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Synopsis. Francja i Niemcy s  przyk adami pa stw, w których rolnictwo jest istotnym dzia em 

gospodarki, wyst puje du a liczba gospodarstw rolnych, a ruch spó dzielczy jest bardzo popularny. 

W Unii Europejskiej funkcjonuje ponad 22 tys. spó dzielni rolniczych. W ramach rozwa a  

zaprezentowano dane statystyczne i regulacje prawne dotycz ce spó dzielni rolniczych we Francji 

i Niemczech, w szczególno ci francuski Code Rural oraz niemieck  ustawa Genossenschaftsgesetz. 

W podsumowaniu autorka stwierdzi a, e polski prawodawca, tworz c nowy prawny model 

spó dzielczo ci, powinien bezsprzecznie skorzysta  z do wiadcze  i niektórych rozwi za  prawnych 

wyst puj cych w Niemczech i Francji, m.in. w zakresie wprowadzenia szerokiej definicji spó dzielni 

rolniczych, uproszcze  w zakresie zak adania i funkcjonowania tych podmiotów, instrumentów 

finansowych, w tym podatkowych, czenia spó dzielni z innymi podmiotami spó dzielczymi czy 

spó kami kapita owymi.  

S owa kluczowe: spó dzielnie rolnicze, rolnictwo, gospodarstwo rolne, spó dzielnie we Francji 

i Niemczech 

Abstract. France and Germany are examples of countries where agriculture is an important part of the 

economy, there is a large number of farms and the cooperative movement is very popular. In the 

European Union there are over 22 thousand agricultural cooperatives. The article presents statistical 

data and legal regulations concerning agricultural cooperatives in France and Germany, in particular, 

the French Code Rural and the German Genossenschaftsgesetz. In conclusion the author states that the 

Polish legislature, creating a new model of cooperative law, should unquestionably draw on the 

experience and some legal solutions implemented in Germany and France, and in particular introduce 

a broad definition of agricultural cooperatives, a simplified procedure of their formation and 

functioning, financial instruments, including tax, and rules on merging cooperatives with other 

cooperative entities or companies. 

Key words: agricultural cooperatives, agriculture, agricultural holding, cooperatives in France and 

Germany 
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Wprowadzenie  

Spó dzielczo  rolnicza ma d ug  histori  i du e znaczenie praktyczne w wi kszo ci 

krajów Unii Europejskiej. Wed ug danych statystycznych funkcjonuje tam oko o 22 tys. 

spó dzielni rolniczych, a ich ca kowity obrót przekracza 347 mld euro. Maj  wi cej ni  
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50% udzia u w dostawach rodków do produkcji rolniczej, a w skupie, przetwórstwie 

i marketingu produktów rolnych ponad 60% (COGECA, 2014)2. W niektórych pa stwach 

europejskich to w a nie dzi ki rozszerzaniu przedmiotu dzia alno ci spó dzielni 

i dostosowaniu go do potrzeb rolnictwa oraz wymogów Wspólnej Polityki Rolnej, a tak e 

rozbudowanej strukturze, dbaj cej o rozwój spó dzielni, podmioty spó dzielcze s  w dobrej 

kondycji finansowej i w du ym stopniu wspieraj  gospodarstwa rolne spó dzielców 

(COGECA, 2014; Sucho , 2016). Odnotowa  nale y tak e spó dzielnie zajmuj ce si  

prowadzeniem dzia alno ci rolniczej wytwórczej, np. Niemcy, Polska, S owacja.  

Francja i Niemcy s  przyk adami pa stw, w których ruch spó dzielczy jest bardzo 

popularny, a jego pocz tki si gaj  XIX w. Jednocze nie spó dzielnie s  niezmiernie 

wa nym elementem gospodarki tych krajów, przyczyniaj c si  do rozwoju obszarów 

wiejskich i rozwi zywania wyst puj cych tam problemów. Prowadz  dzia alno  

w zakresie m.in. zaopatrzenia, czyli nabywania dóbr potrzebnych do produkcji rolnej 

prowadzonej przez jej cz onków, us ug agrotechnicznych, przechowania i wspólnej 

sprzeda y produktów rolnych, przetwórstwa (COGECA, 2014). 

Wybór Francji i Niemiec nie jest przypadkowy. S  to dwa pa stwa w których 

rolnictwo jest wa n  ga zi  gospodarki (wed ug opracowania COGECA w Niemczech 

wk ad rolnictwa w gospodark  w 2014 r. wynosi  ponad 54 mld euro, a we Francji ponad 

77 mld euro), dzia alno  rolnicz  prowadzi du a liczba producentów rolnych 

(w Niemczech w 2010 r. by o ponad 299 tys. gospodarstw rolnych, a we Francji ponad 

489 tys.) oraz funkcjonuje znaczna liczba spó dzielni rolniczych i spó dzielców 

(wNiemczech dzia a 2400 takich podmiotów, zrzeszaj c 1440 600 cz onków i generuj c 

obrót w wysoko ci ponad 67,502 mld euro, a we Francji 2800 spó dzielni rolniczych, z 858 

tys. cz onków obrotem 84,350 mld euro) (COGECA, 2014). 

Celami artyku u s : po pierwsze przybli enie polskiemu czytelnikowi prawnych 

i ekonomicznych zagadnie  dotycz cych funkcjonowania spó dzielni dzia aj cych 

w rolnictwie we Francji i Niemczech, a po drugie próba wskazania wyst puj cych w tych 

krajach rozwi za  prawnych, które mog  zosta  wykorzystane w Polsce podczas prac 

legislacyjnych dotycz cych spó dzielni, szczególnie rolniczych.  

