współpracy pomiędzy 

spółdzielczością uczniowską a spółdzielczością dorosłych, „Karmelkę” swoim patronatem 

obejmuje bowiem PSS Społem „Jedność” w mieście, które zasponsorowało część wyposażenia 

do świeżo wyremontowanego lokalu pod sklepik szkolny.23 Zarząd spółdzielni uczniowskiej 

uczestniczy również w Walnych Zgromadzeniach PSS Społem, aby przyglądać się, w jaki sposób 

forma spółdzielcza realizuje się na otwartym rynku. Pod patronatem z kolei Banku 

Spółdzielczego w Lubartowie, „Karmelka” włączyła się w do Ogólnopolskiego Programu 

                                                           
20 Abramek E., Wysoczyńska M., 90-letnie tradycje lubartowskiej spółdzielczości uczniowskiej, Gimnazjum 
nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, Lubartów 2017, str. 46.  
21 Ibidem, str. 47. 
22 Ibidem, str. 48. 
23 Ibidem, str. 41. 
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TalentowiSKO, którego celem jest popularyzowanie wśród młodzieży pozytywnych postaw 

związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością.24 

Spółdzielnie uczniowskie odgrywają ogromną rolę w podnoszeniu świadomości ekologicznej 

i kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku. Wśród tych najbardziej zaangażowanych w 

tego typu działalność wybija się Spółdzielnia Uczniowska PTAKU działająca w Szkole 

Podstawowej numer 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie od bardzo niedawna, bo raptem 

od 2017 roku.25 Jej pełna nazwa brzmi Praktyka Twórcza Aktywu Koleżeńsko-Uczniowskiego, 

a większość działań uczniów zrzeszonych w tej spółdzielni koncentruje się wokół kwestii 

klimatycznych. Uczniowie biorą udział w akcjach i kampaniach, na przykład w protestach 

przeciwko marnowaniu żywności wspólnie z Bankiem Żywności (na tej kanwie powstał pomył 

roku less waste), w prelekcjach na temat wody prowadzonych przez pracowników 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (wzięło w nich udział 290 uczniów), wizytach 

studyjnych w laboratorium PWiK, nagrali audycję poświęconą zaletom picia wody i uruchomili 

w szkole (dzięki wsparciu PWiK, które wykonało testy i Eko-Unii) tzw. poidełko. Spółdzielnia 

zainicjowała selektywną zbiórkę odpadów w szkole, a dzięki pozyskanym grantom ustawiła 

6 zestawów do segregacji odpadów. Członkowie spółdzielni najpierw przeszkolili 290 uczniów 

szkoły, którzy następnie swoją wiedzą podzielili się z przedszkolakami. Spółdzielnia bierze też 

udział w akcji Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste #zwlasnymkubkiem oraz kampanii #Dzień 

bez śmiecenia. W trakcie organizowanych przez siebie wydarzeń zachęcają do używania tylko 

wielorazowych naczyń i sztućców oraz plastiku podlegającego kompostowaniu. Poza 

działaniami o charakterze proekologicznym prowadzą również Spółdzielczą Kasę 

Oszczędności, szkolny konkurs literacki „Wiersz o oszczędzaniu” oraz akcje charytatywne 

(„Skarpeta Św. Mikołaja czy też wolontariat w ramach WOŚP). 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
24 Ibidem, str. 52  
25 Źródło: http://sp33czest.pl/index.php/category/spoldzielnia-uczniowska-ptaku/page/4/, dd: 01.09.2020 r.  

http://sp33czest.pl/index.php/category/spoldzielnia-uczniowska-ptaku/page/4/
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Rozdział III. Współpraca spółdzielni uczniowskich z otoczeniem oraz 

rekomendacje w zakresie promocji tego ruchu 
Przeprowadzone w 2015 roku badania dotyczące kondycji spółdzielni uczniowskich wskazują 

wyraźnie, że dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice to nie jedyne podmioty, z którymi 

współpracują spółdzielnie uczniowskie. Bardzo wysoko w rankingu (85 % wskazań) znalazły się 

m.in. organizacje działające na terenie szkoły, w tym w szczególności samorząd szkolny.26 Ok. 

1/4 spółdzielni uczniowskich współpracuje również z lokalnymi przedsiębiorcami, tyle samo 

z innymi spółdzielniami (i tutaj chodzi zarówno o spółdzielnie uczniowskie, ale i spółdzielnie 

dorosłych).  

Wyk. 2. Z kim spółdzielnia uczniowska współpracuje?  

 

Źródło: ZLSP, Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych 

i obywatelskich wśród młodzieży, str. 18. 

Niezwykle ciekawym wymiarem współpracy spółdzielni pomiędzy sobą są powiatowe 

i wojewódzkie rady spółdzielczości uczniowskiej, które zrzeszają głównie nauczycieli – 

opiekunów SU, instruktorów wpierających spółdzielnie uczniowskie w regionie i inne osoby 

zainteresowane tym ruchem.  

Bardzo aktywna jest w tym zakresie m.in. Powiatowa Rada Spółdzielczości Uczniowskiej 

w Suchej Beskidzkiej. Powstała ona w rok po wprowadzeniu reformy administracyjnej 

przywracającej powiaty, a więc w roku 2000. W skład Rady weszły osoby, które od dawna 

interesowały się tematyką spółdzielczą i pragnęły, aby ruch ten rozwijał się nadal w szkołach. 

Objęła swoją opieką wszystkie spółdzielnie uczniowskie działające na terenie powiatu, 

w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych, gimnazjach i szkołach 

ponadpodstawowych. 

W roku 2000 działało na terenie powiatu 41 SU, w 2003 już 53. W kolejnych latach liczba ta 

rosła, aż do momentu wprowadzenia ograniczeń w zakresie asortymentu sprzedaży 

w szkolnych sklepikach, a następnie w konsekwencji decyzji władz uniemożliwiającej 

posługiwanie się przez SU NIP-em szkoły. Wtedy ich liczba zdecydowanie spadła. Aktualnie na 

terenie powiatu prowadzi działalność 16 SU, 15 zostało zawieszonych, a pozostałe uległy 

likwidacji. 

                                                           
26 ZLSP, Kondycja…, op.cit., str. 18.  
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Aby wesprzeć spółdzielnie uczniowskie działające na terenie powiatu, Rada realizuje m.in. 

poniższe działania: 

 Organizowanie spotkań z opiekunami SU (z reguły 2 razy w roku), na których przekazy-

wane są m.in. najnowsze informacje o spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, wiadomo-

ści dotyczące planowanych ogólnopolskich konkursów i wiele innych. Jedno ze spotkań 

po zakończeniu roku obrotowego poświęcane jest omówieniu sytuacji SU na terenie 

powiatu, w tym liczebności spółdzielni oraz ich kondycji.  

 Prowadzenie szkoleń dla opiekunów spółdzielni uczniowskich  (szczególnie tych 

z mniejszym stażem) przez instruktorów Rady na temat prowadzenia dokumentacji SU 

(szczególnie finansowej) oraz prowadzenia zapisów rachunkowych.  

 Prowadzenie działań rzeczniczych i mediacyjnych np. pomiędzy Dyrektorem szkoły 

a opiekunem SU, gdy zachodzi taka potrzeba. Działalność rzecznicza Rady przejawia się 

również w występowaniu z wnioskami o interpretację konkretnych przepisów, które 

mogą mieć wpływ na działalność SU.  

 Organizacja innych działań związanych z popularyzowaniem idei spółdzielczości ucz-

niowskiej oraz integrowaniem środowiska na terenie powiatu (organizacja konkursów 

plastycznych, wycieczek turystycznych dla spółdzielców, uroczystości jubileuszowych, 

wspieranie konkretnych spółdzielni uczniowskich w udziale w ogólnopolskich konkur-

sach, publikowanie informacji na temat spółdzielni uczniowskich działających na tere-

nie powiatu w lokalnej prasie, etc.).  

Na poziomie wojewódzkim niezwykle aktywnie działa m.in. Świętokrzyska Rada 

Spółdzielczości Uczniowskiej. Ruch ten ma na terenie kielecczyzny ponad 100-letnie tradycje. 

Pierwsza spółdzielnia uczniowska powstała bowiem w 1913 roku w Szkole Powszechnej 

w Starachowicach.27 Jeszcze w   2015 r. działało tam 60 spółdzielni uczniowskich w tym: 

28 w szkołach podstawowych, 29 w gimnazjach, 3 w szkołach ponadgimnazjalnych. 

W szkołach woj. świętokrzyskiego było zapisanych w tym okresie 12 956 uczniów z których 

15,5% było członkami spółdzielni uczniowskich. W związku z reformą szkolnictwa oraz zmianą 

ustawy o podatku VAT część spółdzielni zawiesiła swoją działalność lub zlikwidowała się. 

Aktualnie Świętokrzyska Rada Spółdzielczości Uczniowskiej sprawuje opiekę nad blisko 40 SU 

działającymi na terenie województwa, organizuje dla nich szkolenia, warsztaty, konkursy, ale 

przede wszystkim stwarza płaszczyznę do współpracy ze spółdzielczością dorosłych28, która, 

jak wynika z przeprowadzonych wywiadów, wydaje się być w tym zakresie najbardziej 

naturalnym partnerem.  

Ważne jest przede wszystkim to, że spółdzielczość dorosłych, która opiera się na tych samych 

zasadach, na jakich opierają się spółdzielnie uczniowskie, może młodym osobom pokazać 

w jaki sposób wartości demokracji, współdecydowania, otwartości tolerancji i społecznej 

odpowiedzialności realizowane są w praktyce w realnym biznesie.  

