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WSTĘP

Spółdzielnie Socjalne (SS), jako podmioty gospodarcze działają w takim sa-
mym środowisku jak inni uczestnicy obrotu gospodarczego. Poddawani są 
tym samym zagrożeniom jak i szansom, które niejednokrotnie są od nich 
niezależnesą to czynniki zewnętrzne: geopolityczne, ekonomiczne, prawne, 
techniczne i inne. Dodatkowo wpływ na działalność spółdzielni mają czynni-
ki wewnętrzne, takie jak zła organizacja pracy, błędne decyzje odnośnie: kie-
runków rozwoju spółdzielni, nieumiejętność efektywnego zarządzania kadry 
zarządzającej itd.Z powodu tych, jak i wielu innych czynników, spółdzielcy mu-
szą czasami podejmować decyzje zmierzające do uratowania spółdzielni lub 
zakończenia jej działalności. Niezależnie czy planujemy ratowanie spółdzielni 
czy też myślimy o jej likwidacji czasami warto rozważyć rozwiązanie pośrednie 
w którym wyzbywamy się części swojej suwerenności, ale uratujemy miejsca 
pracy naszych członków dając często rozwój działalności którą wykonujemy. 
Doświadczenie z połączonych spółdzielni socjalnych, które obsługiwaliśmy 
pokazuje jednoznacznie że przyłączenie się do silniejszej, która ma bardziej 
ugruntowaną pozycję, zdobyte kontrakty czy po prostu lepszą kondycję fi-
nansową pozwala zachować jakże cenne spółdzielcze miejsca pracy to jeszcze 
osiągając efekt skali lub synergii pozwala rozwinąć dziedzinę w której przejmo-
wanej spółdzielni rynek nie przyjął. Dodatkowo takie działanie również może 
pozwolić na rezygnację części osób niezainteresowanych dalszą pracą dając 
szansę grupie spółdzielców zaangażowanych i chętnych do dalszej pracy.

Jednak zanim zaczniemy szukać spółdzielni socjalnej która byłaby zaintereso-
wana połączeniem sił należy odpowiedzieć sobie na pytanie: co jestem w sta-
nie zaoferować partnerowi któremu zaoferuję połączenie? Gdzie teraz jestem 
lub może czy jeszcze jest co zaproponować? Może te słowa brzmią brutalnie 
ale nadzieja na perspektywę połączenia w sytuacji, kiedy zadłużenia spółdziel-
ni już dawno przekroczyły jej majątek, a działalność operacyjna została zanie-
chana jest już niemożliwa. Pamiętajmy że to na zarządzie spoczywa odpowie-
dzialność związana z prowadzeniem spraw spółdzielni i to zarząd ponosi za 
spółdzielnię odpowiedzialność. Tak więc jeżeli zarząd widzi że sprawy mają się 
źle a perspektywa wyjścia z problemów staje się mglista, jest to niewątpliwie 
czas na sporządzenie sprawozdania i przedstawienie go szczegółowo na bez-
zwłocznie zwołanym walnym zgromadzeniu, by w dyskusji szukać rozwiązań 
problemów i nie czekać do momentu w którym okaże się że już nie mamy 
innego rozwiązania jak tylko przeprowadzenie postępowania upadłościowego, 
które również nie jest prostym i tanim procesem.
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1. POŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - 
WIADOMOŚCI OGÓLNE

Spółdzielnie socjalne mogą ulec połączeniu, z rożnych przyczyn i powodów jakimi będą kierować 
się członkowie spółdzielni socjalnej w momencie podejmowania tej decyzji. Sam proces połączenia 
spółdzielni nie jest jednak całkowicie liberalny. Postaram się przedstawić procedurę połączenia kon-
centrując się na wskazówkach stricte praktycznych, aczkolwiek nie zabraknie podstaw prawnych od-
noszących się do opisywanych działań. Poprzez całościowe uregulowanie kwestii łączenia spółdzielni 
socjalnych w ustawie o spółdzielniach socjalnych oraz Prawie spółdzielczym ustawodawca przesądził 
o charakterze norm, określających przepisy jakie łączące Spółdzielnie Socjalne muszą spełnić bez-
względnie,aby ich działania wywołały prawidłowo zamierzony skutek prawny i gospodarczy. Będzie 
to oczywiście osiągnięcie zaplanowanego celu gospodarczego i przyniesienie korzyści członkom 
spółdzielni, ale przede wszystkim zrealizowanie celu społecznego do jakiego zostały utworzone.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych określa jedynie, iż Spółdzielnia Socjalna może połączyć się tylko 
z inną Spółdzielnią Socjalną.1 Jest to jedyny przepis tejże ustawy odnoszący się do łączenia spółdziel-
ni. Wspomnę, jeszcze tylko, iż art. 17-ty tej ustawy dotyczący podziału spółdzielni, również kładzie 
ograniczenie zmiany formy pozwalając tylko na prowadzenie nowo utworzonych jednostek w formie 
Spółdzielni Socjalnych.Tyle regulacji wnoszą przepisy ustawy o spółdzielniach socjalnych o których 
należy pamiętać. Podstawy przeprowadzanego przez nas łączenia będą uregulowane w Prawie Spół-
dzielczym (PS) Dział IX Łączenie się spółdzielni art. 96 i dalsze.2

Spółdzielnia socjalna może się połączyć w każdym czasie z inną spółdzielnią socjalną, co oznacza że 
łączenie spółdzielni nie jest uzależnione od żadnego warunku, aby mogło zostać zrealizowane. Bez 
znaczenia będzie tu okres istnienia spółdzielni, jej sytuacja ekonomiczna czy rodzaj prowadzonej 
działalności. Wyjątkiem będą sytuacje kiedy to statut jednej z SS będzie ograniczał: termin daty prze-
jęcia, stanu zadłużenia spółdzielni przejmowanej, zbliżony obszar działalności spółdzielni z która się 
łączy itp. Prawodawca natomiast nie wprowadził również żadnegoograniczenia ilościowej łączących 
się spółdzielni, stąd przyjąć należy, że może być to ilość nieograniczona, a zależna jedynie od woli 
spółdzielców. Przy czym należy zaznaczyć, iż każde połączenie większej ilości niż dwóch spółdzielni 
w tym samym czasie komplikuje znacznie sprawę.Ustawodawca wymaga uzyskania zgody walnych 
zgromadzanych, wyrażonych w uchwałach powziętych większością kwalifikowaną 2/3 głosów (więk-
szość oznacza obecność minimum połowy członków uprawnionych do głosowania).3

Ustawa przewiduje tylko i wyłącznie możliwość połączenia poprzez przejęcie, czyli nie ma mowy 
o powstaniu nowej spółdzielni z dwóch starych tj. spółdzielnia przy połączeniu może otrzymać nową 
nazwę, statut i adres, ale numer KRS i NIP oraz REGON pozostaną po spółdzielni przejmującej. 

„Uchwały o połączeniu powinny zawierać:

1) oznaczenie spółdzielni przejmującej;

2) przyjęcie statutu stanowiącego podstawę dalszej jej działalności; (statut nie może uszczu-
plać nabytych praw majątkowych członków);

3) datę połączenia.”4

1 Art. 16 Ustawy o Spółdzielniach Socjalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r., Dz.U.2006.94.651
2 Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t
3 Art. 96 Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t.
4 M. Juszczyk, C. Miżejewski, M. Ołdak, Tworzenie i działalność spółdzielni socjalnej, Szczecin 2009., s. 24.
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1. POŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Podstawę rachunkową połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się spółdzielni spo-
rządzone na dzień połączenia. Jeżeli walne zgromadzenia zmierzających do połączenia spółdzielni 
nie postanowią inaczej, podział nadwyżki bilansowej nastąpi oddzielnie według sprawozdań finan-
sowych sporządzonych na dzień połączenia.

Kwestia dotycząca momentu połączenia się majątków spółdzielni socjalnych w procesie łączenia nie 
jest sprecyzowana przez doktrynę, lecz na podstawie wykładni językowej norm5 prawa spółdziel-
czego, należy przyjmować iż momentem rozpoczęcia wspólnej rachunkowości dla obu spółdzielni 
będzie chwila wydania postanowienia. Dodatkowo nie budzi wątpliwości, że w rozważanym stanie 
prawnym istnieje luka w kwestii unormowania zasad pokrycia strat, jakie ujawniają się w spółdzielni 
przejmowanej w związku z połączeniem się spółdzielni, nie zostało bowiem uregulowane wprost 
pokrywanie strat w spółdzielni przejmowanej a jedynie podział nadwyżki finansowej. W przypadku, 
gdy spółdzielnia przejmująca nie godzi się na pokrycie straty drugiej spółdzielni, zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego wspólna gospodarka finansowa połączonych spółdzielni rozpoczyna się dopiero 
po odrębnym rozliczeniu wyniku finansowego na dzień połączenia6.Pomimo, iż podstawę rachun-
kowa stanowią sprawozdania finansowe na dzień połączenia (podjęcia uchwały), to jednak bilans 
otwarcia dla połączonych spółdzielni będzie miał miejsce w dniu wydania postanowienia. Wynika to 
z charakteru konstytutywnego jaki ma wpis o połączeniu spółdzielni, co nie budzi wątpliwość w pre-
zentowanych przez doktrynę poglądach.7

Diagram 1. Opracowanie własne

Przygotowanie pierwszego sprawozdania finansowego przez Spółdzielnie Socjalne ma na celu do-
starczenie informacji koniecznych do połączenia. Ustawodawca w ten sposób zabezpiecza spółdziel-
com możliwość rzetelnego uzyskania danych koniecznych do podjęcia decyzji o połączeniu. 

Przyjąć należy zatem, iż dla celów rachunkowych (i podatkowych) obie spółdzielnie powinny sporzą-
dzić sprawozdania finansowe na dzień otrzymania postanowienia o połączeniu, które staną się bilan-
sem zamknięcia dla spółdzielni socjalnych przed połączeniem oraz bilanse otwarcia dla spółdzielni 
połączonej.

