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Spóádzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej
Cooperative forms of economic activity in Poland and in other
countries of the European Union
Gáównym celem opracowania jest uĞwiadomienie potrzeby identyfikacji róĪnych
spóádzielczych form gospodarowania w Ğwiecie, a zwáaszcza w Polsce i w innych krajach Unii
Europejskiej, ukazując jednoczeĞnie dylematy i antynomie spóádzielczej metody gospodarowania.
Wydaje siĊ, Īe refleksja teoriopoznawcza i metodologiczna w tym zakresie przyczyni siĊ do
prowadzenia pogáĊbionych studiów, analiz oraz badaĔ empirycznych nad naturą i specyfiką
spóádzielczej metody gospodarowania. SpóádzielczoĞü we wspóáczesnym Ğwiecie coraz czĊĞciej
bĊdzie siĊ odnajdywaü w ramach ekonomii spoáecznej.

WstĊp
SpóádzielczoĞü, jako swoisty, specyficzny, jakoĞciowo róĪny i odrĊbny system
spoáeczno – gospodarczy powstaáa ponad 160 lat temu w warunkach gospodarki
rynkowej. Z istoty swej jest ona apolityczną, akapitaáową, ponadustrojową,
ponadkontynentalną i ponadklasową formą ruchu spoáeczno – gospodarczego.
W niniejszym opracowaniu podjĊto próbĊ identyfikacji róĪnych spóádzielczych
form gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej wraz
z nakreĞleniem kierunków ich ewolucji i zmian, ukazując jednoczeĞnie dylematy
i antynomie spóádzielczej metody gospodarowania we wspóáczesnym Ğwiecie1.
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego i metoda
gospodarowania
Pierwszym trwaáym doĞwiadczeniem w organizowaniu spóádzielni, stanowiącym
wzorzec dla ruchu spóádzielczego w skali krajowej i miĊdzynarodowej, byáo zaáoĪenie w
1844 r. spóádzielni spoĪywców w Rochdale w Anglii. Grupa 28 tkaczy z Rochdale w
póánocnej Anglii, zdesperowanych zawyĪonymi cenami i záą jakoĞcią towarów
sprzedawanych przez miejscowych kupców zaáoĪyáa spóádzielniĊ spoĪywców pod nazwą
„Rochdelskie Stowarzyszenie Sprawiedliwych Pionierów”.
Spóádzielcza metoda gospodarowania jest waĪnym ogniwem w gospodarkach
wspóáczesnego Ğwiata, w tym takĪe na Jednolitym Europejskim Rynku, jak

1

W opracowaniu wykorzystano przemyĞlenia i wybrane fragmenty zawarte w ksiąĪce autora
pt. SpóádzielczoĞü wiejska, Centrum Informacji MenedĪera, Warszawa 1999.
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i w wielofunkcyjnym rozwoju wsi, jej infrastruktury technicznej i spoáecznej,
w krzewieniu róĪnych form postĊpu:
x gospodarczego,
x biologicznego,
x organizacyjno – technicznego,
x spoáecznego.
Celem podstawowym spóádzielczoĞci byáo i jest organizowanie efektywnego
i racjonalnego gospodarowania przede wszystkim po to, aby na podstawie uzyskanych
wyników zaspokajaü ekonomiczne i spoáeczno – kulturalne potrzeby i aspiracje
czáonków spóádzielni, ich rodzin oraz lokalnej spoáecznoĞci. Cel ten spóádzielczoĞü
realizuje na miarĊ moĪliwoĞci, jakie stwarza ustrój spoáeczno – gospodarczy, w którym
dziaáa.
Konstruktywnym elementem spóádzielczoĞci, istotnym w spoáecznoĞciach
lokalnych, jest idea wspóádziaáania, solidaryzmu grupowego oraz ksztaátujących siĊ
wiĊzi czáonkowskich i postaw samorządowych potĊgujących racjonalne
gospodarowanie2.
Istota spóádzielczej metody gospodarowania wyraĪa siĊ najpeániej
w jednoczesnej dbaáoĞci o efektywnoĞü spoáeczną i efektywnoĞü ekonomiczną
we wszystkich moĪliwych spóádzielczych formach gospodarowania3.
EfektywnoĞü ekonomiczna, jako relacja efektów do uĪytych Ğrodków, jest tylko
jednym ze sposobów oceny funkcjonowania podmiotów spóádzielczych. Drugim
istotnym i waĪnym elementem oceny jest ich efektywnoĞü spoáeczna.
EfektywnoĞü spoáeczna jest wynikiem okreĞlonej polityki socjalnej samorządów
w konkretnych spóádzielniach, stosowanych preferencji, sposobów dysponowania
funduszem
socjalnym.
Jest
wyrazem
dąĪeĔ
w
realizacji
równoĞci
i sprawiedliwoĞci spoáecznej oraz spoáecznie poĪądanych postaw, wzorów, norm i zasad
postĊpowania. EfektywnoĞü spoáeczna przyczynia siĊ do pogáĊbiania zróĪnicowania lub
do jego eliminacji, zmierzając do ksztaátowania siĊ prawidáowych stosunków
miĊdzyludzkich, twórczo wpáywających na przebieg prowadzonej dziaáalnoĞci przez
dane podmioty spóádzielcze.
Spóádzielnia jest jednoczeĞnie przedsiĊbiorstwem i zrzeszeniem osób, tworząc
niepowtarzalny, odrĊbny system spoáeczno – ekonomiczny.
Istotą systemu spoáeczno – ekonomicznego spóádzielni jest to, iĪ w jednym
tworze organizacyjnym wystĊpuje:
x organizacja gospodarcza o cechach przedsiĊbiorstwa, wymagająca stosowania
zasad rachunku ekonomicznego oraz
x zrzeszenie spoáeczne (grupa spoáeczna) z ideą wspóádziaáania, samorządnoĞci
i samodzielnoĞci.

2

Por. m.in. M. G. BrodziĔski, Spóádzielnie – czáonkowie – samorządy. Z problematyki wiĊzi oraz rozwoju
spóádzielczoĞci wiejskiej, Zakáad Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2007.
3
Zob. na ten temat E. Pudeákiewicz, Samorząd a efektywnoĞü ekonomiczna i spoáeczna w RSP, „Studia
i Monografie” 1990, nr 50.
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Podstawowymi elementami spóádzielni jako grupy spoáecznej są:
x czáonkowie, ich cechy, postawy, wartoĞci, zasady, reguáy postĊpowania
okreĞlające identycznoĞü grupy i ciągáoĞü jej trwania,
x zadania grupy i funkcje jej czáonków, Ğrodki sáuĪące realizacji zadaĔ,
x elementy utrzymujące spójnoĞü wewnĊtrzną grupy, tzn. spóádzielcze
instytucje samorządowe (walne zgromadzenie, zarząd, rada nadzorcza), system kontroli
spoáecznej,
x Ğrodki i instytucje regulujące wzajemne oddziaáywania i stosunki z czáonkami
innych spóádzielni,
x elementy materialne, symbole i wartoĞci stanowiące materialną podstawĊ
trwania i integracji grupy.
Spóádzielnia jako grupa spoáeczna jest systemem wzglĊdnie zamkniĊtym.
Samorząd spóádzielczy jest na ogóá traktowany jako waĪny instrument
zarządzania, stanowiący o atrakcyjnoĞci spóádzielczej metody gospodarowania.
Efektywne i skuteczne zarządzanie w spóádzielniach jest wówczas moĪliwe, gdy
mamy wzglĊdnie czytelny ich system spoáeczno – ekonomiczny. Czytelny, tzn., Īe:
x wszystkie jego elementy są okreĞlone, wiadomo, jaki jest zakres obowiązków
i przywilejów na poszczególnych stopniach drabiny zawodowej przypisanych do
okreĞlonych pozycji i ról,
x wiadomo, na co moĪna liczyü w takim systemie spoáeczno – ekonomicznym,
x wiadomo, jakie dziaáania i decyzje mają szanse powodzenia, jakie natomiast
są skazane na niepowodzenie z powodu utartych sposobów myĞlenia, przyzwyczajeĔ,
nawyków, sympatii i antypatii, uksztaátowanych wiĊzi wspóáĪycia miĊdzyludzkiego,
x znany jest na ogóá arsenaá Ğrodków, symboli, czynników wiĊzi
integracyjnych, identyfikacji decydujących o jego odrĊbnoĞci,
x wszystkim czáonkom i pracownikom powszechnie jest znany cel istnienia
danego przedsiĊbiorstwa spóádzielczego, jego podstawowe funkcje, ku czemu ma ono
zmierzaü i od kogo ma zaleĪeü powodzenie podstawowych zadaĔ produkcyjnych.
Są trzy páaszczyzny weryfikacji samorządu i samorządnoĞci jako podstawowych
instrumentów zarządzania:
x formalno – prawno – organizacyjna, a wiĊc zgodnoĞü dziaáania instytucji
samorządu z prawem spóádzielczym, statutami i regulaminami wewnĊtrznymi
spóádzielni,
x bezpoĞredniego uczestnictwa czáonków spóádzielni w zarządzaniu poprzez ich
wpáyw na formowanie planów spoáeczno – gospodarczych, marketingowych,
finansowych, socjalno – kulturalnych, regulaminów wewnĊtrznych oraz wszelkiego
rodzaju uchwaá okreĞlających strategiĊ rozwoju spóádzielni,
x postaw i zachowaĔ w procesach produkcyjnych oraz uksztaátowanych
stosunków miĊdzyludzkich.
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W ideaá spóádzielczej metody gospodarowania musi byü wspóáczeĞnie
wkomponowany takĪe system zarządzania menedĪerskiego oraz system zarządzania
marketingowego4, ale wedle okreĞlonych zasad, ideaáów i reguá spóádzielczych.
Czáonkowie spóádzielni, bĊdąc wáaĞcicielami majątku spóádzielni, mają prawo
bezpoĞrednio i poprzez wybrane organy (walne zgromadzenie, zebranie przedstawicieli,
zarząd, radĊ nadzorczą, komisjĊ rewizyjną) zarządzaü i sprawowaü demokratyczną
kontrolĊ nad jej dziaáalnoĞcią.
Zarządzanie spóádzielnią5 odbywa siĊ z zachowaniem nastĊpujących reguá:
x prawa czáonków są równe (kaĪdy czáonek spóádzielni ma jeden gáos),
x czáonek ma prawo do udziaáu w podejmowaniu decyzji wywierających wpáyw
na dziaáalnoĞü spóádzielni,
x organy zarządzające są wybierane oraz odpowiedzialne przed czáonkami,
x dziaáalnoĞü organów spóádzielni podlega demokratycznej kontroli.
Ustawa Prawo Spóádzielcze stwarza moĪliwoĞci funkcjonowania w spóádzielni
zarządu jednoosobowego, jak równieĪ wchodzenie w skáad tego organu osób nie
bĊdących czáonkami spóádzielni6. W zdecydowanej wiĊkszoĞci spóádzielni funkcjonują
jednakĪe zarządy wieloosobowe (trzy- i piĊcioosobowe), wybierane spoĞród czáonków
spóádzielni.
KoniecznoĞü wprowadzenia w spóádzielniach systemu zarządzania
menedĪerskiego jest wywoáana mechanizmami rynkowymi.
Funkcje kierownicze wykonuje w tym przypadku w imieniu i na zlecenie
czáonków spóádzielni menedĪer, który za swą dziaáalnoĞü odpowiada przed walnym
zgromadzeniem. Ten system zarządzania gwarantuje wiĊkszy profesjonalizm
podejmowanych decyzji, ich efektywnoĞü i skutecznoĞü, lecz jednoczeĞnie ogranicza
moĪliwoĞci decyzyjne czáonków w zakresie dziaáalnoĞci bieĪącej.
Podstawowym wymogiem funkcjonowania menedĪera w spóádzielni jest
akceptacja przez niego zasad, wartoĞci, ideaáów i celów spóádzielczoĞci.
Kierując przedsiĊbiorstwem spóádzielczym menedĪer nie moĪe swoim
postĊpowaniem przyczyniaü siĊ do degradacji samorządu spóádzielczego. Czáonkowie
spóádzielni w systemie menedĪerskim pozostają nadal nie tylko wáaĞcicielami majątku
spóádzielni, ale i jej zarządcami, m.in. przez kontrolĊ pracy menedĪera.
Weryfikacja pracy menedĪera przez rynek oznacza przede wszystkim:
x uzyskiwanie takich dochodów, które pozwolą na rozwój, przy zapewnieniu
satysfakcjonujących korzyĞci materialnych i niematerialnych dla czáonków,
x unowoczeĞnienie organizacji przedsiĊbiorstwa i realizacjĊ postĊpu
technicznego i technologicznego,
4

Na temat systemu zarządzania marketingowego zob. m.in. odpowiednie rozdziaáy w pracach Ph. Kotlera oraz
M. Adamowicz (red.), EfektywnoĞü zarządzania marketingowego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2005.
5
Szerzej na ten temat zob. m.in.: S. Dyka, P. Grzegorzewski, Zarządzanie spóádzielnią, Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2000;
K. Wierzbicki, Zarządzanie spóádzielnią w warunkach gospodarki rynkowej. Poradnik dla kadry kierowniczej,
Krajowy Związek Rewizyjny Spóádzielni „SCh”, Warszawa 1997.
6
Zob. art. 49 § 1 (rozdziaá 3 Zarząd) Ustawy z dnia 16 wrzeĞnia 1982 r. Prawo Spóádzielcze (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848; zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001; z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, Nr 233,
poz. 1993; z 2006 r. Nr 94, poz. 651).
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x rozszerzenie zakresu dziaáalnoĞci gospodarczej,
x uzyskanie pozytywnego „image” spóádzielni zarówno na rynku jak i wĞród
czáonków,
x uzyskanie co najmniej równorzĊdnej pozycji wĞród konkurencji branĪowej
i kapitaáowej.
SpóádzielczoĞü polska i w innych krajach Unii Europejskiej nie moĪe
w warunkach gospodarki rynkowej prowadziü racjonalnej i efektywnej dziaáalnoĞci bez
marketingu. Zapotrzebowanie na wiedzĊ o marketingu obserwuje siĊ coraz czĊĞciej
wĞród kadr kierowniczych spóádzielni.
Marketing jest definiowany w róĪny sposób. AmerykaĔski profesor Philip Kotler
– jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu – przyjmuje nastĊpującą
definicjĊ: „marketing jest procesem spoáecznym i zarządczym, dziĊki któremu konkretne
osoby i grupy otrzymują to, czego potrzebują i pragną osiągnąü poprzez tworzenie,
oferowanie i wymianĊ posiadających wartoĞü produktów”7.
WiĊksza konkurencyjnoĞü spóádzielni moĪliwa jest poprzez wykorzystanie zasad,
narzĊdzi i instrumentów marketingu, formuáowanie strategii, pomocnych
w zwiĊkszaniu efektywnoĞci na róĪnych rynkach.
Istotą marketingu jest zaspokajanie potrzeb klientów, konsumentów.
We wspóáczesnych warunkach konkurencyjnej gospodarki w Polsce i w innych
krajach Unii Europejskiej marketing traktowany jest jako forma zarządzania
spóádzielnią. Peáni on rolĊ integrującą pozostaáe funkcje przedsiĊbiorstwa
spóádzielczego, którego celem jest uzyskanie satysfakcji klienta oraz otwartoĞci na jego
sugestie, albowiem klient decyduje o istnieniu przedsiĊbiorstwa spóádzielczego.
Zdecydowana wiĊkszoĞü polskich spóádzielni znajduje siĊ w początkowej fazie
zarządzania marketingowego. Tylko nieliczne z nich (np. Spóádzielnia Mleczarska
„Kotlin”) stosują w praktyce system zarządzania marketingowego.
Istnienie warunków makroekonomicznych, wáaĞciwych dla dojrzaáej gospodarki
rynkowej, nie kreuje automatycznie reguá i zasad postĊpowania marketingowego. O tym
decydują przede wszystkim same firmy. Charakterystyczne dla spóádzielni
zorientowanych marketingowo są nastĊpujące dziaáania:
x Prowadzenie badaĔ marketingowych zgodnie z uznaną zasadą, Īe nie ma
marketingu bez badaĔ rynku, które stanowią podstawĊ decyzji produkcyjnych i
handlowych.
x OkreĞlenie, na podstawie badania rynku, segmentu rynku, do którego
spóádzielnia ma zamiar adresowaü swoje produkty lub usáugi.
x Staáe komunikowanie siĊ z otoczeniem, np. poprzez badania rynku
i stosowanie róĪnych technik promocji. Systematycznie gromadzone informacje
marketingowe stanowią podstawĊ wszelkich decyzji.
x Podstawą ekspansji na konkurencyjnych rynkach jest okreĞlenie
dáugofalowych celów firmy, która wciela je w Īycie, prowadząc róĪne strategie
marketingowe.

