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SpóádzielczoĞü spoĪywców w Polsce w latach
2006–2014 na przykáadzie wybranej spóádzielni
WstĊp
SpóádzielczoĞü spoĪywców jest jedną z najstarszych branĪ spóádzielczoĞci
w Polsce. Badania naukowe dotyczące handlu wewnĊtrznego prowadzone są
zazwyczaj na duĪych sieciach handlowych lub skupiają siĊ na indywidualnych
przedsiĊbiorcach, a forma, jaką jest spóádzielczoĞü spoĪywców, pozostaje pomijana. Za narodziny powszechnego ruchu spóádzielczego uwaĪa siĊ powstanie w 1844 roku Stowarzyszenia Sprawiedliwych Pionierów w Rochdale koáo
Manchesteru (ang. Rochdate Equitable Pioneers Society) w Wielkiej Brytanii
[Pudeákiewicz 2009]. SpóádzielczoĞü powstaáa z powodu narastającego problemu lichwy i spekulacji w handlu. Jest takĪe elementem ekonomii spoáecznej,
poniewaĪ jej celem bezpoĞrednim nie jest maksymalizacja zysku a zaspokajanie potrzeb czáonków spóádzielni. NadrzĊdnym organem ruchu spóádzielczego
w Polsce jest Krajowa Rada Spóádzielcza (KRS), która jest czáonkiem MiĊdzynarodowego Związku Spóádzielczego (ang. ICA – International Co-operative
Alliance) [Florek-Paszkowska 2016]. Rola spóádzielczoĞci spoĪywców w Polsce
jest niedoceniana. Spóádzielnie te dają pracĊ okoáo 50 tys. osobom, przy czym
utrzymują w dáugoletnim zatrudnieniu pracowników w wieku produkcyjnym
niemobilnym, którzy mają maáe szanse na zatrudnienie na rynku pracy.
W przypadku spóádzielczoĞci spoĪywców kaĪdy moĪe zostaü czáonkiem
spóádzielni i byü równoprawnym jej wspóáwáaĞcicielem, a w związku z tym partycypowaü w zyskach, jak równieĪ decydowaü o kierunkach jej rozwoju.
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Cel i metodyka badaĔ
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji spóádzielczoĞci spoĪywców
w Polsce na przykáadzie wybranej spóádzielni zrzeszonej w Krajowym Związku
Rewizyjnym Spóádzielni SpoĪywców „Spoáem”. Ze wzglĊdu na poufnoĞü danych, w opracowaniu nie bĊdzie podawana nazwa badanej spóádzielni. Dane pochodzą ze sprawozdaĔ rady nadzorczej i zarządu spóádzielni. Mają one przybliĪyü sytuacjĊ ekonomiczną w podmiotach gospodarczych dziaáających jako spóádzielnie spoĪywców. Okres badawczy obejmuje lata 2006–2014. Wykorzystano
miary dynamiki oraz struktury do przeprowadzenia analizy pionowej i poziomej
poszczególnych skáadników sprawozdaĔ.

Zasady i rozwój spóádzielczoĞci
Spóádzielnia jest rodzajem podmiotu gospodarczego, którego dziaáalnoĞü
regulowana jest przepisami ustawy z 1982 roku Prawo spóádzielcze1 (ustawa
ta byáa nowelizowana ponad 40-krotnie). Wedáug tej ustawy, spóádzielnia jest
dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym skáadzie
osobowym i zmiennym funduszu udziaáowym, które w interesie swoich czáonków prowadzi wspólną dziaáalnoĞü gospodarczą. Wedáug ICA, 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 [Piechowski 2013]. W 1996 roku ICA uchwaliáa deklaracjĊ spóádzielczej toĪsamoĞci, w której zawará siedem zasad spóádzielczoĞci [Mering 2013]:
– dobrowolne i otwarte czáonkostwo,
– demokratyczna kontrola czáonkowska – kaĪdy czáonek spóádzielni ma wyáącznie jeden gáos,
– ekonomiczne uczestnictwo czáonków – nadwyĪka Þnansowa moĪe byü przekazana czáonkom proporcjonalnie do ich transakcji ze spóádzielnią lub teĪ
na rozwój spóádzielni, a takĪe na wspieranie innych dziedzin dziaáalnoĞci
zaaprobowanych przez czáonków,
– autonomia i niezaleĪnoĞü – porozumienia zawierane z innymi organizacjami
lub pozyskiwanie kapitaáu z obcych Ĩródeá są dokonywane na warunkach,
które zapewniają demokratyczną kontrolĊ wszystkim czáonkom,
– edukacja, szkolenie i informacje – kaĪdy czáonek powinien mieü do nich
dostĊp, a zadaniem spóádzielców jest informowanie spoáeczeĔstwa o istocie
spóádzielczoĞci i korzyĞciach z nią związanych,
1