Wsparcie sektora spółdzielczego w tym obszarze ma nawet umocowanie prawne. W art. 259 

ust.2 pkt 5 ustawy Prawo Spółdzielcze zapisano bowiem, iż do zadań Krajowej Rady 

                                                           
27 Źródło: http://www.spoldzielczoscswietokrzyska.pl/Podsumowanie_dzialalnosci_Spoldzielni_Uczniow-
skich_za_2017_r, dd: 01.09.2020 r.  
28 Ibidem. 

http://www.spoldzielczoscswietokrzyska.pl/Podsumowanie_dzialalnosci_Spoldzielni_Uczniowskich_za_2017_r
http://www.spoldzielczoscswietokrzyska.pl/Podsumowanie_dzialalnosci_Spoldzielni_Uczniowskich_za_2017_r
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Spółdzielczej, która jest naczelnym organem samorządu spółdzielczego, należy m.in. 

‘podejmowanie inicjatyw związanych z rozwojem ruchu spółdzielczego, w tym rozwoju 

spółdzielni uczniowskich’. W ramach tego zadania, KRS dofinansowuje m.in. działalność 

Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, w tym podejmowane przez FRSU inicjatywy, 

takie jak szkolenia i warsztaty dla nauczycieli-opiekunów SU czy też doroczny Ogólnopolski 

Konkurs o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską 

w kraju. KRS współorganizowała m.in. I i II Kongres Polskiej Spółdzielczości Uczniowskiej oraz 

Międzynarodową Konferencję Spółdzielczości Uczniowskiej, która odbyła się w 110-lecie tego 

ruchu. Ponadto informacje na temat spółdzielni pojawiają się regularnie na łamach 

miesięcznika „Tęcza Polska” wydawanego przez KRS. Opublikowano również podręcznik „Jak 

założyć spółdzielnię uczniowską” autorstwa dr Jerzego Jankowskiego i Ewy Derc. Od wielu lat 

regularnie składane są inicjatywy uregulowania prawnego statusu spółdzielni uczniowskich.  

Ruch młodych spółdzielców wspierają również związki rewizyjne, m.in. Związek Lustracyjny 

Spółdzielni Pracy. Współpraca ta przybiera bardzo różne formy od wsparcia lokalowego 

i osobowego działań Fundacji, fundowania nagród w różnego rodzaju konkursach, w tym 

zapraszania przedstawicieli konkretnych spółdzielni uczniowskich na międzynarodowe 

wydarzenia spółdzielcze, organizacja lub współorganizacja ogólnopolskich sejmików, 

współpraca z wojewódzkimi i powiatowymi radami spółdzielczości uczniowskiej, organizacja 

Dni Otwartych Spółdzielczości oraz Olimpiady Wiedzy o Spółdzielczości, promowanie 

konkretnych SU w kraju i za granicą i wiele innych. ZLSP poprzez Agencję Rozwoju i Promocji 

Spółdzielczości organizował kilka projektów w tym obszarze, m.in. „Spółdzielnie uczniowskie 

i spółdzielnie pracy w procesie walki z bezrobociem wśród absolwentów”, „Spółdzielczość 

uczniowska jako instrument wzmacniania postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród 

młodzieży” czy „Spółdzielnie uczniowskie-młodzi na start”.  

Ścisłą współpracę pomiędzy spółdzielniami uczniowskimi a spółdzielczością dorosłych widać 

na poziomie lokalnym. Doskonałym przykładem takiej współpracy jest PSS Społem 

w Poznaniu, które objęło patronatem i opieką kilkanaście spółdzielni uczniowskich na terenie 

miasta, w tym takie, które angażują młodzież ze specjalnymi potrzebami (np. SU „Gest” 

działającą w Internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących 

w Poznaniu, SU „Miguś” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących 

w Poznaniu czy SU „Słoneczko” w Zespole Szkół Specjalnych nr 102).29 Od ponad 20 lat PSS 

SPOŁEM organizuje dla spółdzielni uczniowskich konkursy o różnej tematyce. Dla przykładu 

w roku 2015 ogłoszono konkurs pod nazwą „Dzielę się swoją wiedzą i umiejętnościami”, 

w ramach którego zadaniem uczniów było pokazanie działalności poza handlowej 

prowadzonej przez SU. Wśród propozycji znalazły się m.in. technika zdobienia przedmiotów, 

ogrodnictwo, krawiectwo, poligrafia, gastronomia, projektowanie stron internetowych, 

obsługa programów graficznych, nauka języka migowego, udzielanie pomocy 

przedmedycznej. W ramach zadań konkursowych, młodzi spółdzielczy zorganizowali warsztaty 

zasad udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowali działalność na rzecz schroniska dla 

zwierząt, organizowali zbiórki odzieży dla potrzebujących oraz paczki świąteczne. Za wysiłek 

włożony w przygotowanie prac konkursowych nagradzani są przez SPOŁEM nie tylko 

uczniowie, ale również opiekunowie SU, co jest wyrazem dużego uznania dla ich społecznej 

                                                           
29 Kurier Spółdzielczy, Do samodzielności przez spółdzielnię uczniowską, KS nr 14, 28.09-19.10.2015 r., str. 3. 
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pracy. Dla młodych spółdzielców organizowane są również rajdy, w trakcie których nie tylko 

odwiedzają ważne miejsca kulturalno-historyczne, ale również biorą udział w konkursach 

sportowych, quizach wiedzy o spółdzielczości oraz w wydarzeniach integracyjnych.30 

Bank Spółdzielczy w Jordanowie z kolei współpracuje aktywnie z Powiatową Radą SU w Suchej 

Beskidzkiej, a poprzez nią ze spółdzielniami z tego terenu. Wiceprezes Banku jest jednocześnie 

członkiem Rady i bierze aktywny udział w jej pracach. Organizuje m.in. zebrania z opiekunami 

SKO i SU, zaprasza uczniów na spotkania z przedstawicielami  banku, jest współorganizatorem 

konkursów dla młodzieży szkolnej propagujących oszczędzanie, ale też wspiera finansowo 

zadania związane z opieką nad spółdzielniami uczniowskimi. Przedstawiciele BS w Jordanowie 

biorą udział w podsumowaniach konkursów, na przykład plastycznych, a następnie prace 

spółdzielców prezentują w swojej siedzibie. Członkowie niektórych spółdzielni uczniowskich 

z terenu powiatu lub gminy odbywają tam również praktyki zawodowe.   

Bardzo niepokojące dane dotyczą natomiast współpracy z lokalnymi władzami, odpowiedź ta 

otrzymała jedynie 10 % wskazań we wspomnianym wcześniej badaniu dotyczącym kondycji 

spółdzielni uczniowskich. Jak podkreślają autorzy raportu, wnioski z realizacji wywiadów 

pogłębionych z opiekunami potwierdzają, że samorząd lokalny raczej nie dostrzega spółdzielni 

uczniowskich.31 Wskazuje to na potrzebę budowania świadomości i propagowania działalności 

SU. Wniosek ten jest szczególnie ważny dla mniejszych miejscowości, gdzie spółdzielczość 

uczniowska jest sposobem na animowanie czasu wolnego dla uczniów lub nierzadko ważnym 

źródłem wsparcia finansowego dla szkoły. Samorządy mogą stać się skutecznym partnerem 

dla spółdzielni w danym regionie administracyjnym. Korzyści wynikające z takiej współpracy 

odczułyby przed wszystkim szkoły, a co za tym idzie uczniowie.32 

Przykładem aktywnego podejścia  w tym obszarze jest zdecydowanie Miasto Tarnów, które 

wpisało edukację przedsiębiorczości we wczesnych etapach kształcenia do programu rozwoju 

przedsiębiorczości, będącym dokumentem wykonawczym do strategii rozwoju miasta. Nauka 

przedsiębiorczości ma się odbywać m.in. poprzez powołanie i prowadzenie spółdzielni 

uczniowskich. W ramach praktycznej realizacji tego celu, Miasto ogłosiło w 2016 roku konkurs 

i w ramach zlecenia zadań publicznych powierzyło Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości 

ZLSP wsparcie 5 szkół w powołaniu i prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej.33  

Wśród podmiotów coraz częściej zaangażowanych w promowanie, tworzenie i rozwijanie 
spółdzielni uczniowskich są z pewnością organizacje pełniące rolę Ośrodków Wsparcia 
Ekonomii Społecznej. Wśród nich z pewnością na uwagę zasługuje Stowarzyszenie na rzecz 
Spółdzielni Socjalnych z Poznania, Stowarzyszenie „Morena” z Gdańska, Spółdzielnia socjalna 
OPOKA z Klucz czy też Stowarzyszenie WAMA-COOP z Olsztyna. Wydaje się, że zaangażowanie 
OWES’ów w spółdzielczość młodzieżową powinno być wyraźną konsekwencją zapisów 
w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, gdzie podkreślono, iż „w kontekście 
rozwoju ekonomii społecznej i solidarnej w sposób szczególny należy zwrócić uwagę na rolę 
i znaczenie edukacji nieformalnej i pozaformalnej skierowanej do dzieci i młodzieży, 
zwiększającej aktywność społeczną tych grup, kształtującej postawy przedsiębiorcze 
i promującej zarówno podstawy ideowe i wartości ekonomii społecznej, jak i jej konkretne 
                                                           
30 Kurier Spółdzielczy, Do samodzielności…, op.cit., str. 3.   
31 ZLSP, Kondycja…, op.cit., s. 37. 
32 Ibidem. 
33 Kurier Spółdzielczy, Modelowy projekt dla kooperatyw szkolnych, KS nr 07, 28.05-19.06.2016 r., str. 6.  



