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200 lat tradycji spółdzielczej w 

Polsce 
Ks. Stanisław Staszic prekursorem spółdzielczości 

 
1816 – Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze dla 
Ratowania się Wspólnie w Nieszczęściach 
 

329 członków Towarzystwa, włościan, otrzymało ziemię od 
Staszica pod warunkiem: 
 

 zespołowego prowadzenia części działalności gospodarczej 
(podstawowa działalność indywidualna!) i przeznaczania 
dochodów na inwestycje bądź wspólne cele 

 prowadzenia działalności oświatowej (pięć szkół ludowych, 
stypendia fundowane dla najzdolniejszych uczniów w celu 
kontynuowania nauki w szkołach wyższego stopnia)  

 organizowania opieki zdrowotnej i zespołowej pomocy 
będącym w potrzebie 

 - własny szpital i lekarz 
              - opieka nad poszkodowanymi w wyniku klęsk  
     żywiołowych,  nad starcami, kalekami i sierotami  
 

 prowadzenia kasy pożyczkowej 



 
Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze 

 

Demokratyczne zarządzanie: 
  samorząd członków – „Rada Gospodarcza” 
  zatrudnieni profesjonaliści: prezes i urzędnicy 

 
Podstawa działania: 
Statut („Kontrakt”, „Ustawa”) opracowany przez 
Staszica w 1816 r. 

•  Zatwierdzony przez cara Aleksandra I w 1822 r.  
•  Powtórnie zatwierdzony przez rząd w   
Petersburgu w 1882 r. 

 
W okresie II RP spółdzielnia rolnicza 
 
Ostatecznie rozwiązana Dekretem B. Bieruta w 1952 r. 



Początki spółdzielczości 

 powstanie spółdzielczości w całej Europie w połowie 
XIX wieku; podobnie na ziemiach polskich  
 

 rozwój spółdzielczości odbywał się w warunkach 
gospodarki rynkowej, w ramach odmiennych 
systemów prawnych poszczególnych państw, w 
bardzo zróżnicowanych warunkach gospodarczych, 
społecznych i politycznych; na ziemiach polskich w 
ramach odmiennych systemów prawnych i warunków 
w poszczególnych zaborach  

 

 spółdzielnie rozwijały się wśród chłopów, robotników, 
rzemieślników i drobnych kupców; na ziemiach 
polskich także wśród inteligencji i często miały 
charakter narodowo-patriotyczny 

 



Nurty ideowe spółdzielczości: 

 

         *                 *                   * 

  Socjalizm    Liberalizm      Solidaryzm 

                                                chrześcijański 
              R. Owen                 H. Schulze-                F. W. Raiffeisen 

         E. Abramowski         Delitzsch                      F. Stefczyk               

            Spółdzielnie      ks. A. Szamarzewski              Spółdzielnie 

            spożywców          Banki Ludowe                Oszczędnościowo- 

                                  Pożyczkowe 



Spółdzielczość w okresie zaborów 

Zabór rosyjski - Królestwo 
 
 obszar zróżnicowany pod względem rozwoju rolnictwa i 

przemysłu 
 represyjny system polityczny po Powstaniu Styczniowym - 

do 1905 r. konieczność uzyskania zgody od władz w 
Petersburgu na utworzenie spółdzielni  

 spółdzielczość oparta o model roczdelski – spółdzielnie 
spożywców (pierwsze – „Merkury” w Warszawie i „ Zgoda” 
w Płocku, 1869) 

 inne spółdzielnie – kredytowe, rzemieślnicze, mleczarskie, 
„syndykaty rolne”, kółka rolnicze 

 gwałtowny rozwój spółdzielczości (zwł. spożywców) po 
1905 r.  

 rola Towarzystwa Kooperatystów (1906) i Warszawskiego 
Związku Stowarzyszeń Spożywczych „Społem” (1911) -  
Edward Abramowski, Romuald Mielczarski, Stanisław 
Wojciechowski – późniejszy Prezydent RP, Stefan Żeromski  