Podstawow  metod  badawcz  jest – charakterystyczna dla pracy prawnika – 
dogmatyczna analiza tekstów normatywnych. Badaniu poddane zosta y przede wszystkim 
akty prawne dotycz ce spó dzielczo ci we Francji i Niemczech. Rozwa ania typowo 
prawnicze poparte zosta y danymi statystycznymi, rysem historycznym i informacjami 
praktycznymi. 

 

                                                 
2 We Francji cznie funkcjonowa o w latach 2006-2009 ponad 21 tys. spó dzielni, we W oszech – 41,5 tys., 
w Hiszpanii – 24 tys., Szwecji – 9,1 tys., w Polsce – 8,8 tys. Poza UE: w Norwegii – 5,3 tys., na Ukrainie 
5,1 tys. spó dzielni. Pod wzgl dem liczby cz onków spó dzielni pierwsze miejsce zajmuje Francja (23 mln 
cz onków), drugie Niemcy (20,5 mln), trzecie W ochy (13 mln), czwarte Wielka Brytania (8,4 mln), pi te 
Polska (ok. 8 mln). Je eli chodzi o zatrudnienie w spó dzielniach, najwi cej osób pracuje w tym sektorze we 
W oszech (1,1 mln pracowników), Francji (900 tys.) i w Niemczech (830 tys.). W sze ciu krajach (Austria, 
Cypr, Finlandia, Norwegia, Szwajcaria i Szwecja) ponad 40% populacji nale y do ró nych spó dzielni (dane 
statystyczne podaj  za Piechowski, 2012; Cooperatives Europe, 2006, 2009). W poprzednim opracowaniu 
COGECA z 2010 r. podano liczb  38 tys. spó dzielni. Zmiana spowodowana jest wy czeniem z tej liczby 
francuskich CUMA (Les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole, czyli ma ych spó dzielni 
u ytkowania sprz tu rolniczego) oraz redukcj  liczby spó dzielni w Grecji z uwagi na zmiany przepisów 
o rejestracji, a tak e konsolidacj  spó dzielni (COGECA, 2010, 2014; W. Boguta, Z. Gumowski, 
K. Lachowski, 2007). 
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Spó dzielczo  rolnicza we Francji 

We Francji dzia alno  prowadzi cznie ok. 2800 spó dzielni rolniczych (w tym 
spó dzielnie mleczarskie, winiarskie, owocowo–warzywne, pszczele, zwierz t 
hodowlanych czy spó dzielnie upraw rolnych i inne dzia aj ce w rolnictwie bez CUMA) 
(COGECA, 2014); dodatkowo dzia aj  zwi zki spó dzielcze, SICA3 oraz oddzia y 
podmiotów spó dzielczych (French Ministry of Agriculture and Fisheries, 2005). Ich czny 
obrót w 2004 r. wyniós  ponad 77 mld euro, by w 2014 r. osi gn  ponad 84 mld euro 
[COGECA, 2014]. O du ej popularno ci tej formy prowadzenia dzia alno ci niech 
wiadczy fakt, e dziewi ciu spo ród dziesi ciu francuskich rolników to cz onkowie takich 

podmiotów. Stanowi  one tak e istotne miejsce pracy dla ponad 165 tys. pracowników, 
przyczyniaj c si  do wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich i ich rozwoju (w 2004 r. 
dla 150 tys. pracowników) (https://www.lacooperationagricole.coop/nos-actualites-coop-
de-france). 

Co wi cej, od kilku lat obserwowa  mo na przejmowanie wielu wa nych 
przedsi biorstw sektora rolno-spo ywczego przez spó dzielnie i tworzenie oddzia ów 
zajmuj cych si  marketingiem oraz przetwórstwem. Rolnicy za po rednictwem swoich 
spó dzielni i ich spó ek zale nych kontroluj  ju  ponad po ow  przemys u przetwórczego 
produktów rolnych we Francji (French Ministry of Agriculture and Fisheries, 2005). 
Wyodr bni  mo na ró ne rodzaje spó dzielni dzia aj cych we Francji. Popularne s  
spó dzielnie podstawowe, które odbieraj  od rolników ich plony, cz sto je przechowuj , 
a potem – na jak najlepszych warunkach – wprowadzaj  na rynek. Niektóre spó dzielnie 
dysponuj  odpowiednimi budynkami i wyposa eniem pozwalaj cymi na magazynowanie. 
Dzia aj  tak e spó dzielnie zaopatrzenia, które kupuj  produkt, takie jak np. nasiona, 
opakowania, nawozy, pestycydy czy sprz t rolniczy, by nast pnie sprzeda  je swoim 
cz onkom. Odnotowa  nale y spó dzielnie us ug, których zadaniem jest zapewnianie 
cz onkom wszystkich us ug niezb dnych do produkcji rolnej, np. konserwacji i naprawy 
sprz tu rolniczego b d  drobnych prac budowlanych. Niektóre spó dzielnie zajmuj  si  
przetwórstwem mleka, trzody chlewnej, wytwarzaniem pasz (French Ministry of 
Agriculture and Fisheries, 2005). 

Wspomnie  nale y tak e o CUMA, czyli ma ych podmiotach spó dzielczych 
zbiorowego u ytkowania sprz tu rolniczego. S  one rodzajem spó dzielni us ug. Dzi ki 
odpowiedniemu wyposa eniu wykonuj  zadania, które maj  bezpo redni wp yw na 
prowadzenie dzia alno ci rolniczej. Celem CUMA jest bowiem u atwienie dzia alno ci lub 
poprawa i zwi kszenie produktywno ci gospodarstw rolnych. Obecnie we Francji dzia a 
ponad 13 tys. CUMA z ponad 230 tys. cz onków. Wed ug innych danych ponad 11,5 tys. 
(COGECA, 2014). 