5 Art. 99 Ustawa Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 października 2006 r. IV CSK 132/06
7 Stefaniak A. Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, LEX, Warszawa 2014 komentarz do art. 99

strona 4



1. POŁĄCZENIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Jeszcze kilka słów na temat członkostwa, wartości wkładów oraz charakterem zobowiązań. Człon-
kowie, którzy w chwili połączenia należeli do spółdzielni przejmowanej, stają się członkami spół-
dzielni przejmującej. Oznacza to, że członek spółdzielni przejmowanej nie musi dokonywać żadnych 
czynności prawnych, czy faktycznych aby stać się członkiem spółdzielni przejmującej. Nabywa on 
członkostwo w nowej spółdzielni z mocy prawa z chwilą połączenia się spółdzielni. Wiążą się z tym 
także wpłaty dokonywane na udziały, bowiem wpłaty na udziały wpisuje się członkom spółdzielni 
przejmowanej w takiej wysokości, jaka wynika z ustalonej w sprawozdaniu finansowym kwoty prze-
jętego funduszu udziałowego. Prezentowane stanowisko zgodnie z doktrynąoznacza, że gdy udziały 
członków spółdzielni przejętej są wyższe od udziałów członków spółdzielni przejmującej, to przysłu-
guje im wobec spółdzielni roszczenie o zwrot tej nadwyżki. W sytuacji zaś odwrotnej – gdy udziały 
członków spółdzielni przejętej są niższe – spółdzielnia może żądać od nich uzupełnienia, pokrycia 
w pełni, wpłaty na udziały. 8

W konsekwencji przejścia majątku spółdzielni przejętej na spółdzielnię przejmującą ukształtowa-
na zostaje sytuacja w której wierzyciele i dłużnicy spółdzielni przejmowanej stają się wierzycielami 
i dłużnikami spółdzielni przejmującej. Właśnie przez to uregulowanie znamienna większość spół-
dzielni pretendujących do miana spółdzielni przejmujących, rezygnuje z przejęcia, gdyż wiąże się 
to z ryzykiem odpowiedzialności za długi spółdzielni przejmowanej, a w konsekwencji grozić może 
niewypłacalnością spółdzielni przejmującej.9

8 K. Kwapisz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 100.
9 K. Kwapisz, Prawo spółdzielcze… op. cit., komentarz do art. 101
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2. ETAPY ŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

2.1. PRZYGOTOWANIE

W momencie, gdy obie Spółdzielnie Socjalne są już zdecydowane na połączenie, powinny przepro-
wadzić czynności przygotowawcze. Wykonanie ich podniesie sprawność przebiegu procesu łączenia, 
a po zakończeniu wszyscy członkowie pozostaną usatysfakcjonowani nowo powstałą rzeczywistością.

Najważniejszym elementem jest realna znajomość stanu finansowego spółdzielni socjalnej, z którą 
się łączymy. W tym celu powinny zostać dostarczone drugiej stronie dokumenty np. ewidencje sprze-
daży, raport płatności zobowiązań, wykaz naszych należności, informację o kredytach tj. dokumenty 
pokazujące nasz realny stan finansowy. Dla bardziej wnikliwych można przygotować prostą analizę 
finansową wraz z opisem. Dowiedzenie się przez spółdzielnie o problemach z sprawozdań finanso-
wych wykazywanych, podczas NWZ łączącego może wzbudzić nieufność i doprowadzić do braku 
zgody wymaganej przy połączeniu.

Spółdzielnie musza wcześniej uzgodnić datę połączenia. Musi być to ta sama data dla obu stron w in-
nym wypadku nie nastąpił połączenie. Dodatkowo termin ten powinien być dogodny dla podmiotów, 
ponieważ będzie się wiązała z koniecznością sporządzenia na ten dzień sprawozdań finansowych.

Członkowie łączących spółdzielni powinnidokonać analizy statutów każdego z podmiotów, a następ-
nie wspólnie ustalić, statut pod jakim będą funkcjonować po połączeniu (wybór jednego z obecnie 
istniejących bądź przyjęcie całkiem nowego). W momencie, gdy spółdzielnie przewidują możliwość 
połączenia i przyjęcia statut jednej ze spółdzielni dobrze jest dokonać, wcześniejszych zmian w sta-
tusie drugiej. 

Przykład:

SS STABILNA zmieniła statut 02 lutego 2015 w postanowieniach dotyczących praw majątko-
wych członków nadając im brzmienie o charakterze równoważnym z znajdującymi się w statu-
cie SS PROSPERUJĄCA z którą się łączy. Sąd dokonał wpisu zmiany statutu 15 maja 2015 roku. 
Na 31 maja 2015 spółdzielnie ustaliły datę połączenia. 

Spółdzielnia przejmowanapowinna też wcześniej poinformować dostawców oraz kluczowych klien-
tów o planowanym połączeniu. Umożliwi to uniknięcie kłopotów mogących zaistnieć w momencie, 
kiedy przed postanowieniem sądu (spółdzielnia przejmowana posłuje się stale swoim danymi) wszel-
kie czynności będą podejmowane przez Zarząd spółdzielni przejmującej.

Pomimo, iż ustawodawca nie przewidział takiego wymogu to praktyka dowodzi, iż wcześniejsze 
przygotowanie środowiska, z którym współpracujemy do połączenia spółdzielni socjalnych przynosi 
korzyści, w szczególności wśród odbiorców. Utracie klientów mogącej powstać na skutek utraty za-
ufania, czy wzbudzenia strachu wywołanego zmianami, można zapobiec prowadząc kampanię infor-
macyjną oraz odbyciu spotkań z kluczowymi dla nas partnerami. 
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2. ETAPY ŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

2.2. UCHWAŁY PODEJMOWANE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

2.2.1. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

W przypadku połącznia spółdzielni jaki ustanowił prawodawca mamy do czynienia z dwoma stro-
nami: Spółdzielnią Socjalna Przejmującą (SPJ), która jest zawsze jedna oraz z Spółdzielnią Socjalną 
Przejmowaną (SPW), bądź też spółdzielniami przejmowanymi.Z powodu występowania tych dwóch 
stron, zasadny jest wymóg podania w uchwałach o połączeniu i dokumentach składanych do Sądu, 
która ze spółdzielni jest przejmującą.10 Brak takiego wskazania powodowałby stan niepewności, co 
do losu obydwu spółdzielni, nie wiadomo byłoby jaki podmiot powstaje i czy w ogóle zostało doko-
nane połączenie. 

Przykład:

1. Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA przejmuje Spółdzielnie Socjalną STABILNA w dniu 
31 maja 2015 r. – POPRAWNIE

2. Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA łączy się z Spółdzielnią Socjalną STABILNA w dniu 
31 maja 2015 r. – BŁĘDNIE

Uwaga - Po połączeniu Spółdzielni to właśnie nowo powstały podmiot będzie posługiwał się 
KRS i NIP SS PROSPERUJĄCA.

Niezwykle istotnym elementem jest wskazanie daty połączenia. Musi być to określenie konkretne-
go dnia (daty kalendarzowej) nie zaś wskazanie przykładowo okresu, bowiem ma to niebagatelne 
znaczenie dla procesu połączenia. Właśnie z datą połączenia związana jest kwestia sprawozdania fi-
nansowego łączących się spółdzielni, a także następuje skutek połączenia. Datą połączenia jest data 
uchwalona przez Walne Zgromadzenie (konkretny dzień, np. 31.12.2015 r., jest to data różna od 
daty wpisu do KRS.) Połączenie wywiera skutek od chwili wpisu w KRS, które następuje zazwyczaj 
3-4 miesiące później. W przypadku gdy orzeczenie zostało wydane na posiedzeniu jawnym, wydanie 
następuje z chwilą jego ogłoszenia. Natomiast datą połączenia się spółdzielni jest data uchwalona 
przez walne zgromadzenia członków. Stanowisko to podziela również doktryna gdzie data łączenia 
się spółdzielni i data wpisu do KRS nie jest datą tożsamą.11

Przykład:

Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA przejmuje Spółdzielnie Socjalną STABILNA w dniu 
31 grudnia 2015 r. uchwałą podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, któ-
re odbyło się dnia 15 stycznia 2015 r.

Określenie momentu przejęcia (połączenia) następuję z dniem 31 grudnia 2015, natomiast sama 
uchwała może zostać podjęta 15 stycznia 2015. Uchwałę o połączeniu spółdzielni podejmujemy za-
wsze z późniejszą datą niż samo połączenie. Aby zmniejszyć koszty oraz konieczność pracy wykony-
wanej przez księgową do przygotowania sprawozdania finansowego na dzień połączenia, można 
zaplanować połączenie spółdzielni z dniem 31 grudnia roku ubiegłego.12 Wiadomo, że łączenie na 
dzień np. 10 października, a datą podjęcia uchwał 20  października będzie wiązało się z dodatkowymi 
kosztami. 

10 Art. 96 Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t.
11 Stefaniak A.Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, LEX, Warszawa 2014 komentarz do art. 97
12 Art. 98 Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t.
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2. ETAPY ŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

Data uchwał powinna zostać podjęta w tym samym dniu w obu spółdzielniach, ze względu na podej-
mowanie wimieniu wszystkich podmiotów przez Zarząd i Radę Nadzorcza SS przejmującej13.

2.2.2. UCHWAŁY O PRZYJĘCIU STATUTU

Przyjęcie statutu stanowiącego podstawę dalszej działalności jest kolejnym warunkiem koniecznym 
o skuteczności uchwały o połączeniu. Statut będący podstawą dalszej działalności spółdzielni po po-
łączeniu może być nowo przyjętym statutem spółdzielni przejmującej lub przejmowanej, bądź też 
statutem spółdzielni Przejmującej (SPJ). Wymóg ten jest o tyle istotny, że de factona jego podstawie 
będzie działała „nowa” powstała z połączenia spółdzielnia, to właśnie w tym statucie zostanie zrewi-
dowany dotychczasowy przedmiot działalności spółdzielni, proces wyboru i odwoływania członków 
organów, kwestie członkostwa, czy udziałów, a także prawa i obowiązki członków. Przyjęty statut nie 
może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków łączących się spółdzielni, np. korzystanie ze 
świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej działalności. Dodatkowo w statucie każdej spółdzielni 
mogą być zawarte jeszcze inne prawa majątkowe jej członków.14 Uchwały łączących się spółdzielni, 
co do statutu, na podstawie którego będzie działała spółdzielnia po połączeniu, muszą być w tym 
zakresie jednoznacznie bezsporne. Rozbieżności dotyczące praw majątkowych członków w statucie 
będą lub mogą prowadzić do odrzucenia wniosku przez sąd rejestrowy. W przypadku, gdy Sąd we-
zwie nas tylko do dokonania zmian w statucie będą one wymagały zwołania Nadzwyczajnego Wal-
nego Zgromadzenia członków celem podjęcia uchwał. Jeżeli spółdzielnia w zakreślonym przez sąd 
terminie nie dokona stosownych zmian w statucie, sąd odmówi wpisu statutu do KRS, a powzięte 
uchwały o połączeniu będą bezskuteczne. Przyjęty statut będzie wywierał skutki prawne z chwilą 
wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego.Kwestię określenia momentu połączenia rozważał 
Sąd Najwyższy przedstawiając stanowisko tożsame do zaprezentowanego15

Spółdzielnie mają również prawo przyjąć całkiem nowy statut i o ile to rozwiązaniem niezwykle 
upraszczającym sytuację zgodności, to rodzi on problem natury formalnej. Bardzo łatwo w takiej 
sytuacji o pomyłkę, którą w toku postepowania będziemy musieli poprawić dokonując zmiany lub 
uzupełnienia, przeciągając cały proces. Dodatkową trudności jest konieczność zwołania Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia członków wymaganego przy wszelkich zmianach dokonywanych 
w statucie spółdzielni. 

Przykład:

Spółdzielnie chcą przyjąć statut SS PROSPERUJĄCA jako obowiązujący po połączeniu.