Ustawa z dnia 16 wrzeĞnia 1982 r. Prawo spóádzielcze (Dz.U. 1982, nr 30, poz. 210 z póĨn. zm.).
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–

wspóápraca miĊdzy spóádzielniami – spóádzielnie powinny umacniaü ruch
spóádzielczy poprzez wspóápracĊ zarówno na szczeblu lokalnym czy regionalnym, jak i krajowym oraz miĊdzynarodowym,
– troska o spoáecznoĞü lokalną – spóádzielnia poprzez stworzenie swojej polityki ma pracowaü na rzecz rozwoju lokalnego.
WyróĪnia siĊ kilkanaĞcie rodzajów spóádzielni. Spóádzielnie spoĪywców
obok kilkunastu innych (np. banków spóádzielczych, spóádzielni socjalnych,
spóádzielni rolniczych) są jednym z nich. Spóádzielnia spoĪywców stanowi formĊ wspóápracy ekonomicznej, ma w teorii zapewniaü wysokiej jakoĞci produkty
i usáugi po stosunkowo niskiej cenie, a jej gáównym celem nie jest zysk pieniĊĪny. W praktyce towary są wyceniane po cenach rynkowych.
Na ziemiach polskich umowną datą powstania spóádzielczoĞci spoĪywców
jest 1869 rok, kiedy powoáano dwa pierwsze stowarzyszenia spoĪywców –
w Warszawie i Radomiu. Lokalne spoáecznoĞci szybko zaczĊáy zakáadaü spóádzielnie po to, aby otrzymywaü tanie towary o dobrej jakoĞci. Spóádzielnie
spoĪywców zdominowaáy szczególnie spóádzielczoĞü zaboru rosyjskiego. Spopularyzowanie zagadnieĔ spóádzielczoĞci i intensywny rozwój samego ruchu
spowodowaáy, Īe w 1906 roku początkowo tajne Towarzystwo Kooperatystów,
czyli organizacja propagująca idee spóádzielczoĞci, zaczĊáo wydawaü tygodnik
„Spoáem”. Sama nazwa pisma zostaáa wymyĞlona przez Stefana ĩeromskiego,
a hasáo to przetrwaáo do dziĞ. Ruch spóádzielczoĞci spoĪywców byá rozproszony
i wymagaá szybkiego zjednoczenia, a takĪe pomocy organizacyjnej, gospodarczej
i Þnansowej, jak równieĪ centralnej organizacji zaopatrzenia i kontroli [Mroczek 2012]. W 1908 roku przy Towarzystwie Kooperatystów powoáano Biuro
Informacyjne skáadające siĊ z dziaáu gospodarczego i dziaáu organizacyjno-propagandowego, które prowadziáy dziaáalnoĞü hurtową, lustracyjną i spoáeczno-wychowawczą na rzecz spóádzielni spoĪywców. W 1911 roku zostaáo ono przeksztaácone w Warszawski Związek StowarzyszeĔ SpoĪywców, który po kilkukrotnej zmianie nazwy, ostatecznie w 1992 roku staá siĊ Krajowym Związkiem
Rewizyjnym Spóádzielni SpoĪywców „Spoáem”2. Pod tą nazwą funkcjonuje do
dziĞ. Jest to dobrowolna organizacja zrzeszająca spóádzielnie spoĪywców, która
peáni funkcje rewizyjno-patronackie. Zajmuje siĊ m.in. dziaáalnoĞcią lustracyjną
zrzeszonych spóádzielni oraz dziaáalnoĞcią doradczą i szkoleniową, integracją
zrzeszonych spóádzielni, reprezentacją ich przed organami paĔstwowymi czy
samorządowymi, a takĪe nawiązywaniem wspóápracy z oĞrodkami naukowo-badawczymi [Cioch 2011].
Wraz z pojawieniem siĊ na polskim rynku zagranicznych sieci handlowych
zaostrzyáa siĊ konkurencja. Polskie spóádzielnie w nowej sytuacji rynkowej mu2