We Francji pierwsze przedspó dzielcze formy zrzeszania si  pojawi y si  ju  w na 
pocz tku XII w., natomiast rozwój nowoczesnej spó dzielczo ci datuje si  od pocz tku 
XIX w. W tym pa stwie spó dzielnie traktowano pocz tkowo jak spó ki handlowe. 
Niemniej podejmowano dzia ania zmierzaj ce do stworzenia odr bnych regulacji 
dotycz cych stowarzysze  spó dzielczych. Przyk adem s  chocia by propozycje z 1849 r. 
czy 1866 r., a w ustawie z 24 lipca 1867 r. o spó kach4 na odr bne regulacje dotycz ce 
stowarzysze  spó dzielczych wskazuje ju  sama nazwa „spó ki o zmiennym kapitale” 

                                                 
3 Spó dzielnie rolnicze wspólnego interesu. 
4 Loi du 24 Juillet 1867 sur les societes, Bulletin officiel, no. 1513, no. 15328.  
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(Bierzanek, 1984). W tym czasie dzia a  te  Philippe Buchez, uznawany za jednego 
z pierwszych francuskich teoretyków spó dzielczo ci, zw aszcza produkcyjnej (chodzi o 
np. o spó dzielnie robotnicze (Bruggemann, 1985). 

We Francji wspó praca producentów rolnych by a odpowiedzi  na ro nego rodzaju 
kryzysy do wiadczaj ce gospodark  roln  od ko ca XIX w. Wskaza  mo na dwa g ówne 
powody powstawania i rozwoju spó dzielni we Francji – odpowiada y one na takie 
potrzeby ekonomiczne cz onków spó dzielni, które nie mog y by  zaspokajane przez nich 
samych, i dodatkowo broni y spó dzielców przed siln  pozycj  kupców na rynku 
(Chômel, 2010). 

10 wrze nia 1947 r. uchwalono ustaw  o statucie prawnym spó dzielni5 (Coutant, 
1950). czy a ona w jednym akcie prawnym wszystkie zasady wspólne dla ró nych 
rodzajów spó dzielni oraz okre li a sposoby i warunki ich funkcjonowania. Warto tu 
nadmieni  o zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 27 czerwca 1972 r., 
ustalaj cych m.in. mo liwo  prowadzenia dzia alno ci gospodarczej z podmiotami 
nieb d cymi cz onkami, odej cie od zasady jeden cz onek – jeden g os, przeszacowanie 
ich kapita u, dopuszczenie inwestora do cz onkostwa w spó dzielni. Warto tak e 
wspomnie  o ustawach ze stycznia 1991 r. i lipca 1992 r., które da y inwestorom prawo 
do udzia u w kapitale spó dzielni (Chômel, 2010). 

We Francji, poza ogóln  ustaw  nr 47-1775 z 10 wrze nia 1947 r., istniej  tak e 
przepisy szczególne odnosz ce si  do wybranych bran  spó dzielczo ci. Przyk adowo 
sprawy spó dzielni rolniczych znalaz y si  w Code Rural (kodeksie rolnym, ksi ga V, tytu  
II), spó dzielni handlowców detalicznych – w kodeksie handlowym, spó dzielni 
pracowników produkcyjnych – w ustawie 78-763 z 19 lipca 1978 r., natomiast 
budownictwa spó dzielczego – w kodeksie budowlanym i mieszkaniowym (Chômel, 2010). 
W kolejnych latach odnotowa  nale y zmiany Code Rural dotycz ce spó dzielni 
rolniczych, które mia y dostosowa  regulacje prawne do potrzeb spo eczno-gospodarczych 
i przyczyni  si  do rozwoju spó dzielni.  

Wed ug francuskiej ustawy nr 47-1775 z 10 wrze nia 1947 r. po zmianie na podstawie 
ustawy nr 2014-856 z 31 lipca 2014 r. o spo ecznej i solidarnej ekonomii (gospodarki)6, 
spó dzielnia zosta a zdefiniowana jako zrzeszenie (spó ka) utworzone przez kilka osób 

cz cych si  dobrowolnie w celu zaspokajania swoich potrzeb gospodarczych 
(ekonomicznych) i spo ecznych, wykorzystuj ce w asne, po czone rodki. Realizuje ona 
swoje cele we wszystkich dziedzinach ycia i pracy cz owieka, przestrzegaj c 
nast puj cych zasad: dobrowolnego i otwartego cz onkostwa dla wszystkich, 
demokratycznego zarz dzania, wspó uczestnictwa ekonomicznego cz onków i ich 
szkolenia raz wspó pracy z innymi spó dzielniami. Z wyj tkiem klauzul specjalnych, 
odnosz cych si  do pewnych kategorii spó dzielni, ka dy spó dzielca posiada jeden g os na 
walnym zgromadzeniu. Natomiast nadwy ki osi gane w spó dzielni s  w pierwszym 
rz dzie przeznaczane na rozwój jej i spó dzielców. Ustawodawca francuski wprowadzi  
zatem bezpo rednio do ustawy odwo anie do zasad spó dzielczych. 