1. Statut SS PROSPERUJĄCA nie zezwala na pożyczki dla członków spółdzielni.

2. Statut SS STABILNA pozwala na zaciąganie kredytów krótkoterminowych w kwocie do 
2 000,00 zł.

Ze względu na uszczuplenie praw majątkowych członków SS STABILNA sąd wezwie do zmiany 
statut.

2.2.3. UCHWAŁY O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

Obowiązkiem jaki nakład na nas ustawa Pr.Spółjest zatwierdzenie sprawozdania finansowego łączą-
cych się spółdzielni sporządzone na dzień połączenia, które będzie stanowić podstawę rachunkową 
działalności nowo powstałego podmiotu.16 Jeżeli walne zgromadzenia zmierzających do połączenia 
spółdzielni nie postanowią inaczej, podział nadwyżki bilansowej nastąpi oddzielnie według sprawoz-

13 Art. 102 § 1 i 2 Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t.
14 Zasada sprawiedliwości społecznej określone zostały przez Trybunał Konstytucyjny na podstawie z art. 2 Konstytucji RP. 
Państwo prawne, którym jest Rzeczpospolita Polska stoi na straży jako gwaranta.
15 Określiła to jednoznacznie uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1995 r. (III CZP 180/95, OSNC 1996, nr 4, poz. 49).
16 Art.. 98 Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t.
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2. ETAPY ŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

dań finansowych sporządzonych na dzień połączenia. Sporządzenie sprawozdania finansowego ma 
niewątpliwie znaczenie dla członków spółdzielni, którzy powinni znać stan ekonomiczny spółdzielni. 
Dlatego, tak ważne jest sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień połączenia. Wskazując na 
datę połączenia tożsamą z datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, całkowicie zasadny wyda-
je się pogląd przedstawiany w literaturze tj. „należy wyciągnąć wniosek, iż dzień połączenia nie może 
być tym samym dniem, w którym - zgodnie z ustalonym porządkiem obrad - ma być poddana pod 
głosowanie na walnym zgromadzeniu uchwała o połączeniu. Sporządzenie sprawozdania finanso-
wego na dzień odbycia walnego zgromadzenia byłoby praktycznie niemożliwe do wykonania. Dzień 
połączenia, na który sporządzane jest sprawozdanie finansowe, musi zatem minimum poprzedzać 
dzień, w którym odbywa się walne zgromadzenie łączących się spółdzielni”17.

Sprawozdania finansowe muszą być sporządzone według zasad określonych w ustawie o rachun-
kowości oraz zgodnie z art. 88a ust. PrSpół. Podejmowane na dorocznym walnym zgromadzeniu 
uchwały zatwierdzające sprawozdanie finansowe, a także uchwały podejmowane na nadzwyczaj-
nym walnym zgromadzeniu o połączeniu spółdzielni albo uchwały o podziale spółdzielni wymagają 
uprzedniego. W sytuacji, gdy Spółdzielnia zobowiązana przepisami prawa posiada Radę Nadzorcza 
zgodnie z wymogami przeprowadzaona badanie sprawozdania finansowego zarówno pod wzglę-
dem rzetelności (zgodności z prawdą), jak i prawidłowości.18 Chociaż nie jest to zapisane wprost to 
wskazany tutaj zostaje obowiązek zatwierdzenia również sprawozdania z działalności zarządu spół-
dzielni jak i udzielenia absolutorium każdemu z członków zarządu spółdzielni.

Art. 98 § 2 us. Pr.Spół. mówi, iż „Jeżeli walne zgromadzenia łączących się spółdzielni nie postanowią 
inaczej, podział nadwyżki bilansowej nastąpi oddzielnie według sprawozdań finansowych sporzą-
dzonych na dzień połączenia.” 

Przykład:

1. SS PROSPERUJĄCA postanowiła o rozdysponowaniu środków nadwyżki bilansowej

2. SS STABILNA postanowiła o pokryciu straty 

LUB

3. SS PROSPOERUJĄCA postanowi o podziale środków nadwyżki bilansowej po połączeniu 

4. SS STABILNA postanowi o pokryciu straty po połączeniu z SS PROSPERUJACA

W pierwszej sytuacji każda z spółdzielni podejmuje oddzielnie uchwałę o rozdysponowaniu stra-
tą bądź zyskiem. Doświadczenie mówi, iż jest ono praktyczniejsze, drugi sposób rodzi problemy-
ze względu na rozwiązania stosowane przez spółdzielców celem zastąpienia uchwał wynikających 
z sprawozdań finansowych. 

Ważne jest by uchwała dotycząca podziału nadwyżki, która dokona musi zostać zgodnie z ustawą 
o spółdzielniach socjalnych19. Wykazanie nadwyżki finansowej przez spółdzielnie przejmująca nie 
jest wymagane. Częściej mamy do czynienia z sytuacją w której to obie spółdzielnie wykazują stratę, 
szukając szansy w połączeniu.Łączenie się dwóch podmiotów posiadających deficyt budżetowy może 
wzbudzać pewne podejrzenie, lecz uzyskany przez te jednostki efekt synergii może stanowić dla nich 
szanse. To do Spółdzielni należy ocena szansy na rozwój i sensowność podejmowanych działań . 

Przykład:

Data łączenia przypada w trakcie roku więc jest to moment, kiedy prowadzona jest działalność 
w pełnym toku. Spółdzielnia mogła wykazać zysk za rok ubiegły ale w momencie łączenia jej 

17 K. Kwapisz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 98.
18 Stefaniak A.Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, LEX, Warszawa 2014 komentarz do art. 98
19 art. 11 Ustawy o Spółdzielniach Socjalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r., Dz.U.2006.94.651
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2. ETAPY ŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

wynik jest ujemny w związku z czym potrzebna jest całościowa znajomość sytuacji finansowej 
przez członków drugiej spółdzielni.

Dla każdego z członków Zarządu musi się odbyć odrębne tajne głosowanie w sprawie udzielenia 
absolutorium. W przeprowadzeniu tajnego głosowania musi zostać powołana komisja skrutacyjna, 
która będzie czuwała nad jego przebiegiem. Możliwe jest przyjęcie w jednej uchwale absolutorium 
dla Członków Zarządu przy czym pamiętać należy o indywidualności podejmowanej decyzji dla każ-
dego członka.

2.2.4. UCHWAŁA O WYBORZE NOWEGO ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Ostatnim elementem jaki powinny określić łączące się spółdzielnie socjalne podczas walnego zgro-
madzenia członków jest uchwała stanowiąca o organach nowo powstałego podmiotu. Ustawodawca 
przewidział możliwość zamieszczenia w uchwałach walnych zgromadzeń o połączeniu, postanowień 
dotyczących wyborów członków organów. Stąd w przypadku jeśli uchwały walnych zgromadzeń 
o połączeniu tak stanowią, po wpisie połączenia do rejestru spółdzielnia dokonuje niezwłocznie wy-
borów rady i zarządu.20 W związku z ustaniem istnienia organów spółdzielni przejmowanej, członko-
wie zarządu i rady nadzorczej tracą mandat przed upływem kadencji, na którą byli powołani, nie mu-
szą więc oni składać rezygnacji z pełnionych funkcji, nie muszą także być odwoływani. Do momentu 
wpisu do rejestru działa natomiast walne zgromadzenie spółdzielni przejmowanej. Pozwala to na 
uniknięcie problemów organizacyjnych mogących wyniknąć w wyniku przekształcania spółdzielni, 
wynikłe z uwagi na pozycję w strukturach spółdzielni obu organów. W celu jak najszybszego zakoń-
czenia procesu połączenia nakłada on także obowiązek niezwłocznego zgłoszenia uchwały o połą-
czeniu do Krajowego Rejestru Sądowego łączących się spółdzielni. Wskazuje także uprawniony do 
dokonania tego zgłoszenia organ, którym jest zarząd spółdzielni przejmującej. Niewątpliwie ma to 
na celu przyspieszenie postępowania łączeniowego spółdzielni.21

W sytuacji, gdy sąd rejestrowy nie zarejestruje zmian połączenia spółdzielni zgłoszonych przez 
spółdzielnie, powstaje wątpliwość nad dalszym działaniem zarządu w obu podmiotach. Wydaje się, 
słusznie za prof., H. Ciochem przyjęcie stanowiska w który podnosi, iż w spółdzielni, która miała być 
przejęta, powinien nastąpić ponowny wybór rady i zarządu.Ustawa nie przewiduje możliwości auto-
matycznego reaktywowania mandatów, które wygasły w skutek rozwiązani organów.22 Rozwiązanie, 
aby powoływać ich na okres uzupełniający kadencję, tj. do dnia, kiedy mieli pełnić swoje funkcje, 
gdyby nie podjęto uchwały o połączeniu nie jest jednak możliwe. Odpowiedz na to, udziela w pre-
zentowanym stanowisku literatura w sposób następując. Z uwagi na to, że organy te z mocy prawa 
przestają działać w danym momencie, nie można przyjąć, iż znów działają, bo uchwała o połączeniu 
traktowana jest jako niebyła, lecz - biorąc pod uwagę ponowne wybory - słuszne wydaje się przyjęcie, 
iż nowi członkowie (choćby były to te same osoby) powinni być powołani na pełne kadencje.23

2.3. FORMULARZE KIEROWANE DO SĄDU REJSTROWEGO

Połączenie oraz wynikające z niego zmiany statutu wywierają skutek od chwili wpisania ich do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. Dopiero od chwili wpisania połączenia w rejestrze nastąpi połączenie się 
spółdzielni, albowiem wpis o połączeniu ma charakter konstytutywny. Wniosek złożony do sądu reje-
strowego powinien odpowiadać wszelkim wymogom formalnym i wtedy sąd dokona merytorycznej 
kontroli uchwalonych statutów i dokumentów księgowych, po czym wyda postanowienie o wpisaniu 

20 Art. 102 § 3 Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. Dz.U.2013.1443 j.t.
21 K. Kwapisz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 102
22 Prof. H. Cioch Zarys prawa. Spółdzielczego, Warszawa 2007, WoltersKluwers, str. 54
23 K. Kwapisz, Prawo spółdzielcze. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 102
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połączenia spółdzielni do rejestru. z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółdziel-
nia przejmowana zostaje z niego wykreślana.

Niezwłocznie, po podjęciu uchwał o połączeniu, zarząd spółdzielni przejmującej powinien zgłosić po-
łączenie spółdzielni do KRS. Zgłoszenie dokonane jest na odpowiednio wypełnionych formularzach 
sądowych:

 ■ KRS-Z5 – Formularz główny na którym mieszczą się główne informacje o zmianach danych 
podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Spółdzielnia – jest to formularz podstawowy, który 
musi być wypełniany przy jakichkolwiek zmianach dokonywanych w rejestrze przedsiębior-
ców dotyczących spółdzielni,

 ■ KRS-X2 – Dotyczący wykreślenia podmiotu z rejestru przedsiębiorców, jest to formularz głów-
ny składany przez podmiot starający się o wykreślenie z powodu likwidacji bądź połączenia.

