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Synopsis. W opracowaniu dokonano charakterystyki stanu i znaczenia gospodarczego spó dzielni 

agrobiznesu w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzono tak e analiz  g ównych 

kierunków przekszta ce  spó dzielczo ci wiejskiej w starych krajach cz onkowskich UE uznaj c, i  po 

integracji podobn  drog  przemian b dzie zmierza  równie  spó dzielczo  agrobiznesu w Polsce. 
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Wst p 

W latach 90. spó dzielczo  dzia aj ca w sferze rolnictwa i gospodarki ywno ciowej, 

okre lana jako spó dzielczo  agrobiznesu lub spó dzielczo  wiejska, podlega a zasadniczej 

transformacji, której towarzyszy y g bokie zmiany organizacyjne i regulacyjne. Ustawa o 

zmianach w organizacji i dzia alno ci spó dzielczo ci [Ustawa...1990] spowodowa a 

zwi kszenie samodzielno ci i zapocz tkowa a proces przekszta ce  strukturalno-

organizacyjnych [Klepacki 2002]. Przynios a tak e skutki negatywne pozbawiaj c 

spó dzielnie nadzoru, doradztwa prawnego i gospodarczego. 

Rezultatem okresu transformacji jest bardzo bolesny dla spó dzielczo ci bilans. Udzia  

spó dzielczo ci w skupie p odów rolnych, przetwórstwie rolno – spo ywczym, obrocie 

towarami i innych dziedzinach w pierwszej po owie lat 90. spad  kilkakrotnie w stosunku do 

stanu sprzed transformacji gospodarki. Liczba spó dzielni zmniejszy a si  o po ow , za  ich 

udzia  w tworzeniu PKB spad  do 2% [Domagalski 2005]. 

Przeobra enia, jakie nast pi y w sektorze spó dzielczo ci agrobiznesu powoli zacz y 

przynosi  jednak pozytywne skutki. Nast pi o ustabilizowanie sytuacji ekonomiczno-

finansowej sektora i zahamowanie du ego tempa procesów upad o ciowych. Spó dzielnie 

zacz y z powodzeniem konkurowa  na rynku z innymi typami podmiotów gospodarczych. 

Odbudowa wiejskiego ruchu spó dzielczego napotyka obecnie na wiele barier i 

trudno ci rozwojowych, w ród których na czo o wysun  nale y obserwowan  bierno  i 
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niech  mieszka ców wsi do zespo owych form gospodarowania oraz brak wzorów 

efektywnie dzia aj cych spó dzielni w wiadomo ci spo ecznej wsi [Lewczuk 2002]. 

Spó dzielczo  w agrobiznesie ma do wykonania wiele funkcji i zada , które nawet w 

warunkach gospodarki rynkowej nie s  mo liwe do zast pienia przez inne podmioty 

gospodarcze, jednostki i struktury organizacyjne. Wspó czesny sektor ywno ciowy i 

wielofunkcyjna wie  wymagaj  przede wszystkim dobrze zorganizowanej spó dzielczo ci 

bankowej, spó dzielni handlowych, spó dzielni zaopatrzenia i zbytu oraz wyspecjalizowanych 

spó dzielni przetwórstwa rolno – spo ywczego, a nawet spó dzielni turystyczno – 

wypoczynkowych. 

Przyst pienie Polski do Unii Europejskiej, które mia o miejsce w maju 2004 r. 

zmieni o warunki funkcjonowania rolnictwa i jego otoczenia, otwieraj c tak e nowe 

mo liwo ci rozwoju dla spó dzielczo ci wiejskiej. Aby sprosta  konkurencji na wspólnym 

europejskim rynku, a tak e wykorzysta  mo liwo ci wynikaj ce z integracji, rodzima 

spó dzielczo  musi by  do tego dobrze przygotowana. Nie mo e powtórzy  b dów z okresu 

transformacji gospodarki, kiedy zaniechanie lub zbyt wolne wprowadzanie przekszta ce  

dostosowuj cych spó dzielnie do nowych warunków rynkowych, skutkowa o dotkliwymi 

stratami jakie ponios a spó dzielczo  wiejska. 

Przedmiotem opracowania jest ukazanie stanu spó dzielczo ci agrobiznesu w Polsce i 

jej porównanie z innymi krajami Unii Europejskiej. Celem takiej analizy jest okre lenie 

znaczenia spó dzielczo ci w strukturach rolnictwa i gospodarce ywno ciowej, a tak e próba 

okre lenia kierunków rozwoju polskich spó dzielni agrobiznesu w poszerzonej Europie. 