KZRSS „Spoáem”, http://kzrss.spolem.org.pl/index.php/historia/kalendarium (dostĊp: 21.01.2017).
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siaáy podjąü dziaáalnoĞü dostosowawczą, która przypadáa na lata 1990–1995.
PodjĊto dziaáania mające na celu porządkowanie (racjonalizacjĊ) sieci wáasnych
placówek oraz wzmacnianie ich pozycji na rynku. SpóádzielczoĞü spoĪywców
rozwinĊáa sieü rozpoznawalnych sklepów „Lux” oraz dyskontowych [Chyra-Rolicz 2006]. W 2016 roku czynnie funkcjonowaáo 310 spóádzielni spoĪywców,
ale nie wszystkie byáy zrzeszone w KZRSS „Spoáem”. Spóádzielnie spoĪywców
zajmują siĊ nie tylko handlem detalicznym i hurtowym. W 2014 roku posiadaáy one ok. 4 tys. sklepów detalicznych o áącznej powierzchni uĪytkowej ponad
700 tys. m2, wáasne magazyny, ponad 200 piekarni, 230 lokali gastronomicznych, kilka masarni oraz wáasne hotele. W ostatnich latach sieü „Spoáem” poszerzaáa swoją ofertĊ o produkty marki wáasnej. Pod koniec 2014 roku w ofercie
byáo 180 takich produktów. Rok póĨniej liczba ta wzrosáa do ponad 200 i obejmowaáa juĪ nie tylko produkty spoĪywcze, ale takĪe produkty AGD, chemiczne
i kosmetyczne. Produkty marek wáasnych są zazwyczaj taĔsze, ale marĪe są na
nich wyĪsze. SprzedaĪ pod znaną juĪ nazwą „Spoáem” pozwala na pominiĊcie
kosztów marketingu.
Badana spóádzielnia jest jedną z wielu funkcjonujących w Polsce, dlatego
teĪ wnioski z prowadzonych badaĔ nie mogą byü przekáadane na caáy sektor
spóádzielczoĞci spoĪywców.