7
Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdraĪanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa
1994, s. 6.
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x Uznanie standardów obowiązujących na rynkach Unii Europejskiej,
a dotyczących np.: jakoĞci produktów, wzornictwa opakowaĔ, systemów
informacyjnych, logistyki, sporządzania biznesplanów itp.
x Staáego doksztaácania menedĪerów w zakresie zarządzania marketingowego,
strategii marketingowych, jĊzyków obcych.
x Przestrzeganie etyki zawodowej, nieograniczenie na rynku praw innych
podmiotów gospodarczych, dąĪenie do zysku w granicach prawa, przestrzeganie
obowiązujących w spoáeczeĔstwie reguá gry.
Kryteria te pozwalają stwierdziü czy daną spóádzielniĊ moĪna zaliczyü do grona
zorientowanych marketingowo, czy teĪ nie.
Istota marketingu nie jest áatwa do okreĞlenia, o czym Ğwiadczy róĪnorodnoĞü
sposobów jego definiowania. Wynika to stąd, Īe marketing nie jest spójną dziedziną
nauki, jak fizyka, chemia, geografia czy biologia, lecz zapoĪycza obficie koncepcje,
metody i techniki badawcze z ekonomii, prawa, matematyki, statystyki, psychologii,
socjologii, etyki, organizacji i zarządzania i innych dziedzin.
Zarządzanie marketingowe wymaga integrowania organów samorządu
spóádzielczego oraz caáej zaáogi (wszystkich czáonków i pracowników) wokóá klienta.
Powoáanie dziaáu marketingu i zatrudnianie nawet najlepszych specjalistów niewiele
zmieni, jeĞli spóádzielnia jako caáoĞü nie bĊdzie zorientowana marketingowo.
Budowanie dobrego wizerunku firmy to nie tylko dobry produkt, dziaá
marketingu, ale takĪe informacje przenoszone do otoczenia przez czáonków
i pracowników. KaĪdy kontakt z klientem jest waĪny dla budowania pozytywnego
wizerunku firmy. Z tego teĪ wzglĊdu niezmiernie istotne jest przekazywanie na zewnątrz
pozytywnych informacji o firmie.
W marketingowym zarządzaniu firmą spóádzielczą istotne znaczenie ma
innowacyjnoĞü i kreatywnoĞü. SzybkoĞü wprowadzania zmian powoduje, Īe aby odnieĞü
sukces konieczne jest ciągáe podnoszenie kwalifikacji. Caáa zaáoga powinna respektowaü
zasadĊ rerum novarum cupidus (chciwy nowych rzeczy). Czáonkom i pracownikom
naleĪy zapewniü duĪą swobodĊ twórczą, aby zachĊciü ich do wszelkiej inicjatywy oraz
generowania nowych pomysáów. Tylko dobre pomysáy i wdroĪenie innowacji mogą
zapewniü przewagĊ konkurencyjną na rynku.
Powodzenie zarządzania marketingowego zaleĪy od:
x przyzwyczajenia przez kierownictwo i wiĊkszoĞü personelu do
marketingowego sposobu myĞlenia,
x wáaĞciwego rozumienia funkcji i czynnoĞci marketingowych w strukturze
organizacyjnej spóádzielni,
x opanowania umiejĊtnoĞci posáugiwania siĊ narzĊdziami marketingu,
x zainteresowania wszystkich komórek organizacyjnych celami i strategią
firmy,
x stopnia decentralizacji systemu zarządzania.
WdraĪanie zarządzania marketingowego w spóádzielni moĪe napotkaü pewne
bariery, które spowalniają ten proces. Do najwaĪniejszych przyczyn powolnego
wdraĪania zarządzania marketingowego naleĪą:
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x niedostateczna podaĪ specjalistów posiadających umiejĊtnoĞci posáugiwania
siĊ narzĊdziami i reguáami marketingu,
x niedostateczny poziom wiedzy marketingowej wĞród kadry kierowniczej,
x istniejąca niechĊü do dyscypliny realizacji planu marketingowego,
x nadmierna wiara w cudowne wáaĞciwoĞci marketingu oraz niedostrzeganie
faktu, Īe marketing moĪe byü skuteczny tylko wtedy, gdy zostanie poparty wysokimi
kompetencjami w technologii i zarządzaniu finansami,
x dominacja postaw konsumpcyjnych i kunktatorskich w wielu spóádzielniach,
które nie pozwalają na wdroĪenie marketingu, o ile wymaga to zmiany struktury
organizacyjnej i korekty w kompetencjach czáonków i pracowników,
x maáo przejrzysta struktura kanaáów dystrybucji.
Zarządzanie marketingowe w spóádzielni nie jest procesem áatwym
i przebiegającym bezkonfliktowo. Wzbogacenie filozofii zarządzania spojrzeniem
marketingowym rodzi róĪnorodne konflikty, które rysują siĊ na styku funkcjonowania
poszczególnych dziaáów organizacyjnych przedsiĊbiorstwa. Rozpoznanie Ĩródeá, zakresu
i natĊĪenia tych konfliktów moĪe uáatwiü podejmowanie decyzji, które pozwalają na ich
eliminowanie bądĨ áagodzenie.
Sprawne zarządzanie marketingowe, bĊdące swoistą filozofią prowadzenia
biznesu, pozwala dostosowaü dziaáalnoĞü spóádzielni do zmiennego otoczenia
rynkowego, umoĪliwiü efektywne wspóázawodnictwo na rynku, a takĪe zapewniü
rozwój polskim spóádzielniom.
Identyfikacja przedspóádzielczych form gospodarowania w perspektywie
historycznej
K. Boczar8 uwaĪa, Īe najwczeĞniejsze formy wspóádziaáania o typie pomocy
wzajemnej wystĊpowaáy juĪ w staroĪytnoĞci. Przykáadem mogą byü tu zrzeszenia
dzierĪawców i rzemieĞlników w Egipcie, Īydowskie zrzeszenia pasterskie i gminy
o charakterze wspólnot nad Morzem Martwym, greckie stowarzyszenia rzemieĞlników,
górników, rybaków, rzymskie kolegia cieĞli, kowali, szewców, garncarzy, lekarzy
i muzyków.
Z kolei w Europie Ğredniowiecznej wskazuje siĊ na gospodarkĊ rodową na wsi
oraz na cechy i gildie w miastach, na zrzeszenia dla wspólnych polowaĔ, prowadzenia
tartaków, máynów, pasterstwa (w Niemczech i Francji), zagospodarowania ziem
(w Szkocji i Walii), urządzania i konserwacji tam i grobli (w Holandii), budowy
urządzeĔ nawadniających (w Hiszpanii i we Wáoszech). Za najbardziej reprezentatywne
w Ğredniowieczu uwaĪa siĊ: rosyjski mir, poáudniowosáowiaĔską zadrugĊ, szwajcarskie
Marktgenossenschaften i francuskie fruitiéres.
Rosyjski mir związany byá ze wspólną wáasnoĞcią ziemi, ale uprawianą
indywidualnie. Nadzór spoáeczny nad ziemią uprawianą indywidualnie sprawowany byá
przez instytucjĊ zwaną mirem. W skáad tej instytucji wchodzili wszyscy doroĞli
mĊĪczyĨni z danej wsi. Instytucje zwane mirem miaáy za zadanie:
x przydziaá gruntów poszczególnym rodzinom,
8

K. Boczar, SpóádzielczoĞü. Problematyka spoáeczna i ekonomiczna, PWE, Warszawa 1986, s. 27-28.
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x sprawowanie kontroli nad uĪytkowaniem ziemi przez stosowanie
obowiązkowego páodozmianu,
x przejĊcie odpowiedzialnoĞci za dostarczanie produktów,
x przejĊcie odpowiedzialnoĞci za Ğwiadczenie pracy na cele publiczne.
PoáudniowosáowiaĔska zadruga byáa wielką rodziną liczącą nawet 100 osób,
zarządzaną przez tzw. starszyznĊ. W zadrudze wszyscy czáonkowie mieli równe prawa,
a waĪniejsze decyzje byáy podejmowane wspólnie. Czáonkowie zadrugi wáadali caáym
jej gruntem i bydáem, a czĊsto równieĪ mieszkali w jednej wielkiej zagrodzie. Podobnie
jak mir, zadruga poĞredniczyáa miĊdzy jej czáonkami a wáadzą publiczną.
Szwajcarskie Marktgenossenschaften miaáy charakter wspólnot wiejskich,
o wysokim stopniu autonomii i demokratycznej strukturze. Posiadaáy one:
x pewną wydzieloną wspólną wáasnoĞü,
x organizowaáy indywidualną uprawĊ wspólnych gruntów,
x decydowaáy o Ğwiadczeniach poszczególnych rodzin na rzecz wspólnych
celów.
Organy zarządzające pochodziáy z wyborów organizowanych na zasadzie
równych praw. KaĪdy czáonek Szwajcarskiego Marktgenossenschaften miaá obowiązek
pracy dla wspólnego dobra.
Francuskie fruitiéres jako zrzeszenia rolnicze zrzeszaáy po kilkanaĞcie
gospodarstw, zajmujących siĊ chowem bydáa mlecznego. Celem tych gospodarstw byáa
przede wszystkim wspólna produkcja serów, a takĪe ich wspólna sprzedaĪ.
Przedspóádzielcze formy gospodarowania o typie wzajemnej pomocy
na ziemiach dawnej Polski przybieraáy róĪnorakie formy wspóádziaáania9. Warto
tu wymieniü:
x cechy rzemieĞlnicze i gildie kupieckie w miastach z wszystkimi
charakterystycznymi dla nich funkcjami prawno – publicznymi;
x banki poboĪne, udzielające kredytów konsumpcyjnych najuboĪszym
mieszkaĔcom
miast
oraz
kredytów
produkcyjnych
rzemieĞlnikom
i kramarzom;
x sąsiedzka pomoc w pracach polowych (tzw. táoki);
x wspólny wypas bydáa i owiec;
x instytucje drobnego kredytu w postaci kas pieniĊĪnych i magazynów
zboĪowych;
x pomoc najuboĪszym w przetrwaniu przednówka;
x organizowanie wymiany towarowej;
x zespoáowa obrona prawna przed samowolą paĔską;
x straĪ nocna dla ochrony przed poĪarami i záodziejami, a takĪe niekiedy przed
wrogiem zewnĊtrznym (np. gáoĞna, uwieĔczona powodzeniem, obrona wsi Nowosielce
w byáym woj. przemyskim przed Tatarami przez gromadĊ wiejską pod wodzą wójta
Pyrza);
9

Szerzej na ten temat zob.: S. Inglot, Przedspóádzielcze formy wspóádziaáania w dawnej Polsce, w: S. Inglot
(red.), Zarys historii polskiego ruchu spóádzielczego (czĊĞü I do 1918 r.), Zakáad Wydawnictw CRS, Warszawa
1971, s. 7-38.
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x obrona grup zawodów o szczególnym natĊĪeniu zagroĪeĔ losowych, tj. wĞród
górników (tzw. gwarectwa) i wĞród rybaków (tzw. maszoperie kaszubskie, zajmujące siĊ
wspólnymi poáowami i zapewnieniem opieki nad rodzinami rybaków, którzy zginĊli na
morzu).
Najbardziej dojrzaáą, oryginalną i wyjątkową na ówczesne czasy koncepcją
w zakresie przedspóádzielczych form gospodarowania, nowych form wspóápracy
cháopskiej byáo Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze Ratowania siĊ Wspólnie
w NieszczĊĞciach utworzone w 1816 r. przez wybitnego dziaáacza, reformatora,
uczonego, filozofa, ideologa polskiego oĞwiecenia, publicystĊ, ksiĊdza Stanisáawa
Staszica10. Podstawą dziaáalnoĞci Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego byáa
fundacja o charakterze filantropijnym z wieloma elementami samopomocy
zrzeszeniowej. Stanisáaw Staszic z wáasnych dóbr nadaá kilkuset cháopom tytuáem
wieczystej dzierĪawy z prawem do dziedziczenia dziaáki (gospodarstwa rolne)
o maksymalnej wielkoĞci 60 morgów, pod warunkiem przestrzegania zasad
Towarzystwa. Statut Fundacji podpisaáo 329 gospodarzy „ojców rodzin”. Początkowo
towarzystwo skáadaáo siĊ z 8 wsi i przylegáej do nich czĊĞci miasta Hrubieszowa.
àącznie stanowiáo to obszar okoáo 6 tys. ha gruntów dworskich i wáoĞciaĔskich.
Za wieczyste uĪytkowanie gruntów paĔszczyĨnianych cháopi páacili tzw. czynsz
doczesny do Ğmierci fundatora jako ostatniego wáaĞciciela. 2,7 tys. ha gruntów,
bĊdących dobrami Staszica, nie zostaáo rozdzielonych pomiĊdzy gospodarzy i stanowiáo
wspólną wáasnoĞü Towarzystwa. Skáadaáy siĊ na nie lasy, stawy, pastwiska, karczmy
i máyny wraz z ziemią naleĪącą do nich. Czáonkowie Hrubieszowskiego Towarzystwa
Rolniczego zostali zobowiązani do páacenia rocznie po 2 zá na wspólne cele, w tym na
rozwijanie dziaáalnoĞci gospodarczej, spoáecznej i oĞwiatowej.
Dochody ze wspólnej wáasnoĞci Towarzystwa przeznaczano m.in. na dotacje dla
Banku Hrubieszowskiego Towarzystwa, który udzielaá poĪyczek na cele inwestycyjne i
na rozwój gospodarki rolnej czy innej zarobkowej dziaáalnoĞci czáonków Towarzystwa.
Rada Towarzystwa speániaáa róĪnorodne funkcje spoáeczne i kulturalne, jak wzajemna
pomoc w wypadkach losowych, opieka nad starcami, sierotami, chorymi, prowadzenie
szkóá elementarnych, udzielanie stypendiów na dalsze studia.
Wyksztaácenie wiĊzi spoáecznej, solidarnoĞü czáonków byáa wiĊc u podstaw
dziaáalnoĞci Hrubieszowskiego Towarzystwa Rolniczego. Czáonkowie wspólnie
odpowiadali za páacenie podatków, a w wypadku szkód powstaáych z powodu poĪaru
byli zobowiązani do wzajemnej pomocy przy odbudowie domów i zabudowaĔ
gospodarczych pogorzelców, a w razie nieurodzaju lub gradu – do wspomoĪenia
pokrzywdzonych.
„Mimo podáoĪa filantropijnego i nie w peáni demokratycznych form zarządu – jak
pisze K. Boczar - w dziaáalnoĞci Towarzystwa byáo tyle elementów samorządnej
samopomocy spoáecznej, iĪ Staszica nazwano ojcem polskiej spóádzielczoĞci”11.

10

Na temat dziaáalnoĞci i dokonaĔ S. Staszica istnieją liczne i wszechstronne opracowania. Zob. m.in.:
Z. Chyra – Rolicz, Stanisáaw Staszic prekursor spóádzielczoĞci rolniczej, Pracownia Wydawnicza Instytutu
Historii Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce 2004.
11
K. Boczar, SpóádzielczoĞü… jw., s. 99.
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W dziele Towarzystwa znajdujemy dostatecznie duĪo elementów nazywanych
póĨniej spóádzielczymi. Są to m.in. takie zasady, jak:
x ograniczenie stanu posiadania ziemi,
x zespoáowe prowadzenie okreĞlonych rodzajów dziaáalnoĞci gospodarczej,
x zespoáowe realizowanie opieki spoáecznej z funduszów pochodzących
ze wspólnych gospodarstw,
x zespoáowe prowadzenie dziaáalnoĞci oĞwiatowej,
x pewne zaląĪki samorządu zainteresowanych.
Z tych wiĊc powodów – wydaje siĊ wiĊc – ze wszech miar sáuszne, aby nazwaü
Staszica prekursorem polskiej spóádzielczoĞci rolniczej. MoĪna nawet pójĞü dalej.
Gdyby – jak sáusznie zauwaĪa K. Boczar – Staszic stworzyá pierwociny zasad
spóádzielczych w warunkach samodzielnoĞci paĔstwowej i w jĊzyku o zasiĊgu
Ğwiatowym, byáby zaliczany do pierwszych twórców spóádzielczoĞci w skali
Ğwiatowej12.
Trzy podstawowe modele (systemy) spóádzielczej metody gospodarowania
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego nie jest jednolita
pod wzglĊdem teoriopoznawczym. Peány ogląd spóádzielczoĞci, zrozumienia jej natury
i istoty zmian oraz ewolucji jest moĪliwy prowadząc pogáĊbione studia i analizy
w 8 porządkach (perspektywach poznawczych):
1. w porządku aksjologicznym (zasad, idei, wartoĞci i walorów spóádzielczych),
2. w porządku historycznym,
3. w porządku prawnym,
4. w porządku terminologiczno – semantycznym,
5. w porządku teoretyczno – metodologicznym,
6. w porządku empirycznym,
7. w porządku aplikacyjnym,
8. w porządku prognostycznym.
W kaĪdym z wymienionych porządków (perspektyw poznawczych) moĪna
odnaleĨü odmienne, zróĪnicowane podejĞcie do spóádzielczoĞci jako formy ruchu
spoáeczno – gospodarczego i metody gospodarowania.
W literaturze Ğwiatowej, dotyczącej spóádzielczoĞci (zwáaszcza rolniczej)
powszechnie znane są trzy modele (systemy) spóádzielczoĞci13:
1.
model (system) F. W. Raiffeisena,
2.
model (system) Schulzego z Delitzsch,
3.
model (system) W. Haasa.