 „wzorowa wieś spółdzielcza” Lisków (zał. ks. Wacław 
Bliziński, 1900) – kilkadziesiąt instytucji lokalnych, których 
jądrem była spółdzielczość wiejska 
 



Spółdzielczość w okresie zaborów 

Zabór pruski – Wielkopolska, Pomorze 
 
 

 wysoki poziom rolnictwa, rozwój przemysłu 
 ekonomiczna i polityczna presja zaborcy, germanizacja, ale 

dobry system prawny umożliwiający tworzenie spółdzielni 
 spółdzielnie oparte o model Schulze-Delitzscha - Banki 

Ludowe (Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców m. 
Poznania - 1861) 

 inne spółdzielnie: kółka rolnicze, „Rolniki” (wiejskie 
spółdzielnie rolniczo-handlowe – od 1900 r.), spółdzielnie 
mleczarskie, parcelacyjne 

 rola księży: ks. Augustyn Szamarzewski, ks. Piotr 
Wawrzyniak, ks. Franciszek Adamski 

 patriotyczna i oświatowa rola spółdzielni 
 „Wielkopolski System Spółdzielczy” – rola Związku Spółek 

Zarobkowych i Gospodarczych (1871) i Banku Związku 
Spółek Zarobkowych (1886) 
 



Spółdzielczość w okresie zaborów 

   Zabór austriacki – Galicja  
 

 rolnictwo rozdrobnione, słabo rozwinięty przemysł 
 najkorzystniejsza sytuacja polityczna ze wszystkich 

zaborów, instytucje demokratyczne, rozwój kultury 
polskiej 

 spółdzielczość oparta o model Raiffeisena – wiejskie 
spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe „Kasy 
Stefczyka” (od 1890 r. – założyciel Franciszek 
Stefczyk) 

 inne spółdzielnie: „kasy zaliczkowe”, kółka rolnicze, 
spółdzielnie spożywców, pracy, mleczarskie (rola 
Zygmunta Chmielewskiego) 

 rola organizacji: Krajowy Patronat dla Spółek 
Oszczędności i Pożyczek (1899), Krajowa Centralna 
Kasa Spółek Rolniczych (1909) 

 spółdzielnie ukraińskie i żydowskie 
 
 



Spółdzielczość w Polsce przed I wojną 

światową 

Zabór 
Liczba 
spółdzielni 

Liczba 
członków 

pruski     300 0,16 mln 

austriacki 1.800 1,6 mln 

rosyjski 
 

1.400 

 

0,5 mln 

 

Razem 3.500 2,3 mln 



Spółdzielczość po I wojnie 

światowej       
 

 Współistnienie 3 modeli spółdzielczych z 
okresu zaborów i wszystkich branż 
spółdzielczych 
 

 Odbudowa spółdzielni – duża rola 
gospodarcza zwł. w okresie rządów I. 
Paderewskiego 
 

 1918 – wg różnych szacunków 2 – 4,6 tys. 
spółdzielni z 1, 3 mln członków 
 

 Ustawa z dnia 29 października 1920 r. – 
jedna z najlepszych i najnowocześniejszych 
w Europie 

 



Spółdzielczość w II RP 
      
 Dalsze współistnienie 3 modeli spółdzielczych oraz różnych 

Związków Spółdzielczych; rola Państwowej Rady 
Spółdzielczej, Spółdzielczego Instytutu Naukowego 
 

 Rozwój spółdzielni wiejskich: działało 8 tys. spółdzielni z 2 
mln członków – Banki Ludowe (wśród bogatszych 
rolników), Kasy Stefczyka (wśród uboższych rolników), 
„Rolniki”, spółdzielnie mleczarskie, także skupu i zbytu 
bydła i trzody chlewnej, jajczarsko-drobiarskie, rybackie i 
rakarskie, sprzedaży narzędzi rolniczych, przemysłu 
ludowego, pastwiskowe, leśne, oczyszczania zboża, 
przetwórcze i maszynowe 
 