Stan spó dzielczo ci agrobiznesu po przyst pieniu Polski do Unii 
Europejskiej 

Spó dzielczo  w agrobiznesie obejmuje ró nego rodzaju spó dzielnie, dostosowane w 

swojej dzia alno ci do szczególnych cech sektora ywno ciowego oraz rodowiska 

wiejskiego i maj ce na celu zaspokojenie ekonomicznych potrzeb rolników i mieszka ców 

wsi.  

Na koniec 2004 roku, zarejestrowanych by o w Polsce ponad 4.251 spó dzielni 

wiejskich ró nego typu, co oznacza, e funkcjonowa o ich prawie dwukrotnie mniej ni  w 

roku 1988. Co prawda niewielki wzrost liczby spó dzielni zanotowano na pocz tku lat 90. 

lecz by o to spowodowane podzia ami du ych spó dzielni na mniejsze podmioty. Od roku 

1994 notowany jest sukcesywny spadek liczby spó dzielni dzia aj cych na wsi i na rzecz wsi i 

rolnictwa. Nie przekre la to jednak faktu, e spó dzielnie wci  pe ni  istotn  rol  w obs udze 

tej sfery gospodarki oraz w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich (tab. 1). S  one 
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cz sto jedynymi znacz cymi podmiotami dzia aj cymi na terenie gminy, powiatu czy kilku 

powiatów, zajmuj cymi si  skupem i przetwórstwem p odów rolnych, us ugami na rzecz 

rolnictwa, czy te  obs ug  finansow  i kredytowaniem gospodarstw rolniczych. Ich atutem 

jest znajomo  problemów wsi i rolnictwa, do wiadczenie w ich obs udze oraz du a 

asymilacja ze rodowiskiem lokalnym, w którym funkcjonuj .  

Tabela 1. Liczba spó dzielni agrobiznesu w Polsce wed ug bran  w latach 1988 – 2004 

Table 1. The number of agribusiness cooperatives in Poland  by branches between  1988 and 2004 
Rok 

Rodzaj spó dzielni 
1988 1994 2000 2004 

Dynamika zmian 

2004/1988 

Gminne Spó dzielnie„SCh” 1.912 2.402 1.691 1.508 78,9 

Spó dzielnie Mleczarskie 323 469 250 214 66,3 

Spó dzielnie Ogrodniczo – 

Pszczelarskie 

140 285 143 119 85,0 

Rolnicze Spó dzielnie Produkcyjne 2.089 2.218 1.085 921 44,1 

Spó dzielnie Kó ek Rolniczych 2.006 1.899 1.125 879 43,8 

Banki Spó dzielcze 1.663 1.734 743 610 36,7 

Ogó em 8.133 9.007 5.037 4.251 52,3 
ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych Krajowej Rady Spó dzielczej 

 

Wci  dochodzi do zbyt wielu upad o ci spó dzielni. Z drugiej strony, jednak 

powstaj  grupy producentów, z których cz  wybiera spó dzielni  jako podstaw  prawn . 

Sytuacja finansowa w spó dzielczo ci wiejskiej jest zró nicowana, wci  jednak dosy  

trudna w wielu jej segmentach. Trudno ci ekonomiczne dotykaj  zw aszcza pionu gminnych 

spó dzielni „Samopomocy Ch opskiej”. Wci  dominuj  w nim ma e i rednie 

przedsi biorstwa dzia aj ce na skal  lokaln , w warunkach zdezorganizowanego 

spó dzielczego rynku zaopatrzenia rolnictwa i zbytu produktów rolnych. W zakresie 

dzia alno ci produkcyjno-us ugowej na rzecz wsi, dzia aj  za  w warunkach du ej 

konkurencji ze strony sektora prywatnej przedsi biorczo ci. W spó dzielniach tych obserwuje 

si  post puj ce zad u enie, za  s abe wyniki finansowe - a w wielu przypadkach notowane 

straty - powoduj  pogorszenie si  p ynno ci finansowej i obni enie wielko ci kapita u 

pracuj cego. Taka tendencja utrzymuj ca si  w kolejnych latach grozi dalsz  fal  upad o ci 

tego typu spó dzielni [Brzozowki 2005]. Podobne trudno ci ekonomiczne dotykaj  tak e 

spó dzielni ogrodniczo-pszczelarskich oraz rolniczych spó dzielni produkcyjnych.  