Załączniki do formularzy Z-5 i X2

 ■ KRS-ZS – Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie – należy wypełnić w celu wpisania in-
formacji o połączeniu lub podziale spółdzielni, wykorzystany przy obu wnioskach głównych

 ■ KRS-ZN – Sprawozdania finansowe i inne dokumenty – składamy w celu wpisania wzmianki do 
KRS o złożonych sprawozdaniach finansowych, będzie występował tylko przy wniosku KRS-Z5

 ■ KRS-ZM – Zmiana przedmiotu działalności – formularz ten składamy w przypadku jakichkol-
wiek zmian dokonanych w przedmiocie działalności spółdzielni, załączany jest do 

Wniosek KRS-Z5 będzie głównym wnioskiem do którego będą załączone wszystkie dokumenty spół-
dzielni socjalnych stanowiących podstawę do wydania postanowienia o połączeniu. Załącznikami 
do tego wniosku będą również KRS-ZS, KRS-ZN dla każdej spółdzielni, KRS-ZM jeśli dokonywana jest 
zmiana w przedmiocie działalności.

Poniżej zostały przedstawiony prawidłowo wypełniony każdy z formularzy. Dane wykorzystane 
w formularzach zaznaczone zostały na kolor bordowy celem uwidocznienia uzupełnianych rubryk. 
Wszelkie zbieżności są przypadkowe. 

Złożenie wniosku KRS-X2 o wykreślenie spółdzielni przejmowanej kończy proces jaki muszę prze-
być spółdzielnie socjalne w celu pełnego połączenia. Uzyskanie postanowienia Sadu Rejestrowego 
o połączeniu nie prowadzi do wykreślenia spółdzielni przejmowanej. Wpis o połączeniu spółdzielni 
pojawia się jedynie w KRS należącym do spółdzielni przejmującej. W związku z czym konieczne jest 
uzyskanie kolejnego postanowienia, które będzie stwierdzało wykreślenie z KRS podmiotu przeję-
tego. Sytuacja ta tłumaczona jest odrębnością postępowania przejęcia (łączenia) spółdzielni od po-
stępowania o wykreślenie. Odrębność tych postępowań daje nam dwa możliwe terminy złożenia 
wniosku o wykreślenie spółdzielni przejmowanej. 

Możemy złożyć wniosek o wykreślenie już razem z wnioskiem o połączenie. W załącznikach formu-
larz KRS-X2 nie dołączamy informacji o sprawozdaniach finansowych oraz uchwał z ich dotyczących. 
Postanowienie o wykreśleniu nie zostanie wydane do momentu rozpatrzenia połączenia. Ważne jest 
by składać te wnioski razem bądź w przypadku, gdy termin ten jest różny powołać się na sygnaturę 
sprawy połączenia w piśmie przewodnim załączonym do wniosku o wykreślenie. Wnioski składane 
do Sądu rejestrowego będą podpisywane przez zarząd spółdzielnie przejmującej.

Innym możliwym terminem jest moment po uzyskaniu postanowienia o połączeniu. Rozwiązanie 
to jest dużo wygodniejsze ze względu na pewność otrzymanych decyzji. Nie ma potrzeby również 
załączani wszystkich uchwał a jedynie postanowienie sądu o połączeniu. Osobami uprawnionymi do 
podpisywania formularzy byłby zarząd spółdzielni przejmującej bądź jeśli nastąpiły już wybory zarzą-
du po połączeniu, osoby wchodzące w skład nowego organu (należy załączyć uchwałę o wyborze). 
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Po przeprowadzonym połączeniu i wykreśleniu, nowa spółdzielnia w przypadku zmian osób zasiada-
jących w organach ma obowiązek dokonania zmian w sądzie rejestrowym. 

Poniżej wniosek o wykreślenie spółdzielni przejmowanej po otrzymanym postanowieniu podpisywa-
ny przez nowo wybrany zarząd spółdzielni socjalnej. 

2.4. OBOWIĄZKI WOBEC INNYCH ORGANÓW

Po wykreśleniu spółdzielni przejmowanej z rejestru przedsiębiorców należy złożyć do właściwego 
Urzędu Skarbowego zawiadomienie o połączeniu i wykreśleniu spółdzielni. W zawiadomieniu należy 
również umieścić informację o osobie, która będzie przechowywać księgi handlowe i dokumenty 
spółdzielni po jej rozwiązaniu, oraz o miejscu ich przechowywania.

Połączone w 2015 roku systemy teleinformatyczne Sądu, Głównego Urzędu Statystycznego i Urzę-
du Skarbowego pozwala na przesyłanie między jednostkami informacji o podmiotach. W związku 
z czym, informacja o wykreślonej spółdzielni socjalnej zostanie przekazana między tymi organami 
z pewnymi opóźnieniami. Dla przyśpieszenia procesu należy złożyć do właściwego urzędu statystycz-
nego wniosek o wykreślenie spółki z Rejestru REGON. Wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych o wyrejestrowanie spółki jako płatnika składek –wyrejestrowanie może nastąpić jeszcze przed 
połączeniem ze względu na inne przyczyny np. wyrejestrowanie wszystkich członków i rejestracja 
w spółdzielni przejmującej.
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W momencie zgodnej decyzji członków dwóch spółdzielni socjalnych o połączeniu należy podjąć 
czynności, które unormują prawnie zamiary przez nich podjęty. Przed przystąpieniem do łączenia 
Spółdzielcy muszą określić następujące informacje konieczne w dalszym procesie połączenia: 

 ■ Poinformowanie wszystkich Członków obu Spółdzielni o przebiegu, trybie i prawach wynika-
jących z łączenia.

 ■ Określenie statut pod którym będą działać połączone spółdzielnie. 

 ■ Określenie, która spółdzielnia będzie przejmowaną a która przejmują. 

 ■ Wybór daty połączenia, z którą zostaną przygotowane sprawozdania finansowe.

 ■ Decyzje co do wyborów Zarządu po połączeniu. 

 ■ Wybór terminu odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni 
Przejmowanej i Przejmującej – w tym samym dniu.

Po dokonaniu ww. czynności oraz zgromadzeniu potrzebnych danych możemy przystąpić do tworze-
nia dokumentacji będącej podstawą połączenia.

§ 1

Przygotowane sprawozdania finansowe należy wyłożyć do wglądu w siedzibie Spółdzielni na 14 dni 
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków. Ważnym jest, aby członkowie 
drugiej spółdzielni mieli możliwość zapoznania się z jego treścią.

Rozesłanie na 14 dni przed zawiadomień o terminie i miejscu Nadzwyczajnego Walnego Zgroma-
dzenia Członków wraz z planowanym porządkiem obrad. Każda spółdzielnia odbywa osobne NWZ.

§ 2

Zwołane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni otwiera Prezes Zarządu bądź osoba wybrana 
z zgromadzenia. Pierwszą czynnością jaką dokonuje otwierający po przywitaniu przybyłych jest wy-
bór przewodniczącego oraz sekretarze NWZ. Kolejno nowo wybrany przewodniczący wraz z sekreta-
rzem sporządza i prosi obecnych o podpisanie listy obecności. 

Kolejno przewodniczący zarządza wybory komisji skrutacyjnej, która będzie nadzorować przebieg 
uchwalania absolutorium dla Członków Zarządu. W toku wyboru zostaje wyłoniona komisja skruta-
cyjna. Przewodniczący przypomina porządek obrad, który otrzymali członkowie wraz z zawiadomie-
niem oraz zgłasza do uchwalenia za ważny. 

Przykładowa kolejność porządku NWZ Członków SS dla spółdzielni przejmującej: 

1. Przyjęcie porządku obrad NWZ SS PROSPERUJĄCA z dnia 15 czerwca 2015r.

2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawoz-
dania finansowego na dzień 31.05.2015r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni, oraz sprawozdania finanso-
wego na dzień 31.05.2015r. 

4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni Socjalnej PRO-
SPERUJĄĆA.
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5. Udzielenie Członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium z wykonania przez niech obowiązków.

6. Przedstawienie i zapoznanie z sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły oraz okres bieżący 
Spółdzielni Socjalnej STABILNA, a w dalszej części dyskusja nad terminem przejęcia Spółdziel-
ni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie – Spółdzielnia Przejmowana.

7. Podjęcie uchwały o zapoznaniu z sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Socjalnej STABILNA

8. Podjęcie uchwały o przejęciu Spółdzielni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie z dniem 
31.05.2015r.

9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielnia Socjalnej PROSPERUJĄCA będącego podsta-
wą dalszej działalności Spółdzielni po połączeniu.

10. Dyskusja nad powołaniem nowego Zarządu po przejęciu Spółdzielni Przejmowanej.

11. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Zarządu po połączeniu Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
i Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA. 

12. Uwagi i wolne wnioski.

Porządek obrad dla spółdzielni przejmowanej będzie tożsama. Podejmowane uchwały oraz kolej-
ność z jaką są podejmowane jest rzeczą indywidualną spółdzielni. Porządek obrad na NWZ łączącym 
spółdzielnie może być znacznie bardziej rozbudowany ale przedstawiony tutaj przykład wyczerpuje 
wszystkie wymagania. 

§ 3

Po zakończeniu NWZ łączących spółdzielnie Zarząd SS przejmującej powinien w terminie niezwłocz-
nym dostarczyć podpisany formularz KRS-Z5 do Sądu Rejestrowego wraz z załącznikami.

Przykładowa lista załączników do formularza:

 ■ Statut SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PROSPERUJĄCA

 ■ Statut SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STABILNA

 ■ Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PRO-
SPERUJĄCA

 ■ z dnia 15.06.2015r

 ■ Lista obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2015 r. Spółdzielni 
Socjalnej PROSPERUJĄCA

 ■ Uchwała nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPE-
RUJĄCA z dnia 15.06.2015r. (UCHAWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 

 ■ Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERU-
JĄCA z dnia 15.06.2015r (UCHWAŁA O PODZIALE ZYSKU/STRATY).

 ■ Uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPE-
RUJĄCA z dnia 15.06.2015r. (UCHWAŁA O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZA-
RZĄDU)

 ■ Uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERU-
JĄCA z dnia 15.06.2015r (UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI)

 ■ Uchwała nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERU-
JĄCA z dnia 15.06.2015r (UCHWAŁA O PRZYJĘCIU STATUT)

 ■ Uchwała nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERU-
JĄCA z dnia 15.06.2015r (UCHWAŁ O WYBORZE ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU)
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 ■ BILANS z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R.

 ■ RACHUNEK ZYSKÓW I STARAT z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R.

 ■ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PROSPERUJĄCA ZA 
OKRES DO 31.05.2015R.

 ■ Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STA-
BILNA z dnia 15.06.2015r.

 ■ Lista obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2015 r. Spółdzielni 
Socjalnej STABILNA

 ■ Uchwała nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
z dnia 15.06.2015r. (UCHWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSWEGO)

 ■ Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
z dnia 15.06.2015r. (UCHWAŁA O PODZIALE ZYSKU/STRATY)

 ■ Uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
z dnia 15.06.2015r. (UCHWAŁA O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU)

 ■ Uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
z dnia 15.06.2015r (UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓLDZIELNI PRZEZ PRZEJĘCIE)

 ■ Uchwała nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
z dnia 15.06.2015r (UCHWALA O PRZYJĘCIU STATUTU)

 ■ Uchwała nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
z dnia 15.06.2015r (UCHWAŁA O WYBORZEZ ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU)

 ■ BILANS z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R.