G ówny cel spó dzielni stanowi zaspokajanie potrzeb gospodarczych (ekonomicznych) 
i spo ecznych spó dzielców. Jest to poj cie bardzo szerokie i nawi zuje do definicji 

                                                 
5 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération; JORF n°0214 du 11 septembre 1947 
p. 9088 ze zm; zwana ustaw  nr 47-1775 z 10 wrze nia 1947 r. 
6 Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire; JORF n°0176 du 1 août 2014, 
p. 12666. 



Spó dzielczo  rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne…     455 

spó dzielni europejskiej, która podaje, e jej celem jest zaspokojenie potrzeb cz onków, 
wsparcie ich gospodarczej oraz spo ecznej dzia alno ci. Odwo anie do obszernego poj cia 
potrzeb cz onków prawdopodobnie wynika ze zró nicowanej dzia alno ci spó dzielni we 
Francji. Popularne s  tu spó dzielnie mieszkaniowe, rolnicze, pracy, konsumentów, ale 
tak e np. lekarzy czy transportowe (Chômel, 2010). 

Szczegó owe unormowania dotycz ce spó dzielni rolniczych francuski ustawodawca 
wprowadzi  do Code Rural. Te rozbudowane regulacje zawiera Tytu  II cz ci L art. 521-1 
do 528-1 (Gourlay, 1980), a tak e Tytu  II cz ci R art. 521-1 do R 529-2. Zawarte w tych 
regulacjach zasady dotycz : celów dzia alno ci spó dzielni rolniczych, wymaga  
odnosz cych si  do cz onków spó dzielni i podmiotów wspó pracuj cych, za o enia 
spó dzielni, w tym zatwierdzenia przez Wysok  Rad  Wspó pracy Rolnej (Haut Conseil de 
la Coopération Agricole), statutu, spraw finansowych, struktury organizacyjnej, w tym 
organów, zarz dzania i kontroli, likwidacji, po cze , podzia u, a tak e cz ciowego 
przeniesienia aktywów.  

Artyku  L 521-1 Code Rural wskazuje, e celem spó dzielni rolniczych jest wspólne 
stosowanie przez producentów rolnych wszystkich w a ciwych rodków zmierzaj cych do 
u atwienia lub rozwoju ich dzia alno ci gospodarczej oraz poprawy b d  zwi kszania 
wyników tej dzia alno ci. Natomiast wed ug R 521-1 celem spó dzielni rolniczych, 
okre lonym w ich statutach, jest podejmowanie – niezale nie od sposobu i technik przez 
nie stosowanych – jednego lub wi cej spo ród nast puj cych dzia a : 
a) zapewnianie lub u atwianie produkcji, sprzeda , w szczególno ci na eksport, produktów 

rolnych i le nych pochodz cych z gospodarstw cz onków spó dzielni, bezpo rednio po 
ich zebraniu lub przechowywaniu, opakowaniu b d  przetworzeniu oraz poprawa 
produkcji, przechowywania, a tak e zarz dzania jednym lub wieloma terenami le nymi 
na rzecz cz onków spó dzielni;  

b) zapewnianie i dostarczanie swoim spó dzielcom produktów, urz dze , narz dzi 
i zwierz t niezb dnych do prowadzenia dzia alno ci b d  do utrzymywania 
nieruchomo ci le nych, pod warunkiem, e przyczyniaj  si  one do wytwarzania 
i przygotowywania niezb dnych produktów, w szczególno ci pasz dla zwierz t lub 
nawozów, oraz uczestniczenie w naprawie i konserwacji maszyn i narz dzi rolniczych;  

c) oferowanie cz onkom spó dzielni na wy czny u ytek ich gospodarstw rolnych i le nych 
wszystkich niezb dnych us ug, zw aszcza udost pnianie sprz tu, maszyn rolniczych, 
rodków utrzymywania i naprawy, zwierz t, rodków s u cych wprowadzaniu 

udoskonale  technicznych i kszta cenia zawodowego, wsparcie placówek badawczych, 
przeprowadzaj cych eksperymenty i analizy, jak równie  odpowiednio 
wyspecjalizowanego personelu;  

d) prowadzenie na rzecz cz onków spó dzielni dzia a  i prac w a ciwych dla zawodów 
rolniczych. 

Wymienione powy ej czynno ci mog  by  równie  wykonywane przez spó dzielnie 
dla gospodarstw, które do nich nale  lub które dzier awi  albo które zosta y im przyznane. 
Co istotne, zwi zki spó dzielni rolniczych mog  wykonywa  takie same czynno ci jak 
spó dzielnie rolnicze (Chômel, 2013). 

We Francji obowi zuje zasada swobody zak adania spó dzielni. Jednocze nie cech  
charakterystyczn  francuskiego modelu spó dzielczo ci jest terytorializm. Artyku  L 522-2 
Code Rural stanowi, e tylko rolnicy, którzy mieszkaj  i prowadz  dzia alno  rolnicz  na 
okre lonym terenie, mog  za o y  spó dzielni . Zasada terytorializmu jest analizowana 
w literaturze francuskiej w kontek cie wynikaj cych z niej korzy ci i wad (Filipp, 2013). 
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W spó dzielniach funkcjonuje demokratyczny sposób zarz dzania. Na walnym 
zgromadzeniu wszyscy cz onkowie co do zasady maj  jeden g os, niezale nie od liczby 
udzia ów i wielko ci ekonomicznej transakcji ze spó dzielni . Jednak e statut mo e 
wprowadzi  pewne wyj tki. Niektórzy cz onkowie mog  mie  wi cej g osów, zale nie od 
„jako ci” ich uczestnictwa w dzia alno ci spó dzielni. Od 1973 r. obserwuje si  proces 
w czania inwestorów w poczet cz onków spó dzielni, cho  ograniczono ich wk ad do 
mniej ni  50% kapita u oraz do najwy ej 1/3 cz onków w radzie dyrektorów (Filipp, 2013). 