12

TamĪe, s. 100.
W literaturze dotyczącej spóádzielczoĞci rolniczej pojĊcie modelu i systemu uĪywane jest zamiennie. Model
(system) zawiera hipotetyczną konstrukcjĊ myĞlową, na ogóá spójną i koherentną wewnĊtrznie, godną
naĞladowania, odwzorowywania i powielania. Innymi sáowy przez model (system) naleĪy rozumieü wzór,
wedáug którego coĞ jest lub ma byü wykonane.
13
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Charakterystycznymi cechami modelu (systemu) Raiffeisena są14:
x maáy zasiĊg dziaáania spóádzielni, w zasadzie nie przekraczający granic parafii
(liczącej na ogóá 500 do 2000 mieszkaĔców),
x niskie udziaáy,
x odpowiedzialnoĞü nieograniczona i solidarna czáonków za zobowiązania
spóádzielni,
x spoáeczna, honorowa praca w spóádzielni (z wyjątkiem stanowisk
pocháaniających szczególnie duĪo czasu),
x przeznaczenie wypracowanych nadwyĪek gáównie na fundusze niepodzielne,
x pionowa integracja spóádzielni.
Podstawą Raiffeisenowskiego modelu (systemu) spóádzielczoĞci byáy swoiste,
odrĊbne zasady i motywy etyczne, gdzie istotną rolĊ odgrywaá czynnik zaufania
i wzajemnej pomocy. Pozwoliáo to na wyksztaácenie siĊ odrĊbnego typu spóádzielni
kredytowych, o specyficznej organizacji i metodach dziaáania, niezwykle pomocnych dla
niezamoĪnych rolników i rzemieĞlników. KredytobiorcĊ oceniaáo siĊ na podstawie
sąsiedzkiej znajomoĞci i zaufania, kontrolowaáo sposób wykorzystania pobranych
kredytów. Osoby, które nadwyrĊĪyáy to zaufanie stawiaáy siĊ automatycznie pod
prĊgierz opinii publicznej.
Niskie udziaáy pozwalaáy na przystĊpowanie biednych czáonków spoáecznoĞci
lokalnych do spóádzielni i korzystanie z jej pomocy. Obowiązywaáa zasada porĊczenia
za dáuĪnika przez dwóch innych czáonków spóádzielni. Praca spoáeczna, honorowa
w spóádzielni istotnie przyczyniaáa siĊ do niskich kosztów jej dziaáalnoĞci, co z kolei
w znacznym stopniu decydowaáo o tanioĞci kredytu. Natomiast brak zawodowego,
fachowego personelu byá z organizacyjnego punktu widzenia dopuszczalny
w spóádzielniach o niewielkich rozmiarach i nieskomplikowanej technice dziaáania.
Gáówne stanowiska w spóádzielni byáy czĊsto obsadzane przez ksiĊĪy, organistów,
nauczycieli. Przeznaczanie zaĞ wypracowanych nadwyĪek na fundusze niepodzielne
miaáo przede wszystkim moralny aspekt wzajemnej pomocy, wzmacniając finansowo
spóádzielniĊ i jej perspektywy dalszego rozwoju. Pionowa integracja spóádzielni z kolei
zapewniaáa im pomoc ekonomiczną i organizacyjną oraz sprawowanie obiektywnej
i fachowej kontroli.
Spóádzielnie, powstaáe wedáug modelu (systemu) raiffeisenowskiego, uczyáy
ekonomicznego myĞlenia, powaĪnego traktowania zaciągniĊtych zobowiązaĔ
w prowadzonych interesach, a nade wszystko byáy one przykáadem wzajemnej pomocy
i solidarnoĞci. WiĊzi czáonkowskie, zasady etyczne i moralne, wspólnotowe dziaáanie,
prowadzenie dziaáalnoĞci spoáeczno – wychowawczej i oĞwiatowo – kulturalnej staáy siĊ
podstawą funkcjonowania spóádzielni raiffeisenowskich.

14
K. Boczar, SpóádzielczoĞü… jw., s. 73-74; Z. ĝwitalski, SpóádzielczoĞü w Ğwiecie do 1918 r., w: S. Inglot
(red.), Zarys… jw., s. 62-65.
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Model (system) H. Schulzego z Delitzsch cechuje15:
x stosunkowo duĪy terytorialnie zasiĊg dziaáania,
x wysokie udziaáy i wysokie oprocentowanie,
x zawodowy aparat urzĊdniczy,
x rynkowe metody dziaáania (np. zabezpieczeniem kredytu stają siĊ weksle
i zastaw),
x przyjĊcie zasady odpowiedzialnoĞci ograniczonej, najczĊĞciej do sumy
szeĞciokrotnej zadeklarowanych udziaáów.
Model (system) W. Haasa związany jest przede wszystkim16:
x z ideą integracji organizacyjnej i gospodarczej spóádzielczoĞci rolniczej
w postaci związków gospodarczych i patronackich,
x z potrzebą organizowania producentów rolnych w spóádzielcze grupy
dziaáania,
x z potrzebą organizowania bardziej wyspecjalizowanych handlowych
spóádzielni rolniczych,
x z powstaniem spóádzielni zaopatrzenia i zbytu, prowadzących obrót
wszystkimi podstawowymi Ğrodkami produkcji oraz zbyt takich produktów jak zboĪa,
ziemniaki, nasiona oleiste itp.,
x z organizowaniem spóádzielni specjalistycznych dla zbytu i przetwórstwa
specjalnych produktów, przede wszystkim mleczarskich,
x z nawiązaniem, zwáaszcza w stosunku do wiĊkszych spóádzielni, do modelu
(systemu) Schulzego z Delitzsch.
Warto podkreĞliü i zauwaĪyü, Īe idee W. Haasa są w jakimĞ sensie ciągle
aktualne nie tylko w spóádzielczoĞci Unii Europejskiej lecz takĪe w spóádzielczoĞci
Ğwiatowej. Legáy one u podstaw na przykáad wspóáczesnych tendencji do organizowania
producentów rolnych w spóádzielcze grupy marketingowe.
Podsumowując prezentowane modele (systemy) spóádzielczoĞci rolniczej, które
są ciągle obecne we wspóáczesnym Ğwiecie, warto w tym miejscu zwróciü uwagĊ
zwáaszcza na róĪnice pomiĊdzy modelem (systemem) spóádzielczoĞci rolniczej wedáug
H. Schulzego a modelem (systemem) F. W. Raiffeisena.
W modelu Schulzego, inaczej niĪ w modelu Raiffeisena, zwraca siĊ mniejszą
uwagĊ na zagadnienia spoáeczno – etyczne, natomiast uwzglĊdnia siĊ sprawnoĞü
organizacyjną i efektywnoĞü ekonomiczną spóádzielni jako przedsiĊbiorstwa.
Spóádzielnie typu Schulzego miaáy wysokie udziaáy, wpáacane przez czáonków w ratach
miesiĊcznych i wysoko oprocentowane. Wysokie oprocentowanie udziaáów ograniczaáo
szybkoĞü przyrostu funduszów wáasnych spóádzielni, które traktowane byáy jako rezerwa
na wypadek strat. Brak dąĪenia do wzrostu funduszów spoáecznych i nieprowadzenie
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K. Boczar, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 93-94; Z. ĝwitalski, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 55-60; Warto zapoznaü siĊ
z interesującym przykáadem dziaáalnoĞci spóádzielni kredytowych systemu Schulzego z Delitzsch na ziemiach
polskich pod zaborem austriackim, przedstawionym w ksiąĪce R. Witalec, SpóádzielczoĞü kredytowa systemu
Schulzego w Maáopolsce w latach 1873-1939, wydanej z inicjatywy Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego i Oddziaáu Instytutu PamiĊci Narodowej w Rzeszowie, Rzeszów – Warszawa 2008.
16
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pracy spoáeczno – wychowawczej - to cechy, które szczególnie róĪniáy spóádzielczoĞü
typu Schulzego od spóádzielczoĞci typu Raiffeisena.
PrzyjĊcie przez Raiffeisena (w przeciwieĔstwie do modelu Schulzego)
za najwáaĞciwszy teren dziaáania dla wiejskiej spóádzielni obszaru duĪej wsi albo maáej
parafii byáo podyktowane nastĊpującymi wzglĊdami:
x na terenie, gdzie wszyscy siĊ znają, moĪe sprawnie dziaáaü porĊka
nieograniczona, mająca duĪe znaczenie wychowawcze,
x w maáej spóádzielni kredytobiorcĊ oceniaü moĪna na podstawie sąsiedzkiej
znajomoĞci i zaufania,
x w maáych Ğrodowiskach lokalnych, o przewadze wiĊzi nieformalnych
(osobowych), uaktywniają siĊ mechanizmy kontroli wewnĊtrznej, Ğrodowiskowej (np.
osoby wykorzystujące w sposób niewáaĞciwy pobrane kredyty stawiają siĊ
automatycznie pod prĊgierz opinii publicznej).
Niskie udziaáy w modelu Raiffeisena, w przeciwieĔstwie do wysokich udziaáów
w modelu Schulzego, wynikaáy z odrĊbnych jakoĞciowo filozofii spóádzielczego
dziaáania. Spóádzielnie typu raiffeisenowskiego byáy organizowane z myĞlą o biednych
cháopach. Spóádzielnie tworzone przez H. Schulzego sáuĪyáy przede wszystkim cháopom
bogatym.
F. W. Raiffeisen, kierując siĊ motywami etycznymi, próbowaá pomóc cháopom
najpierw przez organizowanie spóádzielni kredytowych. Ich rozwiązania organizacyjne
dostosowaá do potrzeb i moĪliwoĞci drobnego rolnika, gdyĪ taki typ gospodarstw
przewaĪaá w Westfalii, gdzie F. W. Raiffeisen dziaáaá. Maáorolny cháop nie stanowiá
wiĊkszej siáy ekonomicznej, dlatego Raiffeisen opará dziaáalnoĞü tworzonych przez
siebie spóádzielni na czynniku wzajemnego zaufania i wzajemnej pomocy.
Spóádzielnie typu Schulzego posiadaáy wykwalifikowany, dobrze páatny fachowy
personel. Natomiast w kasach Raiffeisena zarząd pracowaá spoáecznie i tylko kasjer
otrzymywaá wynagrodzenie. W zarządzie i radzie kasy przewaĪali cháopi, dla których
praca w organach zarządu byáa dobrą szkoáą gospodarnoĞci zbiorowej. Zarząd byá
liczniejszy niĪ w spóádzielniach typu Schulzego. Liczyá 5 – 7 czáonków. Rada skáadaáa
siĊ z 6 – 12 osób.
DuĪe znaczenie przypisywaá Raiffeisen funduszowi zasobowemu, który nosiá
podobny charakter jak w spóádzielczoĞci spoĪywców. Fundusz byá niepodzielny nawet w
wypadku likwidacji kasy. Wobec niewielkich kosztów administracyjnych doáączano do
niego powaĪną czĊĞü nadwyĪki, rósá wiĊc systematycznie i kilkakrotnie przewyĪszaá
fundusz udziaáowy.
W odróĪnieniu od spóádzielni typu Schulzego, kasy Raiffeisena prowadziáy
dziaáalnoĞü spoáeczno–wychowawczą. WyraĪaáo siĊ to w krzewieniu poczucia
braterstwa i solidarnoĞci na walnych zebraniach i w kontaktach zarządu i rady
z czáonkami. Starano siĊ, by poĪyczki byáy udzielane na cele produkcyjne, a nie
konsumpcyjne.
Raiffeisen pragnąá, by tworzone przez niego kasy oszczĊdnoĞciowo-poĪyczkowe
staáy siĊ gáównym motorem postĊpu na wsi. Początkowo nawet zakáadaá, Īe staną siĊ
spóádzielniami uniwersalnymi, które bĊdą realizowaü równieĪ wszystkie poczynania wsi
w zakresie produkcji i wymiany. Warunki gospodarki kapitalistycznej sprawiáy, Īe te
zamierzenia
trzeba
byáo
ograniczyü.
Kasy
Raiffeisena
zrezygnowaáy
z prowadzenia wáasnych wytwórni, natomiast prowadziáy operacje kupna i sprzedaĪy na
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zlecenie swoich czáonków, na ich rachunek i ryzyko. Byáo to gáównie zaopatrywanie
czáonków w nawozy sztuczne, pasze, nasiona, a w mniejszym stopniu zbyt produktów
rolniczych.
O wiele wiĊksze znaczenie miaáy kasy Raiffeisena w inicjowaniu i popieraniu
wyspecjalizowanych spóádzielni przetwórczych i handlowych na wsi. Praca w zarządzie
i radzie spóádzielni wyksztaáciáa dziaáaczy, którzy póĨniej uruchamiali mleczarnie
spóádzielcze, rolnicze spóádzielnie zaopatrzenia i zbytu lub spóádzielnie specjalne.
Spóádzielnie Raiffeisena, w przeciwieĔstwie do spóádzielni Schulzego
z Delitzsch, miaáy w Niemczech poparcie paĔstwa, kleru i towarzystw rolniczych.
Schulze z Delitzsch byá nawet przeciwny wszelkiej pomocy z zewnątrz. UwaĪaá ją
za szkodliwą, gdyĪ dziaáaáa demobilizująco, podczas gdy samopomoc przyczynia siĊ
do mobilizacji siá indywidualnych i zbiorowych. Ale samopomoc rozumiaá w zakresie
o wiele wĊĪszym niĪ zwolennicy R. Owena i pionierzy roczdelscy. Schulze chciaá
wychowywaü silne, dzielne jednostki wĞród samodzielnych przedsiĊbiorców,
uciekających siĊ do pomocy spóádzielni tylko w wyjątkowych wypadkach. Pomoc tĊ
powinna dawaü przede wszystkim spóádzielnia oszczĊdnoĞciowo – poĪyczkowa,
czerpiąca fundusze z wysokich udziaáów i wkáadów oszczĊdnoĞciowych czáonków.
Spóádzielnia ta powinna siĊ opieraü na nieograniczonej odpowiedzialnoĞci czáonków,
tzn. powinni oni rĊczyü caáym swoim majątkiem za zobowiązania spóádzielni.
Wedáug Schulzego za wartoĞciowego czáonka spóádzielni uchodziá ten
rzemieĞlnik czy kupiec, któremu siĊ dobrze powodziáo w interesach, który dawaá
rĊkojmiĊ punktualnej spáaty poĪyczki. Na plan dalszy zeszáy spoáeczno – wychowawcze
zadania spóádzielni, która pod wieloma wzglĊdami zbliĪaáa siĊ do przedsiĊbiorstw
kapitalistycznych. Stąd nader czĊste byáy przypadki, Īe spóádzielnie typu Schulzego
z Delitzsch przeksztaácaáy siĊ w towarzystwa akcyjne. Na przykáad w latach 1859- 1910
220 spóádzielni – poĪyczkowych w Niemczech zmieniáo siĊ na spóáki akcyjne,
a podobne wypadki zdarzaáy siĊ teĪ w innych krajach. MiĊdzy innymi w towarzystwo
akcyjne przeksztaáciáa siĊ po piĊüdziesiĊcioletniej dziaáalnoĞci najstarsza spóádzielnia
polska w zaborze pruskim – zaáoĪone w 1861 r. Towarzystwo PoĪyczkowe dla
Przemysáowców miasta Poznania.
Uogólniając dotychczasowe rozwaĪania na temat prezentowanych modeli
(systemów) spóádzielczoĞci, naleĪy w szczególny sposób podkreĞliü, iĪ spóádzielczoĞü
rolnicza jest jedną z form organizacji Īycia spoáeczno – gospodarczego wsi, okreĞloną
historycznie i historycznie uwarunkowaną. Rozwój kapitalistycznych Ğrodków
produkcji, likwidacja feudalnych stosunków spoáecznych produkcji stanowi táo dla
powstania spóádzielczoĞci rolniczej.
Przyglądając siĊ powstaniu spóádzielczoĞci rolniczej w Europie i na Ğwiecie
moĪna wyróĪniü trzy podstawowe jej drogi rozwojowe17:
x Pierwsza z nich dotyczyáa krajów o intensywnej gospodarce rolnej (tzn.
o duĪych nakáadach na jednostkĊ powierzchni i stosunkowo wysokich efektach), takich
jak Dania, Holandia, Szwajcaria, Francja, Belgia, Szwecja, Wielka Brytania. Na czoáo
wysunĊáy siĊ tu wyspecjalizowane spóádzielnie zbytu i przetwórstwa, rozwinĊáy siĊ
zwáaszcza spóádzielnie mleczarskie, przetwórstwa miĊsnego itp.