 ■ RACHUNEK ZYSKÓW I STARAT z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R.

 ■ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ REVITAL ZA OKRES DO 
31.05.2015R.

§ 4

Otrzymanie postanowienia z Sądu o połączeniu Spółdzielni pozostawia Zarządowi konieczność wy-
kreślenia SS przejętej z KRS. W związku z czym składa on wniosek KRS-X2 z dołączonym postanowie-
niem. Proces łączenia kończy się wykreśleniem SS przejętej. 
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Przykłady uchwał i dokumentów składanych w sądzie rejestrowym jakie muszą przedłożyć spółdziel-
niesocjalne celem połączenia. Celem lepszego przedstawienia wzorów użyto w przykładach nazwy 
fikcyjnych spółdzielni socjalnych.

Spółdzielnia przejmująca – SS Prosperująca

Spółdzielnia przejmowana – SS Stabilna

Data łączenia – 31 maja 2015

Data Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków podejmujące uchwały(w przypadku obu 
spółdzielni) – 05 czerwca 2015
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PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNIA 
SOCJALNA PROSPERUJĄCA Z SIEDZIBĄ W RZESZÓW Z DNIA 15 CZERWCA 2015 R. 

W Nadzwyczajnego Walnym Zgromadzeniu – według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do 
niniejszego protokołu udział wzięło  ........... osób.

Obrady otworzył Pan/i  ............  zapoznając obecnych z celem spotkania. Następnie ww. zapropono-
wał obecnym wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. Na przewodniczącego zebrania zgło-
szono Pan/i  .......... , natomiast na sekretarza Pan/i .............

W wyniku jawnego głosowania, przewodniczącym zebrania wybrano  natomiast sekretarzem 
  W tym miejscu przewodniczący powitał zebranych i zapoznał obecnych z  planowa-
nym porządkiem obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad NWZ SS PROSPERUJĄCA z dnia 15 czerwca 2015 r.

2. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawoz-
dania finansowego na dzień 31.05.2015 r.

3. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni, oraz sprawozdania finanso-
wego na dzień 31.05.2015 r. 

4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni Socjalnej PRO-
SPERUJĄĆA.

5. Udzielenie Członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium z wykonania przez niech obowiązków.

6. Przedstawienie i zapoznanie z sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły oraz okres bieżący 
Spółdzielni Socjalnej STABILNA, a w dalszej części dyskusja nad terminem przejęcia Spółdziel-
ni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie – Spółdzielnia Przejmowana.

7. Podjęcie uchwały o zapoznaniu z sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Socjalnej STABILNA

8. Podjęcie uchwały o przejęciu Spółdzielni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie z dniem 
31.05.2015r.

9. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielnia Socjalnej PROSPERUJĄCA będącego podsta-
wą dalszej działalności Spółdzielni po połączeniu.

10. Dyskusja nad powołaniem nowego Zarządu po przejęciu Spółdzielni Przejmowanej.

11. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Zarządu po połączeniu Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
i Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA. 

12. Uwagi i wolne wnioski.

Do zaproponowanego porządku obrad nie zgłoszono żadnych uwag.

Przewodniczący w pkt.1 podał pod głosowanie zaprezentowany porządek NWZ Członków SS. Uchwa-
łę przyjęto. Stanowi załącznik nr 8. 

Przewodniczący przystąpił do pkt. 2 obrad

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z sprawozdaniem zarządu z działalności Spółdzielni 
oraz sprawozdaniem finansowym na 31.05.2015 r. W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag.

W związku z pkt. 3. porządku obrad 

Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o zatwier-
dzeniu sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawozdania finansowego na dzień 
31.05.2015r. stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
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Zgodnie z porządkiem przewodniczący przystąpił do pkt. 4 obrad

Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały dotyczącej przeznaczenia środków z fundu-
szu udziałowego na pokrycie straty Spółdzielni w wysokości ………………. PLN, a w części przekracza-
jącej zgromadzone środki na funduszu udziałowym pokrycie straty z przyszłych zysków Spółdzielni. 
W toku dyskusji nie zgłoszono żadnych uwag. 

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto 
uchwałę o przeznaczeniu z funduszu udziałowego na pokrycie starty Spółdzielni, a w części przekra-
czającej zgromadzone środki na funduszu udziałowym pokrycia starty z przyszłych zysków Spółdziel-
ni. Stanowiącą załącznik nr 3 niniejszego protokołu.

Zgodnie z porządkiem przewodniczący przystąpił do pkt. 5 obrad

W głosowaniu tajnym jednogłośnie przyjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium dla każdego z Człon-
ków Zarządu Spółdzielnia Socjalna . Głosowanie obyło się dla każdego z członków Zarządu odręb-
nie – Pan/i ………………….. oraz Pan/i …………………. z wykonanych przez nich obowiązków za rok okres 
01.01.2015 r. – 31.05.2015 r. stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący przystąpił do pkt. 6 obrad.

W celu dostarczenia Członkom informacji o Spółdzielni przejmowanej, Przewodniczący zapoznał ich 
z sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Socjalnej STABILNA za rok 2014 oraz za okres bieżący. 
Członkowie zaznajomili się z stanem finansowym Spółdzielni przejmowanej po czym Przewodniczący 
zaproponował zebranym by terminem przejęcia był 31.05.2015r. W podjętej dyskusji nie wniesiono 
uwag do zaproponowanego terminu czy stanu finansów Spółdzielni Socjalnej STABILNA.

Zgodnie z pkt. 7 porządku obrad

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto 
uchwałę o wyznaczeniu terminu przejęcia Spółdzielni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie na 
dzień 31.05.2015r. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Kolejno przewodniczący przystąpił do pkt. 8 obrad

W głosowaniu jawnym jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu Statutu Spółdzielnia Socjalnej PRO-
SPERUJĄCA będącego podstawą dalszej działalności Spółdzielni po połączeniu z Spółdzielnią Socjalną 
STABILNA. Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

W związku z powyższym przystąpiono do pkt. 9 porządku obrad 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozpoczął dyskusję nad powołaniem nowego Zarządu po 
połączeniu Spółdzielni Socjalnych. Zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego nastąpi ono po wpisie 
do KRS. Do tego czasu funkcja Zarządu będzie pełniona przez obecny Zarząd Spółdzielni Socjalnej 
PROSPERUJĄCA zgodnie z przepisami Prawa Spółdzielczego.

Kolejno przewodniczący przystąpił do pkt. 10 obrad

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto 
uchwałę o wyborze nowego Zarządu po połączeniu Spółdzielni Socjalnych. Załącznik nr 7 do niniej-
szego protokołu.

Ostatnim punktem obrad były uwagi i wolne wnioski. W związku z brakiem uwag i wniosków zebra-
nych przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za obecność.
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Na tym obrady zakończono.

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

Załączniki:

1. Lista obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni SPÓŁDZIELNIA SO-
CJALNA PROSPERUJĄCA

2. Uchwała o pokryciu straty finansowej Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA

3. Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.05.2015 r. Spół-
dzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA

5. Uchwała o przejęciu Spółdzielni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie z dniem 31.05.2015 r.

6. Uchwała o uchwały o przyjęciu Statutu SPÓŁDZIELNIA SOCJALNEJ PROSPERUJĄCA będącego 
podstawą dalszej działalności Spółdzielni po połączeniu.

7. Uchwała o wyborze nowego Zarządu po połączeniu nowego Zarządu po połączeniu Spółdziel-
ni Socjalnej STABILNA i Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA.

 ■ Uchwała Nr x/xxxx

WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI Z DNIA XXXX ROKU W SPRAWIE 
PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD.

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków zwołane w dniu xxxxx roku przyjmuje porządek obrad podany w za-
wiadomieniu o walnym zgromadzeniu, tj.

8. Przyjęcie porządku obrad NWZ SS PROSPERUJĄCA z dnia 15 czerwca 2015 r.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni oraz sprawoz-
dania finansowego na dzień 31.05.2015 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółdzielni, oraz sprawozdania finanso-
wego na dzień 31.05.2015 r. 

11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty/podziale nadwyżki bilansowej Spółdzielni Socjalnej PRO-
SPERUJĄĆA.

12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółdzielni absolutorium z wykonania przez niech obowiązków.

13. Przedstawienie i zapoznanie z sprawozdaniem finansowym za rok ubiegły oraz okres bieżący 
Spółdzielni Socjalnej STABILNA, a w dalszej części dyskusja nad terminem przejęcia Spółdziel-
ni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie – Spółdzielnia Przejmowana.

14. Podjęcie uchwały o zapoznaniu z sprawozdaniem finansowym Spółdzielni Socjalnej STABILNA

15. Podjęcie uchwały o przejęciu Spółdzielni Socjalnej STABILNA z siedzibą w Rzeszowie z dniem 
31.05.2015 r.
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16. Podjęcie uchwały o przyjęciu Statutu Spółdzielnia Socjalnej PROSPERUJĄCA będącego podsta-
wą dalszej działalności Spółdzielni po połączeniu.

17. Dyskusja nad powołaniem nowego Zarządu po przejęciu Spółdzielni Przejmowanej.

18. Podjęcie uchwały o wyborze nowego Zarządu po połączeniu Spółdzielni Socjalnej STABILNA 
i Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA. 

Uwagi i wolne wnioski.§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

 ■ Spółdzielnia Przejmująca (SPJ):

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA2015 R.

W SPRAWIE PRZEJĘCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STABILNA Z SIEDZIBĄ 
W RZESZOWIE Z DNIEM 31.05.2015R.

§ 1

Zebrani w dniu 05.06.2015 roku postanowili o przejęciu Spółdzielni Socjalnej STABILNA z siedzibą 
w Rzeszowie z dniem 31.05.2015r. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz
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 ■ Spółdzielnia Przejmowana (SPW): 

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STABILNA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE PRZEJĘCIA PRZEZ SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA Z SIEDZIBĄ 
W RZESZOWIE Z DNIEM 31.05.2015R.