 Rozwój spółdzielczości spożywców („Społem”) 
mieszkaniowej (WSM!), początki spółdzielczości pracy 
 

 Przed wybuchem II wojny światowej w handlu detalicznym 
udział spółdzielni wynosił 4 – 5 %; w skupie produktów 
rolnych do 12%; 20% depozytów oszczędnościowych 
składane było w bankach spółdzielczych i Kasach Stefczyka 



Spółdzielczość w Polsce przed II wojną 

światową 

Typ spółdzielni 
Liczba 
spółdzielni 

Liczba członków 

Spożywców (miejskie i 
wiejskie) 

    4.800 0,72 mln 

Kredytowe (wiejskie i 
miejskie) 

    5.500 1,6 mln 

Rolnicze (rolniczo-
handlowe, mleczarskie, 

jajczarskie…) 

    1.800 

 

0,7 mln 

 

Inne (mieszkaniowe, 
pracy, wytwórcze…) 

      800 0,1 mln 

Różne niezwiązkowe    1.000 0,12 mln 

Razem   13.900 3,14 mln 



Spółdzielczość w okresie okupacji 

 spółdzielnie spełniały rolę placówek obrotu 
towarowego i dystrybucji towarów na przydziały 
kartkowe oraz skupu kontyngentów ziemiopłodów  
 

 związki spółdzielcze poddane kurateli komisarzy 
niemieckich i lokalnych organów administracyjnych 
 

 pomoc żywnościowa podziemiu, zatrudnianie 
działaczy ruchu oporu, ludzi nauki, kultury 

  
 ochrona przed aresztowaniami i wywozem  

na przymusowe roboty do Rzeszy 
 

 spółdzielnie jako miejsca konspiracyjnych 
kontaktów, uprawiania nauki, historii i literatury 
polskiej 
 

 1943  - na terenie Generalnego Gubernatorstwa 2229 
spółdzielni rolniczych zrzeszających ok. 1,4 mln 
członków (kredytowych 1152, mleczarskich 516, 
rolniczo-handlowych 467) 
 
 



Spółdzielczość po II wojnie 

światowej 
 Krótki okres względnego pluralizmu - próby odradzania 

dawnych form, odzyskiwania majątku oraz odbudowy 
zniszczeń 

 Konflikt PSL (spółdzielczość rolnicza) – PPS („Społem”) – 
PPR 

 Narzucone zmiany organizacyjne – coraz silniejsze 
podporządkowanie aparatowi partyjno-państwowemu 

 Tworzenie nowych „klasowych” form – np. Gminnych 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w miejsce 
„reakcyjnych” „Rolników” 

 Kolektywizacja rolnictwa (zwłaszcza 1951 – 1955): 
 1953 – 7.700 spółdzielni na 1,2 mln ha użytków rolnych; 

po 1956 r. znaczna część rozwiązana 
 Własność spółdzielcza, choć zaliczana do własności 

uspołecznionej, traktowana jako niższa forma w stosunku 
do własności państwowej, aczkolwiek wyższa niż własność 
prywatna, która wraz z rozwojem socjalistycznego 
społeczeństwa miała zostać wykorzeniona 

  



Spółdzielczość w okresie PRL 

  etatyzacja – podporządkowanie aparatowi 
partyjno-państwowemu i centralnemu 
planowaniu 
 

 centralizacja – stworzenie 
scentralizowanych struktur od centralnych 
przez wojewódzkie po pojedyncze 
spółdzielnie 
 

 biurokratyzacja – przewaga urzędników nad 
działaczami z wyboru  
 

 monopolizacja – np. GS „Samopomoc 
Chłopska” jako jedyny rodzaj spółdzielni na 
wsi, a spółdzielnie spożywców „Społem” 
jako jedyne w mieście, spółdzielnie 
mieszkaniowe jako rozwiązanie kwestii 
mieszkalnictwa w miastach 



Spółdzielczość w okresie PRL 

 Prawne podstawy działania: 
 

 Do 1961 – Ustawa z 1920 r. (!) (zmiany 
powojenne 1945, 1948, 1949) 

 

 Ustawa z dn. 17 lutego 1961 r. o 
spółdzielniach i ich związkach  

 

 Ustawa z dn. 16 września 1982 r. 
Prawo spółdzielcze (nowelizowana 
dotąd ok. 30 razy) 
 



Spółdzielczość w okresie PRL 

(1987) 

Typ spółdzielni 
Liczba 
spółdzielni 

Liczba członków 

[w mln.] 