W znacznie lepszej sytuacji ekonomicznej - zw aszcza po przyst pieniu Polski do UE 

- s  spó dzielnie mleczarskie. Jak wynika jednak z bada  M. Pietrzaka ust puj  one innym 

formom prawnym przedsi biorstw dzia aj cych w tej bran y pod wzgl dem wi kszo ci 

istotnych parametrów ekonomicznych - zw aszcza efektywno ciowych (wska niki 

rentowno ci, sprawno ci dzia ania) [Pietrzak 2005]. W konsekwencji spó dzielnie 

mleczarskie stopniowo trac  swoj  dominuj c  pozycj  na rzecz innych form prawnych 
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(zw aszcza spó ek handlowych), które s  efektywniejsze ekonomicznie. wiadczy o tym 

najlepiej spadek udzia u spó dzielni mleczarskich w przychodach ze sprzeda y produktów 

sektora z 76% do 65% i spadek udzia u w maj tku trwa ym z 74% do 54% w latach 1997-

2002. 

Najlepsz  sytuacj  ekonomiczno-finansow  posiadaj  banki spó dzielcze, które w 

ostatnich latach radz  sobie coraz lepiej na rynku finansowym. Od roku 1998 nieprzerwanie 

uzyskuj  one lepsze parametry efektywno ciowe od banków komercyjnych (np. wska niki 

rentowno ci kapita ów i aktywów), a tak e zwi kszaj  sukcesywnie swój udzia  na rynku 

bankowym. Przyk adowo ich udzia  w rynku kredytów dla klientów wzrós  w latach 1998-

2004 z 5% do 7,2%, za  depozytów klientów z 5,2% do 6,6% [Sytuacja…2005]. 

Spó dzielnie agrobiznesu w Unii Europejskiej 

Organizacje spó dzielcze maj  siln  i ustabilizowan  pozycj  na rynku rolnym Unii 

Europejskiej. Odgrywaj  one wa n  rol  w organizowaniu i funkcjonowaniu rynków 

poszczególnych produktów rolnych oraz us ug zwi zanych z obs ug  wsi i rolnictwa. Ich 

pozycja i si a ekonomiczna wynika tak e z faktu, i  nie dzia aj  one pojedynczo lecz cz  si  

w zwi zki bran owe regionalne i krajowe. 

Zorganizowana spó dzielczo  zaopatrzenia i zbytu w rolnictwie, tworzy przeciwwag  

dla koncentruj cego si  kapita u w obrocie i produkcji, w obronie interesów licznych, 

rozproszonych i relatywnie s abych ekonomicznie gospodarstw rolnych [Kawa i Wo niak 

2004]. Podobnie spó dzielczo  oszcz dno ciowo-kredytowa jest przeciwwag  dla du ych 

komercyjnych po redników finansowych, bardziej zainteresowanych drena em finansowym 

lokalnych spo eczno ci, mniej za  finansowaniem rolnictwa (zw aszcza rozdrobnionego) i 

drobnej przedsi biorczo ci pozarolniczej na wsi [Kata 2003]. 

Po ostatnim rozszerzeniu, w krajach Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 37 tysi cy 

spó dzielni, które zrzeszaj  ponad 11 milionów cz onków, a liczba zatrudnionych przekracza 

860 tysi cy osób (tab. 2).  

Liczba i wielko  spó dzielni agrobiznesu w krajach UE jest bardzo zró nicowana. 

Dotyczy to tak e udzia u spó dzielni w zatrudnianiu ludno ci wiejskiej czynnej zawodowo. 

Najwi ksza liczebno  przedsi biorstw spó dzielczych wyst puje w krajach o relatywnie 

rozdrobnionym rolnictwie, tj. W oszech, Hiszpanii, Grecji oraz Polsce. W tych czterech 

krajach koncentruje si  ponad 61% ogólnej liczby spó dzielni. Z kolei najwi ksz  liczb  

cz onków zrzeszaj  spó dzielnie w Austrii, Niemczech, Hiszpanii i Francji (62,7% ogólnej 

liczby cz onków w krajach UE). W Austrii, a tak e Szwecji, Niemczech i Grecji wyst puje 
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najwy szy w UE wska nik uspó dzielczenia ludno ci rolniczej, co wskazuje na siln  pozycj  

idei spó dzielczo ci w wiadomo ci ludno ci rolniczej w tych krajach. W Polsce wska nik ten 

wynosi zaledwie 1,4% i jest prawie dziesi ciokrotnie ni szy ni  w krajach „starej” 

europejskiej 15-nastki (tab. 2). 