Nie ulega w tpliwo ci, e do rozwoju spó dzielni rolniczych we Francji przyczynia si  
Wysoka Rada Wspó pracy Rolnej. Artyku  L 528-1 Code Rural wskazuje, e jest to 
instytucja u yteczno ci publicznej posiadaj ca osobowo  prawn . Koordynuje ona 
realizacj  polityki publicznej w zakresie wspó pracy rolnej. Bada i proponuje strategiczne 
kierunki rozwoju sektora spó dzielczego. Czuwa nad jego sta ym rozwojem, zgodnie 
z wymogami cz cymi efektywno  ekonomiczn  z zadaniami wynikaj cymi ze statusu 
spó dzielni oraz rozwojem terytorialnym. Jest ona gwarantem poszanowania regu  i zasad 
wspó pracy rolnej. Jej ci g a praca polega na prowadzeniu analiz i przedstawianiu 
propozycji m.in. w kwestiach prawnych i podatkowych. Wysoka Rada wprowadza 
i wycofuje spó dzielcze porozumienie ds. spó dzielni rolniczych i ich zwi zków zgodnie 
z warunkami przewidzianymi w Code Rural (Sucho , 2016). 

Spó dzielczo  rolnicza w Niemczech 

Niemiecki rolnik jest z regu y cz onkiem co najmniej dwóch podstawowych 
spó dzielni rolniczych, które z kolei nale  do spó dzielni regionalnych. Wed ug danych 
statystycznych na koniec 2017 r. do regionalnych zwi zków spó dzielczych zwi zanych 
z rolnictwem (Genossenschaftsverbände) nale a y 2104 spó dzielnie (2186 spó dzielnie 
w 2016 r.), w tym 198 mleczarskich, 86 producentów byd a i mi sa, 162 plantatorów wina, 
83 owoców i warzyw, 378 zakupu i sprzeda y produktów rolnych (zaopatrzenia i zbytu), 
714 produkcji rolnej – oraz inne dzia aj ce na wsi, np. kredytowe, zwi zane z bioenergi , 
gorzelnictwem, le nictwem. Ich czny obrót w 2017 r. wyniós  ponad 63 mld euro 
(w 2016 r. 60 mld euro) (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 2018a i b). 

W systemie niemieckim wyst puj  tak e tzw. centrale spó dzielni, które dzia aj  
wy cznie w dziedzinie przetwórstwa, m.in. centrale spó dzielni mleczarskich (mleczarnie), 
ubojnie, spó dzielnie przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz spó dzielnie winiarskie. S  
to spó dzielnie, których cz onkami nie s  producenci rolni, lecz spó dzielnie podstawowe, 
które sk adaj  si  z rolników. Centrale uzupe niaj  i wspieraj  dzia alno  miejscowych, 
podstawowych spó dzielni przetwórczych, gwarantuj c im konieczny zbyt wykraczaj cy 
poza zasi g terytorialny spó dzielni oraz przejmuj c wa ne mechanizmy i funkcje 
reguluj ce rynek i ceny (Helios, 2009; Sucho , 2012). 

Spó dzielnie podstawowe nale  te  do zwi zków regionalnych oraz zwi zku 
sprawdzaj cego (audyt). Te ostatnie s  z kolei cz onkami Der Deutsche Raiffeisenverband 
e.V. (DRV), czyli niemieckiego zwi zku spó dzielni Raiffeisen (Deutscher 
Raiffeisenverband e.V., 2011). Po II wojnie wiatowej, 18 listopada 1948 r. jego 
dzia alno  zosta a przywrócona w Wiesbaden na terenie Republiki Federalnej Niemiec. 
Jako stowarzyszenie spó dzielni bran owych reprezentuje interesy ró nych spó dzielni 
wiejskich na poziomie krajowym i mi dzynarodowym, dlatego jego biura znajduj  si  
w zarówno w Niemczech (Berlin, Bonn), jak i Brukseli.  



Spó dzielczo  rolnicza we Francji i Niemczech – wybrane zagadnienia prawne…     457 

W cz ci wschodniej Niemiec dzia aj  tak e rolnicze spó dzielnie produkcyjne 
(zwanej dawniej LPG). Prowadz  wspólne gospodarstwa na 27% powierzchni gruntów 
rolnych landów wschodnich. Ich przychody w 2009 r. przekroczy y 1,8 mld euro. Jedna 
spó dzielnia produkcji rolnej ma przeci tnie oko o 1,8 tys. ha i 44 cz onków. Wynika 
z tego, e na jedn  osob  przypada oko o 41 ha. Jako e tak niewielkie gospodarstwa rolne 
by yby ma o konkurencyjne na rynku niemieckim, a tym bardziej unijnym, cz onkowie 
spó dzielni nie wykazuj , co do zasady, zainteresowania wycofaniem wk adów ze 
spó dzielni i za o eniem gospodarstwa indywidualnego (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 
2010). 

Spó dzielnie produkcji rolnej to podmioty prowadz ce dzia alno  rolnicz  
z wykorzystaniem coraz nowszych technologii, ochrony uprawy ro lin i nawozów. Poza 
tym staraj  si  one uwzgl dnia  wymogi ochrony rodowiska w rolnictwie. Spó dzielnie 
rolnicze prowadz  dzia alno  w zakresie produkcji energii ze róde  odnawialnych, energii 
wiatrowej, s onecznej i biogazu (Deutscher Raiffeisenverband e.V., 2010/2011). 