SpóádzielczoĞü spoĪywców w badaniach
DziaáalnoĞü spóádzielni spoĪywców jest analizowana z perspektywy róĪnych
dyscyplin naukowych, w tym ekonomii, Þnansów i zarządzania. W niektórych
krajach nazywane są one kooperatywami handlowymi lub spóádzielniami konsumenckimi. W publikacjach krajowych zagadnienie spóádzielczoĞci spoĪywców
jest na ogóá traktowane marginalnie.
SytuacjĊ spóádzielni dziaáających w poprzednim systemie gospodarczym
w Polsce badali m.in. Niestrój i Szumilak [1990], którzy analizowali warunki
samoÞnansowania w 4 krakowskich spóádzielniach spoĪywców w latach 1982–
–1987. Odnotowali bardzo duĪe wartoĞci wskaĨników dynamiki sprzedaĪy. Przyrost cen wyraĨnie wyprzedzaá ujĊty wartoĞciowo przyrost obrotów,
a wiĊc przyrost efektu rzeczowego albo w ogóle nie wystąpiá, albo byá niewielki.
W wyniku urzĊdowo ustalanych marĪ na towary spóádzielnie charakteryzowaáy
siĊ maáą dynamiką dochodu.
Nowacka [1999] badaáa podstawowe wskaĨniki rentownoĞci w 210 spóádzielniach spoĪywców „Spoáem” w latach 1995–1997. Wykazaáa wzrost poziomu rentownoĞci obrotu brutto i netto w tym okresie, ale mimo tego wskaĨniki
ksztaátowaáy siĊ na niskim poziomie, nie zapewniając badanym spóádzielniom
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moĪliwoĞci rozwojowych. RentownoĞü majątku trwaáego, rentownoĞü majątku
obrotowego i rentownoĞü kapitaáu wáasnego, które w 1995 roku byáy ujemne,
w latach 1996–1997 osiągnĊáy wartoĞci dodatnie, jednak na bardzo niskim poziomie.
Wieszaáka [2003] analizowaá infrastrukturĊ sieci „Spoáem” w 1999 roku
na przypadku 14 wybranych spóádzielni (duĪych, maáych i Ğrednich) zlokalizowanych w miastach w województwie Ğląskim o zaludnieniu powyĪej 150 tys.
mieszkaĔców. Z badaĔ bezpoĞrednich, obejmujących m.in. szerokoĞü i gáĊbokoĞü asortymentu, lokalizacjĊ, poziom innowacyjnoĞci i wyposaĪenia technicznego, wynikaáa potrzeba repozycjonowania znacznej czĊĞci punktów sprzedaĪy
detalicznej, bĊdących wáasnoĞcią badanych spóádzielni.
Parszewski i Jakubiak [2011] rozpatrywali strategiĊ zarządzania PSS „Spoáem”
w OstroáĊce. Zwrócili uwagĊ na zagroĪenia, jakie niosáa konkurencja na rynku lokalnym, w szczególnoĞci ze strony najwiĊkszych sieci handlowych, takich jak:
Lidl, Biedronka, Zielony Market, PoloMarket, E.Leclerc czy Stokrotka. Zaznaczyli równieĪ, Īe nakáady na modernizacjĊ sklepów powodują jedynie utrzymanie
dotychczasowego poziomu sprzedaĪy, a nie rekompensują strat wynikających ze
wzrostu kosztów utrzymania placówek w obiektach dzierĪawionych.
JeĞli chodzi o zagraniczną literaturĊ, to przykáadowo Katchova i Woods
[2011] badali 350 spóádzielni dziaáających na terenie USA w 2010 roku. Okazaáo siĊ, Īe w porównaniu do innych sklepów spoĪywczych spóádzielnie miaáy
wyraĨne korzyĞci ze wspóápracy z lokalnymi producentami ĪywnoĞci. Produkty
lokalne przynosiáy Ğrednio prawie 22% wartoĞci brutto rocznej sprzedaĪy. DziĊki
takiej wspóápracy okoliczni producenci zapewniali sobie rynek zbytu, a spóádzielnie przyciągaáy coraz wiĊcej klientów.
W wielu krajach pozycja spóádzieli spoĪywców na rynku jest znaczna. Przykáadowo we Wáoszech spóádzielnia Coop Italian Food3 w 2014 roku miaáa 18,5%
udziaáu w sprzedaĪy, wyprzedzając takie sieci jak Carrefour (7,4%) czy Auchan
(9%). DziĊki 1100 sklepom i 100 hipermarketom zlokalizowanym w 893 miastach osiągnĊáa obrót równy 2,7 mld euro.
W USA spóádzielnia spoĪywców Puget Consumers Cooperative (PCC) Natural Markets, która dziaáa od 1954 roku, uzyskaáa w 2015 roku przychody ze
sprzedaĪy na poziomie ponad 250 mln USD, a zysk netto osiągnąá ok. 5,5 mln
USD. Spóádzielnia zatrudniaáa prawie 1400 osób, a takĪe aktywnie realizowaáa
misjĊ spoáeczną, przekazując 55 t produktów spoĪywczych bankom ĪywnoĞci4.
W Finlandii pod koniec 2015 roku dziaáaáy nastĊpujące sieci spoĪywców:
Prisma (64 sklepy), S-Market (436 sklepów), Sale i Alepa (áącznie 384 sklepy).
3

Coop Italian Food, http://www.e-coop.it/CoopRepository/COOP/coop-italian-food (dostĊp:
23.01.2017).
4
PCC, http://www.pccnaturalmarkets.com (dostĊp: 23.01.2017).
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Spóádzielnie te, obok innych, wchodzą w skáad Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (okreĞlanej jako S-gruppen), czyli krajowej organizacji spóádzielczej.
W 2015 roku zatrudniaáa ona 37 758 osób, wartoĞü sprzedaĪy detalicznej wyniosáa 10,8 mld euro, a udziaá w rynku stanowiá ponad 45%5.