17

TamĪe, s. 74-75.
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x Druga dotyczyáa krajów o ekstensywnej gospodarce rolnej (tzn. o stosunkowo
niskich nakáadach na jednostkĊ powierzchni i niskich efektach), jak: USA, Kanada,
Argentyna, Nowa Zelandia, Afryka Poáudniowa, Syberia. W krajach tych chodziáo
przede wszystkim o záamanie monopolu kupców – eksporterów na odlegáe rynki,
gáównie zachodnioeuropejskie. Dominowaáy tu wielkie spóádzielnie zbytu mające
oparcie w centralach, które dysponowaáy skáadami, elewatorami, cháodniami (przede
wszystkim w portach) oraz posiadaáy zakáady przemysáu rolno – spoĪywczego, tj.
máyny, rzeĨnie, bekoniarnie.
x Trzecia specyficzna droga rozwoju spóádzielczoĞci rolniczej wytworzyáa siĊ w
krajach o przewadze maáych gospodarstw rolnych (choü czĊsto obok nich istniaáa wielka
wáasnoĞü ziemska), stojących na niĪszym poziomie rozwoju, intensyfikujących
produkcjĊ gáównie przez zwiĊkszanie nakáadów pracy Īywej. Dotyczyáo to obszarów
Niemiec,
Austrii,
Rosji
Europejskiej
(w
tym
i ziem polskich) oraz Baákanów. W krajach tych najpierw rozwinĊáa siĊ spóádzielczoĞü
kredytowa,
a
nastĊpnie
powstaáy
spóádzielnie
zbytu
i zaopatrzenia o szerszym profilu dziaáalnoĞci oraz wyspecjalizowane spóádzielnie
przetwórcze, gáównie mleczarskie.
SpóádzielczoĞü w Ğwietle ewolucji zasad spóádzielczych i w teorii ekonomii
Podstawowe zasady i wartoĞci spóádzielcze stanowią istotĊ i specyfikĊ
spóádzielczej metody gospodarowania. JednoczeĞnie naleĪy z caáą stanowczoĞcią
stwierdziü, iĪ nie naleĪą one do prawd absolutnych, raz na zawsze sformuáowanych.
Przeciwnie, podstawowe zasady i wartoĞci spóádzielcze mają charakter zmienny,
podlegają ciągáej ewolucji, o czym Ğwiadczą kolejne próby ich kodyfikacji, to jest:
x w postaci tzw. zasad roczdelskich (1844),
x zasad paryskich (1937),
x zasad wiedeĔskich (1966) oraz
x zasad manchesterskich (1995)18.
Warto jednakĪe zauwaĪyü, Īe w literaturze spóádzielczej wyróĪnia siĊ na ogóá
dwie grupy zasad spóádzielczych:
1. w tzw. wersji amerykaĔskiej,
2. w tzw. wersji roczdelskiej z kolejnymi decyzjami kodyfikacyjnymi
i modyfikacjami MiĊdzynarodowego Związku Spóádzielczego (MZS).
Spóádzielcze zasady amerykaĔskie najpeániej są wyraĪone w definicji spóádzielni
stosowanej w USA. TreĞü tej definicji brzmi: „spóádzielnia jest podmiotem
prowadzącym dziaáalnoĞü gospodarczą, która naleĪy i jest kontrolowana przez swoich
uĪytkowników oraz która rozdziela nadwyĪki finansowe w zaleĪnoĞci od stopnia
korzystania z jej usáug”19.
Zgodnie z tą definicją – jak pisze M. Pietrzak powoáując siĊ m.in. na
D. A. Fredricka – spóádzielnie od innych form biznesu odróĪniają trzy zasady20:
18

Szerzej na temat ewolucji kolejnych zasad zob. m.in. E. Pudeákiewicz, SpóádzielczoĞü…, jw., s. 5-12.
D. Mierzwa, W poszukiwaniu nowego modelu spóádzielczoĞci rolniczej, Wydawnictwo Akademii Rolniczej
we Wrocáawiu, Wrocáaw 2005, s. 42.
20
M. Pietrzak, EfektywnoĞü finansowa spóádzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wydawnictwo SGGW,
Warszawa 2006, s. 36.
19
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x zasada korzyĞci uĪytkowników,
x zasada wáasnoĞci uĪytkowników,
x zasada kontroli (zarządzania) przez uĪytkowników.
UĪytkownicy jako wáaĞciciele majątku spóádzielni mają dostĊp do usáug
spóádzielni i nadwyĪek (zysków) dzielonych na podstawie obrotów (transakcji)
ze spóádzielnią. UĪytkownicy sprawują nadzór nad dziaáalnoĞcią spóádzielni poprzez
demokratyczne gáosowanie oraz wybór ich wáadz. Obowiązuje na ogóá zasada jeden
czáonek – jeden gáos. W niektórych jednak przypadkach dopuszcza siĊ zwiĊkszoną siáĊ
gáosu, zwáaszcza dla uĪytkowników dokonujących duĪych transakcji ze spóádzielnią.
Zasady amerykaĔskie w porównaniu z zasadami MZS (europejskimi) są bardziej
pragmatyczne i minimalistyczne. Charakteryzują siĊ ograniczeniem elementów
ideologicznych i odnoszą siĊ przede wszystkim do istotnych i najwaĪniejszych cech
spóádzielni, które są niezbĊdne dla odróĪnienia podmiotów spóádzielczych od innych
form prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej. W tym wzglĊdzie warto zauwaĪyü, Īe to
wáaĞnie w USA w latach 80. narodziá siĊ ruch tzw. Nowej SpóádzielczoĞci (New
Generation Cooperatives). Spóádzielnie „nowej generacji” mieszczą siĊ w amerykaĔskiej
definicji, ale nie speániają wszystkich zasad MZS. Warto jednakĪe podkreĞliü, Īe ruch
ten stara siĊ przezwyciĊĪaü wiele sáaboĞci tradycyjnych spóádzielni w procesie
dostosowywania siĊ do powszechnie obecnie wystĊpujących w Ğwiecie tendencji
globalizacyjnych i konkurencyjnych. Minimalizm zasad amerykaĔskich nie wyklucza
celów spoáeczno – wychowawczych i spoáeczno – kulturowych realizowanych przez
spóádzielnie, a jedynie pozostawia je raczej w formie fakultatywnej, a nie obligatoryjnej.
Wielu autorów zajmujących siĊ spóádzielczoĞcią wyznaje pogląd, Īe zasady
dziaáalnoĞci gospodarczej spóádzielni powinny byü bardziej liberalne i mniej
zorientowane ideologicznie i historycznie. Są teĪ tacy, którzy nie podzielają tych
poglądów, opowiadając siĊ za czystoĞcią spóádzielczych form gospodarowania. W tym
wszystkim najwaĪniejsze jest chyba to, aby nie zatraciü ideaáów, wartoĞci i zasad
spóádzielczych, co zwáaszcza w dobie wspóáczesnego kryzysu wydaje siĊ byü
niezmiernie istotne i waĪne.
Podstawowe zasady i wartoĞci spóádzielcze, pomimo wielu odmiennych w tym
wzglĊdzie stanowisk i poglądów, pozwalają – jak sądzĊ – czĊsto rozstrzygnąü czym jest,
czym moĪe byü a czym nie jest spóádzielczoĞü21.
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego wystĊpuje
w wielu wymiarach i kontekstach. Poza uwarunkowaniami historycznymi,
ideologicznymi, prawnymi, kulturowymi ma przede wszystkim wymiar ekonomiczny.
W rozumieniu teorii ekonomii neoklasycznej spóádzielnia nie byáa podmiotem dąĪącym
do zysku, a tym samym nie byáa uznawana za przedsiĊbiorstwo. Bardzo dáugo, bo aĪ do
lat czterdziestych XX w. nie wypracowano w teorii ekonomii modeli pozwalających
analizowaü spóádzielnie w ogóle (w tym takĪe spóádzielnie rolnicze) jako specyficzne
podmioty gospodarcze, odmienne od innych przedsiĊbiorstw (firm). Pierwszą próbą
w tym zakresie byáa praca Emelianoffa22 z 1942 r. W pracy tej Emelianoff uznaá, Īe
spóádzielnia jest przede wszystkim formą integracji pionowej czáonków i prowadzi
21
22

Por. M. Pietrzak, EfektywnoĞü…, jw., s. 31-36.
Zob. J. Emelianoff, Economic Theory of Cooperation, Ann Arbor, Edwardd Brothers, 1942.
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dziaáalnoĞü po kosztach. Sama spóádzielnia jako taka nie osiąga zysków ani nie ponosi
strat. Zyski i straty odnotowują tylko czáonkowie.
PodejĞcie Emelianoffa do spóádzielni byáo kontynuowane i rozwijane przez
RobotkĊ i Phillipsa23.
PróbĊ uznania spóádzielni jako samodzielnego, odrĊbnego przedsiĊbiorstwa
podjąá, chociaĪ jeszcze nie w peáni, Enke w 1945r. Jedynie w jakimĞ sensie moĪna
przyjąü, Īe Enke jest prekursorem podejĞcia teoretycznego, z którego wynika, iĪ
spóádzielnia jest samodzielnym przedsiĊbiorstwem, ale nie w rozumieniu
przedsiĊbiorstwa naleĪącego do inwestorów.
PodejĞcie Enke dotyczące spóádzielni konsumenckich byáo do lat 60. XX w.
ignorowane przez teoretyków spóádzielni w rolnictwie. Do tego okresu dominowaáo
wĞród nich przede wszystkim podejĞcie wypracowane przez Emelianoffa, RobotkĊ
i Phillipsa. Dopiero Helmberger i Hoosa w 1962 r. wyznaczyli nowy standard
ekonomicznego postrzegania spóádzielni rolników na kolejne 20 lat. UwaĪają oni,
w przeciwieĔstwie do Emelianoffa, Robotki i Philipsa, Īe przedsiĊbiorstwo nie musi byü
jednostką dąĪącą do zysku ani byü kierowane przez przedsiĊbiorcĊ (menedĪera) jako
wáaĞciciela. Uznano, odwoáując siĊ do nauk organizacji i zarządzania i do koncepcji
organizacji Barnarda24, iĪ spóádzielnia w takim ujĊciu jest przedsiĊbiorstwem.
Helmberger i Hoos budują model spóádzielni zbytu jako odrĊbnego
przedsiĊbiorstwa przeciwstawny do koncepcji spóádzielni jako formy integracji
pionowej. W ich rozumieniu celem spóádzielni jest maksymalizacja cen skupu surowca,
które spóádzielnia moĪe zaproponowaü czáonkom po pokryciu wszystkich kosztów jej
funkcjonowania.
Nurt rozwaĪaĔ podjĊty przez Helmbergera i Hoosa, zdaniem Staatza25,
kontynuują i rozwijają prace: Royera, Lopeza i Spreena, Coterilla, Rhodesa, Sextona,
Schaffera. Wedáug Cooka i innych autorów26, pojawienie siĊ alternatywnych koncepcji
w stosunku do podejĞcia Helmbergera i Hoosa nie spowodowaáo takĪe wspóáczeĞnie
dalszego ich rozwijania. W tym wzglĊdzie naleĪy miĊdzy innymi powoáaü siĊ na prace
takich autorów, jak: Sexton, Feinermann i Falkowitz, Royer i Bhuyan, Tennbakk,
Albaek i Schulz.
Do prezentowanych w niniejszym opracowaniu modeli spóádzielni traktowanych
jako forma integracji pionowej rolników lub jako samodzielne przedsiĊbiorstwo warto
dodaü, iĪ w latach 50. i na początku lat 60. XX w. zaproponowano, aby spóádzielnie
traktowaü jako koalicje grup interesu, w tym czáonków, zarządu i pracowników. Wedáug
takich autorów, jak: Kaarlehto, Ohm czy Trifon kaĪda z tych grup w spóádzielni ma
swoje wáasne cele, które stara siĊ realizowaü. JednoczeĞnie istotą tego podejĞcia jest
zwrócenie uwagi na sytuacje wywoáujące konflikt nie tylko miĊdzy czáonkami
23
Szerzej na ten temat zob. R. Phillips, Economic Nature of the Cooperative Association, “Journal of Farm
Economics” 1953, Vol. 35, No. 1; F. Robotka, A Theory of Cooperation, “Journal of Farm Economics” 1947,
Vol. 29, No. 1.
24
Wedáug koncepcji Barnarda organizacja (przedsiĊbiorstwo) to system Ğwiadomie koordynujących dziaáaĔ
dwóch lub wiĊcej osób.
25
Zob. J. M. Staatz, Farmer Cooperative Theory. Recent Developments, ACS Research Report No. 84, U.S.
Department of Agriculture, Washington 1989.
26
Zob. M. L. Cook, F. R. Chaddad, C. Iliopoulos, Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of
Agricultural Economics Literature, w: G. W. J. Hendrikse (ed.), Restructuring Agricultural Cooperatives,
Erasmus University, Rotterdam 2004.
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spóádzielni, a takĪe i innymi uczestnikami organizacji spóádzielczej (np. zarządem).
Mogą byü róĪnorakie sposoby rozwiązywania konfliktów w spóádzielniach pomiĊdzy
róĪnymi grupami interesu. Na przykáad sposobem tym moĪe byü rozwiązanie konfliktu
na
drodze
przetargu
(negocjacji)
miĊdzy
tymi
grupami
w procesie gáosowania. Z kolei alternatywne podejĞcie do rozwiązywania konfliktów
i modelowania wyborów grupowych związane jest z teorią gier27. Zakáada ona, iĪ
w procesie podejmowania decyzji konsekwencje dziaáaĔ podejmowanych przez
poszczególnych uczestników zaleĪą od dziaáaĔ pozostaáych uczestników (graczy)
i wzajemnych miĊdzy nimi interakcji.
Wiele decyzji w spóádzielniach, np. ustalanie cen, alokacja wspólnych kosztów
czy wpáywów od róĪnych producentów, róĪnych produktów, moĪe byü związane
z wykorzystaniem tzw. gier kooperacyjnych. W okreĞlonych warunkach zróĪnicowane
ustalanie cen dla czáonków spóádzielni – zdaniem Sextona i Staatza28 - moĪe byü istotne
i konieczne dla ochrony przed opuszczeniem spóádzielni przez pewnych czáonków.
JednoczeĞnie niektóre problemy decyzyjne, zwáaszcza w spóádzielniach rolniczych,
mogą byü rozwiązywane z wykorzystaniem innej gaáĊzi teorii gier, zwanej teorią gier
niekooperacyjnych. Wedáug niej miĊdzy uczestnikami (graczami) wystĊpują trudnoĞci
w komunikacji, związane z brakiem zaufania i niemoĪnoĞcią egzekwowania umów,
kontaktów. Sexton i Staatz, wykorzystując teoriĊ gier niekooperacyjnych do analizy
problemu lojalnoĞci czáonków wzglĊdem spóádzielni, , stwierdzają, Īe:
x lojalnoĞü bĊdzie wiĊksza wĞród rolników dziaáających bez okreĞlonego
horyzontu czasowego w porównaniu do rolników dziaáających w okreĞlonym okresie
czasu;
x lojalnoĞü wzrasta w miarĊ jak powiĊkszają siĊ kary (w wymiarze pieniĊĪnym
i moralnym) za nielojalnoĞü;
x lojalnoĞü maleje, jeĞli w postawie rolnika dominuje tendencja (przekonanie,
nastawienie) do brania pod uwagĊ gáównie bieĪących korzyĞci, a pomijania przyszáych
(np. máodzi rolnicy pod presją spáaty kredytów)29.
WspóáczeĞnie podejĞcie do spóádzielni jako do koalicji jest, wedáug Cooka
i innych30, rozwijane w pracach: Szumana i Ranssera, Fultona, Vercummena, Heydea
i Giunnakasa, Albanka i Schulza, Hendriksea, Bourgeona i Chambersa, Karantininisa
i Zago oraz Banerjeea, Mookherjeea, Munshi, Raya.
Natomiast w latach 80. XX w. wielu ekonomistów, zajmujących siĊ
problematyką spóádzielni rolników, zaproponowaáo, aby spóádzielnie traktowaü jako
wiązkĊ (sieü) kontraktów (umów) pomiĊdzy róĪnymi uczestnikami organizacji
spóádzielczej (tj. czáonkami, zarządem, pracownikami). To podejĞcie do spóádzielni
nawiązuje do koncepcji rozwijanych w ramach teorii praw wáasnoĞci, teorii agencji
i teorii kosztów transakcyjnych31.
27