Tabela 2. Stan spó dzielczo ci agrobiznesu w krajach Unii Europejskiej 

Table 2. Agribusiness cooperatives movement in the European Union member states 

Spó dzielnie 
Kraj 

liczba % w UE 

Cz onkowie 

(w tys.) 

Wska nik 

uspó dzielczenia 

ludno ci rolniczej*

Zatrudnienie 

(w tys.) 

Udzia  w 

zatrudnieniu 

ludno ci rolniczej 

Austria 1074 2,8 1834 69,7 44 21,7 

Belgia 300 0,8 50 6,4 21 26,6 

Dania 18 0,1 95 11,9 42 36,3 

Niemcy 4044 10,7 2957 29,4 140 13,1 

Grecja 6330 16,7 739 17,5 18 2,3 

Finlandia 68 0,2 110 5,1 14 9,0 

Francja 3700 9,8 1100 7,6 120 12,8 

Irlandia 122 0,3 186 11,9 37 22,6 

W ochy 7026 18,6 899 4,7 58 4,1 

Luksemburg 9 0,1 3 9,1 1 7,3 

Holandia 115 0,3 257 15,5 59 23,5 

Portugalia 1072 2,8 588 17,1 38 5,7 

Hiszpania 5528 14,6 1120 12,7 57 4,3 

Szwecja 53 0,1 300 20,4 14 8,7 

Wielka Brytania 565 1,5 241 3,8 14 2,5 

Czechy 859 2,3 264 10,1 63 13,0 

Estonia 400 1,0 10 2,4 8 8,2 

Litwa 323 0,9 11 0,9 11 4,5 

otwa 190 0,5 8 0,8 6 4,0 

Malta 15 0,1 3 8,6 0,1 3,3 

Polska 4299 11,4 200 1,4 20 0,5 

S owacja 605 1,6 62 2,7 22 8,5 

S owenia 177 0,5 23 2,3 4 18,2 

W gry 860 2,3 120 3,4 53 9,9 

Cypr - - -  -  

Razem kraje UE 37752 100,00 11180 10,8 864,1 5,5 

Kraje 15-stki 30024 79,4 10479 13,5 677 6,4 

Kraje nowo przyj te 

do UE 

7728 20,6 701 2,6 187,1 3,0 

* liczba cz onków spó dzielni wiejskich \ liczba ludno ci rolniczej x 100% 

ród o: [Agricultural  2002] oraz obliczenie w asne na podstawie danych Eurostatu. 
 

Miar  znaczenia spó dzielczo ci wiejskiej w poszczególnych krajach jest jej udzia  w 

zatrudnieniu ludno ci rolniczej [Brzozowski i Brzozowska 2004] oraz udzia  w rynku 

podstawowych produktów rolnych. Bior c po uwag  pierwsz  relacj , nale y podkre li  du e 

znaczenie spó dzielczo ci w rolnictwie takich krajów jak Dania, Belgia, Holandia, Irlandia i 
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Austria, w których co pi ty rolnik znajduje zatrudnienie w spó dzielni. Kraje nowo przyj te 

do UE nie osi gaj  takiego poziomu. W tej grupie cz onków UE, najwy szy odsetek ludno ci 

rolniczej znajduje zatrudnienie w spó dzielczo ci w S owenii i Czechach, najni szy za  w 

Polsce (tab. 2).  

Udzia  spó dzielni w rynku poszczególnych produktów rolnych w krajach UE jest 

zró nicowany. Niemal we wszystkich krajach cz onkowskich spó dzielnie posiadaj  

najwy szy udzia  w skupie i przetwórstwie mleka, przy czym waha si  on od 40% do blisko 

100%. Bior c pod uwag  najwa niejsze produkty rolne, spó dzielnie posiadaj  dominuj cy 

lub bardzo wysoki udzia  w ich rynkach w krajach skandynawskich oraz w Holandii, Austrii, 

Irlandii, a tak e Niemczech i Francji. Przyk adowo w Danii w 2002 roku 97% produktów 

mlecznych, 91% wieprzowiny, 60% jaj i 30% owoców i warzyw by o produkowanych w 

przedsi biorstwach spó dzielczych [Bogetoft 2005]. W Polsce jedynie udzia  spó dzielni 

mleczarskich w rynku produktów mlecznych jest dominuj cy i wynosi ok. 65%, przyk adowo 

za  udzia  spó dzielni ogrodniczo-pszczelarskich w rynku owoców i warzyw wynosi zaledwie 

8%. 