20 
 

rozwiązania praktyczne”.34 W tym kontekście zapowiedziano promowanie spółdzielczości jako 
formy rozwoju kompetencji społecznych i przedsiębiorczych młodych ludzi.  
 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej mogłyby odegrać ogromną rolę w promowaniu 
istniejących na terenie ich działania spółdzielni uczniowskich wśród innych szkół, w których 
taki podmiot nie istnieje. Tutaj należy zwrócić uwagę na fakt, iż zdecydowanie 
najskuteczniejszą formą promowania tego typu przedsięwzięć jest zaangażowanie w nie osób 
młodych już aktywnych w spółdzielniach uczniowskich i posługiwanie się w przekazach bardzo 
konkretnymi przykładami. 
 

OWES’y posiadają jednak również instrumenty, które mogłyby być wykorzystane do bardzo 

praktycznego wsparcia dyrektorów, nauczycieli i wreszcie uczniów w powoływaniu i prowa-

dzeniu spółdzielni uczniowskiej. Mogłoby się to odbywać poprzez dostarczanie szkoleń, do-

radztwa,  udzielanie mikro-grantów, wsparcie w nawiązywaniu współpracy z potencjalnymi 

partnerami SU, w tym sponsorami różnego rodzaju akcji realizowanych przez młodzież, orga-

nizację konkursów, praktyk i staży w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii 

społecznej funkcjonujących na terenie działania OWES i wiele innych.  

 

Powyższa lista z pewnością nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Może jednak stanowić in-

spirację do poszerzania kręgu instytucji zaangażowanych w promowanie ruchu, dzięki któ-

remu mamy szansę wychowywać pokolenie przedsiębiorczych i obywatelsko zaangażowanych 

ludzi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. 

Ekonomia Społecznej Solidarności, Warszawa 2019, str. 52  
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Rozdział IV. Kluczowe bariery funkcjonowania spółdzielni uczniowskich 

wraz z rekomendacjami zmian prawnych w tym obszarze 

 

Bariery w funkcjonowaniu spółdzielni uczniowskich 
 

Podstawową barierą w powstawaniu i rozwijaniu spółdzielni uczniowskich jest brak 

jednoznacznych uregulowań prawnych w tym obszarze. Podkreślają to wyraźnie opiekunowie, 

dyrektorzy, przedstawiciele wszystkich podmiotów wspierających przedsiębiorczość 

spółdzielczą wśród młodzieży. Od wielu lat problem ten podnoszony jest w dyskusjach 

w środowisku spółdzielczości uczniowskiej, w Krajowym Komitecie Rozwoju Ekonomii 

Społecznej, w szczególności w grupie ds. edukacyjnych. W 2014 roku odniósł się do tej kwestii 

II Kongres Spółdzielczości Uczniowskiej przyjmując uchwałę nr 1/2014 w sprawie kierunków 

działania spółdzielni uczniowskich w Polsce.35 Konkluzja jest jednoznaczna: potrzebny jest 

zapis w prawie, który będzie dawał sygnał, że „działanie spółdzielni uczniowskich w szkole 

jest legalne i że jest na to przyzwolenie”.36 

 

Wśród pozostałych barier związanych z funkcjonowaniem spółdzielni uczniowskich 

w szkołach, bardzo często wynikających wprost z powyższej, znajdują się:  

 niechęć dyrektorów szkół do ryzyka związanego z odpowiedzialnością za działal-

ność SU na terenie placówki, w związku z niejednoznacznymi przepisami prawnymi; 

 trudności z „wyznaczeniem” i działaniem nauczyciela-opiekuna - szczególnie młodzi 

nauczyciele „nie palą się do pracy dla idei”; 

 wpuszczanie do szkół ajentów, którzy stanowią swoistą konkurencję dla spółdzielni 

uczniowskich lub wręcz zastępują ich działanie; 

 niemożność posługiwania się NIP-em szkoły, a w związku z tym problemy z doku-

mentacją zakupów i sprzedaży; 

 sugestie, że SU powinny obowiązkowo posiadać kasy fiskalne i podlegać opodatko-

waniu; 

 problem związany z zapewnieniem wymogów higieniczno-sanitarnych przy 

sprzedaży żywności;   

 brak możliwości założenia rachunku bankowego przez spółdzielnię uczniowską, 

która nie posiada osobowości, ani podmiotowości prawnej; 

 w związku z powyższym problem funkcji skarbnika (bieżące i długoterminowe prze-

chowywanie gotówki - w praktyce najczęściej to nauczyciele sprawują nadzór nad 

środkami finansowymi SU); 

 pobieranie wpisowego i udziałów – wzorowane na spółdzielczości dorosłych (tutaj 

pojawił się zarzut, że edukacja ma być bezpłatna, choć w ocenie zespołu jest on 

                                                           
35 Uchwała nr 1/2014 II Kongresu Spółdzielczości Uczniowskiej z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie kierunków 
działania spółdzielni uczniowskich w Polsce. 
36 Cytat z wywiadu prowadzonego z Dyrektorem szkoły.  
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bezpodstawny, ponieważ przynależność do spółdzielni uczniowskiej odbywa się na 

zasadach pełnej dobrowolności, a udziały podlegają zwrotowi po zakończeniu sto-

sunku członkostwa w spółdzielni);  

 kwestia zrzeszania się spółdzielni uczniowskich poza szkołą, w powiatowych i wo-

jewódzkich radach spółdzielni uczniowskich;  

 część spółdzielni prowadzi działalność poza szkołą, bierze udział  różnego rodzaju 

kiermaszach, festynach, itp. o charakterze lokalnym. Pojawia się problem, czy 

w ogóle mogą taką działalność prowadzić oraz fakt, iż nie mogą wystawiać 

dokumentów zakupu swoim potencjalnym klientom.   

 

Powyższe problemy widoczne są szczególnie, kiedy spółdzielnia rozpoczyna działalność 

w szkole. Mają one wpływ na to, czy będzie więcej takich inicjatyw, czy uda się zachęcić kolejne 

szkoły do wprowadzenia takiej oferty dla uczniów.  

W badaniu „Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw 

przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży” przeprowadzonym w 2015 roku zapytano 

z kolei samych nauczycieli-opiekunów spółdzielni uczniowskich, a więc osób, które już są 

zaangażowane w prowadzenie takich podmiotów, o to, jakie trudności w tej działalności 

napotykają.   

W badaniu ilościowym wśród najczęściej wskazywanych przez nich barier były 

niewystarczająca ilość czasu (68 %) oraz biurokracja (55 %). Co piąty respondent skarżył się na 

małe zaangażowanie uczniów oraz słabą promocję samego ruchu. Dla 17 % barierą 

w prowadzeniu spółdzielni uczniowskiej jest niewystarczający budżet, a dla 15 % brak wsparcia 

władz miasta lub brak wsparcia lokalnych przedsiębiorców (14 %).37 Szczegółowy zakres 

odpowiedzi na to pytanie przedstawia poniższy wykres. 

 

Wyk. 3 Bariery w funkcjonowaniu spółdzielni uczniowskiej.  

 
Źródło: Raport „Kondycja spółdzielni uczniowskich i ich rola w kształtowaniu postaw obywatelskich 

i przedsiębiorczych wśród młodzieży”, str. 23. 

 

 

                                                           
37 ZLSP, Kondycja…., op.cit., str. 23. 
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Z kolei w wywiadach indywidualnych prowadzonych z opiekunami pojawiły się również takie 

problemy jak: 

 brak dostępu do wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia spółdzielni 

uczniowskiej,  

 brak wsparcia merytorycznego dla nauczycieli w zakresie wiedzy dotyczącej 

zarządzania spółdzielnią (podnoszenia kompetencji nauczycieli w tym zakresie), 

 ograniczone możliwości współpracy z partnerami zewnętrznymi,  

 brak wystarczającego wsparcia ze strony lokalnych struktur, takich jak powiatowe 

lub wojewódzkie rady spółdzielni uczniowskich,  

 niewystarczająca promocja działalności spółdzielni uczniowskich,  

 niewystarczająca komunikacja pomiędzy poszczególnymi spółdzielniami 

uczniowskimi, co przekłada się na brak identyfikacji dobrych praktyk oraz 

możliwości wzorowania się w sposobach zarządzania i prowadzenia 

spółdzielczości.38  

 

Propozycje rozwiązań prawnych 
 

Podstawą dalszej dyskusji nad tym, w jaki sposób spółdzielnia uczniowska mogłaby być 

wpisana w formułę organizacyjną szkoły, jest rozstrzygnięcie kwestii uregulowania prawnego, 

który nadawałby temu podmiotowi określony status.  

 

Analizując dotychczasową dyskusję prowadzoną w samym środowisku spółdzielczości 

uczniowskiej, ale również z udziałem partnerów zewnętrznych reprezentujących sektor 

spółdzielczy, czy szerzej sektor ekonomii społecznej oraz administrację publiczną, rysują się 

dwie drogi rozwiązania tej kwestii. 