W zachodniej cz ci Niemiec d ug  histori  maj  natomiast spó dzielnie zajmuj ce si  
skupem i sprzeda  produktów wytwarzanych w gospodarstwie pojedynczego rolnika. 
Ugruntowan  pozycj  na rynku maj  tak e spó dzielnie mleczarskie. Przynale no  do 
takich podmiotów to cz sto tradycja wielopokoleniowa. Powstaj  tak e nowe podmioty. 
Niemcy s  przyk adem kraju, w którym wyst puje coraz wi kszy wp yw spó dzielni na 
rynek energii. Dzia a tam ponad 940 spó dzielni energetycznych, a przedmiotem ich 
dzia alno ci jest produkcja i sprzeda  energii ze róde  odnawialnych. W latach 2006–2014 
utworzono 716 takich podmiotów (Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband 
e.V., 2014) z ponad 145 tys. spó dzielców (ok. 130 tys. to osoby prywatne, cz sto 
mieszka cy wsi i ma ych miasteczek). Cz onkami mog  by  tak e podmioty publiczne. 
W ród spó dzielni rolniczych s  podmioty prowadz ce biogazownie (których cz onkami s  
producenci rolni), wykorzystuj ce produkty rolne albo produkty uboczne z dzia alno ci 
rolniczej (Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V., 2014). 

Powstanie niemieckiej spó dzielczo ci rolniczej bezsprzecznie czy si  
z dzia alno ci  Hermanna Schulze-Delitzscha i Friedricha Wilhema Raiffeisena7 (Zinke, 
1995). Pierwszym aktem prawnym reguluj cym te kwestie na ziemiach niemieckich by a 
ustawa pruska z 27 marca 1867 r. o prywatnoprawnej pozycji spó dzielni gospodarczych i 
spó dzielni nabywczych8. Dzi ki staraniom Schulze-Delitzscha ustaw  t  og oszono 4 lipca 
1868 r. jako pó nocnoniemieck  ustaw  federaln 9, uwzgl dniaj c  zmiany i uzupe nienia 
(Helios, 2009). Po negocjacjach i dyskusjach, w maju 1889 r., w II Rzeszy uchwalono 
wreszcie Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG) vom 1. 
Mai 1889 ustaw  o spó dzielniach gospodarczych i nabywczych10 (obecna nazwa 
Genossenschaftsgesetz, zwana dalej GenG). Oprócz zmian organizacyjnych, pozycji 
zwi zków kontrolnych i czenia si  spó dzielni ten akt prawny w ogólnym kszta cie 
obowi zuje do dnia dzisiejszego. Oczywi cie odnotowa  nale y kilka jego nowelizacji.  

                                                 
7 2018 r. w Niemczech obchodzony jest jako „200 Jahre Friedrich W. Raiffeisen“. Podaj  za: 

https://raiffeisen2018.de/, pobrano 5 lipca 2018. 
8 Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von 

27.03.1867, GS S. 501.  
9 Gesetz betreffend die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften von 4.7.1868, 

BGBI S. 415.  
10 BGBl. S. 369, 810; BGBl. 111 S. 4125-1. 
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Ca kiem odmienna sytuacja w zakresie prawodawstwa i rozwoju spó dzielczo ci mia a 

miejsce w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po II wojnie wiatowej pa stwo to pod 

wp ywem ZSRR musia o wprowadza  np. spó dzielnie produkcyjne. Pocz tkowo w NRD 

obowi zywa a ustawa o spó dzielniach z 1898 r. Dopiero po reformie Boden, w 1952 r. 

i wej ciu w ycie ustawy o rolniczych spó dzielniach produkcyjnych (LPG) – od 1959 r. na 
terenie NRD obowi zywa a odmienna regulacja prawna. W nast pnych latach uchwalono 
kolejne akty prawne dotycz ce rolniczych spó dzielni produkcyjnych, np. ustaw  z 2 lipca 
1982 r.11 (Sucho  2012). 

Z dniem 3 pa dziernika 1990 r. nast pi o zjednoczenie Niemiec, nios ce zmiany 
tak e w ramach rolnictwa, dlatego 29 czerwca 1990 r. uchwalona zosta a ustawa 
w sprawie dopasowania rolnictwa12, stanowi ca podstaw  przekszta ce  w mieniu 
wspomnianych spó dzielni LPG. W jej wietle ka da spó dzielnia za o ona na podstawie 
socjalistycznego prawa dawnej NRD musia a przekszta ci  si  w jedn  z nast puj cych 
form prawnych: spó dzielni  zarejestrowan  wed ug ustawy z 1889 r. o spó dzielniach 
(obowi zuj cej na terenie RFN), spó k  osobow  (prawa cywilnego, komandytow ), 
spó k  kapita ow  (spó k  akcyjn  albo spó k  z ograniczon  odpowiedzialno ci )13 
(Steding, 1995). Po zjednoczeniu Niemiec kolejne nowelizacje przepisów po wi conych 
spó dzielniom obowi zuj  zarówno w starych, jak i nowych landach. Przede wszystkim 
nale y podkre li , e z dniem 18 sierpnia 2006 r. wesz a w ycie ustawa o wprowadzeniu 
spó ki europejskiej oraz zmieniaj ca prawo spó dzielcze14, która mia a dwojaki cel. 
Z jednej strony by o nim stworzenie podstaw prawnych do implementacji spó dzielni 
europejskiej SCE jako nowej formy prawnej w prawie niemieckim. Z drugiej strony 
g ównym za o eniem nowych regulacji by o wprowadzenie u atwie  przy tworzeniu 
i rejestrowaniu spó dzielni oraz pozyskiwaniu i utrzymywaniu dla niej kapita u/funduszy, 
jak równie  wzmocnienie praw cz onków. W literaturze niemieckiej podkre la si , e ta 
tzw. du a reforma prawa spó dzielczego by a oczekiwana od wielu lat (Münkner, 2010). 