Zatrudnienie 

[w tys.] 

GS „SCh”     1.899 3,586 478 

Mleczarskie        323 1,193 114 

Ogrodnicze       133 0,366    57 

RSP     2.104 0,189 192 

Banki Spółdzielcze     1.660 2,534   37 

„Społem”       357 3,253 409 

Sp-nie pracy    2.030 0,432 362 

S-pnie inwalidów      453 0,226 206 

Sp-nie mieszkaniowe   3.085 3,314 130 

Inne   2.858 0,282 253 

Razem 14.902 15,375 2.238 



Spółdzielczość w okresie PRL 

 
 udział spółdzielczości w PKB –10-12% [1987] 
 - punkty sprzedaży detalicznej – 80% 
 - zakłady i punkty usługowe – 80% 
 - budownictwo mieszkaniowe – 70% 
 - zakł. gastronomiczne – 65% 
 - sprzedaż detaliczna – 65% 
 - skup produktów rolnych – 60% 
 - usługi bytowe – 60% 
 - depozyty oszczędnościowe 20% 
 

 zatrudnienie w spółdzielczości – ponad 2 mln (19%) 
 

 działalność kulturalna (115 domów kultury, świetlice, kluby, 
biblioteki…), szkolnictwo spółdzielcze (280 szkół), własne 
domy wczasowe, sanatoria… 
 

 ok. 40% ludności członkami spółdzielni – ale zwykle 
członkostwo formalne 
 

 Spółdzielczość czy quasi-spółdzielczość ??? 
 
 

 



Spółdzielczość po 1989 r. 

 Kryzys systemu spółdzielczego 
 

• złe skojarzenia:  

 spółdzielczość = pozostałość po poprzednim systemie  

• utrata zaufania członków do spółdzielni z okresu PRL; 
odejście od spółdzielni (często nieświadome – nie 
zapłacenie podniesionych udziałów) 

• bankructwa i likwidacje licznych spółdzielni, wyprzedaż - 
utrata majątku 

• zmiana charakteru spółdzielni użytkowników w kierunku 
spółdzielni pracy 

• brak współpracy między spółdzielniami 

• brak nowoczesnej kadry umiejącej funkcjonować w 
warunkach wolnego rynku  

• Ustawa z dn. 20 stycznia 1990 r. – likwidacja struktur 
spółdzielczych (poza NRS) 

• brak nowoczesnego, stabilnego prawa spółdzielczego 

 
 

 



Spółdzielczość po 1989 r. 

 
Kryzys systemu spółdzielczego 

 

 

 Spadek liczby spółdzielni o ok. 50% 

 

 Spadek zatrudnienia w nich o ok. 60% 

 

 Spadek ich udziału w PKB do 1 – 1,2%  
 

 



Spółdzielczość po 1989 r. 

 Pozytywne tendencje w rozwoju 
spółdzielczości po 1989 r. 
• konsolidacja Banków Spółdzielczych 

• konsolidacja i osiągnięcie standardów 
europejskich w spółdzielczości 
mleczarskiej 

• sukces SKOK-ów 

• pierwsze spółdzielnie socjalne 

• początki tworzenia GPR w oparciu o 
prawo spółdzielcze 

• ustabilizowanie organizacji spółdzielczych 
– Krajowa Rada Spółdzielcza, spółdzielcze 
związki rewizyjne 



Spółdzielczość obecnie (2015) 

Typ spółdzielni 
Liczba 
spółdzielni 

Liczba członków 

[w tys.] 