 

Pierwsza polega na uznaniu, iż spółdzielnia uczniowska, jest tzw. organizacją szkolną 

nieposiadającą osobowości, ani podmiotowości prawnej, która prowadzi działalność 

handlową, wytwórczą, etc., niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu 

obowiązujących przepisów, ponieważ nie spełnia podstawowej cechy działalności 

gospodarczej, jaką jest działanie w celu zarobkowym.  Cele działalności SU mają charakter 

wyłącznie edukacyjny, a nie zarobkowy. Do rozróżnienia tego zachęca m.in. Dyrektor 

Krajowej Informacji Skarbowej, odpowiadając na wniosek o indywidualną interpretację. 

W piśmie z dnia 23 października 2019 roku czytamy m.in.: „Działalność gospodarcza obejmuje 

w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości 

niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Cel [SU –red.] ma 

charakter wyłącznie edukacyjny, zatem spółdzielnie uczniowskie nie spełniają kryteriów 

handlowca, ani usługodawcy, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od towarów 

                                                           
38 ZLSP, Kondycja…, op.cit., str. 43-46.  
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i usług”.39 Stanowisko takie uzyskuje potwierdzenie również w wydanej 24 kwietnia 2017 roku 

odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów na interpelację poselską nr 11460 

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie opodatkowania czynności wykonywanych przez 

spółdzielnie uczniowskie działające w szkołach, zgodnie z którą: „uzasadnionym wydaje się 

twierdzenie, że działalność mająca na celu jedynie edukowanie uczniów w obszarze 

praktycznego funkcjonowania przedsiębiorstwa prowadzona przez spółdzielnie uczniowskie 

nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT”.40 

 

Spółdzielnia jest to więc forma dodatkowej aktywności ucznia, gdzie szkoła pełni rolę 

bezpiecznej dla niej płaszczyzny. W tym ujęciu spółdzielnia uczniowska byłaby po prostu 

organizacją uczniów działającą pod opieką nauczyciela. Koncepcja ta respektuje fakt, że 

działalność spółdzielcza może we współczesnej szkole dokonywać się w ramach wspierania 

(rozszerzania) oferty w oparciu o sferę zajęć nieobowiązkowych, uzgodnionych z rodzicami. 

Zgoda przedstawiciela ustawowego, a więc rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, jest 

wymogiem przystąpienia do takiej organizacji. Wpisywałaby się ona w obszar zajęć 

dodatkowych odwołujących się do potrzeb uczniów, stanowiłaby formę zajęć pozalekcyjnych. 

Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej w piśmie z dnia 18 stycznia 2018 roku 

„Dyrektor szkoły (nauczyciele) są autonomiczni co do sposobu wykonywania tej aktywności 

(obszary tematyczne). Cechą charakteryzującą zajęcia jest zachowywanie ich zgodności 

z celami powszechnymi i celami szkoły, są one realizowane pod nadzorem dyrektora i opieką 

nauczyciela”.41 Wydaje się, że działalność spółdzielni uczniowskich idealnie wpasowuje się 

w ten opis. Warto w tym miejscu również bardzo wyraźnie podkreślić, iż działalność spółdzielni 

uczniowskich w szkole pomaga realizować jej nadrzędny cel określony w ustawie z dnia 

14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe, jakim jest ‘zapewnienie każdemu uczniowi warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości 

i wolności’.42 Są one całkowicie zbieżne z wartościami i zasadami, na jakich swoje działanie 

opiera spółdzielczość w ogóle, a spółdzielczość uczniowska w szczególności.  

 

Druga droga to uznanie, że spółdzielnia powinna być organizacją zewnętrzną wobec szkoły, 

współpracującą z nią na podstawie art. 86 ustawy Prawo oświatowe. W przypadku tej 

koncepcji SU musiałaby funkcjonować jako odrębny od szkoły podmiot w obrocie prawnym, 

współpracujący ze szkołą na zasadach określonych w powołanym wyżej przepisie.  

Implikowałoby to konieczność stworzenia zupełnie nowych ram prawnych funkcjonowania 

spółdzielni uczniowskich, obejmujących m.in.: określenie podmiotów mogących założyć 

i prowadzić SU z uwzględnieniem jej specyfiki oraz faktu, że uczniowie poniżej 18-go roku życia 

nie dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych, rejestrowanie SU, nadanie im 

                                                           
39 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Interpretacja Indywidualna z dnia 23.10.2019 roku, sygnatura: 0112-
KDIL2-1.4012.287.2019.2.SS 
40 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, Interpretacja Indywidualna z dnia…, op.cit. 
41 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pismo z dnia 18 stycznia 2018 roku, sygnatura: DKO-WEK.431.2.2018.AK 
42 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U…z 2020 r. poz. 910 .) 
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podmiotowości prawnej (lub także osobowości prawnej), zasady odpowiedzialności za 

zobowiązania SU (co wiąże się z kolei z ograniczeniami w członkostwie w organach spółdzielni 

uczniów nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnej, a zatem większości 

członków funkcjonujących obecnie SU),  kwestie zatrudniania w spółdzielni nauczycieli, a także 

uczniów (szczególnie tych poniżej 13 roku życia), zasady prowadzenia działalności przez 

spółdzielnię i konsekwencje podatkowe z tym związane, zasady prowadzenia ewidencji 

rachunkowej i sprawozdawczości finansowej, za którą znów nie mogą być odpowiedzialne 

osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych i wiele innych.  

 

Każda z powyższych opcji ma swoje zalety i wady. Analiza sygnałów płynących ze środowiska, 

w szczególności ze strony opiekunów spółdzielni i dyrektorów wskazuje, że jednak najprostsze 

i najbardziej  rozsądne rozwiązanie to uznanie, że spółdzielnia uczniowska jest jednostką 

szkolną.43 Jednocześnie podkreślić należy, że proponowana koncepcja respektuje stanowisko 

Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażone w Opinii do projektu ustawy o spółdzielniach 

uczniowskich, w którym podkreślono, iż „Dyrektor szkoły odpowiada z mocy przepisów 

indywidualnie za całokształt zdarzeń zachodzących w szkole. Nie jest możliwe, aby 

równocześnie powołano w szkole podmiot, który działa w tym względzie suwerennie,  

niezależnie od struktury organizacji budżetu”.44 W związku z tym koncepcja spółdzielni 

uczniowskiej powinna zakładać, iż jest to organizacja wewnątrz-szkolna, która działa za zgodą 

i w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z próbą uregulowania prawnego 

spółdzielni uczniowskich, które trwają co najmniej od 2004 r.45, założeniem zespołu jest 

opracowanie takiej propozycji, która jest realna do wdrożenia w możliwie szybkim czasie. 

 

Drugie założenie podstawowe jest takie, że istotne jest maksymalnym usankcjonowaniu 

zastanego stanu faktycznego. Spółdzielnie uczniowskie działają w szkołach od 120 lat. 

Przetrwały wiele systemów prawnych i funkcjonowały w bardzo różnej rzeczywistości 

społecznej. Zależy nam na tym, aby wdrożone rozwiązania prawne sankcjonowały stan obecny 

i aby nie było konieczne wprowadzanie zbyt dużej ilości zmian. Spółdzielnie uczniowskie 

                                                           
43 Stanowisko, iż „spółdzielnie uczniowskie powinny pozostać organizacjami przyszkolnymi, w swojej działalności 
tylko wzorującymi się na przepisach prawnych dotyczących spółdzielni” popierane było m.in. przez Pierwszego 
Zastępcę Prezesa Narodowego Banku Polskiego w piśmie z dnia 12 maja 2010 r. w odpowiedzi na poselski projekt 
ustawy o spółdzielniach uczniowskich, a wcześniej w opinii Ministra Sprawiedliwości (opinia nr DL-P-II-416-14/08 
z dnia 28 października 2008 r.) i Rady Ministrów (pismo DSPA-140-252(4)/08 z dnia 17 grudnia 2008 r.).  
44 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Opinia z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie projektu ustawy o spółdzielniach 
uczniowskich i zmianie niektórych innych ustaw.  
45 W 2004 roku został złożony prezydencki projekt ustawy - Prawo Spółdzielcze, w którym art. 122-130 określały 
zasady tworzenia i funkcjonowania spółdzielni uczniowskich (druk sejmowy nr 3415 Sejmu IV kadencji z dnia 
28 września 2004 r.) Ponowna próba uregulowania spółdzielni uczniowskich poprzez ustawę Prawo Spółdzielcze 
miała miejsce w 2008 roku w ramach projektu poselskiego odrzuconego na posiedzeniu Sejmu w dniu 25 lipca 
2008 r. W 2010 roku został z kolei złożony poselski projekt ustawy o spółdzielniach uczniowskich i ta ścieżka 
(a więc osobny akt prawny poświęcony w całości SU) jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. Ostatnia tego typu 
inicjatywa miała miejsce w roku 2019.  
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wrosły bowiem w tkankę szkolną, a ich aktualne funkcjonowanie jest wynikiem wielu lat 

doświadczeń. Kluczowe jest uwzględnienie faktu, że nadrzędnym celem spółdzielni 

uczniowskiej jest umożliwienie młodym ludziom praktykowania aktywności gospodarczej 

i społecznej w jak najbardziej bezpiecznej i przyjaznej formie.46 

 

Propozycja zmian w przepisach obejmuje wprowadzenie do  ustawy Prawo Oświatowe art. 85 

a w następującym brzmieniu: 

1. W szkole i placówce może działać Spółdzielnia Uczniowska, zwana dalej spółdzielnią.  

2. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem uczniów szkoły lub placówki, które w celu 

edukacji swoich członków w zakresie praktykowania przedsiębiorczości prowadzi pod 

opieką nauczyciela-opiekuna spółdzielni, działalność handlową, usługową i/lub wytwórczą, 

niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów.  