Do za o enia spó dzielni wystarczy obecnie tylko trzech cz onków. Po podpisaniu 
statutu (musi mie  on form  pisemn ) za o yciele sk adaj  wniosek o rejestracj  w s dzie 
(Steinle, Terbrack, 2009; Sucho , 2012). Jednocze nie prawo przewiduje specjaln  
kontrol  procesu tworzenia i rejestracji przez zwi zki sprawdzaj ce (audyt). cznie 
z wnioskiem o rejestracj  za o yciele musz  przedstawi  za wiadczenie zwi zku 
regionalnego spó dzielni, e po zako czeniu procedury rejestracji b dzie ona przyj ta do 
zwi zku (§ 11ust. 2nr 3 GenG), jak równie  pisemn  opini  zwi zku o procesie tworzenia 
nowego podmiotu. Dopiero po rejestracji uzyskuje ona osobowo  prawn  i staje si  
zarejestrowan  spó dzielni 15. Jako osoba prawna ma swoje prawa i obowi zki; mo e 
nabywa  w asno  i inne prawa rzeczowe; mo e by  pozywana i pozywa  inne podmioty. 

                                                 
11 Gesetz über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften vom 2. Juli 1982 (GB1. 1 Nr. 25, S.443). 
12 Landwirtschaftsanpassungsgesetz (GBl. I S. 642). Ustawa ta by a wielokrotnie zmieniana.  
13 Wed ug danych statystycznych na 1790 dokonanych przekszta ce  40 dawnych LPD wybra o spó k  
akcyjn , 182 – spó k  komandytow , 306 – spó k  z ograniczon  odpowiedzialno ci , a 1262 (ponad 70%) – 
spó dzielni  zarejestrowan  wed ug ustawy z 1 kwietnia 1889 r. o spó dzielniach (Grimm,2004; Steding, 
1995). 
14 Gesetz zur Einführung der Europäischen Genossenschaft und zur Änderung Genossenschaftsrechts, BGBl. I 
2006, s. 1911-1957. 
15 Sprawy zwi zane z rejestracj  spó dzielni uregulowane zosta y w rozporz dzeniu o rejestrze spó dzielni 
Verordnung über das Genossenschaftsregister (Genossenschaftsregisterverordnung – GenRegV), rozporz dzenie 
o rejestrze spó dzielni, BGBl. I S. 2268. 
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W rozumieniu przepisów niemieckiego prawa handlowego (Münkner, 2010; Sucho , 2012) 
spó dzielnie s  uwa ane za kupców (przedsi biorców). 

Wspominana ju  zmiana do GenG z 2006 r. wprowadzi a mo liwo  przyst pienia do 
spó dzielni cz onków inwestuj cych. S  to podmioty niezainteresowane nawi zywaniem 
stosunków handlowych ze spó dzielni , lecz wnosz ce kapita  i oczekuj ce z tego tytu u 
dywidendy. Wed ug art. 43 GenG ka dy cz onek ma jeden g os. Statut mo e jednak 
przewidzie  prawo do kilku g osów. Przes anki do tego powinny by  okre lone w statucie 
i uwzgl dnia  nast puj ce kryteria: prawo do kilku g osów winno by  zagwarantowane 
tylko tym cz onkom, którzy szczególnie wspieraj  dzia alno  spó dzielni, a adnemu 
z cz onków nie mo na przyzna  wi cej ni  trzech g osów. Cz onkostwo w spó dzielni mo e 
by  rozwi zane za wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiedniego terminu. Zgodnie 
z § 65 GenG minimalny termin wynosi trzy miesi ce przed ko cem roku bud etowego, 
a maksymalny – pi  lat. Okres wypowiedzenia mo e by  przed u ony do maksymalnie 
dziesi ciu lat w spó dzielni, która sk ada si  z przedsi biorców. W przypadku, gdy okres 
wypowiedzenia wynosi dwa lata lub wi cej cz onek ma dodatkowe prawo do 
wypowiedzenia cz onkostwa z powodów osobistych lub ekonomicznych. Ponadto 
cz onkostwo w spó dzielni wygasa, je li osobiste wymagania nie s  spe nione przez 
cz onków spó dzielni (§ 67 GenG), w przypadku mierci cz onka (§ 77 GenG) czy odmowy 
przyj cia warunków kontynuacji cz onkostwa w wypadku po czenia. Przyk adowo 
w wietle prawa niemieckiego cz onkostwo w spó dzielni mo e by  rozwi zane za 
wypowiedzeniem z zachowaniem odpowiedniego terminu.  

Jako e procesy globalizacji wymuszaj  konieczno  czenia spó dzielni, tak e temu 
zagadnieniu warto po wi ci  troch  uwagi. Przez wiele lat kwestie te by y uregulowane 
przede wszystkim w GenG (§ 93). Z dniem 1 stycznia 1995 r. wesz a w ycie ustawa 
z 1994 r. o przekszta ceniach (Umwandlungsgesetz, UmwG). Ten akt prawny ma 
zastosowanie nie tylko do spó dzielni, ale tak e innych podmiotów, m.in. spó ki z o.o., 
spó ki akcyjnej, spó ki komandytowej w przypadku przekszta ce  w drodze po czenia czy 
podzia u. W wietle tego aktu prawnego spó dzielnie mog  swobodnie czy  si  z innymi 
podmiotami gospodarczymi, w tym spó dzielniami, lub przekszta ci  np. w spó k  akcyjn .  