Zaprezentowane dane wskazuj , e rozwój spó dzielczo ci wiejskiej idzie zazwyczaj 

w parze z wysokim poziomem rozwoju gospodarczego krajów cz onkowskich i sprzyja 

wysokiej konkurencyjno ci rolnictwa i ca ego sektora ywno ciowego. W grupie krajów 

cz onkowskich UE, te które posiadaj  dobrze rozwini t  i siln  ekonomicznie spó dzielczo  

rolnicz , osi gaj  tak e dodatnie saldo w obrocie zagranicznym towarami rolno -

spo ywczymi. Dotyczy to takich krajów jak Dania, Holandia, Irlandia, Austria czy Grecja 

[Rocznik 2003]. 

Wp yw integracji na tendencje w rozwoju spó dzielczo ci 
agrobiznesu 

Przyst pienie Polski do UE stwarza nowe impulsy i nadzieje na rozwój 

spó dzielczo ci wiejskiej, wynikaj ce chocia by ze znacznego wzrostu rodków finansowych 

kierowanych na wsparcie rozwoju wsi i rolnictwa, w tym tak e pozarolniczych sfer 

agrobiznesu. Z bada  P. Grzegorzewskiego wynika, e w kontek cie przyst pienia Polski do 

UE spó dzielcy, licz  na pozyskanie rodków finansowych z funduszy unijnych, a tak e 

pok adaj  nadziej  we wzro cie mo liwo ci eksportu do pa stw UE oraz korzystnej 

wspó pracy ze spó dzielniami z innych pa stw cz onkowskich [Grzegorzewski 2004]. 

Z kolei najwi ksze zagro enia, w opinii spó dzielców, wi  si  ze wzrostem 

konkurencji ze strony zagranicznych podmiotów gospodarczych (niespó dzielczych i 

spó dzielczych). Trudno  w sprostaniu tej konkurencji ze strony rodzimych spó dzielni 
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wynika m. in. z g bokiej luki technologicznej dziel cej je od zagranicznych konkurentów, 

wysokiego stopnia zu ycia technicznego maj tku produkcyjnego, czy te  braku dostatecznej 

wiedzy i umiej tno ci mened erskich obecnych kadr kierowniczych spó dzielni.  

Prezesi spó dzielni, w ród utrudnie  w konkurowaniu ich przedsi biorstw na 

wspólnym rynku europejskim, dostrzegaj  takie aspekty jak; nieprawid owo uk adaj ce si  

relacje (a nawet konflikty) pomi dzy kadr  kierownicz  spó dzielni a jej cz onkami, zbyt silny 

ich zdaniem, wp yw organów samorz du spó dzielczego na decyzje podejmowane przez 

zarz d, czy te  tradycyjny, kolegialny system zarz dzania spó dzielni  [Grzegorzewski 2004].  

W tym wietle jest spraw  trudn  do rozstrzygni cia, który z trzech modeli spó dzielni 

stosowany w krajach o rozwini tej gospodarce rynkowej uzna  nale a oby za wzorzec do 

przeniesienia w nasz  rzeczywisto , czy: 

tradycyjny, w którym potrzeby cz onków wyznaczaj  dzia ania spó dzielni w sposób 

definitywny, 

zintegrowany, w którym wymogi cz onków i wymogi spó dzielni jako przedsi biorstwa 

wspó dzia aj  ze sob , poszukuj c rozwi za  po rednich, 

skomercjalizowany, w którym wymogi rynku decyduj  o kierunkach produkcji 

przedsi biorstwa spó dzielczego, za  nadrz dnym celem jest maksymalizacja 

efektywno ci ekonomicznej. 

W ostatnich latach kryzys w rozwoju spó dzielczo ci wiejskiej daje si  zauwa y  nie 

tylko w Polsce, ale tak e innych krajach UE. Dlatego te  podejmowane s  ró norodne 

dzia ania zmierzaj ce do stworzenia nowych bardziej atrakcyjnych form, zdolnych do 

konkurowania na zmieniaj cym si  rynku. Chodzi m.in. o stosunek do roli kapita u i jego 

pozyskiwania oraz sposobu zarz dzania spó dzielni . Przemiany te zbli aj  spó dzielnie do 

spó ek kapita owych, co nie zawsze jest zgodne z misj  spó dzielczo ci [Brzozowski 2003]. 