Charakterystyka wybranej spóádzielni
Badana spóádzielnia dziaáa na terenie Warszawy od lat 30. XX wieku. Prowadzi dziaáalnoĞü handlową oraz usáugową w zakresie wynajmu wolnych powierzchni uĪytkowych i doáadowaĔ telefonów. Od 2011 roku prowadzi takĪe
usáugĊ poĞrednictwa Þnansowego polegającą na moĪliwoĞci opáacania w kasie
sklepów rachunków za media.
Liczba zrzeszonych czáonków w latach 2006–2014 zmniejszyáa siĊ z 558
do 338 osób, czyli prawie o 40%. WartoĞü jednego udziaáu w latach 2006–2007
wynosiáa 200 zá, w kolejnych latach 400 zá.
W ciągu badanego okresu liczba placówek handlowych zmieniaáa siĊ z roku
na rok. Likwidacja sklepów w poszczególnych latach nie byáa spowodowana
wyáącznie brakiem rokowaĔ na zwiĊkszenie sprzedaĪy i poprawĊ sytuacji ekonomicznej, ale teĪ takimi czynnikami, jak: zalanie sklepów w wyniku powodzi,
nie przedáuĪenie umowy najmu przez wáaĞciciela lokalu i podwyĪka opáat za
wynajem, rozpoczĊcie procesu inwestycyjnego, sprzedaĪ budynku lub wydzierĪawienie go podmiotom obcym.
W latach 2006–2014 spóádzielnia podwoiáa (z 5 na 10) liczbĊ placówek wáasnych (rys. 1), co w perspektywie dalszej dziaáalnoĞci pozwoliáo uniknąü problemów związanych z obiektami wynajmowanymi (np. brak przedáuĪenia umowy
moĪe skutkowaü koniecznoĞcią likwidacji sklepu, w konsekwencji zmniejszeniem ogólnego obrotu i zysku spóádzielni). Jednostkowa powierzchnia placówek
wáasnych wahaáa siĊ od 284 do 518 m2. W placówkach obcych wynosiáa od 619
do 724 m2 i byáa wiĊksza Ğrednio o 69% od powierzchni placówek wáasnych.
W obiektach zarówno wáasnych, jak i obcych spóádzielnia wynajmowaáa powierzchniĊ innym podmiotom. ĝrednia powierzchnia sprzedaĪy w badanych latach w placówkach wáasnych stanowiáa 379 m2, w placówkach obcych 613 m2.
Liczba zatrudnionych w spóádzielni wahaáa siĊ od 469 do 554 osób. PrzeciĊtnie poza rynkiem detalicznym (w administracji, dziaáalnoĞci pomocniczej)
pracowaáo 13% ogóáu zatrudnionych. Liczba pracujących w sklepach detalicznych (kadra kierownicza, sprzedawcy, obsáuga komputerów, pracownicy gospodarczy) przypadająca na jeden sklep wynosiáa przeciĊtnie od 18 do 21 osób
5

S-kanava.fi, https://www.s-kanava.fi/web/s/en/s-ryhma-lukuina (dostĊp: 23.01.2017).
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Rysunek 1
Liczba placówek handlowych spóádzielni i ich powierzchnia sprzedaĪy w latach 2006–2014
ħródáo: Opracowanie wáasne.

