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Niesamolubny duch spółdzielczości 
według teoretyków koopertywizmu

Przywołując już odległą historię spółdzielczości, przy-
pomnieć należy, że wiodącymi leitmotivami spółdzielczy-
mi tamtych czasów było gospodarcze działanie „w duchu 
niesamolubnym”, co w  praktyce oznaczało realizowanie 
tych działań na rzecz wspólnoty. Definicję spółdzielczości 
tej właśnie treści sformułował Charles Ryle Fay1 w nastę-
pujących słowach: „Spółdzielnia to zrzeszenie w celu spójnej 
działalności gospodarczej, powstające wśród słabych i  pro-
wadzone zawsze w duchu niesamolubnym w ten sposób, że 
każdy, kto jest gotów przyjąć obowiązki członka, może uczest-
niczyć w korzyściach zrzeszenia w stopniu odpowiadającym 
użytkowaniu z niego”.2 Tym samym podkreślił, że dla de-
finiowania spółdzielni istotne jest wykazanie czterech na-
stępujących cech: zrzeszenie osób niezamożnych, dostęp-
ność dla wszystkich, niesamolubny cel gospodarczy, udział 
w korzyściach zależny od lojalności.3

Polscy pionierzy spółdzielczości, bazując na ideolo-
gicznym dorobku zagranicznych prekursorów spół-
dzielczości, propagowali te idee na ziemiach polskich. 
Definiując spółdzielnię, Stanisław Wojciechowski4 
podkreślał, że jest to związek stanowiący wyraz dobrej 
woli osób zainteresowanych, nieograniczający ich liczby, 
którego celem jest zaspokojenie ekonomicznych potrzeb 
członków. W dalszych swoich rozważaniach określił dzia-
łalność spółdzielni jako opierającą się na zasadach wza-
jemnej pomocy i  demokratycznego równouprawnienia. 
S. Wojciechowski powtórzył za Ch. R. Fayem, że spół-
dzielcza „…tendencja społeczna wyraża się tym, że dzia-
łalność zawsze jest prowadzona w duchu niesamolubnym, 

a  prywatno-gospodarcze interesy członków uzgadniają się 
z ogólnogospodarczym, publicznym interesem.” 5

Spółdzielczość była więc postrzegana jako forma gospoda-
rowania otwarta na wspólny wysiłek ludzi, w tym szczególnie 
tych niezamożnych (niemających innych, poza wynikającym 
z udziału w spółdzielni, źródeł dochodów), ale przedsiębior-
czych, dostrzegających korzyści płynące ze wspólnego działa-
nia, zintegrowanych wokół celu gospodarczego i świadomych 
jego istoty, pozbawionych samolubnych dążeń. 

Współcześnie, idea niesamolubności spółdzielczej formy 
nadal obowiązuje. W  zastępstwie  archaicznego pojęcia 
„niesamolubnego ducha” stosuje się pojęcie „wspólnego do-
bra” lub „interesu członków”. Nadto nie sposób nie zauwa-
żyć, że w odniesieniu do dzisiejszych spółdzielczych form 
zakres zastosowania owej niesamolubności działania znacz-
nie się rozszerzył. Niesamolubność ducha spółdzielczości jest 
bowiem obserwowana na dwóch poziomach: podmiotów 
spółdzielczych oraz spółdzielczych zrzeszeń. Owa niesamo-
lubność działania leży u podstaw każdego zindywidualizo-
wanego podmiotu spółdzielczego, a także form integracji 
podjętej przez te zindywidualizowane podmioty rynkowe 
w ich wspólnym interesie grupowym. 

Prawna podstawa zrzeszania się 
Dzisiejsza bankowość spółdzielcza „działając w interesie 

członków” szeroko korzysta z możliwości, jakie daje im pra-
wo do zakładania zrzeszeń i zrzeszania się. 

Chociaż banki spółdzielcze są, równorzędnie z innymi 
rodzajami banków, zakotwiczone w  prawie bankowym, 
a  także dysponują dodatkowo regulacją stricte branżo-
wą, to jednak wyjściowa regulacja tych form zawarta jest 
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duch zrzeszenia
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Członkowie spółdzielni, zakładając tę formę, zobowiązują się do realizowania zadań 
gospodarczych celem zaspokajania potrzeb wszystkich uczestników powołanego 
podmiotu gospodarczego. A zatem w przedsiębiorstwach spółdzielczych, poza wymiarem 
ekonomicznym ich działalności, niezwykle istotny jest ich wymiar społeczny, polegający 
na integrowaniu uczestników przedsięwzięcia wokół działania na rzecz wspólnego dobra. 
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w ustawie – Prawo spółdzielcze. Odpo-
wiednie przepisy tego aktu prawnego 
dają podmiotom spółdzielczym, także 
bankom spółdzielczym, prawo zrze-
szania się w  ramach związków rewi-
zyjnych6 i związków gospodarczych7. 