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015 roku postanowili o przejęciu Spółdzielni Socjalnej Stabilna przez 
Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA z siedzibą w Rzeszowie z dniem 31.05.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

UCHWAŁY O PRZYJĘCIU STATUTU

 ■ Spółdzielnia przejmująca:

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA JAK 
PODSTAWĘ DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI PO POŁĄCZENIU

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015r. roku postanowili o przyjęciu Statutu Spółdzielnia Socjalnej PRO-
SPERUJACA będącego podstawą dalszej działalności Spółdzielni po przejęciu Spółdzielni Socjalnej 
STABILNA. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................
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Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

 ■ Spółdzielnia przejmowana:

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STABILNA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA STATUTU SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA JAKO 
PODSTAWĘ DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI PO POŁĄCZENIU

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015r. roku postanowili o przyjęciu Statutu Spółdzielnia Socjalnej PRO-
SPERUJĄCA, który będzie podstawą dalszej działalności Spółdzielni po przejęciu przez Spółdzielnie 
Socjalną PROSPERUJĄCA. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz
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UCHWAŁY O SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

 ■ Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu:

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI 
SPÓŁDZIELNI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.05.2015R 

TJ. POŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015 roku postanowili zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności 
Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

 ■ Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu

UCHWAŁA NR …/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA

§ 1

Zebrani w dniu05 czerwca 2015r. roku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r.postanowili 
Członkowi Zarządu Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA na:

1. Prezesa Zarządu – Jan Nowak 

Udzielenie absolutorium z podejmowanych działań zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

głosów za  ......................  głosów przeciw  ....................

2. Członek Zarządu – Tomasz Kowalski

Udzielenie absolutorium z podejmowanych działań zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

głosów za  ......................  głosów przeciw  ....................
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3. Członek Zarządu – Katarzyna Wiśniewska

Udzielenie absolutorium z podejmowanych działań zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

głosów za  ......................  głosów przeciw  ....................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

 ■ Uchwała o podziale zysku/pokryciu straty

UCHWAŁA NR …/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE PODZIAŁU NADWYŻKI BILANSOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 
PROSPERUJĄCA.

§ 1

Zebrani w dniu 05czerwca 2015 roku postanowili o rozdysponowaniu środków nadwyżki bilansowej 
o wartości, …………………. PLN – w tym przeznaczenie na fundusz zasobowy w kwocie …………. PLN 
w szczególności na pokrycie straty powstałej z lat ubiegłych oraz ………………. PLN przeznacza na bu-
dżet będący wkładem własnym w planowane zadania publiczne spełniające przesłanki art. 10 ust. 
1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o Spółdzielniach Socjalnych w związku z art. 2 ust. 3 przyto-
czonej ustawy w zakresie działalności na rzecz środowiska lokalnego, a także działalności społecznie 
użytecznej w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz
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UCHWAŁA NR …/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE POKRYCIA STRATY SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PROSPERUJĄCA

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015r. roku postanowili o pokryciu straty Spółdzielnia Socjalna PROSPE-
RUJĄCA z funduszu udziałowego, a w części przekraczającej zgromadzone środki na funduszu udzia-
łowym pokrycie stracie z przyszłych zysków Spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

Uchwały odnoszące się do obowiązku sprawozdawczości finansowej na 
dzień łączenia podejmowane przez spółdzielnie przejmowaną (SPW).

 ■ Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu:

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STABILNA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 
31.05.2015 R.

§ 1

Zebrani w dniu 05.06.2015 roku postanowili zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spół-
dzielni oraz sprawozdanie finansowe na dzień połączenia Spółdzielni 31.05.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................
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Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

 ■ Uchwała o udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu

UCHWAŁA NR …/2015
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STABILNA
Z DNIA 05 CZERWCA2015 R.

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STABILNA

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015r. roku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 maja 2015 r.postanowili 
Członkowi Zarządu Spółdzielnia Socjalna STABILNA na:

1. Prezesa Zarządu – Jan Nowak 

Udzielenie absolutorium z podejmowanych działań zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

głosów za  ......................  głosów przeciw  ....................

2. Członek Zarządu – Tomasz Kowalski

Udzielenie absolutorium z podejmowanych działań zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

głosów za  ......................  głosów przeciw  ....................

3. Członek Zarządu – Katarzyna Wiśniewska

Udzielenie absolutorium z podejmowanych działań zatwierdzone w głosowaniu tajnym. 

głosów za  ......................  głosów przeciw  ....................

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz
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UCHWAŁA O WYBORZE NOWEGO ZARZĄDU  
PO POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

 ■ Uchwała spółdzielni przejmujące o wyborze nowego zarządu

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE WYBORU NOWEGO ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI 
SOCJALNEJ STABILNA I SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca 2015r. roku postanowili o wyborze nowego Zarządu po połączeniu Spół-
dzielni Socjalnych STABILNA i Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA po uzyskaniu wpisu do Krajowe-
go Rejestru Sądowego. 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

 ■ Uchwała spółdzielni przejmowanej o wyborze nowego zarządu

UCHWAŁA NR …/2015
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STABILNA
Z DNIA 05 CZERWCA 2015 R.

W SPRAWIE WYBORU NOWEGO ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI 
SOCJALNEJ STABILNA I SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA

§ 1

Zebrani w dniu 05 czerwca2015r. roku postanowili o wyborze nowego Zarządu po połączeniu Spół-
dzielni Socjalnych STABILNA i Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA po uzyskaniu wpisu do Krajowe-
go Rejestru Sądowego. 
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§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz

 ■ Uchwała nr.........../xxxxx

UCHWAŁA O WYBORZE KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zebrani na spotkaniu założycielskim Spółdzielni w dniu …………r. zgodnie z przyjętym trybem głoso-
wania wybrali Komisję Skrutacyjną. Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji:

ilość głosów

1. ………………………………………………………................. - ...............

2. ………………………………………………………................. - ...............

3. ………………………………………………………................. - ...............

Członkami Komisji zostali:

ilością głosów

1) przewodniczący  ………………………………………………………................. - ...............

2) sekretarz   ………………………………………………………................. - ...............

Za uchwałą głosowało:  ................................................

Przeciw uchwale głosowało :  ......................................

Wstrzymało się od głosu:  ............................................

 .......................................... ..........................................
 Przewodniczący Sekretarz
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WNIOSEK KRS-Z5 

 

 KRS-Z5 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Wniosek o zmianę danych podmiotu  
w rejestrze przedsiębiorców 

SPÓŁDZIELNIA 
(SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA) 

• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami. 
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 
• Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 
 Miejsce na notatki Sądu  Data wpływu (wypełnia Sąd) 

       

   

SĄD, DO KTÓREGO SKŁADANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE , WYDZIAŁ XII KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 
PODKARPACKIE 

3. Powiat 
 MIASTO RZESZÓW 

 4. Gmina 5. Miejscowość 
MIASTO RZESZÓW  MIASTO RZESZÓW 

Część A  
A.1 DANE SPÓŁDZIELNI, KTÓREJ DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS   0 0 0

 

0 1 1 1 1 1 1  
                               7. Oznaczenie formy prawnej 

1.Spółdzielnia 

 
2.Spółdzielnia – Spółdzielcza kasa oszczędnościowo- 

-kredytowa 
 

 
8. Nazwa 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA 

    1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  1 1 1 1 1 1 1 1 1  
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
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B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 
przypadkach pola te należy przekreślić. 

 

 12. Nazwa / firma lub  nazwa organu, lub nazwisko 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko  

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA 
 
 Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 15. Ulica  16. Nr domu 17. Nr lokalu 18. Miejscowość 

RZESZÓW  SPÓŁDZIELCZA 111  

 19. Kod pocztowy  
35-111 

20. Poczta 21. Kraj 
POLSKA  RZESZÓW 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 Nazwa / firma lub nazwisko  

 

 Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 22. Ulica  23. Nr domu 24. Nr lokalu 25. Miejscowość 
 

 26. Kod pocztowy  27. Poczta 28. Kraj 
 

Część C  
Wnoszę o dokonanie wpisu zgodnie z informacjami zamieszczonymi 

 we wniosku i na załącznikach: 
• Wszystkie informacje o podmiocie, które uległy zmianie, należy wpisać w odpowiednim polu, podając ich aktualną treść. 
• Jeśli któraś z informacji nie uległa zmianie, to pole przeznaczone na jej wpisanie należy przekreślić, a jeśli jest to pole, w którym 

występuje możliwość wyboru odpowiedzi, należy zaznaczyć odpowiedź „BEZ ZMIAN”. 

C.1 ZMIANA NAZWY SPÓŁDZIELNI  

 

29. Nowa nazwa 
 

C.2 ZMIANA INFORMACJI O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z INNYMI 
PODMIOTAMI NA PODSTAWIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ  
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 30. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi 
podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?  TAK  NIE  BEZ ZMIAN  

C.3 ZMIANA SIEDZIBY I/LUB ADRESU SPÓŁDZIELNI  
• W przypadku zmiany siedziby spółdzielni należy wypełnić pola oznaczone numerami od 34 do 42. 
• W przypadku zmiany adresu bez zmiany siedziby należy wypełnić pola oznaczone numerami od 38 do 42. 
• Jeśli spółdzielnia, której siedzibą jest Warszawa, zmieniła adres, a z tym związana jest również zmiana gminy, należy wówczas wypełnić 

pola oznaczone numerami od 34 do 42. 

 31. Województwo 32. Powiat 
  

 33. Gmina 34. Miejscowość 
  

 35. Ulica 36. Nr domu 37. Nr lokalu 
 

 38. Kod pocztowy 39. Poczta 

C.4 ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I/LUB ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

 40. Nowy adres strony internetowej 

 41. Nowy adres poczty elektronicznej 

C.5 ZMIANA STATUTU  
 42. Data zmiany statutu (dzień–miesiąc–rok) oraz numery zmienionych, dodanych, usuniętych paragrafów (innych jednostek   

redakcyjnych) 
 
W PRZYPADKU PRZYJĘCIA NOWEGO STATUTU ZA PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI POŁĄCZONYCH SPÓŁDZIELNI, 
WPISUJEMY TUTAJ DATĘ WRAZ z INFORMACJĄ O PRZYJĘCIU NOWEGO STATUTU.  

C.6 ZMIANA INFORMACJI O CZASIE, NA JAKI UTWORZONA JEST SPÓŁDZIELNIA  
 43. Spółdzielnia utworzona jest na czas: 

   1.  Oznaczony, jaki?    

   2.  Nieoznaczony    

   3.  Bez zmian 

C.7 ZMIANA INFORMACJI O DNIU KOŃCZĄCYM ROK OBROTOWY 
 47. Dzień kończący pierwszy po zmianie rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe (dzień–miesiąc–rok): 

___ ___–___ ___–___ ___ ___ ___ 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 
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1. W celu wpisania nowego oddziału lub wykreślenia oddziału, lub zmiany informacji o oddziale spółdzielni  należy wypełnić 
załącznik KRS-ZA „Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne”.  

2. W celu wpisania organu należy wypełnić załącznik „Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki” 
oznaczony  symbolem KRS-WK. W celu wykreślenia organu, zmiany jego składu lub zmiany danych osób wchodzących w jego 
skład, lub zmiany sposobu reprezentacji należy wypełnić załącznik „Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do 
reprezentowania spółki” oznaczony symbolem KRS-ZK. 

3. W celu wpisania pełnomocnika lub zmiany danych pełnomocnika, lub jego wykreślenia  należy wypełnić załącznik KRS-ZL 
„Zmiana –prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego”. 

4. W celu wpisania zmiany informacji o przedmiocie działalności spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-ZM „Zmiana – 
przedmiot działalności”. 

5. W celu wpisania wzmianki o złożonych sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach należy wypełnić załącznik KRS-ZN 
„Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”. 