Wynika to jednak z wymaga  rynku i konieczno ci rozwoju sektora spó dzielczo ci wiejskiej. 

Odpowiedz  na siln  konkurencj  na rynku s  przekszta cenia spó dzielczo ci 

wiejskiej, w ród których do najwa niejszych procesów nale y zaliczy : 

procesy konsolidacyjne, tj. czenie si  spó dzielni w wi ksze jednostki gospodarcze, a 

tak e tworzenie wi kszych zwi zków federacyjnych (tak e mi dzynarodowych), 

procesy polaryzacji sektora, tj. z jednej strony powstawanie du ych spó dzielni w wyniku 

koncentracji kapita owej i organizacyjnej, z drugiej za  tworzenie ma ych „niszowych” 

spó dzielni dzia aj cych na rynkach lokalnych, cz sto powsta ych dla realizacji 
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konkretnego celu, wiadczenia na rzecz cz onków wyspecjalizowanych us ug, np. 

wiejskie spó dzielnie telefoniczne, 

zast powanie tradycyjnych form kolegialnego zarz dzania systemem mened erskim 

[Dyka i Grzegorzewski 2000], 

nastawienie spó dzielni g ównie na obs ug  wysoko towarowych gospodarstw farmerskich 

oraz ich wkraczanie w ca y cykl produkcji i obiegu ywno ci. 

Podstawow  cech  obecnej dzia alno ci spó dzielczej jest jej ukierunkowanie g ównie 

na sprawy lokalne. Tu, bowiem znajduj  si  cz onkowie i ich potrzeby. Wydaje si  jednak, e 

wymienione wy ej tendencje rozwoju spó dzielczo ci obserwowane g ównie w „starych” 

krajach cz onkowskich UE, nie mog  omin  równie  rodzimej spó dzielczo ci wiejskiej. 

Wymaga tego szczególnie rosn ca konkurencja na rynku oraz potrzeba otwarcia 

spó dzielczo ci na wspó prac  wewn trz struktur UE. 

Wnioski 

1. Spó dzielczo  wiejska w Polsce, mimo kryzysu w ostatnich latach, ma szans  

pozosta  wa nym elementem rolnictwa i gospodarki ywno ciowej. Spó dzielnie 

mog  w szczególno ci stawa  si  wa n  form  integracji poziomej i pionowej w 

agrobiznesie.  

2. Rozwój spó dzielczo ci prowadzi  powinien przez kszta towanie takiej strategii 

dzia ania na rynku, która pozwoli na pe ne wykorzystanie potencja u 

ekonomicznego spó dzielczo ci oraz kapita u spo ecznego jaki posiadaj  w 

rodowisku lokalnym. W tym celu niezb dny jest jednak odpowiedni klimat 

spo eczny i polityczny dla tej formy gospodarowania oraz popularyzacja dobrych 

istniej cych spó dzielni. 

3. Obecno  Polski w UE stwarza rodzimym spó dzielniom mo liwo  skorzystania 

w wielu dziedzinach z do wiadcze  spó dzielczo ci europejskiej, jej dorobku 

organizacyjnego i prawnego oraz w czenia si  w jej struktury. Stwarza wreszcie 

mo liwo  korzystania z wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych 

Unii przeznaczonych na restrukturyzacj  sektora ywno ciowego i ró nicowanie 

dzia alno ci gospodarczej na obszarach wiejskich. Z drugiej strony jednak 

przedsi biorstwa spó dzielcze b d  musia y przystosowa  si  do konkurencyjnego 

kontekstu jednolitego rynku. 

4. Zmiany zachodz ce w ostatnich latach w spó dzielczo ci europejskiej, 

przejawiaj ce si  w procesach konsolidacji organizacyjnej i kapita owej, 
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zwi kszeniu roli kapita u w podejmowaniu decyzji strategicznych w 

spó dzielniach, wprowadzaniu zarz dzania mened erskiego oraz rozszerzaniu 

przez spó dzielnie dzia alno ci na coraz wi cej ogniw agrobiznesu, wyznaczaj  

równie  kierunki rozwoju polskich spó dzielni w tej sferze. 
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Summary: Conditions of operation and the economic meaning of agribusiness cooperatives in Poland and 

other countries in the European Union have been characterized. An analysis of main directions of 

transformation of rural cooperatives in the old member states in the European Union also has been 

performed, because after the integration presumably the agribusiness cooperatives in Poland will follow a 

similar pattern of development 
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