w analizowanym okresie. WielkoĞü zatrudnienia w spóádzielni ksztaátowana byáa
na podstawie rentownoĞci placówek, organizacji pracy, dostosowywania form
sprzedaĪy do potrzeb klienta, liczby stoisk serwisowych oraz wymogów formalnoprawnych dotyczących czasu pracy.
Spóádzielnia dbaáa o kapital ludzki, szkoląc swoich pracowników. W 2011 roku przeszkolono ich stosunkowo najwiĊcej (83% ogóáu). NajwiĊksze koszy
z tego tytuáu poniesiono w 2010 roku (ponad 178 tys. zá). PrzeciĊtny koszt przeszkolenia jednego pracownika wahaá siĊ od 357 zá (2007 r.) do 908 zá (2009 r.).
Poza gáównymi i koniecznymi tematami szkoleĔ, takimi jak BHP czy szkolenia
dla pracowników administracji na temat bieĪących zmian w prawie (np. zagadnienia podatkowe, kadrowo-páacowe, dotyczące czasu pracy, ochrony danych
osobowych, sporządzania bilansu) organizowano szkolenia z zakresu: technik
sprzedaĪy/marketingowych, budowania i motywowania zespoáu, komunikacji
w zespole, zarządzania zespoáem czy podstawowych zasad ekspozycji towarowej i controllingu (rys. 2).
PrzeciĊtne nominalne wynagrodzenie brutto w spóádzielni wzrosáo w latach
2006–2014 o 53% (z 2255 do 3453 zá) W caáym badanym okresie przewyĪszaáo
ono Ğrednią páacĊ w polskiej gospodarce. W odniesieniu do Ğredniej páacy w handlu (w sekcji G) byáo podobne do 2010 roku, po czym tendencja ta odwróciáa siĊ.
Wyáącznie w jednym roku (2014 r.) Ğrednia páaca w badanej spóádzielni spadáa
w stosunku do roku poprzedniego. Byáo to wynikiem wprowadzenia graÞków
czasu pracy, co usprawniáo organizacjĊ pracy i ograniczyáo wielkoĞü nadgodzin,
a w efekcie skutkowaáo spadkiem wynagrodzeĔ (rys. 3). Badana spóádzielnia
stosowaáa czasowo-premiowo-prowizyjny system wynagradzania.
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Rysunek 2
Liczba zatrudnionych i przeszkolonych osób w spóádzielni oraz koszty szkoleĔ w latach 2006–
–2014
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Rysunek 3
PrzeciĊtne nominalne wynagrodzenie brutto w spóádzielni, gospodarce narodowej i handlu
(sekcja G) w latach 2006–2014 [zá]
ħródáo: Opracowanie wáasne.

JeĞli chodzi o sytuacjĊ ekonomiczno-Þnansową spóádzielni, to w caáym okresie osiągaáa ona dodatni wynik wyáącznie na dziaáalnoĞci Þnansowej
(rys. 4). Przychody z dziaáalnoĞci Þnansowej pochodziáy gáównie z odsetek od
Ğrodków na rachunkach bankowych. Wynik na podstawowej dziaáalnoĞci operacyjnej byá ujemny w latach 2013–2014, co ostatecznie wpáynĊáo na stratĊ na
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Rysunek 4
Wynik Þnansowy na dziaáalnoĞci gospodarczej spóádzielni i jego skáadowe w latach 2016–
–2014 [mln zá]
ħródáo: Opracowanie wáasne.

dziaáalnoĞci gospodarczej. Ogóáem na dziaáalnoĞci gospodarczej w 2013 roku
spóádzielnia osiągnĊáa stratĊ w wysokoĞci 3,26 mln zá, na co decydujący wpáyw
miaá wzrost koszów handlowych (o ponad 5,2 mln zá) w podstawowej dziaáalnoĞci operacyjnej, związany z uruchomieniem 4 nowych placówek oraz likwidacją
2 innych, w których nastąpiáo zmniejszenie sprzedaĪy. Dodatkowo zmniejszyáy siĊ wpáywy z promocji – marketingu w imieniu kontrahentów (o ponad
1,2 mln zá) i z dziaáalnoĞci Þnansowej (o ponad 600 tys. zá). W 2014 roku strata na
dziaáalnoĞci gospodarczej siĊgaáa prawie 3,9 mln zá, gáównie w wyniku zmniejszenia wartoĞci sprzedaĪy w placówkach przy relatywnie mniejszej dynamice
spadku kosztów sprzedaĪy. Od 2012 roku koszty handlowe zaczĊáy przewyĪszaü
wypracowaną marĪĊ. NaleĪy zaznaczyü, Īe skutki spadku obrotu odczuwalne są
natychmiast, a szybkie zmniejszenie kosztów, mimo podjĊtych dziaáaĔ, nie jest
moĪliwe.
W celu poprawy wyniku Þnansowego na prowadzonej dziaáalnoĞci spóádzielnia okreĞliáa nastĊpujące podstawowe kierunki dziaáania na kolejne lata:
– poprawa rentownoĞci sprzedaĪy przez: polepszenie warunków zakupowych,
uatrakcyjnienie oferty handlowej, ograniczanie kosztów,
– zmiana organizacji pracy w sklepach,
– wdroĪenie nowego systemu informatycznego do zarządzania sprzedaĪą
w sklepach i centrali,
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rozwój sieci poprzez pozyskanie nowych sklepów,
przyáączenie siĊ do grupy zakupowej w celu osiągniĊcia poprawy warunków
handlowych.
Rysunek 5 prezentuje zmiany w strukturze bilansu spóádzielni w latach
2006–2014. W 2014 roku suma bilansowa wynosiáa prawie 57 mln zá i byáa wyĪsza o ponad 12 mln (27%) w stosunku do 2006 roku. Majątek trwaáy w caáym
okresie zwiĊkszyá siĊ o 12,5 mln zá, gáównie za sprawą kategorii Ğrodki trwaáe,
co miaáo związek z podwojeniem siĊ liczby placówek wáasnych. Istotny wzrost
w kategorii aktywa obrotowe nastąpiá w latach 2006–2011. Spowodowane byáo
to zwiĊkszeniem siĊ Ğrodków pieniĊĪnych z niespeána 15 mln do 26,4 mln zá.
Suma kapitaáów wáasnych wzrosáa w badanych latach o blisko 10 mln zá. WĞród
kapitaáów wáasnych znacząco powiĊkszyá siĊ kapitaá zapasowy (z ok. 12,5 mln zá
w 2006 r. do ponad 42 mln zá w 2014 r.) Oznaczaáo to, Īe spóádzielnia byáa przygotowana do pokrycia ewentualnych strat w kolejnych latach dziaáania. Kapitaáy
obce w 2014 roku wynosiáy 16,9 mln zá i byáy o 2,3 mln zá wiĊksze niĪ w 2006 roku. ZwiĊkszyáy siĊ zobowiązania dáugoterminowe spóádzielni (pobrane kaucje
od najemców) i fundusze specjalne.
–
–