3. Spółdzielnia może prowadzić również działalność społeczno-kulturalną na rzecz uczniów 

szkoły, w której działa i ich środowiska.  

4. Członkowie spółdzielni nie otrzymują indywidualnego wynagrodzenia, a nadwyżka 

środków finansowych uzyskana w wyniku działalności spółdzielni nie podlega podziałowi 

pomiędzy członków. 

5. Spółdzielnia nie posiada osobowości prawnej. 

6. Spółdzielnia zakładana jest i działa na terenie szkoły oraz może korzystać z pomieszczeń 

szkolnych na zasadach, jak inne organizacje w szkole. 

7. Realizując swoje działania, spółdzielnia wzbogaca formy działalności szkoły określone art. 

109 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe.  

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia Wzór 

Statutu Spółdzielni Uczniowskiej.  

9. Szczegółowe zasady organizacji spółdzielni określa statut szkoły lub placówki.  

 

Dodatkowo w ustawie Prawo Oświatowe należałoby wprowadzić następujące zmiany: 

W art. 70 ust. 2 (dotyczącym zakresu uprawnień rady pedagogicznej) dodaje się punkt 5, który 

brzmi: 

„5) opiniuje wniosek Dyrektora w sprawie powołania opiekuna/opiekunów spółdzielni 

uczniowskiej, jeśli na terenie szkoły taka istnieje oraz przyjmuje sprawozdania z działalności 

spółdzielni”.  

 

W art. 84 ust.1 (dotyczącym uprawnień rady rodziców) należy dodać punkt 4 w brzmieniu: 

„4) opiniowanie decyzji w sprawie utworzenia spółdzielni uczniowskiej, projektu statutu oraz 

zmian w statucie.”  

W art. 98 ust. 1 (określającym, co powinien zawierać statut szkoły) należy dodać punkt: 

„27) organizację spółdzielni uczniowskiej, jeżeli w szkole taka istnieje.” 

 

                                                           
46 Materiał wyjściowy do dyskusji, opracowany przez ROPS w Poznaniu, 13.12.2017 r.  
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Ponadto należałoby tożsame zapisy umieścić w tej części Prawa Oświatowego, która dotyczy 

szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych.  

 

Z kolei w ustawie Prawo spółdzielcze warto byłoby zmodyfikować punkt dotyczący działalności 

społeczno-kulturalnej spółdzielni i zawrzeć następujący zapis: 

 

Art. 1 ust. 2 ustawy Prawo Spółdzielcze brzmiałby następująco: 

„2.  Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich 

członków i ich środowiska oraz wspierać funkcjonowanie spółdzielni uczniowskich”.  

 

Propozycja Wzoru Statutu Spółdzielni Uczniowskiej 
 

Celem nadrzędnym prac nad wzorem statutu były postulaty zgłaszane przez środowisko 

i decydentów, iż powinien on być prostszy i bardziej przystępny dla uczniów. Poprzedni 

wzorcowy statut zawierał wiele zapisów proceduralnych, które w nowej wersji statutu zostały 

uproszczone. Respondenci bowiem w prowadzonych wywiadach bardzo mocno podkreślali, 

że jeśli formuła spółdzielni uczniowskiej ma zachęcić młodych ludzi do działania, nie może być 

zanadto skomplikowana.  

W rekomendowanym przez zespół rozwiązaniu, wzór statutu spółdzielni uczniowskiej byłby 

dokumentem wprowadzonym rozporządzeniem wydanym przez Ministra właściwego do 

spraw oświaty i rozwoju. Warto podkreślić, że może on być wprowadzony niezależnie od 

proponowanych zmian do ustawy Prawo Oświatowe. Przed realizacją tego rozwiązania 

proponujemy jednak przeprowadzić konsultacje, przynajmniej z Krajową Radą Spółdzielczą 

jako naczelnym organem samorządu spółdzielczego, do którego zadań należy między innymi 

podejmowanie inicjatyw dotyczących rozwoju spółdzielczości uczniowskiej i Fundacją Rozwoju 

Spółdzielczości Uczniowskiej. Wielu przedstawicieli tej ostatniej brało co prawda udział 

w opracowywaniu prezentowanej wersji, nie miało to jednak wymiaru  formalnego stanowiska 

Fundacji.  

 

W konstruowaniu proponowanego dokumentu zespół opierał się na zapisach Prawa 

Spółdzielczego, a konkretnie art. 5 par. 1, który mówi o tym, co Statut spółdzielni powinien 

zawierać. A więc: 

1) Oznaczenie nazwy z dodatkiem spółdzielnia lub spółdzielczy i podaniem jej siedziby. 

2) Przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, jeżeli założono ją na czas 

określony. 

3) Wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów. 

4) Prawa i obowiązki członków. 

5) Zasady i tryb przyjmowania członków i wykluczania członków. 

6) Zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania 

uchwał. 
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7) Zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów.  

8) Zasady podziału nadwyżki bilansowej.47 

 

Oczywiście powyższe wymogi muszą być odpowiednio w spółdzielni uczniowskiej złagodzone, 

jednak ta lista w sposób wyraźny porządkuje, jakie kwestie powinny się znaleźć w statucie 

spółdzielni. Jednocześnie należy zaznaczyć, że fakt powołania się na Prawo Spółdzielcze 

w kontekście konstruowania wzoru statutu spółdzielni nie świadczy o tym, że na uczniów 

nakładane są takie zobowiązania, jakie odpowiadają takim jednostkom gospodarczym jak 

przedsiębiorstwa spółdzielcze – chodzi jedynie o to, aby zaprojektować formułę spółdzielni, 

która będzie odpowiednikiem spółdzielni dorosłych, pewnym laboratorium. Nie oznacza to 

w żadnym razie, aby sugerowana propozycja dotyczyła zastosowania Prawa Spółdzielczego 

jako podstawy działania spółdzielni uczniowskich. Z oczywistych względów jest to niemożliwe.  

 

W związku z tym wzór statutu, znajdujący się w Załączniku numer 1 do niniejszej ekspertyzy 

składa się z następujących elementów: 

 

Dział I. Postanowienia ogólne, zawierające definicję spółdzielni uczniowskiej, wraz 

z możliwością wpisania nazwy i siedziby, podkreślenie, że spółdzielnia nie działa w celach 

zarobkowych, prowadzona przez nią działalność np. handlowa jest prowadzona w celach 

edukacyjnych, że członkowie spółdzielni nie pobierają za tę działalność wynagrodzenia, 

a całość wypracowanych środków przeznaczana jest na cele statutowe. Zawiera również 

odwołanie do wartości i zasad spółdzielczych. 

 

Dział II dookreśla cele statutowe spółdzielni oraz sposoby, w jakich są one realizowane. Warto 

podkreślić, że zawarte we wzorze propozycje działalności handlowej, usługowej i/lub 

wytwórczej oraz działalności społeczno-kulturalnej są jedynie przykładowe i to spółdzielnia 

w swoim statucie decyduje o ostatecznym kształcie tych zapisów.  

 

Dział III określa tryb zakładania w szkole spółdzielni uczniowskiej, w tym zatwierdzania statutu, 

podkreślając rolę dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej. 

 

W dziale IV stwierdza się, kto może być członkiem spółdzielni, podkreśla się rolę 

przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego dziecka), którego akceptacja jest 

warunkiem koniecznym przystąpienia do spółdzielni, jakie są prawa i obowiązki członków.  

 

Dział V określa organy spółdzielni, ich kadencję, sposób zwoływania i powoływania do nich 

członków, oraz ich uprawnienia. 

 

                                                           
47 Ustawa z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm.)  
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Dział VI definiuje, jakie są w spółdzielni fundusze obowiązkowe oraz fakt, że spółdzielnia może 

również tworzyć fundusze celowe, określa sposób podziału nadwyżek finansowych i sposób 

prowadzenia rachunkowości spółdzielni. 

Dział VII natomiast zawiera postanowienia końcowe, w tym przede wszystkim informacje, w 

jaki sposób i na jakich zasadach spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji.  

 

Należy również pamiętać, że Prawo Spółdzielcze w sposób enumeratywny wymienia tylko te 

kwestie, które powinny się w statucie spółdzielni znaleźć obowiązkowo. Natomiast każda 

grupa inicjatywna lub spółdzielnia może umieścić w statucie również dodatkowe zapisy, które 

będą regulować jej funkcjonowanie, wzajemne relacje, etc. Dotyczy to w szczególności wyboru 

form działalności, tworzonych w spółdzielni funduszy celowych, oznaczenia kwoty wpisowego 

i udziałów i wiele innych.  

 

Powyższa propozycja nie rozwiązuje problemu związanego z faktem, iż niektóre ze spółdzielni 

uczniowskich mają aspiracje i możliwości, aby wyjść ze swoją działalnością poza szkołę, czy to 

w zakresie udziału w różnego rodzaju projektach, wydarzeniach, inicjatywach czy też docierać 

w ten sposób do nowych klientów. W powyżej zaproponowanej formule nie mogą tego zrobić 

wprost. 