Zob. na ten temat m.in. P. D. Straffin, Teoria gier, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
Zob. J. M. Staatz, Farmer… jw.
29
TamĪe, s. 21.
30
Zob. cytowaną pracĊ w przypisie 26.
31
Teoria kosztów transakcyjnych przyjmuje transakcjĊ jako podstawową jednostkĊ analizy ekonomicznej.
Szerzej na ten temat zob. m.in. A. Daniáowska, Poziom, zróĪnicowanie praz uwarunkowania kosztów
transakcyjnych kredytów i poĪyczek rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
28
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Specyfika praw wáasnoĞci w spóádzielni polega na tym, iĪ mają one swoją
wartoĞü dopóty, dopóki czáonek pozostaje aktywnym, prowadząc transakcje ze
spóádzielnią. JednoczeĞnie spóádzielnie mają ograniczony rynek wtórny (lub jego brak)
w zakresie obrotu prawami do spóádzielni, co skutkuje brakiem wyceny spóádzielni
przez rynek kapitaáowy. Brak rynku wtórnego, wedáug wielu autorów, w tym m.in.
Condona i Vitaliano, Staatza i Shaffera, rodzi powaĪne konsekwencje dla czáonków
spóádzielni32:
x „uniemoĪliwia czáonkom (w przeciwieĔstwie do akcjonariuszy) rozáoĪenie
ryzyka poprzez dywersyfikacjĊ portfeli inwestycyjnych;
x uniemoĪliwia czáonkom (w przeciwieĔstwie do akcjonariuszy) wykorzystanie
wyceny firmy przez rynek, jako parametru oceny efektywnoĞci zarządzania
i narzĊdzia dyscyplinującego (np. wrogie przejĊcia) oraz sposobu nagradzania lepszych
zarządów (np. opcje na akcje);
x zmniejsza motywacjĊ czáonków do inwestowania w spóádzielniĊ. Czáonek
(w przeciwieĔstwie do akcjonariuszy) odnosi korzyĞci ze spóádzielni dopóki prowadzi z
nią transakcje. Starsi czáonkowie w wieku przedemerytalnym nie mają bezpoĞredniego
interesu w inwestycjach o dáugim okresie zwrotu”.
WiĊkszoĞü autorów odwoáujących siĊ do teorii kosztów transakcyjnych –
zdaniem M. Pietrzaka - wskazuje na dwie moĪliwe role spóádzielni33:
x pierwsza polega na doskonaleniu pionowej koordynacjo pomiĊdzy firmami
(poziom mikro) – np. eliminacja zbĊdnych zapasów i kosztów;
x druga z kolei wskazuje na to, iĪ spóádzielnia moĪe byü instytucją sprzyjającą
osiągniĊciu lepszego zrównowaĪenia podaĪy i popytu w caáych branĪach
i miĊdzy nimi (poziom makro), zbliĪającą siĊ do rozwiązania doskonale
konkurencyjnego. Transakcje áączące na przykáad rolnictwo z przetwórstwem i handlem
– jako waĪnych ogniw agrobiznesu – czĊsto są koordynowane poprzez formĊ quasi –
integracji pionowej, jaką jest spóádzielnia.
Spóádzielcza metoda gospodarowania moĪe byü atrakcyjna dla wielu grup
zawodowych, zwáaszcza rolników, pod warunkiem poprawy ich dochodów.
Motyw ekonomiczny, nie wykluczając innych motywów (np. spoáecznych,
ideologicznych), uzasadnia w znacznej mierze organizowanie i rozwój spóádzielni
w agrobiznesie (spóádzielni rolników). W literaturze, jako przyczyny powstania
spóádzielni rolników, wymienia siĊ miĊdzy innymi:
x ograniczanie niedoskonaáoĞci rynku,
x korzyĞci wynikające z wielkoĞci (skali zakupów, zbytu),
x pozyskanie zysków z pozostaáych ogniw áaĔcucha marketingowego
w agrobiznesie,
x dostarczanie brakujących usáug i zabezpieczenie dostĊpu do rynku,
x korzyĞci z koordynacji i redukcji ryzyka,
x zwiĊkszenie siáy rynkowej poprzez stworzenie konkurencji,
x oszczĊdnoĞü na kosztach transakcyjnych.
32
33

M. Pietrzak, EfektywnoĞü…, jw., s. 47.
TamĪe, s. 51.
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Warto w tym miejscu w sposób szczególny podkreĞliü, Īe specyfika produkcji
rolniczej (jej przyrodniczo – biologiczny charakter) wymaga istotnych kosztów
transakcyjnych. Dlatego teĪ ekonomicznym uzasadnieniem istnienia spóádzielni,
bĊdących formą quasi – integracji pionowej, moĪe byü wáaĞnie oszczĊdnoĞü na kosztach
transakcyjnych.
Kierunki zmian i ewolucji spóádzielczej metody gospodarowania w Europie34
Polska, bĊdąc od 1 maja 2004 r. czáonkiem Unii Europejskiej, uczestnicząc
w ramach Jednolitego Europejskiego Rynku i związanych z tym regulacji prawnych,
powinna takĪe aktywnie uczestniczyü w strukturach organizacyjnych związanych ze
spóádzielczoĞcią.
Warto w tym wzglĊdzie przybliĪyü podjĊte rozwiązania legislacyjne dla
spóádzielni w róĪnych krajach europejskich oraz podstawowe przesáanki ksztaátujące
politykĊ wobec spóádzielni w Unii Europejskiej, a zwáaszcza przyjĊcie w 2003 r.
rozporządzenia w sprawie statutu spóádzielni europejskiej, obowiązującego w naszym
kraju od sierpnia 2006 roku.
W prowadzonych, niekiedy nawet oĪywionych dyskusjach w Ğrodkach
spoáecznego przekazu (prasie, radiu, telewizji), moĪna byáo i wĞród spóádzielców
wyróĪniü trzy przeciwstawne postawy:
1. zdecydowanych euroentuzjastów,
2. zdecydowanych eurosceptyków oraz
3. umiarkowanych eurorealistów.
Obawiano siĊ, Īe spóádzielnie poddane zostaną bezwzglĊdnym prawom wolnego
rynku, naraĪone na konkurencjĊ ze strony polskich i zagranicznych firm prywatnych
zostaną skazane w perspektywie na upadek i ostateczne unicestwienie. Spóádzielcze
formy gospodarowania przestaną istnieü, czego niechlubnym przykáadem takich dziaáaĔ
w opinii wielu dziaáaczy spóádzielczych byáa i jest nadal tzw. specustawa z dnia 20
stycznia 1990 roku likwidująca wojewódzkie i centralne związki spóádzielcze.
EuroentuzjaĞci z kolei gloryfikowali i podawali za przykáad i wzór dla polskiej
spóádzielczoĞci dobrze rozwiniĊte i prosperujące spóádzielnie w krajach zachodnich,
o korzystnych dla nich legislacjach, sprzyjającym klimacie wáadz i polityków
europejskich.
W konsekwencji jednakĪe, obserwując wnikliwie rzeczywistoĞü spóádzielczą,
okazuje siĊ, Īe najbardziej miarodajne i prawdziwe są postawy eurorealistów, którzy
uwaĪali, Īe wejĞcie Polski do Unii Europejskiej wymaga kreatywnej i ekspansywnej roli
podstawowych i ponadpodstawowych struktur spóádzielczych, w tym przede wszystkim
Krajowej Rady Spóádzielczej, reprezentanta i gáównego stratega polskiej spóádzielczoĞci.
SpóádzielczoĞü w Europie jest niezwykle zróĪnicowana, a jednolita polityka
spóádzielcza zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, jak i w poszczególnych paĔstwach
czáonkowskich – jak powszechnie wyznaje wielu autorów zajmujących siĊ
spóádzielczoĞcią i dziaáaczy spóádzielczych, w zasadzie nie istnieje. SpóádzielczoĞü w
wielu krajach Unii Europejskiej, jak i na pozostaáych kontynentach Ğwiata, posiada
zróĪnicowany status i pozycjĊ spoáeczno – ekonomiczną, odmienne tradycje
34