Rysunek 5
Suma bilansowa i struktura bilansu spóádzielni w latach 2006–2014
ħródáo: Opracowanie wáasne.

Podsumowanie
SpóádzielczoĞü spoĪywców w Polsce nie jest tak znacząca pod wzglĊdem
gospodarczym i równie rozwiniĊta jak w innych krajach, przykáadowo we Wáoszech, Finlandii czy USA.
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Na podstawie badaĔ wáasnych dotyczących jednej z wielu spóádzielni zrzeszonych w KZRSS „Spoáem” stwierdzono jej rozwój pod wzglĊdem ekonomiczno-Þnansowym w latach 2006–2014. ZwiĊkszyáa siĊ liczba sklepów mieszczących siĊ w placówkach wáasnych przy ich spadku w placówkach obcych.
Nastąpiá równieĪ wzrost przeciĊtnej powierzchni sklepów w obydwu rodzajach
placówek. Liczba zatrudnionych w 2014 roku byáa jednak o ponad 6% mniejsza w stosunku do 2006 roku. W efekcie redukcji zatrudnienia i zwiĊkszenia siĊ
liczby sklepów, zmniejszyáa siĊ przeciĊtna liczba osób pracujących w sprzedaĪy
detalicznej w przeliczeniu na 1 sklep. Spóádzielnia inwestowaáa w kapitaá ludzki. àącznie w badanych latach poniosáa koszty szkoleĔ pracowników siĊgające
ponad 1,1 mln zá. PrzeciĊtne nominalne wynagrodzenie w tym czasie wzrosáo
o 53%. Mimo iĪ w latach 2013–2014 spóádzielnia wykazaáa stratĊ na dziaáalnoĞci
gospodarczej, nie stanowi to powodu do niepokoju, poniewaĪ podjĊte dziaáania
w zakresie zmniejszenia kosztów nie dają zazwyczaj natychmiastowych efektów.
Ponadto w tych latach suma kapitaáu zapasowego byáa kilkukrotnie wiĊksza niĪ
poniesiona strata, a wiĊc kontynuacja dziaáania nie byáa zagroĪona. Niepokojący
jest jednak sukcesywny spadek liczby czáonków analizowanej spóádzielni.
Co do perspektyw rozwoju spóádzielczoĞci spoĪywców w Polsce, to naleĪy
stwierdziü, Īe niestety wiele spóádzielni w przypadku maáej rentownoĞci nie poszukuje sposobów na wzmocnienie swojej pozycji poprzez kooperacjĊ lub fuzjĊ,
ale decyduje siĊ na likwidacjĊ. Dochodzi wówczas do przejĊcia dorobku wielu
pokoleĔ spóádzielców przez konkurencyjne podmioty.
Mocną stroną spóádzielni spoĪywców w Polsce, w porównaniu do zagranicznych sieci handlowych dysponujących duĪym kapitaáem, jest dobra znajomoĞü
rynku lokalnego, wieloletnie doĞwiadczenie w branĪy oraz lojalni klienci.