Oba rodzaje zrzeszeń mają istoto-
wo różny charakter, stąd ich ustawo-
we (statutowe) zadania nie kolidują 
ze sobą, a tym samym tworzą szeroki 
obszar zabezpieczeń dla ich prawidło-
wego i efektywnego funkcjonowania, 
zarówno w  aspekcie formalnopraw-
nym, jak i rynkowym.    

Celem związków rewizyjnych jest 
pomoc statutowa zrzeszonym w nich 
podmiotom8. Kierując się ustawowy-
mi zadaniami związków rewizyjnych9, 
należy zauważyć, że owa pomoc sta-
tutowa nie ma charakteru ingerencji, 
a raczej wspiera zrzeszoną w nim spół-
dzielczą  organizację w  jej prawidło-
wym (rzetelnym) funkcjonowaniu. 
W  efekcie dokonywanych przez te 
związki rewizji działalności banków 
spółdzielczych (lustracja) mogą one 
skutecznie ocenić podmiot pod kątem 
prawidłowości jego dotychczasowej 
działalności, a tym samym ustalić ist-
nienie i sposoby wyeliminowania tych 
działań i zdarzeń, które w minionym 
okresie nie były dla banku korzystne.   

Z  kolei celem związków gospo-
darczych jest prowadzenie działalno-
ści gospodarczej na rzecz lub w intere-
sie zrzeszonych podmiotów.10 Związki 
gospodarcze integrujące środowisko 
banków spółdzielczych są organizacja-
mi lobbingowymi, reprezentują sze-
roko pojęte interesy grupy, aktywnie 
zabiegają o  przychylność rynkowego 
otoczenia. Przede wszystkim monito-
rują sektor bankowości spółdzielczej, 
stabilizują jej rynek finansowy, zwięk-
szają jego konkurencyjność. 

W dzisiejszych warunkach rynko-
wych nie jest możliwe, ażeby zrzesze-
nia, jako aktywne gospodarczo i  lob-
bingowo podmioty, mogły efektywnie 
realizować swoje cele statutowe bez 

zasileń finansowych. Z tego względu, 
że są ukierunkowane na działanie na 
rzecz i w interesie spółdzielczej banko-
wej wspólnoty, zasadne jest istnienie 
obowiązku składkowego członków 
zrzeszenia na jego rzecz. Istotą składki 
organizacyjnej jest pozyskanie kwo-
ty wymaganej dla wspólnej realiza-
cji obranego przez organizację celu. 
W przypadku zrzeszeń banków spół-
dzielczych owymi ogólnie ujętymi ce-
lami są: pomoc statutowa i prowadze-
nie działalności gospodarczej na rzecz 
lub w  interesie zrzeszonych podmio-
tów. Stosując omówioną wcześniej ka-
tegorię „niesamolubnego ducha” spół-
dzielczych form działania (np. banku 
spółdzielczego), można spojrzeć na 
zagadnienie zrzeszania się i wynikają-
cego z  tego obowiązku składkowego 
z  punktu widzenia etyki zbiorowego 
działania. Banki i organizacje zrzesza-
jące reprezentują zbiorowe interesy 
zrzeszonej wspólnoty i  skutecznie re-
prezentują dany sektor, zmierzając do 
wygenerowania korzyści dla wszyst-
kich jego uczestników; korzyści w ob-
szarze formalnoprawnym i rynkowym 
(gospodarczym). Korzystanie z  dzia-
łalności zrzeszenia nie może odbywać 
się bez wkładu uczestników zrzeszenia 
zapewniającego tej strukturze funk-
cjonowanie, albowiem byłoby to nie-
zgodne z  ideą wspólnego działania 
w interesie grupy, czyli z zasadą leżącą 
u podstaw tej spółdzielczej struktury 
integracyjnej.  

Zrzeszanie się BS-ów 
jako prawo konieczne  

Obserwując krajowy rynek ban-
kowości spółdzielczej, nie sposób nie 
zauważyć, że przysługujące bankom 
spółdzielczym prawo do zrzeszania 
się w  ramach związków rewizyjnych 
i  gospodarczych nabiera charakteru 
prawa o  szczególnym charakterze. 
Można by nawet określić je mianem 
prawa koniecznego dla obu stron tej 
prawno-rynkowej relacji.   