W opracowaniu Ğródtytuáu 5 wykorzystano m.in. prace A. Piechowskiego, E. Pudeákiewicza, J. StoliĔskiej –
Janic, W. Boguty, Wydawnictwa Krajowej Rady Spóádzielczej oraz dane Internetu.
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i uregulowania prawne. Jedno jest pewne i chyba bezdyskusyjne na caáym Ğwiecie
pomimo wielu odmiennoĞci i róĪnorakich róĪnic aksjologicznych, prawnych,
historycznych i ideologicznych, spoáeczno – kulturowych, politycznych, aplikacyjnych
odgrywa waĪną rolĊ w Īyciu spoáeczno – gospodarczym i ekonomicznym danego kraju,
przyczyniając siĊ niekiedy w znacznym stopniu do tworzenia dochodu narodowego.
SpóádzielczoĞü w pewnych przypadkach jest takĪe istotną siáą polityczną. Uogólniając
trzeba jednakĪe stwierdziü, iĪ spóádzielczoĞü jako swoista i odrĊbna metoda
gospodarowania nie ma, jak dotychczas, jednolitych regulacji prawnych ani narodowych
ani takĪe wspólnotowych. Wynika to miĊdzy innymi z faktu, iĪ spóádzielczoĞü jako
forma ruchu spoáeczno – gospodarczego wywodzi siĊ i nawiązuje do róĪnych nurtów
ideowych, modeli (systemów) spóádzielczych.
W Ğwietle powyĪszych rozwaĪaĔ zasadne bĊdzie zapytaü, jak pogodziü ze sobą
potĊĪną KorporacjĊ Spóádzielczą Mondragon, mogącą Ğmiaáo konkurowaü z wielkimi
koncernami przemysáowymi z liczącą kilka osób szwedzką „nową spóádzielnią”,
Ğwiadczącą najprostsze usáugi dla swoich czáonków czy podobną jej wáoską spóádzielnią
socjalną?
W praktyce, w wiĊkszoĞci paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej áącznie
z Polską, wystĊpują prawne rozwiązania i regulacje spóádzielczych form
gospodarowania. Paradoksem w tym wzglĊdzie jest fakt, iĪ w Danii, bĊdącej wzorem
i przykáadem dla spóádzielczoĞci w Europie i jednoczeĞnie najbardziej rozwiniĊtą i silną
zwáaszcza w sektorze rolnym, nie ma prawnych uregulowaĔ w postaci oddzielnej ustawy
Prawa Spóádzielczego35. DziaáalnoĞü spóádzielni uregulowana jest jedynie Aktem
o PrzedsiĊbiorstwach Handlowych, wspólnym dla wszystkich rodzajów podmiotów
gospodarczych, gdzie nawet spóádzielnie nie są wymienione z nazwy. Statut natomiast
jest podstawowym dokumentem prawnie wiąĪącym czáonków spóádzielni wewnątrz, jak
i w kontaktach zewnĊtrznych. Spóádzielnie muszą jednak stosowaü siĊ do duĔskich
uregulowaĔ prawnych, dotyczących konkurencji. Natomiast Ğrednie i duĪe spóádzielnie
mają obowiązek zarejestrowania siĊ i prowadzenia zgodnej z prawem rachunkowoĞci.
Nie muszą jednak skáadaü sprawozdaĔ, dotyczących kapitaáu spóádzielni, ale muszą
zgáaszaü wszelkie zmiany w statucie, radzie nadzorczej i zarządzie.
W wielu krajach Europy Zachodniej, ale takĪe i na innych kontynentach Ğwiata,
obok tradycyjnych form i struktur spóádzielczych, zwáaszcza w latach 70. XX w. zaczĊáy
powstawaü gáównie w Ğrodowiskach máodzieĪowych nowe formy gospodarowania
(tzw. spóádzielnie alternatywne)36. Spóádzielnie alternatywne są to nowe formy grupowej
dziaáalnoĞci gospodarczej lub samopomocowej bazujące na zasadach spóádzielczych,
chociaĪ nie przyjmujące formalnego statusu prawnego spóádzielni. Dziaáają one w tych
niszach, w których spóádzielnie na ogóá dotychczas nie dziaáaáy, albo w niewielkim
zakresie. Zajmują siĊ one m.in. turystyką, organizowaniem opieki przedszkolnej, zbytem
ekologicznej ĪywnoĞci, produkowanej w gospodarstwach czáonków, prowadzeniem
sklepów z ĪywnoĞcią ekologiczną i wyrobami wytwarzanymi z naturalnych surowców.
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Na ten paradoks zwraca uwagĊ wielu autorów, zajmujących siĊ spóádzielczoĞcią.
Szerzej na ten temat zob. J. StoliĔska – Janic, RóĪnorodnoĞü form spóádzielczych w gospodarce rynkowej,
Spóádzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1992; J. StoliĔska – Janic (red.), Spóádzielcze formy
gospodarowania, Warszawska WyĪsza Szkoáa Ekonomiczna, Warszawa 1997; E. Pudeákiewicz,
SpóádzielczoĞü…, jw., s. 48-52.
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Kraje o rozwiniĊtej gospodarce rynkowej dostarczają licznych przykáadów
róĪnorodnych rozwiązaĔ modelowych spóádzielni w Ğrodowisku lokalnym, w pewnych
grupach spoáecznych. Nazywane są one spóádzielniami alternatywnymi, gdyĪ
Ğrodowiska te nie akceptowaáy istniejących organizacji spóádzielczych z ich strukturalną
nadbudową.
W pewnych krajach – zwáaszcza skandynawskich, a takĪe w Niemczech, Anglii,
Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie „spóádzielnie alternatywne”, zwane teĪ „nowymi”
czy „nowej fali” odgrywają duĪą rolĊ. Są to organizacje w ogólnym zarysie stosujące siĊ
do zasad spóádzielczych, stworzone przez przyszáych uĪytkowników dla realizacji
bezpoĞrednich potrzeb, lecz jednoczeĞnie nie w peáni wáączone do istniejącego systemu
spóádzielczego. Ich specyfiką byá „rozwój przez pączkowanie”: wyrastanie nowych form
z poprzednich, ogarnianie coraz szerszych – lecz powiązanych ze sobą ĞciĞle w
Ğrodowisku lokalnym – sfer dziaáania. Pierwotna inicjatywa (nieraz przynoszona z
zewnątrz bądĨ rodząca siĊ z przypadku), wydawaáa siĊ czĊsto czymĞ marginalnym, ona
jednak zapáadniaáa spoáecznoĞü do szukania dalszych, analogicznych rozwiązaĔ. W
rezultacie, w przypadku powodzenia, powstawaá caáy system oparty na wielu drobnych
spóádzielniach, spóákach, przedsiĊbiorstwach prywatnych i rodzinnych, powiązanych ze
sobą ekonomicznie a czĊsto i personalnie.
WĞród ideowych motywów zakáadania spóádzielni alternatywnych
najpopularniejsze jest dąĪenie do poprawy naturalnego Ğrodowiska czáowieka,
prowadzenie dziaáalnoĞci gospodarczej zgodnie z wymogami ekologii i poprawy jakoĞci
Īycia.
Wspólną cechą powstaáych w róĪnych czĊĞciach Ğwiata stowarzyszeĔ
i organizacji o formach zbliĪonych do spóádzielni, zwanych „nową falą”, jest wybiórcze
traktowanie zasad spóádzielczych. Z obowiązujących zasad spóádzielczych przyjmuje siĊ
w tych strukturach tylko niektóre w caáoĞci, inne zaĞ w czĊĞci, w niektórych natomiast
formach w ogóle odrzuca siĊ te zasady. Podstawową cechą spóádzielni alternatywnych
jest stosowanie uproszczonych struktur.
W niektórych krajach spóádzielnie tego typu charakteryzują siĊ:
x Ğrednią liczbą czáonków wynoszącą 4 – 5 osób,
x odmiennym typem zrzeszania siĊ oraz
x odmiennym sposobem dziaáania
x zrzeszeni w tych strukturach czáonkowie nie przestrzegają zasad demokracji
wewnątrzspóádzielczej, ich struktury dopuszczają istnienie w organach samorządowych
np. systemu rotacji, a nie wyboru (np. w USA i Francji ten system jest stosowany w
odniesieniu
do
wáadz
samorządowych,
lecz
nie
w stosunku do dyrektora przedsiĊbiorstwa).
W
jednostkach
„nowej
fali”
czĊsto
dochodzi
do
zaniechania
wewnątrzspóádzielczej demokracji. Czáonkowie nie wspóáuczestniczą w zarządzaniu
przedsiĊbiorstwem spóádzielczym – a przecieĪ uczestniczenie czáonków w zarządzaniu
przedsiĊbiorstwem jest jedną z waĪnych zasad spóádzielczych.
Oprócz wymienionych form, za alternatywne rozwiązania spóádzielcze moĪna
takĪe uznaü tzw. spóádzielcze spóáki akcyjne. W spóádzielniach tych co najmniej 51%
funduszu udziaáowego musi pochodziü od czáonków, z reguáy pracowników spóáki.
ĩaden z udziaáowców nie moĪe byü wáaĞcicielem wiĊkszej kwoty niĪ 25% funduszu
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udziaáowego, z tym Īe nie dotyczy to instytucji publicznych. Wzorem spóádzielni
spóádzielcze spóáki akcyjne tworzą 10-procentowy odpis z zysku na fundusz nie
podlegający przeniesieniu na udziaáy.
Spóáki te są formą poĞrednią pomiĊdzy spóádzielnią pracy i spóáką kapitaáową. Z
zasad spóádzielczych realizują one – oprócz wspomnianego juĪ odpisu z czystej
nadwyĪki – zasadĊ zatrudniania swoich czáonków (tak jak to czynią spóádzielnie pracy).
Wszyscy czáonkowie owych spóáek, podobnie jak czáonkowie spóádzielni, mają takie
samo prawo gáosu – niezaleĪnie od wielkoĞci wniesionych udziaáów.
Alternatywne rozwiązania spóádzielcze powstają takĪe w rolnictwie.
W spóádzielniach rolniczych w Szwecji i Danii wystĊpuje doĞü czĊsto oddzielenie
struktury spóádzielni jako zrzeszenia od zaáoĪonego przez tĊ spóádzielniĊ
przedsiĊbiorstwa. KaĪda z tych struktur opiera siĊ na wáaĞciwych sobie zasadach.
SpóádzielniĊ obowiązuje demokracja wewnątrzspóádzielcza, natomiast przedsiĊbiorstwo
moĪe byü nawet przeksztaácone w spóákĊ kapitaáową. W takiej spóáce spóádzielnia
byáaby jednym z udziaáowców.
Ogólnie moĪna stwierdziü, Īe ruch spóádzielni alternatywnych przyjmuje czĊĞü
zasad spóádzielczych za wáasne.
ZaáoĪyciele spóádzielni alternatywnych z zasady siĊ odcinali od tradycyjnych
organizacji i struktur spóádzielczych, uwaĪając je za formy wyobcowane, pozbawione
cech alternatywnego ruchu spoáecznego. TakĪe i stare spóádzielnie odnosiáy siĊ
początkowo do nowych zrzeszeĔ nieufnie z duĪą dozą podejrzliwoĞci, podwaĪając ich
prawo do uĪywania nazwy „spóádzielnia”, a czasem nawet utrudniając wejĞcie na rynek.
Spóádzielnie alternatywne i proste zrzeszenia, przez ową róĪnorodnoĞü
organizacyjną i elastyczne wprowadzanie nowych form zarządzania, ksztaátowania
stosunków miĊdzy czáonkami oraz rozwiązaĔ ekonomicznych, stanowią swego rodzaju
pomost pomiĊdzy spóádzielniami tradycyjnego typu a innymi organizacjami
korporacyjnymi oraz nieformalnymi strukturami gospodarczymi i spoáecznymi.
Spóádzielnie alternatywne podejmując dziaáalnoĞü, na ogóá w niszach nie
penetrowanych dawniej przez organizacje spóádzielcze, poszerzają zasiĊg dziaáania
spóádzielczoĞci w gospodarce spoáecznej oraz tworzą podstawĊ dla przyszáych nowych
kierunków spóádzielczej ekspansji. W warunkach, gdy spóádzielczoĞü jest wypierana, a
co najmniej zagroĪona przez konkurencjĊ wielkich korporacji w tradycyjnych sferach
swego dziaáania, inicjatywy spóádzielni alternatywnych mogą otwieraü nowe, nie
zagroĪone jeszcze obszary aktywnoĞci dla ruchu spóádzielczego.
Niektórzy autorzy zajmujący siĊ spóádzielczoĞcią proponują, aby w zaleĪnoĞci od
celu dziaáania spóádzielni (zrzeszania siĊ czáonków dla zaspokojenia swoich potrzeb)
podzieliü „nową falĊ” na dwie grupy, tj. na:
1. alternatywne formy spóádzielcze i
2. stowarzyszenia i zrzeszenia paraspóádzielcze.
Pierwsza grupa obejmuje struktury, które wyraĨnie zmierzają do zaspokojenia
potrzeb zrzeszonych czáonków i to w sposób bezpoĞredni, chociaĪ w róĪny sposób
przyjmują zasady spóádzielcze. Mogą one jednak byü dobrą formą gospodarczą
w wielofunkcyjnym rozwoju wsi.
Do drugiej grupy zalicza siĊ struktury powstaáe w wyniku zrzeszenia siĊ
zainteresowanych w celu speánienie spoáecznych i gospodarczych, a czasem takĪe
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kulturalnych idei. Przykáadem moĪe tu byü stowarzyszenie dla popierania zdrowej
ĪywnoĞci, które, oczywiĞcie, tylko poĞrednio sáuĪy zaspokojeniu potrzeb zrzeszonych
osób. Takie stowarzyszenie nie ogranicza swojej aktywnoĞci tylko do wypeániania zadaĔ
wobec czáonków, lecz wsą aktywnoĞc rozszerza na caáą spoáecznoĞü w której dziaáa.
Spóádzielnie alternatywne są na pewno takĪe przykáadem poszukiwania nowych
rozwiązaĔ i regulacji prawnych, przy nawiązywaniu i wykorzystywaniu, w jakimĞ
sensie, spóádzielczej metody gospodarowania.
We wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje na ogóá zasada „jeden
czáonek – jeden gáos”. WystĊpują jednakĪe moĪliwoĞci pewnego omijania jej
w przypadku spóádzielni osób prawnych, czyli spóádzielni wyĪszego stopnia, czy teĪ
w przypadku istnienia osobnej kategorii „czáonków – inwestorów”. Takie rozwiązania
wystĊpują w Finlandii, Francji, Hiszpanii, a takĪe z pewnymi ograniczeniami
w Niemczech i Wáoszech.
Inne z propozycji rozwiązaĔ prawnych związane są z systemem „waĪenia
gáosów” w zaleĪnoĞci od wielkoĞci transakcji ze spóádzielnią. Przykáadem tu mogą byü
takie kraje, jak: Hiszpania, Irlandia, Wielka Brytania.
Minimalna liczba czáonków (osób fizycznych) jest wysoce zróĪnicowana w
poszczególnych krajach UE (od 2 osób w Holandii po 20 osób w Grecji). Natomiast
Austria i Szwecja nie mają okreĞlonej prawnie takiej minimalnej liczby czáonków
zaáoĪycieli.
OdpowiedzialnoĞü czáonków za zobowiązania spóádzielni jest zazwyczaj
ograniczona, jak np. w Polsce do wysokoĞci wniesionych udziaáów. W niektórych
krajach, np. w Holandii, Niemczech, Portugalii, we Wáoszech, przyjmuje siĊ moĪliwoĞü
odpowiedzialnoĞci nieograniczonej37.
A. Piechowski omawiając róĪnorodnoĞü regulacji i rozwiązaĔ prawnych
w zakresie spóádzielczoĞci w tradycji legislacyjnej Europy Zachodniej wymienia trzy
nurty38:
x romaĔski (Wáochy, Francja, Hiszpania, Portugalia),
x niemiecko – skandynawski (Austria, Niemcy, Szwecja, Finlandia, Holandia)
oraz
x brytyjski (Wielka Brytania, Irlandia).
Stwierdza on jednoczeĞnie, Īe róĪnice czĊsto siĊ zacierają i wystĊpuje szereg
rozwiązaĔ poĞrednich.
Warto takĪe odnotowaü w krajach Unii Europejskiej ogromne zróĪnicowanie
struktur ponadpodstawowych, których istnienie i formy niekoniecznie muszą byü
uregulowane prawnie, a w znacznym stopniu wynikają z tradycji i historii.
37

Ograniczona objĊtoĞü niniejszego opracowania nie pozwala na wszechstronne omówienie wystĊpujących
róĪnic w zakresie rozwiązaĔ prawnych w poszczególnych krajach UE. Pomocne w tym wzglĊdzie są
róĪnorodne i liczne opracowania na ten temat Adama Piechowskiego, pracownika Krajowej Rady
Spóádzielczej. Zob. m.in. A. Piechowski, SpóádzielczoĞü w Europie i dotychczasowe doĞwiadczenia tworzenia
spóádzielni ponadgranicznych, w: A. Piechowski (red.), Spóádzielnia Europejska – szansa integracji i rozwoju
spóádzielczoĞci w Europie (Materiaáy z ogólnopolskiej konferencji Krajowej Rady Spóádzielczej i Wydziaáu
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego, zorganizowanej w dniu 22 czerwca
2007 roku, Wydawca: Krajowa Rada Spóádzielcza, Warszawa 2008, s. 97-125.
38
TamĪe, s. 109-110.
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We Wáoszech istnieją na przykáad trzy gáówne centrale spóádzielcze, ĞciĞle
powiązane z okreĞlonymi siáami politycznymi:
x Lewicowa Liga Spóádzielcza (Legacoop), mająca kiedyĞ bliskie związki
z Wáoską Partią Komunistyczną,
x Konfederacja Spóádzielcza (Confcooperative), wspóápracująca dawniej
z ChrzeĞcijaĔską Demokracją oraz
x liberalne Generalne Stowarzyszenie Spóádzielni (Associazione Generale della
Cooperative) związane niegdyĞ z Partią RepublikaĔską.
Wszystkie one mają swoje organizacje regionalne oraz branĪowe, które równieĪ
zwykle dzielą siĊ na regionalne. Poza nimi we Wáoszech istnieją takĪe „konsorcja
spóádzielcze”, grupujące spóádzielnie okreĞlonych typów, prowadzące wspólną
dziaáalnoĞü gospodarczą, promocyjną, szkoleniową, badawczo – rozwojową itp.
Podobnie zróĪnicowana jest sytuacja nie tylko w 15 starych krajach UE, ale takĪe
i w nowych 12 krajach Unii Europejskiej. W przypadku istnienia silnych branĪowych
związków spóádzielczych, ogólnokrajowa organizacja spóádzielcza (odpowiednik
polskiej Krajowej Rady Spóádzielczej) nie istnieje, bądĨ jest instytucją sáabą, mającą
charakter
wspólnej
reprezentacji
czy
nawet
jedynie
formą
spotkaĔ
i wymiany poglądów spóádzielców. Szczególnie interesujące rozwiązania, wywodzące
siĊ z legislacji dawnej Czechosáowacji, wprowadzono w Czechach i na Sáowacji.
Dziaáają tam dobrze zorganizowane centrale spóádzielni pracy, rolniczych,
mieszkaniowych czy spoĪywców, zaĞ na szczeblu centralnym istnieją niewielkie „Unia”
(na Sáowacji) bądĨ „Asocjacja” (w Czechach), na czele których stoją zmieniający siĊ
rotacyjnie co rok prezesi poszczególnych związków branĪowych.
PrzyjĊcie uregulowaĔ prawnych Spóádzielni Europejskiej (w Polsce z dniem
18 sierpnia 2006 r. weszáa w Īycie ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spóádzielni
europejskiej, wykorzystując postanowienia rozporządzenia Rady (WE) nr 1435/2003
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spóádzielni europejskiej (SCE) Ğwiadczy
o pewnych próbach tworzenia wspólnej „polityki spóádzielczej” na Jednolitym
Europejskim Rynku wszystkich 27 paĔstw Wspólnoty39. Polityka ta, pomimo
wielorakiej róĪnorodnoĞci istniejących rozwiązaĔ i regulacji prawnych
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, jest próbą godną odnotowania. Jest ona
wyrazem realizacji elementarnej zasady równoĞci wszystkich podmiotów
gospodarczych, wyraĨnie podkreĞlając odrĊbnoĞü spóádzielczej metody gospodarowania.
Kryteria tej odrĊbnoĞci najpeániej wyraĪa – przyjĊta w 1995 r. przez MiĊdzynarodowy
Związek Spóádzielczy – Deklaracja Spóádzielczej ToĪsamoĞci40. Stwierdza ona m.in., Īe
39
Na temat Spóádzielni Europejskiej istnieją liczne opracowania. Zob. m.in.: A. Piechowski (red.),
Spóádzielnia Europejska…, jw.; H. Cioch, Zarys prawa spóádzielczego, Wydawca: Wolters Kluwer Polska Sp.
z o.o., Warszawa 2007, s. 141-150 oraz s. 265-336; R. Trzaskowski, Spóádzielnia Europejska, Instytut
Wymiaru SprawiedliwoĞci, Warszawa 2004; A. MagdoĔ, Spóádzielnia europejska – analiza zaáoĪeĔ nowej
ustawy, „Przegląd Prawno – Ekonomiczny” 2008, nr 4, s. 113-119.
40
Polski tekst Deklaracji w: „Monitor Spóádzielczy” 1999, nr 1, s. 23. Zob. takĪe na ten temat: A. Piechowski,
MiĊdzynarodowe Zasady i WartoĞci Spóádzielcze a praktyka dziaáania spóádzielni, w: K. Lachowski (red.),
OdmiennoĞü podmiotów spóádzielczych od spóáek prawa handlowego (Materiaáy z konferencji w dniu 8 lipca
2006 r. II Spóádzielczego Forum Spoáeczno – Ekonomicznego), Wydawca: Krajowa Rada Spóádzielcza,
Warszawa 2006, s. 17-30.
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„spóádzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyáy siĊ dobrowolnie
w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, spoáecznych
i kulturalnych poprzez wspóáposiadane i demokratycznie kontrolowane
przedsiĊbiorstwo. Spóádzielnie opierają swoją dziaáalnoĞü na wartoĞciach samopomocy,
samoodpowiedzialnoĞci, demokracji, równoĞci, sprawiedliwoĞci i solidarnoĞci. Zgodnie
z tradycjami zaáoĪycieli ruchu spóádzielczego, czáonkowie spóádzielni wyznaczają
wartoĞci etyczne uczciwoĞci, otwartoĞci, odpowiedzialnoĞci spoáecznej i troski o innych.
Zasady spóádzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spóádzielnie wprowadzają
swoje wartoĞci do praktyki”.
WartoĞci i zasady spóádzielcze zawarte w Deklaracji Spóádzielczej ToĪsamoĞci
wraz z innymi rekomendacjami MiĊdzynarodowej Organizacji Pracy (MOD)
i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) staáy siĊ podstawą „filozofii” trzech
waĪnych dokumentów Unii Europejskiej:
x pierwszy z nich to Dokument Konsultacyjny Komisji Europejskiej
„Co-operatives In Enterprise Europe” (znany w Polsce jako „Biaáa ksiĊga
o przedsiĊbiorstwach spóádzielczych”) przyjĊty w listopadzie 2001 r.;
x drugi związany z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie statutu spóádzielni europejskiej;
x trzeci waĪny dokument Unii Europejskiej – to przyjĊty w lutym 2004 r.
Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno
–
Spoáecznego
oraz
Komitetu
Regionów
„O promowaniu spóádzielni w Europie”.
Z przedstawionych dokumentów Unii Europejskiej wynika miĊdzy innymi, Īe:
x Ekonomia spoáeczna i spóádzielnie przyczyniają siĊ do realizacji kluczowych
celów politycznych Unii Europejskiej, takich jak:
o
polityka spoáeczna i zatrudnienia,
o
rozszerzenie Unii,
o
rozwój regionalny,
o
polityka zamówieĔ publicznych,
o
rozwój wáasnoĞci pracowniczej i organizacji pracy,
o
pomoc w dziaáaniu na rzecz rozwoju;
x Spóádzielnia zarejestrowana w jednym paĔstwie Unii, bĊdzie posiadaáa
osobowoĞü prawną we wszystkich pozostaáych krajach czáonkowskich, tj.:
o
bĊdzie mogáa bez przeszkód prowadziü dziaáalnoĞü ponad granicami tych
krajów,
o
bĊdzie podlegaáa przede wszystkim przepisom wspólnotowym,
o
przepisy krajowe związane z siedzibą statutową spóádzielni europejskiej
zarejestrowanej w danym kraju bĊdą obowiązywaáy tylko w tych przypadkach, których
prawa wspólnotowe nie regulują;
x Promocja spóádzielni w Europie, zalecenie wspierania spóádzielczoĞci przez
rządy paĔstw czáonkowskich, poprawa legislacji spóádzielczej leĪy u podstaw procesu
harmonizacji w formuáowanych celach polityki wspólnotowej.
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NaleĪy zauwaĪyü, Īe tematyka spóádzielcza wáączona zostaáa w obszar
zainteresowaĔ wáadz Unii Europejskiej dziĊki szerokiemu lobbingowi samych
spóádzielni i ich organizacji.
Konkretnym przejawem wspólnotowych dziaáaĔ UE w ramach ekonomii
spoáecznej są spóádzielnie socjalne41. ĝwietnym przykáadem powodzenia spóádzielni
socjalnych są doĞwiadczenia wáoskie, gdzie w 2001 roku dziaáaáo juĪ 5600 spóádzielni
socjalnych. Spóádzielnie socjalne są nowym typem spóádzielni pracy. Stanowią one
wyraz realizacji zaáoĪeĔ strategii lizboĔskiej oraz wspólnotowego programu
przeciwdziaáania wykluczeniu socjalnemu. W Polsce 27 kwietnia 2006 r. Sejm RP
uchwaliá ustawĊ o spóádzielniach socjalnych, bĊdącą wyrazem realizacji przez nasz kraj
zobowiązaĔ wynikających z Traktatu ustanawiającego WspólnotĊ Europejską, celem
których jest wspieranie zatrudnienia, poprawa warunków Īycia i pracy, zapewnienie
wáaĞciwej ochrony socjalnej, rozwój zasobów ludzkich na rzecz trwaáego wysokiego
zatrudnienia oraz zwalczanie izolacji spoáecznej. Spóádzielnie socjalne, ze wzglĊdu na
respektowanie podstawowych zasad spóádzielczych, takich jak: demokracja
wewnątrzspóádzielcza (kaĪdy czáonek bez wzglĊdu na wielkoĞü wniesionych udziaáów
ma jeden równorzĊdny gáos), wzajemna pomoc, kooperacja, zaspokajanie potrzeb
czáonków, aktywne uczestnictwo itp., wypeániają w sposób istotny idee tak zwanego
spoáeczeĔstwa obywatelskiego. SpoáeczeĔstwa, którego czáonkowie są partnerami,
ludĨmi kreatywnymi i aktywnymi. Spóádzielnie socjalne mają na celu aktywizacjĊ
zawodową i uáatwienie zaistnienia na rynku pracy osobom:
x bezrobotnym,
x bezdomnym, które realizują indywidualny program wychodzenia
z bezdomnoĞci,
x uzaleĪnionym od alkoholu, które zakoĔczyáy program psychoterapii
w zakáadzie lecznictwa odwykowego,
x uzaleĪnionym od narkotyków po zakoĔczeniu programu terapeutycznego
w zakáadzie opieki zdrowotnej,
x chorym psychicznie,
x niepeánosprawnym,
x uchodĨcom, realizującym indywidualny program integracji,
x zwalnianym z zakáadów karnych, mającym trudnoĞci w integracji
ze Ğrodowiskiem.
Niewątpliwie spóádzielnie socjalne, powstaáe w wielu krajach Unii Europejskiej,
w tym takĪe i w Polsce, potwierdzają moim zdaniem tezĊ, Īe spóádzielczoĞü jako forma
ruchu spoáeczno – gospodarczego i swoista, specyficzna metoda gospodarowania, moĪe
takĪe z powodzeniem odnaleĨü siĊ w sferze socjalnej.