Literatura
CHYRA-ROLICZ Z., 2006: Polska spóádzielczoĞü wobec problemów globalizacji: tezy do
dyskusji, NierównoĞci Spoáeczne a Wzrost Gospodarczy. Problemy Globalizacji i Regionalizacji 9(2), 29–39.
CIOCH H., 2011: Prawo spóádzielcze, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
FLOREK-PASZKOWSKA A., 2016: Wspóáczesne spóádzielnie spoĪywców w Polsce na tle
historycznym, Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3(85), 61–75.
KATCHOVA A.L., WOODS T.A., 2011: The effectiveness of local food marketing strategies
of food cooperatives, Agricultural and Applied Economics Association’s. Annual Meeting, July 24–26, Pittsburgh, Pennsylvania.
MERING T., 2013: SpóádzielczoĞü a polityka Unii Europejskiej w okresie kryzysu finansowego i gospodarczego, Problemy Polityki Spoáecznej. Studia i Dyskusje 20(1), 67–87.

52
MROCZEK J., 2012: Początki rozwoju spóádzielczoĞci w Polsce, Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Spoáeczny 1, 29–40.
NIESTRÓJ R., SZUMILAK J., 1990: Warunki samofinansowania przedsiĊbiorstw handlowych (na przykáadzie krakowskich spóádzielni spoĪywców), Zeszyty Naukowe Akademii
Ekonomicznej w Krakowie 333, 53–65.
NOWACKA B., 1999: RentownoĞü Spóádzielni SpoĪywców Spoáem w latach 1995–1997,
Handel WewnĊtrzny 45(3), 46–52.
PARSZEWSKI K.K., JAKUBIAK K., 2011: Strategia zarządzania spóádzielnią na przykáadzie „Spoáem” PSS w OstroáĊce, Zeszyty Naukowe OstroáĊckiego Towarzystwa Naukowego 25, 107–115.
PIECHOWSKI A., 2013: WartoĞci i zasady spóádzielcze a spoáeczeĔstwo obywatelskie
i gospodarka spoáeczna, Ekonomia Spoáeczna 1, 34–47.
PUDEàKIEWICZ E., 2009: Spóádzielcze formy gospodarowania w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 2(51), 259–295.
WIESZAàKA O., 2003: Infrastruktura sieci detalicznej dawnych liderów rynku detalicznego
(wyniki badaĔ w wybranych spóádzielniach „Spoáem”), Handel WewnĊtrzny 6, 47–54.
Ustawa z dnia 16 wrzeĞnia 1982 r. Prawo spóádzielcze. Dz.U. 1982 nr 30, poz. 210.

Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie spóádzielczoĞci spoĪywców w Polsce w latach 2006–2014 na przykáadzie wybranej spóádzielni zrzeszonej w Krajowym Związku Rewizyjnym Spóádzielni SpoĪywców „Spoáem”. Dokonano
charakterystyki wybranej spóádzielni pod kątem liczby placówek, ich powierzchni, liczby zatrudnionych i wysokoĞci páac. Zaprezentowano równieĪ Þnansowe
wyniki dziaáalnoĞci gospodarczej, sumĊ i strukturĊ bilansu oraz mocne strony
dalszego rozwoju. Stwierdzono rozwój badanej spóádzielni pod wzglĊdem ekonomiczno-Þnansowym.
Sáowa kluczowe: spóádzielczoĞü spoĪywców, handel detaliczny, spóádzielnie

Consumers cooperatives in Poland in the years
2006–2014: the case study of the selected cooperative
Abstract
The aim of this paper is to present the consumers cooperatives in Poland in
the years 2006–2014 on the example of the selected cooperative being a member of the National Supervision Union of Spolem Consumer Cooperatives. To
characterise the chosen cooperative, the number and area size of their business
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establishments were presented, as well as the number of employees and their wages. It was followed by the Þnancial results of the business activity, the balance
sheet and its components as well as the strengths leading to further development.
Taking into account economic and Þnancial performamce of the cooperative, it
was developing in the analyzed period.
Key words: consumers cooperatives, retail trade, cooperatives