6. W celu wpisania informacji o połączeniu lub podziale spółdzielni należy wypełnić załącznik KRS-ZS „Zmiana – połączenie / 
podział”.  

7. W celu wpisania informacji (jeśli wcześniej nie była zgłaszana) o posiadanym przez spółdzielnię numerze REGON lub o 
numerze NIP należy wypełnić załącznik KRS-ZY „Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP”. 

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  załączników 

1 KRS-ZA  Zmiana – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne 0 

2 KRS-WK Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki 0 

3 KRS-ZK  Zmiana – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki 0 

4 KRS-ZL  Zmiana – prokurenci, pełnomocnicy spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu 
badawczego 

0 

5 KRS-ZM  Zmiana – przedmiot działalności 0 

6 KRS-ZN  Sprawozdania finansowe i inne dokumenty  2 

7 KRS-ZS  Zmiana – połączenie / podział 1 

8 KRS-ZY  Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP 0 

9   

10   

D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

Lp. Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
Należy wstawić znak X 
w odpowiednim polu. 
papierowa elektroniczna 

1. 1 Statut SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PROSPERUJĄCA 1 X  

2. 2 Statut SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STABILNA 1 X  

3. 3 Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 
PROSPERUJĄCA 
   

1 X  

4. 4 
Lista obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15.06.2015 r. Spółdzielni Socjalnej 
PROSPERUJĄCA 

 
1 X  

5. 5 
Uchwała nr 1/2015Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA z dnia 
15.06.2015r. (UCHAWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO) 

 
1 X  

6. 6 
Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA z dnia 
15.06.2015r (UCHWAŁA O PODZIALE ZYSKU/STRATY). 

 
1 X  

7. 7 
Uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA  z dnia 
15.06.2015r. (UCHWAŁA O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU) 
 

1 X  

8. 8 Uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA  z dnia 
15.06.2015r (UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI) 1 X  

9. 9 Uchwała nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA  z dnia 
15.06.2015r (UCHWAŁA O PRZYJĘCIU STATUT) 1 X  

10. 1
0 

Uchwała nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej PROSPERUJĄCA  z dnia 
15.06.2015r (UCHWAŁ O WYBORZE ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU) 1 X  

11. 1
1 

BILANS z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R. 1 X  

12. 1
2 

RACHUNEK ZYSKÓW I STARAT z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R. 1 X  

13. 1
3 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 
PROSPERUJĄCA ZA OKRES DO 31.05.2015R. 1 X  

14. 1
4 

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ STABILNA 
z dnia 15.06.2015r. 
 
 

1 X  

15. 1
5 

Lista obecności z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.06.2015 r. Spółdzielni Socjalnej 
STABILNA 
 

1 X  

16. 1
6 

 Uchwała nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA z dnia 
15.06.2015r. (UCHWAŁA O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSWEGO) 1 X  
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17. 1
7 

Uchwała nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA z dnia 
15.06.2015r. (UCHWAŁA O PODZIALE ZYSKU/STRATY) 1 X  

18.  Uchwała nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA  z dnia 
15.06.2015r. (UCHWAŁA O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU) 1 X  

19.  Uchwała nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA z dnia 
15.06.2015r (UCHWAŁA O POŁĄCZENIU SPÓLDZIELNI PRZEZ PRZEJĘCIE) 1 X  

20.  Uchwała nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA z dnia 
15.06.2015r (UCHWALA O PRZYJĘCIU STATUTU) 1 

X  

21.  Uchwała nr 6/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Socjalnej STABILNA z dnia 
15.06.2015r (UCHWAŁA O WYBORZEZ ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU) 1 X  

22.  BILANS z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R. 1 X  

23.  RACHUNEK ZYSKÓW I STARAT z OKRES 01.01.2015R. - 31.05.2015R. 1 X  

24.  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ 
REVITAL ZA OKRES DO 31.05.2015R. 1 X  

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
 IMIĘ I NAZWISKO - CZYTELNE OSÓB 

PODPISUJĄCYCH ZDODNIEZ REPREZENTACJĄ 
SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATA 

PODPISY OSÓB ZGODNIE Z 
REPREZETNACJĄ 
SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ 
 

 

 
 
 
UWAGI 
W załącznikach wypisanych przez nas musza się znaleźć statuty obu spółdzielni, które będą 
podlegać badaniom, uchwały wymagane przez ustawodawcę dotyczące sprawozdań oraz 
łączenia spółdzielni. Oczywiście uchwały mogą być częścią dołączonego protokołu 
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni Członków lecz dla zobrazowania konieczności ich 
załączenia zostały wypisane jako oddzielne załączniki. Dołączone dokumenty księgowe 
posłużą do wpisu przez Sąd w miejscu informacji o złożonych sprawozdaniach finansowych 
w KRS Spółdzielni Przejmującej.  

Miejsce na naklejenie znaczków sądowych, potwierdzenie opłaty lub potwierdzenie przelewu 
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 KRS-ZN  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA 
 

 Jeśli składane sprawozdania finansowe i inne dokumenty obejmują wiele okresów sprawozdawczych, wzmianki o nich należy wpisać na kolejnych 
egzemplarzach załącznika „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.  

Część I  
I.1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 44. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

 
0 1 – 0 1 – 2 0 1 6  3 1 – 0 6 – 2 0 1 6 
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 

45. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) – wypełnia sąd 

  –   –     
          

 

I.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
 46. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

I.3 UCHWAŁA LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 47. Okres, za jaki złożono dokument 

0 1 – 0 1 – 2 0 1 6  3 1 – 0 5 – 2 0 1 6 
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

I.4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
(Obowiązek dotyczy wyłącznie podmiotów wymienionych w art.49 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości- Dz.U.z 2013r.,poz. 
 330, z późn. zm.) 

 48. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

I.5 INFORMACJA O BRAKU OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 49. Okres, jakiego brak obowiązku dotyczy 
 

50. Data złożenia oświadczenia o braku 
obowiązku 
    –   –        –   –     

                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

  –   –     
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Część II  
II.1 SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 51. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 

52. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) – wypełnia sąd 

  –   –     
          

 

II.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
 53. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

II.3 UCHWAŁA LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 54. Okres, za jaki złożono dokument 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

 

II.4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ 
 

 55. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

Część III  
PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 

  
 
 
IMIĘ I NAZWISKO PODPISY OSÓB ZGODNIE 
z REPREZETNACJĄ SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ 
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 KRS-ZN  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I INNE DOKUMENTY 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o wpis / zmianę danych  
w rejestrze przedsiębiorców  

   
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 
 Nazwa / firma / nazwisko i imię 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STABILNA 
 

 Jeśli składane sprawozdania finansowe i inne dokumenty obejmują wiele okresów sprawozdawczych, wzmianki o nich należy wpisać na kolejnych 
egzemplarzach załącznika „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty”.  

Część IV  
IV.1 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 56. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

 
0 1 – 0 1 – 2 0 1 6  3 1 – 0 6 – 2 0 1 6 
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 

57. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) – wypełnia sąd 

  –   –     
          

 

IV.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
 58. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

IV.3 UCHWAŁA LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 59. Okres, za jaki złożono dokument 

0 1 – 0 1 – 2 0 1 6  3 1 – 0 5 – 2 0 1 6 
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

IV.4 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
(Obowiązek dotyczy wyłącznie podmiotów wymienionych w art.49 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości- Dz.U.z 2013r.,poz. 
 330, z późn. zm.) 

 60. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

IV.5 INFORMACJA O BRAKU OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO 

 61. Okres, jakiego brak obowiązku dotyczy 
 

62. Data złożenia oświadczenia o braku 
obowiązku 
    –   –        –   –     

                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

  –   –     
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Część V  
V.1 SKONSOLIDOWANE ROCZNE SPRAWOZDANIE GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 63. Okres, za jaki złożono sprawozdanie 

 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu)  (Ostatni dzień okresu) 

64. Data złożenia sprawozdania  (dzień – 
miesiąc – rok) – wypełnia sąd 

  –   –     
          

 

V.2 OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA  
 65. Okres, za jaki złożono opinię 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

V.3 UCHWAŁA LUB POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO 
SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 66. Okres, za jaki złożono dokument 

  –   –        –   –     
                     

 (Pierwszy dzień okresu) (Ostatni dzień okresu) 

Część VI  
PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 

  
IMIĘ I NAZWISKO PODPISY OSÓB ZGODNIE Z REPREZETNACJĄ SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ 
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 KRS-ZS ZMIANA - POŁĄCZENIE, PODZIAŁ, PRZEKSZTAŁCENIE1 
CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Załącznik do wniosku o zmianę danych  
w  Krajowym Rejestrze Sądowym 

  
DANE PODMIOTU (zgodne z podanymi we wniosku) 

 Nazwa / Firma 

SPOŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA 
Jeśli podmiotów, o których informacje powinny być wpisane w części II lub III załącznika jest więcej niż 2, wówczas należy informacje o pozostałych 
podmiotach wpisać na kolejnych egzemplarzach załącznika KRS-ZS. Na kolejnych egzemplarzach załącznika należy przekreślić część I. 

 
OKREŚLENIE RODZAJU WPISU      

 Wpis informacji o: 

   1.  Połączenia   2.  Podziału  3.  Przekształcenia 

 Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia 
 

Połączenie spółdzielnie nastąpiło przez przejęcie - zgodnie z przepisami prawa 
spółdzielczego. Spółdzielnia przejmująca: Spółdzielnia Socjalna PROSPERUJĄCA. 
Spółdzielnia przejmowana: Spółdzielnia Socjalna STABILNA 

 
DANE PODMIOTÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU POŁĄCZENIA, PODZIAŁU LUB PRZEKSZTAŁCENIA 
ALBO DANE PODMIOTÓW PRZEJMUJĄCYCH PODMIOT REJESTROWY 

(Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane należy przekreślić.) 

DANE PODMIOTU      

 1. Nazwa / firma podmiotu 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA (TUTAJ PODAJEMY NOWĄ NAZWĘ JEŚLI PODJĘTE ZOSTAŁY UCHWAŁY 
BĄDŹ NOWO PRZYJĄTY STATUT ZAWIERA NOWĄ NAZWĘ) 

 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić pola oznaczone numerami od 3 do 6.)  TAK  NIE 

 2. Numer KRS 
 

            0 0 0 0 1 1 1 1 1 1  
                               Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 

DANE SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ 
Numer w rejestrze 

 Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 Numer  identyfikacyjny REGON    1 1 1 1 1 1 1 1 1  
                              

DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

                                                           
1 Załącznik nie dotyczy spółek. handlowych 
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 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić pola oznaczone numerami od 3 do 6.)  TAK  NIE 

 2.   Numer KRS                        
                               3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze 

 5.   Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON              
                               

DANE PODMIOTÓW, KTÓRYCH MAJĄTEK JEST PRZEJMOWANY W WYNIKU POŁĄCZENIA LUB 
PODZIAŁU 

(Wszystkie pola, w których nie będą wpisane dane należy przekreślić.) 