 

Wydaje się jednak, że nie ma żadnych przeszkód, aby problem ten był rozwiązany poprzez 

współpracę z lokalnymi partnerami, na przykład organizacjami pozarządowymi czy też 

spółdzielniami socjalnymi, które biorąc na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania 

mogą jednocześnie angażować w swoją działalność wolontariuszy, będących członkami 

konkretnej spółdzielni uczniowskiej. Z kolei część wypracowanych przez siebie zysków mogliby 

przeznaczać na szkołę i jej potrzeby.  

 

W tym ujęciu warto byłoby rozważyć również zwiększenie powszechności stosowania przez 

Dyrektorów szkół dodatków motywacyjnych za opiekę nad spółdzielnią lub też, jak wskazywali 

w wywiadach Dyrektorzy szkół, tam gdzie jest to możliwe, gdyż w programie nauczania jest 

przedmiot „przedsiębiorczość”, a nauczyciel tego przedmiotu jest jednocześnie opiekunem 

spółdzielni, aby możliwe było skorzystanie z puli płatnych godzin ponadwymiarowych 

określonych w art. 35 ust 1 Karty Nauczyciela. Tożsame rozwiązanie z kolei w szkołach 

podstawowych warto rozważyć w przypadku nauczycieli – opiekunów spółdzielni, którzy 

w szkole prowadzą jednocześnie doradztwo zawodowe.  

 

Rekomendujemy również włączenie informacji o funkcjonowaniu spółdzielni uczniowskiej 

w obszar statystyk publicznych oraz Systemu Informacji Oświatowej. Dałoby to jasny obraz 

skali tego zjawiska w polskich szkołach.  
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Podsumowanie i najważniejsze wnioski 
 

Rozważając potencjalne kroki związane z przyszłością spółdzielczości uczniowskiej, warto 

przypomnieć Stanowisko przyjęte przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wyrażone w dniu 21 marca 2019 roku, w którym Komisja 

uznała „za niezwykle istotne dla przyszłości Polski tworzenie warunków sprzyjających 

umacnianiu się wysokiej kultury i etyki pracy w młodym pokoleniu poprzez rozwijanie 

przedsiębiorczości młodzieży już w okresie szkolnym. Ukształtowanie w tym czasie właściwych 

postaw społecznych młodego pokolenia Polaków wpłynie decydująco na poziom kapitału 

społecznego w naszym kraju. W tym kontekście regres rozwoju spółdzielczości uczniowskiej 

powinien być ważnym sygnałem ostrzegawczym”.48  

 

Już dzisiaj, jak podkreślają organy stanowiące w różnych sprawach (Ministerstwo Finansów, 

Urzędy Skarbowe, etc.) funkcjonowanie spółdzielni nie powinno budzić żadnych wątpliwości. 

A mimo to budzi, głównie u dyrektorów szkół, którzy mimo chęci ze strony uczniów 

i nauczycieli obawiają się wyrazić zgodę na funkcjonowanie w szkole jednostki, która nie jest 

jednoznacznie określona w przepisach prawnych. Z dotychczasowo prowadzonych badań, ale 

również z rozmów z przedstawicielami środowiska wynika, że właśnie brak takiego 

jednoznacznego zapisu prawnego jest najważniejszą blokadą w tworzeniu nowych, ale 

niestety również wpływa na zmniejszanie się liczby istniejących spółdzielni uczniowskich 

(szczególnie w przypadku zawirowań kadrowych na stanowiskach dyrektorów).  

 

Najważniejszym więc krokiem w kierunku uregulowania tej sytuacji powinno być 

wprowadzenie zmiany do ustawy Prawo Oświatowe w sposób proponowany w niniejszej 

ekspertyzie. Najbliższą okazją do wprowadzenia takich zmian mogłaby być planowana do 

uchwalenia ustawa o ekonomii społecznej i solidarnej. Model spółdzielni uczniowskiej, 

kształtujący postawy obywatelskie i przedsiębiorcze, pokazujący uczniom, że środki 

gromadzone przez nich jako grupę mogą stanowić doskonałe narzędzie do realizacji celów 

społecznych, wspierania osób z różnych powodów dyskryminowanych, doskonale wpisuje się 

w ideę ekonomii społecznej i solidarnej. Znajduje to potwierdzenie w Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 

31 stycznia 2019 roku, gdzie czytamy, iż „Spółdzielnia jako forma organizowania aktywności 

młodzieży wokół działań pobudzających przedsiębiorczość i aktywność społeczną ma potencjał 

rozwoju w kierunku jednego z podstawowych narzędzi kształtowania w młodych ludziach 

kompetencji przydatnych na rynku pracy, ale także budowania postaw solidarności, 

stanowiących ideową podstawę ekonomii społecznej i solidarnej”.49 

 

                                                           
48 Stanowisko Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 marca 
2019 r. w sprawie rozwijania przedsiębiorczości społecznej młodzieży.  
49 MRPiPS, Krajowy Program …., op.cit., str. 52.  
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Załączniki nr 1. Wzór Statutu Spółdzielni Uczniowskiej 
 

WZÓR STATUTU SPÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Spółdzielnia uczniowska …………………(nazwa spółdzielni)…………………., zwana dalej 

„spółdzielnią”, jest dobrowolnym zrzeszeniem uczniów ………. (wpisać nazwę i adres szkoły 

lub placówki)…., które w celu edukacji swoich członków w zakresie praktycznej nauki 

przedsiębiorczości prowadzi pod opieką nauczyciela-opiekuna spółdzielni, działalność 

handlową, usługową i/lub wytwórczą, niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu 

obowiązujących przepisów.  

2. Spółdzielnia może prowadzić również działalność społeczno-kulturalną na rzecz uczniów 

szkoły, w której działa i ich środowiska.  

3. Członkowie spółdzielni nie otrzymują indywidualnego wynagrodzenia, a nadwyżka 

środków finansowych uzyskana w wyniku działalności spółdzielni nie podlega podziałowi 

pomiędzy członków. 

4. Spółdzielnia działa za zgodą Dyrektora szkoły/placówki i rady rodziców na podstawie 

niniejszego statutu uchwalonego przez członków założycieli lub walne zgromadzenie.  

5. Spółdzielnia tworzona jest na czas nieokreślony. 

6. Spółdzielnia nie posiada osobowości prawnej. 

7. Spółdzielnia zakładana jest i działa na terenie szkoły oraz może korzystać z pomieszczeń 

szkolnych na zasadach, jak inne organizacje w szkole. 

8. Spółdzielnia może współpracować z innymi organizacjami na terenie szkoły, w szczególności 

z samorządem uczniowskim i organizacjami harcerskimi. 

9. Spółdzielnia uczniowska opiera swoje działania na wartościach samopomocy, samo-

odpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Działa w oparciu 

o Międzynarodowe Zasady Spółdzielcze zawarte w Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości 

uchwalonej przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w 1995 r.  

 

 



34 
 

 

II. Cele statutowe spółdzielni uczniowskiej 

§ 2 

1. Podstawowym celem statutowym spółdzielni jest działanie na rzecz wspierania edukacji 

swoich członków, kształtowanie w uczniach postaw obywatelskich i przedsiębiorczych, po-

budzanie w nich kreatywności sprzyjającej przygotowaniu do wyboru ścieżki kształcenia 

i zawodu odpowiadającego predyspozycjom ucznia i oczekiwaniom rynku pracy. 

2. Celem spółdzielni jest ponadto praktyczna edukacja swoich członków w zakresie: współ-

pracy w grupie opartej na demokratycznych zasadach we wspólnym celu, planowania przy-

chodów i wydatków oraz gospodarki pieniędzmi, stosowania zasad odpowiedzialnego biz-

nesu, niezależnie od jego skali i wielkości, umiejętności sprawnego i skutecznego działania, 

a także wdrażanie postawy rzetelności w kontaktach z partnerami spółdzielni, odpowiedzial-

ności i troski za powierzone mienie. Spółdzielnia w działalności statutowej dąży do osiągnię-

cia przez młodych spółdzielców umiejętności zespołowego działania i gospodarowania oraz 

wzmacniania życiowej zaradności. 

3. Edukacyjnym celem spółdzielni jest też popularyzowanie w środowisku młodzieżowym idei 

i wiedzy o spółdzielczości, jako jednej z form aktywności w dorosłym życiu. 

 

§ 3 

1. Spółdzielnia realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności handlowej, usługo-

wej i/lub wytwórczej, która nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu obo-

wiązujących przepisów i nie jest prowadzona w celach zarobkowych. Stanowi ona dla 

uczniów formę „laboratorium”, w którym mogą wykazać się wdrażaniem wiedzy teo-

retycznej do praktycznej nauki przedsiębiorczości. Spółdzielnia dostosowuje w tym za-

kresie sposób działania do wieku uczniów. 

2. Spółdzielnia działa na rzecz rozwoju osobowości swoich członków, poprzez organizo-

wanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekto-

rem szkoły. 

3. Realizując powyższe spółdzielnia wzbogaca formy działalności dydaktyczno-wycho-

wawczej szkoły określone w art. 109 ust. 4 ustawy Prawo Oświatowe.  
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§ 4 

1. Przedmiotem działalności handlowej, usługowej i/lub wytwórczej spółdzielni służącej 

praktycznej nauce przedsiębiorczości jest: 50 

 Prowadzenie działalności handlowej na terenie szkoły, m.in. w formie sklepiku 

szkolnego, np. sprzedaż przyborów szkolnych, biurowych, pomocy dydaktycznych 

i innych produktów uzgodnionych z Dyrektorem szkoły.  

 Prowadzenie drobnej wytwórczości i jej sprzedaż w trakcie wydarzeń organizowa-

nych lub współorganizowanych przez szkołę.   