41
Na temat spóádzielni socjalnych (spoáecznych) zob. m.in.: C. Borzaga, A. Santuari, PrzedsiĊbiorstwa
spoáeczne we Wáoszech. DoĞwiadczenia spóádzielni spoáecznych (wydanie I), Ministerstwo Pracy i Polityki
Spoáecznej, Warszawa 2005; Z. Chyra – Rolicz, Spoáeczna gospodarka rynkowa za granicą i w kraju (w skali
globalnej i lokalnej), w: K. Lachowski (red.), OdmiennoĞü… jw., s. 101-136; H. Cioch, Zarys… jw., s. 135140 oraz s. 257-263.
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Spóádzielcza forma (metoda) gospodarowania w ujĊciu statystycznym
Ukazanie spóádzielczej metody gospodarowania w róĪnych formach spoáeczno –
gospodarczych w Ğwietle liczb w krajach Unii Europejskiej, w tym takĪe i w Polsce nie
jest zadaniem áatwym. Wynika to przede wszystkim z braku uporządkowanych,
metodologicznie spójnych statystyk w zakresie róĪnych branĪ i typów spóádzielczoĞci
w poszczególnych krajach, jak i w skali krajów Unii Europejskiej, czy teĪ caáego
Ğwiata42.
W wielu dostĊpnych Ĩródáach podaje siĊ, Īe na caáym Ğwiecie liczba czáonków
wszystkich spóádzielni siĊga 800 milionów, ponad 800 milionów, a moĪe nawet miliard.
Ruch spóádzielczy w Polsce w 2008 r. obejmuje okoáo 10 tysiĊcy spóádzielni i ponad
8 milionów czáonków. W caáej Unii Europejskiej w 27 krajach szacuje siĊ, Īe jest ponad
100 milionów czáonków, naleĪących do okoáo 160 tysiĊcy spóádzielni. MoĪna przyjąü,
Īe co trzeci obywatel Unii Europejskiej jest czáonkiem jakiejĞ spóádzielni.
SpóádzielczoĞü rolnicza w krajach czáonkowskich Unii Europejskiej (UE) zajmuje
znaczącą i trwaáą pozycjĊ ekonomiczną i spoáeczną43.
SpóádzielczoĞü rolnicza w UE przeĪywa renesans róĪnych form i metod. Jest
pozytywnym przykáadem pluralizmu spóádzielczego, stanowi duĪą siáĊ ekonomiczną
i jest dobrze zorganizowana. Pod wpáywem dziaáania ostrej konkurencji spóádzielnie
rolnicze w UE przejawiają duĪą przedsiĊbiorczoĞü w rozszerzaniu skali swego dziaáania.
Wraz z postĊpami globalizacji gospodarki nastĊpuje specjalizacja gospodarstw
rolniczych, a tradycyjny model spóádzielni dostosowuje siĊ do nowych potrzeb
spoáecznych. W wysoko rozwiniĊtych krajach Europy Zachodniej coraz czĊĞciej
pojawiają siĊ spóádzielnie wielozadaniowe, kredytowe, ubezpieczeniowe oraz
spoĪywców, choü pozostaáy takĪe dobrze funkcjonujące tradycyjne spóádzielnie
jednozadaniowe. W krajach czoáówki UE, a zwáaszcza w Wielkiej Brytanii, Niemczech
i Wáoszech powstają nowoczesne spóádzielnie marketingowe, pojawiają siĊ zewnĊtrzni
inwestorzy jako wspóáwáaĞciciele spóádzielni, które przyjmują lokaty kapitaáowe.
Obserwuje siĊ zjawisko upodabniania spóádzielni do spóáek, rozwaĪa siĊ nawet
moĪliwoĞü wprowadzenia róĪnych kategorii gáosów czáonkowskich.
Spóádzielnie w krajach wysoko rozwiniĊtych prowadzą interesy o duĪej skali, co
wymaga w peáni profesjonalnego kierownictwa, zarządu menedĪerskiego, lecz
czáonkowie zachowują nad nim w peáni demokratyczną kontrolĊ.
Szacuje siĊ, Īe w 1998 r. liczba spóádzielni rolniczych w 15 krajach
czáonkowskich UE (tj. Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,
Holandii, Irlandii, Luksemburga, Portugalii, RFN, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Wáoch)
wynosiáa okoáo 35 tysiĊcy, a liczba czáonków – rolników siĊga 17 milionów (wielu
rolników naleĪy do wiĊcej niĪ jednej spóádzielni). Liczba zaĞ zatrudnionych ogóáem
w spóádzielniach rolniczych w 15 krajach czáonkowskich UE wynosiáa w 1998 r. okoáo
42

Podane w niniejszym opracowaniu informacje statystyczne bĊdą miaáy jedynie charakter przybliĪony
i orientacyjny.
Na ten temat zob. m.in. W. Boguta, J. Ejsmont, R. KamiĔski, SpóádzielczoĞü wiejska, Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne Spóáka Akcyjna, Warszawa 2000; M. G. BrodziĔski, SpóádzielczoĞü obsáugująca wieĞ
i rolnictwo w okresie przeksztaáceĔ ustrojowych, Zakáad Wydawniczy DrukTur, Warszawa 2005, s.299-374;
E. Pudeákiewicz, SpóádzielczoĞü… jw., s. 184-191; SpóádzielczoĞü wiejska w perspektywie integracji z Unią
Europejską (Materiaáy MiĊdzynarodowej Konferencji (CzĊĞü I i II), Zakopane 2-4 grudnia 1997 r.),
„Vademecum SpóádzielczoĞci SIB” 1997 nr 8, 1998 nr 9.

43
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900 tysiĊcy, a wiĊc w ostatnich 35 latach zatrudnienie wzrosáo co najmniej dwukrotnie.
W warunkach duĪego – wzglĊdnego i bezwzglĊdnego – spadku zatrudnienia
w wiĊkszoĞci dziaáów gospodarki poszczególnych krajów jest to zjawiskiem wrĊcz
wyjątkowym. Wzrost zatrudnienia wynika gáównie z dwóch przyczyn:
x wzrostu liczby personelu fachowego, szczególnie kadry kierowniczej,
x rozwoju dziaáalnoĞci produkcyjnej, przede wszystkim w zakresie
przetwórstwa, a takĪe usáug produkcyjnych.
O roli i znaczeniu spóádzielczoĞci wiejskiej w krajach Unii Europejskiej Ğwiadczą
m.in. wskaĨniki tych przedsiĊbiorstw w rozmiarze produkcji i wykonywanych usáug w
róĪnych dziaáach i gaáĊziach gospodarki. Rolnicy UE sprzedają 60% swojej produkcji za
poĞrednictwem spóádzielni. ZbliĪony udziaá reprezentuje spóádzielczoĞü w tych krajach
w rozmiarze eksportu produktów miĊsnych, skupie zwierząt, przetwórstwie wyrobów
miĊsnych, produkcji i sprzedaĪy kwiatów, nasion i warzyw.
Udziaá produktów rolniczych nie jest jednakowy w poszczególnych krajach UE.
W niektórych produktach, takich jak: mleko, wieprzowina czy wino udziaá ten siĊga od
80 do 100%. Dominującym jednakĪe sektorem jest sektor mleczarski.
Ekspansja spóádzielczoĞci rolniczej w krajach czáonkowskich UE nie przebiegaáa
bez zasadniczych zmian w metodach dziaáania. Polegają one w istocie na coraz
wiĊkszym priorytecie dla ekonomicznej efektywnoĞci i organizacyjnej sprawnoĞci
przedsiĊbiorstwa spóádzielczego kosztem spoáecznych celów spóádzielni, tj. kosztem
realizacji i obrony interesów bytowych czáonków – producentów rolnych, szczególnie
tych sáabszych.
Utrzymanie i rozszerzenie ekonomicznej dziaáalnoĞci spóádzielczoĞci rolniczej
dokonuje siĊ poprzez stosowanie przez spóádzielczoĞü metod dziaáania podobnych do
stosowanych przez przedsiĊbiorstwa kapitaáu niespóádzielczego. Taki kierunek rozwoju
uznawany jest przez wielu za konieczny, by w istniejących warunkach ekonomicznych,
spoáecznych i politycznych zachowaü i rozwinąü spóádzielczoĞü rolniczą. Coraz czĊĞciej
jednak stawia siĊ pytanie, czy koncentracja spóádzielczoĞci rolniczej, ekonomizacja jej
dziaáania i profesjonalizacja zarządzania, prowadzące do upodobnienia siĊ
spóádzielczoĞci do zrzeszeĔ kapitaáowych, nie byáy nadmierne i nie doprowadziáy do
utraty, wzglĊdnie ograniczenia toĪsamoĞci spóádzielczej, do zaniku swoistych
spóádzielczych przymiotów stanowiących o istocie i sile spóádzielczoĞci.
W spóádzielniach rolniczych w krajach UE przywiązuje siĊ coraz czĊĞciej duĪą
wagĊ do zachowania toĪsamoĞci spóádzielczej, co wyraĪa siĊ m.in. w tym, Īe znaczne
Ğrodki przeznacza siĊ na rozwijanie pracy edukacyjno – wychowawczej, ideowej,
kulturalno – oĞwiatowej wĞród czáonków i pracowników.
Rolnicza spóádzielczoĞü ma, w wielu krajach UE, zwáaszcza o rozwiniĊtej
gospodarce rynkowej, powaĪny i dynamiczny udziaá w funkcjonowaniu rynku rolnego.
SáuĪy ona autentycznie interesom rolników i jest im coraz bardziej potrzebna w miarĊ
pogáĊbiającej siĊ komercjalizacji oraz Ğwiadczenia usáug gospodarstwom rolnym przez
odpowiednio wyspecjalizowane przedsiĊbiorstwa usáugowe. SpóádzielczoĞü rolnicza jest
takĪe czynnikiem korygującym poczynania innych uczestników rynku jako siáa
równowaĪąca koncentrującego siĊ przemysáu i handlu prywatnego. Polityka
gospodarczo – spoáeczna paĔstwa posáuguje siĊ chĊtnie aparatem spóádzielczoĞci
rolniczej jako szczególnie podatnym instrumentem dla realizowania ogólnospoáecznych
celów w rolnictwie.
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Wspóápraca, a nie wzajemne zwalczanie siĊ spóádzielni, jest drogą do sukcesu,
zarówno na rynku krajowym, jak i w ramach Unii Europejskiej. Znaczącą rolĊ odgrywa
tutaj Komitet Generalny SpóádzielczoĞci Rolniczej w Unii Europejskiej (COGECA),
którego gáównym celem jest reprezentowanie interesów spóádzielni rolniczych poĞród
róĪnych instytucji UE w Brukseli. COGECA ĞciĞle wspóápracuje z Europejskim
Komitetem Związków Rolników (COPA) w sprawach związanych z polityką rolną.
COGECA uczestniczy w tworzeniu zasad i realizacji polityki Wspólnoty wobec
spóádzielni rolniczych. Promuje wspóápracĊ pomiĊdzy takimi spóádzielniami w ramach
Wspólnoty, jak równieĪ poza jej granicami.
Na podstawie danych z Badania SpóádzielczoĞci Polskiej 2006 oraz danych
statystyki publicznej autorzy Sáawomir NaáĊcz i Joanna Konieczna-Saáamatin konstatują
m.in. nastĊpujące fakty44:
x mimo trwającego od początku lat 90. trendu spadkowego, spóádzielnie wciąĪ
dysponują znaczną bazą ekonomiczną (332 tys. miejsc pracy, tj. ok. 3% krajowego
rynku pracy i zbliĪony udziaá w produkcji caáej gospodarki narodowej);
x spóádzielnie dysponują teĪ niebagatelną bazą spoáeczną (blisko 10 mln
czáonków, ok. 100 tys. osób pracujących spoáecznie;
x w wymiarze ekonomicznym spóádzielnie są na ogóá podmiotami
korzystającymi z mechanizmów rynkowych (zaledwie 0,5% przychodów stanowią
dotacje);
x spóádzielnie prowadzące dziaáalnoĞü z zakresu reintegracji spoáeczno –
zawodowej mają znaczący udziaá finansowania Ğrodkami nierynkowymi (dotacje
stanowią
76%
przychodów
w
spóádzielniach
socjalnych
i
11%
w spóádzielniach inwalidów);
x spóádzielnie naleĪą do najbardziej rynkowo dziaáających podmiotów polskiej
gospodarki spoáecznej (praca spoáeczna na rzecz spóádzielni peániona na ogóá w
organach spóádzielni w porównaniu z pracą páatną stanowi zaledwie 0,6%, gdy
tymczasem w sektorze organizacji non-profit odsetek ten wynosi 36%);
x spóádzielnie jako podmioty gospodarki spoáecznej peánią waĪne funkcje
spoáeczno – gospodarcze (utrzymują znaczną liczbĊ miejsc pracy etatowej, przeciĊtnie
ponad dwukrotnie wiĊcej niĪ porównywalne podmioty z innych sektorów gospodarki);
x sektor spóádzielczy w znacznie wiĊkszym stopniu niĪ inne sektory gospodarki
narodowej zatrudnia teĪ osoby mające obniĪone szanse na rynku pracy (osoby
niepeánosprawne o 10 punktów procentowych wiĊcej niĪ przeciĊtna
w gospodarce narodowej, kobiety o 13 punktów procentowych wiĊcej,
a osoby starsze o 17 punktów procentowych wiĊcej);
x niektóre typy spóádzielni wyróĪniają siĊ teĪ zatrudnieniem szczególnie
wysokiego odsetka osób o najniĪszych szansach na rynku pracy ze wzglĊdu na niskie
wyksztaácenie (spóádzielnie inwalidów, rolnicze spóádzielnie produkcyjne i socjalne);