DANE PODMIOTU  

 1. Nazwa / firma podmiotu 

SPÓLDZIELNIA SOCJALNA STABILNA 

 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić pola oznaczone numerami od 3 do 6.)  TAK  NIE 

 2.   Numer KRS             0 0 0 0 2 2 2 2 2 2  
                               3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 

DANE SPÓŁDZIELNI PRZEJMOWANEJ  
4.   Numer w rejestrze 

 5.   Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON    2 2 2 2 2 2 2 2 2  
                              

DANE PODMIOTU  

 1.   Nazwa / firma podmiotu 

 Czy podmiot jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym? 
(W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” należy wypełnić pola oznaczone numerami 2 i 6. 
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” należy wypełnić pola oznaczone numerami od 3 do 6.)  TAK  NIE 

 2.   Numer KRS                        
                               3.   Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 4.   Numer w rejestrze 

 5.   Nazwa sądu prowadzącego rejestr 

 6.   Numer  identyfikacyjny REGON              
                               

PODPISY OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK 
 IMIĘ I NAZWISKO PODPISY OSÓB ZGODNIE 

Z REPREZETNACJĄ SPÓŁDZIELNI PRZEJMUJĄCEJ 
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WNIOSEK KRS-X2 
 
 

 KRS-X2 
Sygnatura  akt (wypełnia sąd) 

CORS

Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych  
Krajowy Rejestr 

Sądowy 

 Wniosek o wykreślenie podmiotu  
 z Krajowego Rejestru Sądowego 

  
• Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi drukowanymi literami. 
• Wnioskodawca wypełnia pola jasne. 
• We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.  
• Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić. 
• Wniosek składa się do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy. 

Wniosek można złożyć w biurze podawczym właściwego sądu lub nadać w urzędzie pocztowym na adres sądu. 
• Wniosek złożony z naruszeniem przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  lub nieprawidłowo wypełniony podlega 

zwróceniu, bez wzywania o uzupełnienie braków. 

 Wzmianka o nieprawomocności   
(art. 20 ust. 2 ustawy o KRS) 

Podpis sędziego Data wpływu (wypełnia sąd) 

  TAK  NIE   

 Miejsce na notatki sądu  

SĄD, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK 
 1. Nazwa sądu 

 

Sąd Rejonowy  RZESZOWIE, WYDZIAŁ XII KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 

SIEDZIBA PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 2. Województwo 

PODKARPACKIE 

3. Powiat 
 MIASTO RZESZÓW 
 4. Gmina 5. Miejscowość 

RZESZÓW  MIASTO RZESZÓW 
Część A  
A.1 DANE PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY WPIS 

 6. Numer  KRS    0 0 0 0 2 2 2 2 2 2  
                               7. Oznaczenie formy prawnej 

 (Należy wpisać właściwą formę prawną podmiotu ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA 

 

 

8. Nazwa / firma podmiotu 
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA STABILNA 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2  
                         9. Numer identyfikacji podatkowej NIP  10. Numer  identyfikacyjny REGON 

Część B  
B.1 DANE WNIOSKODAWCY 
 11. Wnioskodawca: 
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   1.  Podmiot, którego dotyczy wpis  2.  Inny wnioskodawca 

 
 Pola o numerach 12 i 13 należy wypełnić tylko wówczas, gdy w polu o numerze 11 zaznaczono „Inny wnioskodawca”. W pozostałych 

przypadkach pola te należy przekreślić. 

 12. Nazwa / firma lub nazwa organu lub nazwisko 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA 

 13. Imię 

B.2 DANE ADRESATA KORESPONDENCJI 
 B.2.1 Oznaczenie adresata korespondencji 
 14. Nazwa / firma lub nazwa organu, lub nazwisko 

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROSPERUJĄCA 

 15. Imię 

 B.2.2 Adres do korespondencji 
 16. Ulica  17. Nr 

 
18. Nr 

 
19. Miejscowość 

 SPÓŁDZIELCZA 111  RZESZÓW 

 20. Kod 
  

21. Poczta 22. Kraj 
 35-111 RZESZÓW POLSKA 

B.3 DANE PEŁNOMOCNIKA PROCESOWEGO 
 B.3.1 Oznaczenie pełnomocnika  
 23. Nazwa / firma lub nazwisko 

 24. Imię 

 B.3.2 Adres pełnomocnika  
 25. Ulica  26. Nr 

domu 
27. Nr 
lokalu 

28. Miejscowość 
 

 29. Kod 
pocztowy  

30. Poczta 31. Kraj 
 

Część C  

Wnoszę o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego: 

C.1 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI  
 32. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący 

otwarcia likwidacji 
33. Data dokonania wpisudotycząca otwarcia likwidacji 
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                       34. Data zakończenia likwidacji (dzień – miesiąc – rok) oraz informacja o sposobie zakończenia likwidacji 
     

- 
  

- 
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C.2 WYKREŚLENIE W WYNIKU PODZIAŁU / POŁĄCZENIA  
 35. Wykreślenie w  wyniku połączenia lub podziału  

(Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK”, należy wypełnić załącznik „Zmiana – podział / połączenie”.)  TAK  NIE 

C.3 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 
(Nie dotyczy publicznego zakładu opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego.) 

 36. Numer  wpisu w rejestrze dotyczący 
ogłoszenia upadłości 

37. Data dokonania wpisudotycząca ogłoszenia upadłości 
(dzień – miesiąc – rok) 

         -       -                   

                                                                                       38. Data zakończenia postępowania upadłościowego 
(dzień – miesiąc – rok) 

   
- 

  
- 

      

                            

 

39. Sposób zakończenia 
 

C.4 WYKREŚLENIE W WYNIKU DECYZJI O WYKREŚLENIU  
(Dotyczy wyłącznie publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz kolumny transportu sanitarnego.) 

 

40. Nazwa organu wydającego decyzję o wykreśleniu 
 

 41. Numer decyzji o wykreśleniu 42. Data decyzji (dzień – miesiąc – rok) 
     

- 
  

- 
      

                            
C.5 WYKREŚLENIE W WYNIKU ROZWIĄZANIA / UNIEWAŻNIENIA  
 43. Wpis dotyczy: 
   1.  Rozwiązania  2.  Unieważnienia 

 44. Przyczyna rozwiązania / unieważnienia, czyli: 
– informacja o uchwale, data podjęcia uchwały oraz numer uchwały lub 
– nazwa sądu prowadzącego postępowanie, data wydania prawomocnego orzeczenia oraz sygnatura akt, lub 
– jeśli uchwała jest w postaci aktu notarialnego – oznaczenie notariusza i kancelarii notarialnej, data sporządzenia aktu oraz 
numer repertorium, lub 
– nazwa organu wydającego decyzję, data wydania decyzji oraz jej numer. 

     -   -       
                dzień         miesiąc                 rok 
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C.6 WYKREŚLENIE W WYNIKU ZMIANY SIEDZIBY  
(Dotyczy wyłącznie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz spółki europejskiej.)  

 45. Kraj, do którego przeniesiono siedzibę 

 46. Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany 47. Numer w rejestrze 

 48. Nazwa organu prowadzącego rejestr 

Część D  
D.1 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH: 

Jeśli wykreślenie podmiotu następuje w wyniku podziału lub połączenia, należy wypełnić załącznik: 
- KRS-ZH „Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy spółki lub  
- KRS-ZS „Zmiana – połączenie, podział” w przypadku, gdy wykreślenie dotyczy innego podmiotu.  

D.1.1 Lista załączonych formularzy uzupełniających 

Lp. Nazwa załącznika Liczba  
załączników 

1  KRS-ZH  Zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki  
2  KRS-ZS  Zmiana – połączenie, podział 1 
3    
4    

 
D.1.2 Lista załączonych dokumentów 

 Nazwa załączonego dokumentu Liczba 
egzemplarzy 

Określenie formy dokumentu: 
(Należy wstawić znak X w odpowiednim 
polu) 
papierowa elektroniczna 

1.  POSTANOWIENIE SĄDU z DNIA…….. DOT. SPRAWY SYGN. …………. 
(SYGNATURA SPRAWY POŁĄCZENIA SPÓŁDZIELNI) 1 X  

2.      

3.      

4.      

5.      

 

D.2 OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSEK 
 Imię i nazwisko Data Podpis 
 CZYTELENE IMIĘ I NAZWISKO AKTUALNE 

Z REPREZENTACJĄ SPÓŁDZIELNIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA PODPISY IMIĘ I NAZWISKO 
OSÓB ZGODNIE Z AKTUALNĄ 
REPREZETNACJĄ SPÓŁDZIELNI  
 

 
UWAGA – Załącznikiem w KRS-X2 jest wniosek KRS – ZS wypełniany tak jak do 
formularz KRS Z5. 
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WYKAZ SKRÓTÓW:

 ■ KRS – Krajowy Rejestr Sądowy

 ■ Pr.Spół. – Ustawa Prawo Spółdzielcze

 ■ SS – Spółdzielnia Socjalna

 ■ SPJ – Spółdzielnia Socjalna Przejmująca

 ■ SPW – Spółdzielnia Socjalna Przejmowana

 ■ NWZ – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
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MARIUSZ TYWONIUK

Prezes Zarządu Kancelarii Prawnej GM Consulting, jednocześnie Prezes Zarządu Spółdzielni Socjal-
nej REVITAL i Fundacji Polskie Centrum Prawa IUSTUS. Prokurent w Grupie doradztwa prawno – eko-
nomicznego Optimum Consulting Group Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS 
w Warszawie, Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydziału Zarządzania Poli-
techniki Rzeszowskiej, Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 
oraz Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Pierwsze doświadcze-
nia nabyte w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie. Następnie od 1998 roku zajmuje się do-
radztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego, realizując przekształcenia podmiotów prawa 
handlowego, procesów naprawczych, restrukturyzacyjnych oraz przygotowania i sprzedaży spółek 
handlowych, a także windykacji należności. Z ekonomią społeczną związany od 2012 pełni funkcje 
doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej doradca OWES i Lustrator spółdzielczości. Od 
2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 
Socjalnych. Autor publikacji związanych z problematyką prawną podmiotów ekonomii społecznej, 
prawem obrotu gospodarczego i windykacją należności

PAWEŁ WILK

Prawnik specjalizujący się w prawie obrotu gospodarczego Kancelarii Prawnej GM Consulting. Ukoń-
czył studia jednolite na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie uzyskał 
tytuł magistra prawa, dodatkowo w 2015 roku uzyskał tytuł magistra z zakresu finansów i rachun-
kowości na Wydział Finansów  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie a także tytuł licencjata na 
Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, uzyskał tytuł. Swoją praktykę rozpoczął w Sądzie 
Rejonowym w Mielcu – VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Kolbuszowej, następnie praktyko-
wał w Kancelarii Adwokackiej. Od 2014 roku praktykuje w Kancelarii Prawnej GM Consulting zajmu-
jąc się obsługą prawną firm, spółdzielni socjalnych oraz obsługą prawną inwestorów zagranicznych 
otwierających i rozwijających  firmy w Polsce.
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