Akcesowi do zrzeszenia, ze strony 
banku spółdzielczego, zawsze towa-
rzyszy świadomość, że pozostanie poza 
strukturą działającą na rzecz i  w  in-
teresie sektora może doprowadzić do 
rynkowej i  sektorowej marginalizacji 
przedsiębiorstwa. Z  kolei patrząc na 
sprawę z  punktu widzenia zrzeszenia, 
należy zauważyć, że chociaż dla samego 
powstania zrzeszenia potrzeba aż lub 
tylko trzech11 zainteresowanych pod-
miotów, to jednak siła zrzeszenia rośnie 
wraz ze wzrostem liczby jego członków. 

A  zatem, w  wymiarze gospodar-
czym, przystąpienie do zrzeszenia leży 
tak samo w interesie banku spółdziel-
czego, jak i podmiotu zrzeszającego.    

Otoczenie rynkowo-prawne wywie-
ra ogromny wpływ na kształt krajowej 
bankowości spółdzielczej, wymusza do-
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stosowania i  zmiany. Jednym z  istotniej-
szych źródeł zmian w sektorze bankowym 
jest konieczność harmonizacji branżowe-
go prawa krajowego z prawem wspólnoto-
wym. Z uwagi na ustawiczne doskonale-
nie prawodawstwa europejskiego, mające 
swój faktyczny (materialny) wymiar w ak-
tach prawa wtórnego (wiążącego w cało-
ści i wiążącego co do celu) krajowy usta-
wodawca często stoi przed obowiązkiem 
modyfikowania systemu prawa krajowego 
w skonkretyzowanym obszarze. Ze wzglę-
du na zmiany ustawowe wprowadzone 
do krajowego systemu prawa bankowego 
sektor bankowości spółdzielczej stoi przed 
koniecznością zajęcia takiej pozycji, która 
w  dobie zmian zapewni mu najkorzyst-
niejszą ochronę instytucjonalną. Jeżeli 
taka ochrona jest gwarantowana przez 
zrzeszenie, skorzystanie z prawa zrzeszenia 
się w  strukturze integrującej banki spół-
dzielcze staje się koniecznością.  

Kontynuując nasze nawiązujące do 
historii rozważania, należy także zwró-
cić uwagę na to, że zasada gromadnego 
uczestnictwa w  kooperacji i  integrowa-
nia się wokół celu tych wszystkich, któ-
rzy chcieli stać się spółdzielcami i wziąć 
udział w tworzeniu wartości ekonomicz-
nych w  interesie społeczności, musiała 
z  czasem zostać wzmocniona o  zasady 
z obszaru bezpieczeństwa. Proces budo-
wania bezpieczeństwa obrotu bankowe-
go, realizowany na poziomie zrzeszeń 
banków spółdzielczych, stanowi natural-
ną konsekwencję istnienia tego sektora, 
jest ciągle aktualny i ustawicznie dosko-
nalony. Wspólny wysiłek spółdzielców 
wymaga bowiem w  warunkach wolno-
rynkowych wsparcia w postaci stworze-
nia platform współpracy ukierunkowa-
nych na: wypracowywanie wspólnych 
stanowisk grupy, na lobbing w interesie 
grupy, na dążenie do uzyskania bez-
piecznych dla całej zrzeszonej wspólnoty 
warunków funkcjonowania – zgodnie 
z prawno-rynkowymi oczekiwaniami.    

We współczesnej literaturze przed-
miotu opisującej spółdzielcze formy 
przedsiębiorczości zdefiniowano spół-

dzielnię jako formę, ze swej istoty, apo-
lityczną, akapitałową, ponadustrojową 
i  ponadklasową.12 Chcąc zastosować tę 
definicję do współczesnej bankowości 
spółdzielczej, odnosząc się do powyż-
szych rozważań, należałoby ją niewąt-
pliwie uzupełnić o element niesamolub-
ności i prointegracyjności. Niesamolub-
ność bowiem, czyli działalność na rzecz 
i  w  interesie członków, oraz podatność 
i przychylność na zrzeszanie się zindywi-
dualizowanych podmiotów bankowych 
w  struktury zapewniające bezpieczeń-
stwo instytucjonalne stanowią wyróżnik 
tych form, skuteczny, gwarantujący im 
trwanie i rozwój. 
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