44
Opracowanie na podstawie artykuáu wymienionych autorów pt. Polska spóádzielczoĞü na progu XXI wieku:
zasoby oraz wybrane funkcje spoáeczno - ekonomiczne, zamieszczonego w: „Spóádzielczy Kwartalnik
Naukowy” 2008, nr 1. Uchwaáą nr 30/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarząd Krajowej Rady Spóádzielczej
postanowiá wznowiü wydawanie Spóádzielczego Kwartalnika Naukowego, mającego przedwojenną tradycjĊ.
Redaktorem naczelnym wznowionego Kwartalnika zostaá prof. zw., dr hab., dr h.c. Mieczysáaw Adamowicz.
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x spóádzielnie odgrywają waĪną rolĊ w spoáecznoĞciach lokalnych
(7 spóádzielni na 10 jest dostarczycielami produktów i usáug dla lokalnych spoáecznoĞci,
a 4 na 10 ma dominującą pozycjĊ na lokalnym rynku);
x spóádzielnie mieszkaniowe w skali kraju odpowiadają za obsáugĊ 27%
mieszkaĔ;
x spóádzielnie w znacznym stopniu wspierają lokalną dziaáalnoĞü kulturalno –
oĞwiatową, sportową itp. (wystĊpuje to w 4 spóádzielniach na 10);
x co piąta spóádzielnia angaĪuje siĊ w organizowanie staĪy i praktyk
zawodowych oraz w szkolenia i inne dziaáania wspomagające uzyskanie zatrudnienia (w
2005 r. objĊto tymi dziaáaniami ok. 137 tys. osób);
x co dwudziesta spóádzielnia deklaruje prowadzenie dziaáaĔ wspierających
osoby dotkniĊte wykluczeniem spoáecznym (dziaáaniami tymi objĊto ok.
47 tys. osób);
x w dziaáalnoĞci sektora spóádzielczego w Polsce dominuje zasada preferowania
interesów pracowników ponad interes „kapitaáu”;
x w wielu spóádzielniach obserwuje siĊ znaczne ograniczenia w zakresie
wypeániania funkcji demokratycznego zarządzania (w skali caáego sektora zaledwie
nieco ponad 3% czáonków spóádzielni uczestniczy w wyborach wáadz spóádzielni, przy
stosunkowo wysokim udziale aktywnych wyborczo czáonków w maáych spóádzielniach,
których bĊdzie ubywaü;
x w spóádzielniach wytwarza siĊ tzw. typ czáonkostwa niezaangaĪowanego,
klienckiego (ma to miejsce w duĪych strukturach spóádzielczych, jak np. banki
spóádzielcze czy SKOK).
Pozycja spóádzielni i jej siáa związana ze specyfiką spóádzielczej metody
gospodarowania moĪe siĊ takĪe wyraĪaü w jej stanie organizacyjnym (w liczebnoĞci
i w strukturze podmiotów spóádzielczych)45.
Warto w tym wzglĊdzie odnotowaü, iĪ najwiĊkszą liczbĊ podmiotów ma
w swoim rejestrze Gáówny Urząd Statystyczny (GUS), który wykazuje na dzieĔ
31 grudnia 2005 roku 18303 podmioty, natomiast Krajowy Rejestr Sądowy
10771 spóádzielni (z czego 940 w likwidacji lub upadáoĞci), a Krajowa Rada
Spóádzielcza 12567 jednostek (przy czym tylko 9559 nie podlegaáo wáaĞnie likwidacji
czy zawieszeniu dziaáalnoĞci).
Z tabeli 1 wynika, Īe w 2005 roku liczba spóádzielni ogóáem wynosiáa ok.
9,6 tys. podmiotów.

45

RejestracjĊ spóádzielni prowadzą równolegle: Gáówny Urząd Statystyczny i podlegáe mu urzĊdy statystyczne
w miastach wojewódzkich w ramach systemu REGON, Krajowy Rejestr Sądowy oraz Krajowa Rada
Spóádzielcza.
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TABELA 1. SZACUNKOWA LICZBA DZIAàAJĄCYCH SPÓàDZIELNI, WG STANU NA KONIEC
2005 ROKU
Typ spóádzielni/BranĪa
Liczba spóádzielni
Dziedzina dziaáalnoĞci
spóádzielczoĞci
w tysiącach
1

2

3

Spóádzielnie „Spoáem”
Gminne Spóádzielnie
„Samopomoc Cháopska”
Spóádzielnie mleczarskie
Ogrodniczo - pszczelarskie
Rolnicze spóádzielnie
produkcyjne
Spóádzielnie kóáek rolniczych
Spóádzielnie mieszkaniowe
Spóádzielnie pracy

0,36
1,44

Usáugi: handel
Usáugi: handel, usáugi dla rolnictwa

0,19
0,12
0,87

Skup páodów rolnych i produkcja
Produkcja spoĪywcza
Produkcja rolnicza

0,79
3,53
1,00

Usáugi dla rolnictwa
Usáugi w zakresie mieszkalnictwa
Tworzenie miejsc pracy; dziaáalnoĞü
produkcyjna i usáugowa
Reintegracja zawodowa i spoáeczna
Reintegracja zawodowa
niepeánosprawnych
Produkcja
Usáugi, produkcja drobnotowarowa
Usáugi bankowe
Usáugi parabankowe i ubezpieczeniowe

Spóádzielnie socjalne
0,04
Spóádzielnie inwalidów i
0,27
niewidomych
Spóádzielnie „Cepelia”
0,02
Spóádzielnie rzemiosáa
0,24
Banki spóádzielcze
0,59
Spóádz. kasy oszczĊdnoĞciowo –
0,08
kredytowe
Ogóáem sektor spóádzielczy
9,56
*
ħródáo: S. NaáĊcz, J. Konieczna-Saáamatin, Polska spóádzielczoĞü na progu XXI wieku: zasoby oraz wybrane
funkcje spoáeczno – ekonomiczne, „Spóádzielczy Kwartalnik Naukowy” 2008, nr 1, s. 13-14.

JednoczeĞnie w strukturze podmiotów spóádzielczych ogóáem najwiĊcej jest
spóádzielni mieszkaniowych (36,9%), gminnych spóádzielni „Samopomoc Cháopska”
(15,1%) oraz spóádzielni pracy (10,5%). Najmniej podmiotów spóádzielczych
sklasyfikowano w grupie spóádzielni „Cepelia” (0,21%), spóádzielni socjalnych (0,42%),
SKOK (0,84%) oraz spóádzielni ogrodniczo- pszczelarskich (1,3%).
W tym miejscu warto przypomnieü, iĪ w realnym socjalizmie na dzieĔ 31 grudnia
1988 roku byáo 15 236 spóádzielni, ponad 15 mln czáonków (15 286,2 tys.) oraz prawie 2
mln osób zatrudnionych (1 996 310).
Porównując dane z 2005 r. z danymi 1988 r. (tab. 1 i 2) wynika, iĪ zmniejszyáa
siĊ liczba spóádzielni (o 40,6%), liczba czáonków zmniejszyáa siĊ w przybliĪeniu o 46%,
a liczba zatrudnionych aĪ ponad 6-krotnie. Udziaá spóádzielni w dochodzie narodowym
(PKB) w realnym socjalizmie wynosiá od 8-12%, a obecnie ok. 2,0%46.

46

Peána i obiektywna analiza danych organizacyjnych, ekonomiczno – produkcyjnych i finansowych
spóádzielni dziaáających w realnym socjalizmie w porównaniu ze spóádzielniami dziaáającymi w gospodarce
rynkowej wymagaáaby pogáĊbionych studiów i badaĔ empirycznych oraz przyjĊcia jednolitej metodologii
i metodyki liczenia. W ramach tego opracowania jest to niemoĪliwe.
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TABELA 2. NIEKTÓRE DANE O STANIE ORGANIZACYJNYM SPÓàDZIELCZOĝCI W 1988
ROKU (STAN W DNIU 31 XII)
Liczba zatrudnionych a)

Liczba
spóádzielni

Liczba
czáonków
w tys.

Ogóáem

Ogóáem
SpóádzielczoĞü wiejska
CZS Samopomoc Cháopska”

15 236
8 133
1 912

15 286,2
7 973,2
3 531,5

1 996 310
791 418
467 962

W tym
kobiety
1 098 732
379 079
263 284

CZ Spóádzielni Mleczarskich

323

1 199,4

112 793

54 870

Centrala Spóádzielni
Ogrodniczych i Pszczelarskich

140

372,6

55 519

30 953

CZ Rolniczych Spóádzielni
Produkcyjnych b)

2 089

190,4

697

337

Bank Gospodarki ĩywnoĞciowej
(banki spóádzielcze)

1 663

2 566,1

-

-

Krajowy Związek Rolników,
Kóáek i Organizacji Rolniczych

2 006

113,2

154 447

29 635

SpóádzielczoĞü miejska
CZ Spóádzielni SpoĪywców
„Spoáem”

7 103
397

7 313,0
2 957,5

1 204 892
393 535

719 653
308 764

CZ Spóádzielni Budownictwa
Mieszkaniowego

3 128

3 515,0

128 037

57 672

Wyszczególnienie

CZ SpóádzielczoĞci Pracy
350 843
185 612
2 049
398,1
a) dane obejmują pracowników peánozatrudnionych (áącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo)
oraz niepeánozatrudnionych w gáównym miejscu pracy;
b) dane nie obejmują zatrudnionych w spóádzielniach produkcyjnych.
ħródáo: Opracowanie wáasne na podstawie SpóádzielczoĞü w liczbach (tabela 4 i 9),
Naczelna Rada Spóádzielcza, Gáówny Urząd Statystyczny, Warszawa 1989.

Spóádzielcza metoda gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej
napotyka na róĪnorakie bariery. W Ğwietle przeprowadzonych badaĔ SpóádzielczoĞci
Polskiej 2006 (badani respondenci udzielili áącznie 233 odpowiedzi) stwierdza siĊ, Īe47:
x 37%wypowiedzi badanych wskazuje na problemy związane z ograniczonym
popytem na dobra lub usáugi produkowane przez spóádzielnie;
x 34% wypowiedzi badanych wskazuje na niekorzystne dziaáania lub brak dziaáaĔ
wáadz publicznych;
x 22% wypowiedzi badanych wskazuje na niekorzystne dla danej spóádzielni
warunki rynkowe panujące w danej branĪy czy regionie;
x 7% wypowiedzi badanych wskazuje na káopoty spóádzielni, wynikające z ich
funkcjonowania jako spóádzielnie, a nie spóáki. Mimo tych trudnoĞci – jak wynika z
47

S. NaáĊcz, J. Konieczna – Saáamatin, Polska spóádzielczoĞü… jw., s. 45-46.
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badaĔ – tylko 3 na 524 spóádzielnie (zakwalifikowane do analizy danych na podstawie
przeprowadzonych ankiet) otwarcie przyznaáo, Īe planuje przeksztaácenie siĊ w spóákĊ.
Podsumowanie i wnioski
SpóádzielczoĞü jako forma ruchu spoáeczno – gospodarczego i metoda
gospodarowania zarówno w krajach Unii Europejskiej (w tym takĪe i w Polsce), jak i na
caáym Ğwiecie nie jest jednolita ani pod wzglĊdem teoriopoznawczym, prawnym czy teĪ
doĞwiadczeĔ historycznych i aplikacyjnych rozwiązaĔ. WystĊpuje tam róĪnorodnoĞü
form i metod (systemów) dziaáania. Ciągle Īywe i aktualne wspóáczeĞnie są trzy modele
(systemy) spóádzielczoĞci, áącznie z ich modyfikacjami, tj.:
x Model (system) F. W. Raiffeisena,
x Model (system) H. Schulzego z Delitzch,
x Model (system) W. Haasa.
JednoczeĞnie nie sposób nie pamiĊtaü o ewolucji zasad i wartoĞci spóádzielczych
(od zasad rochdelskich do paryskich, wiedeĔskich i obecnie obowiązujących
manchesterskich), które to przecieĪ stanowią o aksjologii spóádzielczej metody
gospodarowania. Pozwalają one przede wszystkim naukowcom, badaczom, praktykom,
politykom i dziaáaczom spóádzielczym rozstrzygnąü, czym jest, czym moĪe byü, a czym
nie jest spóádzielczoĞü.
W róĪnych teoriach i koncepcjach ekonomicznych, nauk organizacji
i zarządzania, socjologicznych i prawnych spotykamy miĊdzy innymi nastĊpujące
orientacje i tendencje:
x przedspóádzielcze i paraspóádzielcze formy gospodarowania,
x bimodalny (dualny) charakter spóádzielni jako zrzeszenia i przedsiĊbiorstwa,
x spóádzielnia jako samodzielne przedsiĊbiorstwo,
x spóádzielnia jako system spoáeczno – ekonomiczny i jako grupa spoáeczna,
x spóádzielnia w systemie zarządzania marketingowego (orientacja rynkowa),
x spóádzielnia jako specyficzny typ jednostki w sektorze non – profit,
x spóádzielnie alternatywne („nowej fali”) przeciwstawne spóádzielniom
tradycyjnym,
x spóádzielnia jako forma integracji pionowej,
x spóádzielcze spóáki akcyjne,
x spóádzielnia jako koalicja grup interesu, w tym czáonków, zarządu
i pracowników,
x spóádzielnia jako wiązka (sieü) kontraktów (umów) pomiĊdzy róĪnymi
uczestnikami organizacji spóádzielczej (tj. czáonkami, zarządem, pracownikami).
Szczególne zadania stoją przed spóádzielczoĞcią krajów Unii Europejskiej
(w tym takĪe i Polski jako jej równoprawnego czáonka), jak i caáego Ğwiata. Problem
regulacji prawnych w zakresie spóádzielczoĞci w poszczególnych krajach UE jest jedną
z takich waĪnych kwestii, które wymagają rozwiązaĔ i są takĪe juĪ podejmowane, np.
w ramach tzw. statutu spóádzielni europejskiej. Istotnym równieĪ problemem jest
organizacja spóádzielni socjalnych dla osób wykluczonych. SpóádzielczoĞü w wielu
krajach Unii Europejskiej, jak i na pozostaáych kontynentach Ğwiata, posiada
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zróĪnicowany status i pozycjĊ spoáeczno – ekonomiczną, odmienne tradycje
i uregulowania prawne. SpóádzielczoĞü jako swoista i odrĊbna metoda gospodarowania
nie ma, jak dotychczas, jednolitych regulacji prawnych ani na poziomie danego kraju
(narodu), ani takĪe na poziomie wspólnotowym.
We wspóáczesnym Ğwiecie, o silnych tendencjach globalizacyjnych
i konkurencyjnych, spóádzielczoĞü coraz czĊĞciej bĊdzie poddawana róĪnorakim
ewolucjom, dylematom i antynomiom rozwojowym.
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Summary
The main purpose of this elaboration is informing of a need of identification of different
forms of co-operative farming, especially in Poland and in other countries of European Union,
simultaneously revealing dilemmas and antinomies of a co-operative method of farming. As seen,
this theory-knowledge ridden and methodological reflection in stated range of conduct will allow
further deepened studies, analyses and empirical research over nature and specificity of
co-operative method of farming. Co-operative movement will be significantly gaining popularity
and recognition within the confines of social economy.
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