GS „SCh”     1.110   101 

Mleczarskie        137   145 

Ogrodniczo-pszczelarskie         51       3 

RSP       666     16 

SKR       473     28 

Spółdzielcze GPR       450    13 

Banki Spółdzielcze      563 1.093 

SKOK        53 2.313 

PSS „Społem”       309      63 

Mieszkaniowe   3.085 3,314 

Pracy, usług i budowlane      560      17 

Inwalidów i niewidomych      164     12 

Socjalne     968     6 

Rzemieślnicze     129     5 

Cepelia       6     - 

Inne      2     - 

Razem 9.284 8.011 



Liczba spółdzielni wg bazy KRS 

2014 

 9510 

3680 

1152 988 
685 569 566 508 465 316 175 140 134 56 52 17 7 



Członkowie spółdzielni /w tys./ 

  8 209     

 4 239     

 2 444     

 1 104     

 148      105      65      31      18      16      14      13      6      5      3     



Spółdzielczość obecnie 

  Potencjał społeczny 
 

 Członkowie – 8 mln 
 

 Zatrudnienie – 300 tys. W tym: 
 - kobiety – 62% (49% w gosp. narodowej) 
 - niepełnosprawni – 11% (2.3% w gosp. narodowej) 
 - wiek produkcyjny niemobilny tj. 45-49 lat kobiety i 

 45-64 lata mężczyźni – 52% 
 

 Działalność społeczno-kulturalna: 
 - prowadziło lub wspierało 29% spółdzielni  
 - wydatkowały 167 mln zł (2011) 
 - place zabaw – 900 
 - obiekty sportowe – 600 
 - świetlice, kluby, biblioteki, czytelnie – 850 
 - przychodnie, ambulatoria – 200 
 - domy kultury – 120 
 - ośrodki wypoczynkowe – 85 
 - parki – 100  
 



Spółdzielczość obecnie 

  Potencjał ekonomiczny (2014) 
 

 
 Majątek łącznie – 211 mld zł 

 
 Przychody – 70 mld zł 

 
 Koszty – 68 mld zł 

 
 Stopa zysku – 2,9% 

 
 Łączny podatek dochodowy 564 mln zł 
 - Banki Spółdzielcze  - 232 mln zł 
 - Sp-nie mieszkaniowe - 178,6 mln zł 

 

 



Potencjał ekonomiczny –  

Aktywa ogółem w mln zł 

(razem 211 mld zł)   

 

57% 

5% 

33% 

2% 
1% 

1% 1% 

BS

SKOK

SM

SML

SPOŁEM

RSP

POZOSTAŁE



Potencjał ekonomiczny –  

przychody spółdzielni /w tys. zł/ 

za 2014 r. 
 
 70 044 865,00  

 19 557 816,00  

 19 199 681,00  
 6 882 000,00  

 6 579 320,00  
 6 289 410,00  

 3 637 766,00  
 2 555 433,00  

 2 159 142,00  
 1 759 594,00   1 424 703,00  



 

Spółdzielczość polska na tle 

europejskiej 

   
 Spółdzielnie : I Włochy (39.600), II Turcja (33.857),  
 III Francja (22.517), IV Hiszpania (20.050),  
 V Polska (9.284) 

 
 Członkowie : I Francja (26 mln), II Niemcy (22 mln), 
 III Holandia (17 mln), IV Wlk. Brytania 15 mln,  
 V Włochy (13 mln), VI Polska (8 mln) 
 
 Zatrudnienie: I Francja (1,2 mln), II Włochy (1,15 mln), 

III Niemcy (860 tys.), IV Polska (300 tys.),  
 V Hiszpania (290 tys.) 
 
 Potencjał gospodarczy znacznie słabszy!  
  

 
 

  
 



 

Dziękuję 

      za 

        uwagę! 
 

piechowskia@krs.com.pl 