 Zbieranie i segregacja surowców wtórnych. 

 Wytwarzanie na rzecz szkoły pomocy dydaktycznych. 

 Prowadzenie działalności w zakresie promocji ekologii, zdrowego żywienia, ….  

 Organizacja wzajemnej pomocy w nauce. 

 Prowadzenie Szkolnej Kasy Oszczędności pod opieką współpracującego banku. 

 ……………. 

 ……………… 

 …………….. 

 

2. Przedmiotem działalności społeczno-kulturalnej spółdzielni jest51: 

 Organizacja teatrzyków szkolnych, kabaretowych. 

 Organizacja konkursów recytatorskich, turniejów/rozgrywek sportowych. 

 Prowadzenie zespołów tanecznych, kółek zainteresowań. 

 Organizowanie grup rekonstrukcji historycznych. 

 Współorganizowanie wydarzeń i uroczystości szkolnych.  

 Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych.  

 Organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych, obozów sporto-

wych, zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego typu przedsięwzięć, w szcze-

gólności w zakresie bezpieczeństwa.  

 Organizowanie zbiórek na cele społeczne, w tym udzielanie pomocy finansowej 

i rzeczowej potrzebującym uczniom szkoły i ich rodzinom.  

                                                           
50 Wzór statutu zawiera jedynie przykładowe zadania. Każda grupa założycielska spółdzielni zapisuje w statucie 
wybrane przez siebie działania, które zamierza realizować, a które są uzgodnione z Dyrektorem szkoły.  
51 J.w.  
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 ……………………….. 

 ……………………….. 

 …………………………. 

3. Dla udokumentowania swojej działalności spółdzielnia prowadzi uproszczoną ewidencję księ-

gową, dokumentację członkowską i może prowadzić kronikę, w której odnotowuje się w for-

mie pisemnej, graficznej, zdjęciowej, przykłady działalności w danym roku szkolnym oraz 

ważne wydarzenia z życia spółdzielni. 

 

§ 5 

1. Spółdzielnia może uczestniczyć w różnych konkursach, m.in. na najlepiej działającą spół-

dzielnię uczniowską oraz debatach na temat miejsca i roli spółdzielni uczniowskich w spółdziel-

czości, ekonomii społecznej, organizowanych w szczególności przez Fundację Rozwoju Spół-

dzielczości Uczniowskiej, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, Krajową Radę Spółdziel-

czą, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, regionalne rady spółdzielczości ucz-

niowskiej lub inne organizacje i placówki zainteresowane pracą na rzecz młodzieży.  

 

§ 6 

Spółdzielnia ma prawo uczestniczyć w dorocznych Ogólnopolskich Sejmikach Spółdzielczości 

Uczniowskiej organizowanych pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej przez Fundację 

Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, których celem jest m.in. przedyskutowanie bieżących 

problemów spółdzielni uczniowskich i formowanie wniosków dla dalszej działalności.  

 

§ 7 

1. Spółdzielnie uczniowskie mogą współpracować ze sobą w powiatowych lub wojewódzkich 

radach spółdzielczości uczniowskiej jako społecznych organach doradczych i wspierających 

działalność spółdzielni uczniowskich na danym terenie, składających się z nauczycieli – opieku-

nów spółdzielni uczniowskich oraz przedstawicieli organizacji wspierających SU w regionie, 

działających pod opieką Pełnomocnika Krajowej Rady Spółdzielczej w danym województwie.  

2. Spółdzielnie mogą korzystać z pomocy instruktorów powiatowych lub wojewódzkich rad 

spółdzielczości uczniowskiej w zakresie prowadzenia dokumentacji, prowadzenia zapisów ra-

chunkowych itp. 
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III. Tryb zakładania w szkole spółdzielni uczniowskiej 

 

§ 8 

1. Spółdzielnia uczniowska powinna zrzeszać co najmniej 10 członków. 

2. Do prowadzenia przygotowań celem założenia spółdzielni i opracowania niezbędnej doku-

mentacji, Dyrektor może w porozumieniu z opiekunem przyszłej spółdzielni powołać 3-4 oso-

bową grupę inicjatywną. 

3. Opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel - opiekun powołany przez Dyrek-

tora szkoły lub placówki i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

4. Wszystkie czynności związane z zakładaniem spółdzielni są prowadzone w konsultacji i za 

zgodą Dyrektora szkoły, a założenie  spółdzielni następuje także w porozumieniu z samorządem 

uczniowskim i radą rodziców. Z zebrania założycielskiego sporządza się protokół zawierający 

uchwałę o powołaniu spółdzielni, uchwałę o przyjęciu statutu, powołaniu rady i zarządu oraz 

ewentualnie inne podjęte decyzje. 

5. Przyjęcie statutu polega na złożeniu pod nim podpisu przez Dyrektora szkoły, opiekuna spół-

dzielni i członków założycieli.  

6. Dyrektor szkoły lub opiekun zgłasza fakt założenia spółdzielni Krajowej Radzie Spółdzielczej 

i Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.  

7. Dokumenty związane z założeniem spółdzielni, np. uchwały i protokoły oraz statut, pozo-

stają złożone w siedzibie szkoły zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 

8. Zmiany statutu wprowadzone w trakcie funkcjonowania spółdzielni wymagają akceptacji 

Dyrektora szkoły i rady rodziców, konsultacji z samorządem uczniowskim i uchwały walnego 

zgromadzenia spółdzielni.  

 

IV. Członkostwo w spółdzielni uczniowskiej  

 

§ 9 

1. Członkostwo w spółdzielni uczniowskiej jest dobrowolne.  

2. Członkiem spółdzielni może być każdy uczeń, jeśli akceptuje cel, zasady funkcjonowania 

i  statut spółdzielni.  

3. Przystępujący do spółdzielni uczeń składa pisemną deklarację członkowską podpisaną przez 

siebie oraz przez swojego przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego 
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dziecka) według wzoru ustalonego przez członków spółdzielni w porozumieniu z Dyrektorem 

szkoły i opiekunem spółdzielni. 

4. Warunkiem przystąpienia do spółdzielni jest wpłacenie wpisowego, które wynosi …. zł. oraz 

udziału, który wynosi …. zł. 

5. Wpisowe jest kwotą bezzwrotną natomiast udział zostaje zwrócony członkowi, kiedy 

odchodzi ze spółdzielni.  

6. Fakt przystąpienia ucznia do spółdzielni zarząd spółdzielni  zapisuje w rejestrze członków.  

7.  Członek spółdzielni ma prawo: 

- brać udział w obradach walnego zgromadzenia, 

- wybierać i być wybieranym do jednostek organizacyjnych spółdzielni, 

- zgłaszać swoje uwagi opiekunowi, zarządowi lub radzie nadzorczej w sprawie doskonalenia 

działalności spółdzielni, 

- brać czynny udział w działalności handlowej, usługowej i/lub wytwórczej oraz działalności 

społeczno-kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię, 

- brać udział w przedsięwzięciach, wydarzeniach, wycieczkach, itp. organizowanych 

z wykorzystaniem środków uzyskanych z działalności spółdzielni.  

8.  Członek spółdzielni ma obowiązek:  

- wpłacić wpisowe i udział.  

- stosować się do postanowień statutu i uchwał walnego zgromadzenia, rady i zarządu 

spółdzielni, 

- wykonywać sumiennie i starannie obowiązki wynikające z funkcjonowania spółdzielni, 

- być koleżeńskim, życzliwym, dbać o dobre imię spółdzielni. 

9. Członkostwo ustaje na skutek: 

- dobrowolnego wystąpienia ze spółdzielni, 

- skreślenia z listy członków na mocy wspólnej uchwały rady i zarządu spółdzielni, zwykłą 

większością głosów, z uzasadnieniem, przy obecności co najmniej połowy członków rady 

i zarządu, w sytuacji uporczywego łamania przez ucznia postanowień statutu, uchwał 

jednostek organizacyjnych spółdzielni, działania na szkodę spółdzielni lub niezależnych od 

ucznia sytuacji losowych.  

- ukończenia szkoły lub przeniesienia się ucznia do innej szkoły. 
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V. Organy spółdzielni uczniowskiej. 

§ 10 

1. Organami spółdzielni uczniowskiej są: 

1) walne zgromadzenie 

2) rada nadzorcza 

3) zarząd. 

2. Walne zgromadzenie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli członków 

spółdzielni jeżeli liczba członków jest większa niż 50 osób. 

 

§ 11 

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni.  

2. W obradach walnego zgromadzenia uczestniczą członkowie spółdzielni a każdy członek 

ma jeden głos.   

3. W obradach walnego zgromadzenia biorą również udział opiekunowie oraz inni zapro-

szeni goście bez prawa do głosowania.  

4. Do walnego zgromadzenia należy: 

a. uchwalanie statutu spółdzielni, zmian w statucie spółdzielni, regulaminu obrad 

walnego zgromadzenia oraz regulaminu pracy rady nadzorczej, 

b. ustalanie liczby członków rady nadzorczej, 

c. wybieranie członków rady nadzorczej w głosowaniu tajnym, spośród nieograni-

czonej liczby kandydatów,   

d. uchwalanie planu pracy oraz preliminarzy przychodów i rozchodów spółdzielni, 

e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej z działal-

ności spółdzielni, sprawozdania finansowego oraz udzielanie absolutorium za-

rządowi, 

f. podjęcie uchwały w sprawie podziału uzyskanych nadwyżek finansowych, 

g. podjęcie uchwał w sprawie likwidacji spółdzielni. 

3. Walne zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd przynajmniej raz w roku, w okresie 

pierwszego kwartału danego roku. 

4. Zarząd powinien zwołać także walne zgromadzenie na żądanie: 

a. rady nadzorczej, 

b. przynajmniej 1/3 członków spółdzielni, 
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c. dyrektora szkoły lub placówki 

d. opiekuna spółdzielni. 

§ 12 

1. Rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. 

2. Rada nadzorcza składa się z ustalonej przez walne zgromadzenie liczby członków, nie 

mniej niż 3, wybieranych na okres jednego roku szkolnego. 

3. Do obowiązków rady należy: 

a. nadzór i kontrola działalności spółdzielni, 

b. ustalanie liczby członków zarządu, 

c. powoływanie i odwoływanie prezesa zarządu, skarbnika oraz pozostałych 

członków zarządu,  

d. zatwierdzenie regulaminu pracy zarządu, 

e. akceptowanie proponowanego porządku obrad walnego zgromadzenia i rozpa-

trywanie sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, projektu planu 

pracy i preliminarza przychodów i rozchodów, 

f. składanie sprawozdań walnemu zgromadzeniu z realizacji swoich obowiązków. 

4. Posiedzenia rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Na 

pierwszym posiedzeniu po założeniu spółdzielni lub w nowej kadencji  rada nadzorcza 

wybiera ze swego składu przewodniczącego rady, oraz w miarę potrzeb: zastępcę prze-

wodniczącego, sekretarza rady i komisję rewizyjną.  Powołuje również prezesa zarządu 

i skarbnika oraz ewentualnie pozostałych członków zarządu. 

5. Z posiedzeń rady nadzorczej sporządza się protokół.  

6. Regulamin komisji rewizyjnej uchwala rada nadzorcza. Komisja rewizyjna dokonuje co 

najmniej raz na 3 miesiące kontroli kasy, ksiąg i dowodów, a w miarę potrzeby prze-

prowadza spis z natury składników majątkowych spółdzielni. Spis z natury składników 

majątkowych należy sporządzić przy powierzaniu określonych składników członkom, 

a później przy zmianie osób odpowiedzialnych za te składniki. Komisją rewizyjną może 

też być rada nadzorcza spółdzielni. 
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§ 13 

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółdzielni, reprezentuje tę spółdzielnię wobec dy-

rektora szkoły i samorządu uczniowskiego oraz w kontaktach z podmiotami zewnętrz-

nymi.  

2. Zarząd spółdzielni składa się co najmniej z dwóch członków - Prezesa Zarządu i Skarb-

nika powołanych przez radę nadzorczą, a górną liczbę członków zarządu określa rada 

nadzorcza. 

3. Do obowiązków zarządu należy: 

a. kierowanie bieżącą działalnością spółdzielni, 

b. powoływanie członków do pełnienia funkcji w spółdzielni, np. menadżera sklepiku 

spółdzielni, redaktora kroniki spółdzielni, inicjatora wydarzeń kulturalnych, sporto-

wych itp. 

c. wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, 

d. prowadzenie rachunkowości spółdzielni pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna.  

e. przedstawianie radzie nadzorczej sprawozdań i wniosków, 

f.  zwoływanie walnych zgromadzeń. 

4. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

5. Posiedzenia zarządu są protokołowane. 

6. Zarząd spółdzielni przedstawia Dyrektorowi szkoły lub placówki oraz radzie pedago-

gicznej, plany pracy spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa sprawozdanie z dzia-

łalności spółdzielni.  

7. Jeżeli spółdzielnia współpracuje z działającą na danym terenie rejonową (powiatową 

lub wojewódzką) radą spółdzielni uczniowskich, składa tam kopię sprawozdania (dla 

celów statystycznych tej organizacji). Jeżeli rejonowa rada nie istnieje, kopię sprawoz-

dania należy złożyć bezpośrednio do Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej.  

8. Wszelkie pisma w imieniu spółdzielni podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu 

i opiekun.  
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VI. Fundusze i rachunkowość spółdzielni uczniowskiej.  

§ 14 

1. Zasadniczymi funduszami tworzonymi w spółdzielni są fundusz zasobowy i fundusz udzia-

łowy. 

a. Fundusz zasobowy pochodzi z wpłat przez członków wpisowego, z nadwyżek 

wygenerowanych w ramach prowadzonej przez spółdzielnię działalności oraz 

z dotacji i darowizn. Fundusz ten służy do finansowania bieżących wydatków 

związanych z prowadzeniem działalności przez spółdzielnię oraz do pokrywania 

ewentualnych strat na działalności spółdzielni w danym okresie. 

b. Fundusz udziałowy pochodzi z wpłat udziałów przez członków i może być użyty 

do finansowania wydatków związanych z działalnością spółdzielni, jednak nie 

można nim pokryć strat na działalności, a wydatkowane z tego funduszu środki 

powinny być zwrócone na koniec danego okresu rozliczeniowego. 

2. W spółdzielni mogą być tworzone ponadto fundusze celowe, m.in.:  

a. Fundusz oświatowo-solidarnościowy, który służy do finansowania zakupu po-

mocy dydaktycznych i materiałów edukacyjnych na rzecz szkoły, dofinansowa-

nia wycieczek, konkursów i innych imprez szkolnych, pomocy  finansowej ucz-

niom będącym w trudnych warunkach materialnych, pomocy uczniom lub ich 

rodzinom w sytuacjach losowych (np. ciężka choroba), finansowania lub współ-

finansowania innych akcji charytatywnych, nagradzania  szczególnych osią-

gnięć w nauce lub w działalności spółdzielni dla wyróżniających się uczniów itp. 

b. fundusz rozwoju spółdzielczości uczniowskiej, który przeznaczany jest na 

wsparcie działań na rzecz promowania spółdzielczości uczniowskiej poza 

szkołą. 

3. Na zakończenie roku obrachunkowego, powstałe nadwyżki finansowe spółdzielnia 

może przeznaczyć na fundusz zasobowy lub podzielić na fundusz zasobowy oraz po-

szczególne fundusze celowe. Decyzję w sprawie podziału nadwyżek finansowych spół-

dzielni na poszczególne fundusze podejmuje walne zgromadzenie Spółdzielni.  

§ 15 

1. Zarząd prowadzi rachunkowość spółdzielni w formie uproszczonej, z wykorzystaniem zasad 

umożliwiających ewidencję członków, wartościowe ustalenie stanu środków będących 
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w dyspozycji spółdzielni, funduszy oraz ustalenie wyniku (ogólnego oraz na poszczególnych 

rodzajach działalności). W celu ustalenia tych wielkości spółdzielnia prowadzi: rejestr 

członków, uproszczoną księgę „dziennik-główna”, księgę kasową, sklepową (jeśli spółdzielnia 

prowadzi sklepik) i/lub inne, według specyfiki działalności. Zapisów w księgach dokonuje się 

na podstawie odpowiedniej dokumentacji (kasowej, magazynowej, itp.).    

2. Szczegółowe zasady  prowadzenia rachunkowości zostają opisane  przez zarząd spółdzielni  

wspólnie z opiekunem, a następnie są zatwierdzane przez Dyrektora Szkoły.  

§ 16 

Spółdzielnia lokuje swoje środki pieniężne według procedury ustalonej z Dyrektorem szkoły.  

 

VII. Postanowienia końcowe 

§17 

1. Spółdzielnia uczniowska przechodzi w stan likwidacji, gdy:  

a. w sposób trwały nie może osiągnąć i utrzymać wymaganego stanu członków 

spółdzielni, 

b. w sposób trwały nie jest w stanie prowadzić działalności statutowej,   

c. jej działalność została uznana przez Dyrektora szkoły za niezgodną ze statutem, 

d. szkoła, w której spółdzielnia działa, ulega likwidacji lub przekształceniu unie-

możliwiającemu dalsze prowadzenie działalności przez spółdzielnię. 

2. W sytuacjach wymienionych w ust. 1 pkt a, b i d o likwidacji spółdzielni decyduje Dy-

rektor szkoły na wniosek zarządu, rady nadzorczej lub opiekuna spółdzielni, a w sytua-

cji wymienionej w ust. 1 pkt c – z własnej inicjatywy.  

3. Spółdzielnia uczniowska może przejść w stan likwidacji na podstawie dwóch uchwał 

walnego zgromadzenia podjętych na wniosek zarządu, rady nadzorczej lub co najmniej 

1/10 członków, nie mniej jednak niż trzech członków.  

4. Uchwały o likwidacji spółdzielni uczniowskiej zapadają na dwóch kolejnych po sobie 

następujących walnych zgromadzeniach odbytych w odstępach co najmniej dwutygo-

dniowych, większością 3/4 głosów, przy obecności ponad połowy liczby członków spół-

dzielni. 

5. Protokół oraz dokumentację likwidacji spółdzielni należy złożyć w archiwum szkoły. 
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6. Ewentualne środki finansowe pozostałe po likwidacji spółdzielni, zostają przekazane 

na cele statutowe szkoły, a w przypadku gdy powodem likwidacji spółdzielni jest likwi-

dacja szkoły przekazywane są na działalność Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Ucz-

niowskiej lub innej organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz młodzieży.  

 

 

  

(Podpisy członków lub tylko założycieli) 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

(podpis opiekuna spółdzielni)      (podpis Dyrektora szkoły)  

…………………………………………………      ……………………………………….. 

 

 

 