Spó dzielnie jako przedsi biorcy obj te s , co do zasady, takimi samymi regu ami 
podatkowymi jak inne osoby prawne. Jeden z wyj tków dotyczy spó dzielni dzia aj cych 
w rolnictwie i odnosi si  do podatku korporacyjnego (dochodowego od korporacji – osób 
prawnych). Wed ug § 5 ust. 1 pkt 14 Körperschaftsteuergesetz16 z podatku zwolnione s : 
spó dzielnie nabywcze i gospodarcze, jak równie  zwi zki (zrzeszenia), o ile ich 
dzia alno  ogranicza si  do:  
a) wspólnego (zbiorowego) u ywania rolnych i le nych pomieszcze  gospodarczych 

i przedmiotów;  
b) wiadcze  w ramach umów cywilnoprawnych dotycz cych produkcji wyrobów rolnych 

i le nych na potrzeby gospodarstw cz onków, je li wiadczenia te s  z obszaru le nictwa 
b d  rolnictwa, do czego zaliczaj  si  te  wiadczenia dotycz ce budowy i eksploatacji 
urz dze  wentylacyjnych, dróg gruntowych (u ywanych przez pojazdy gospodarstwa 
rolnego lub le nego) i melioracje;  

                                                 
16 Körperschaftsteuergesetz (KStG) BGBl. I S. 4144 ze zm., Ustawa o podatku od osób prawnych. 
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c) przetwarzania i wykorzystywania przez cz onków uzyskanych w swoich gospodarstwach 
rolnych wyrobów le nych i rolnych, je li przetwarzanie (obróbka) i wykorzystywanie 
(u ytkowanie) nast puje w obszarze rolnictwa i le nictwa; lub  

d) doradztwa w zakresie produkcji i wykorzystywania wyrobów le nych oraz rolnych 
pochodz cych z gospodarstw cz onków spó dzielni. 

Jednocze nie nale y zaznaczy , e wskazane zwolnienie podatkowe jest jednak 
wy czone, je eli przychody spó dzielni (nabywcze i gospodarcze, jak równie  zwi zków) 
z dzia alno ci nieokre lonych powy ej przekraczaj  10% wszystkich przychodów (Helios, 
2009a; Sucho , 2016). 

Podsumowanie  

Spó dzielnie dzia aj ce w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz w innych obszarach 
gospodarki maj  bogat  histori  i ugruntowan  pozycj  nie tylko w niemieckich 
i francuskich systemach prawnych, ale te  w praktyce. Ustawodawcy w tych pa stwach 
staraj  si  wprowadzi  regulacje, które maj  rozwi zywa  problemy prawne istniej cych 
podmiotów i zach ci  do zak adania nowych. Niew tpliwie du y wp yw na dalszy rozwój 
spó dzielczo ci w XXI w. maj : nowelizacja niemieckiej ustawy spó dzielczej 
(Genossenschaftsgesetz), która wesz a w ycie 18 sierpnia 2006 r., oraz francuska ustawa nr 
47-1775 z 10 wrze nia 1947 r.17 po zmianie na podstawie aktu prawnego nr 2014-856 
z 31 lipca 2014 r. o spo ecznej i solidarnej ekonomii (gospodarki), a tak e Code Rural. 
Znacz c  rol  odgrywaj  tak e aktywnie dzia aj ce organizacje spó dzielcze, takie jak 
Deutscher Raiffeisenverband e.V. w Niemczech, Coop de France we Francji, które 
podejmuj  dzia ania maj ce chroni  interesy spó dzielni rolników na szczeblu krajowym, 
jak i unijnym.  

Polski prawodawca, tworz c nowy model spó dzielczo ci, powinien bezsprzecznie 
skorzysta  z do wiadcze  i niektórych rozwi za  wyst puj cych w Niemczech i Francji. 
Na uwag  zas uguje szeroka francuska definicja spó dzielni rolniczych zawarta w Code 
Rural i szczegó owe przepisy dotycz ce ich za o enia oraz funkcjonowania. W systemie 
niemieckim wystarcz  obecnie tylko trzy osoby fizyczne lub prawne, eby powo a  
spó dzielni . Inne ciekawe rozwi zanie to mo liwo ci przyst pienia do spó dzielni 
cz onków inwestorów, kontynuacja cz onkostwa przez spadkobierców, zasady 
wypowiadania cz onkostwa (w tym wprowadzenia d u szego okresu pozwalaj cego na 
wyst pienie ze spó dzielni), odst pstwa od zasady jeden cz onek jeden g os. Nowatorskie 
s  niektóre regulacje zwi zane z walnym zgromadzeniem, np. podejmowanie decyzji przez 
cz onków tak e na drodze elektronicznej albo mo liwo  uczestniczenia cz onków rady 
nadzorczej w walnym zgromadzeniu poprzez transmisj  wideo lub audio. Na uwag  
zas uguje tak e odr bna ustawa o przekszta ceniach (Umwandlungsgesetz) z 1994 r., której 
odpowiednika nie ma w systemie polskim. Ten akt prawny ma zastosowanie nie tylko 
w odniesieniu do spó dzielni, ale tak e innych podmiotów m.in. spó ki z o.o., spó ki 
akcyjnej, spó ki komandytowej w przypadku przekszta ce  w drodze po czenia czy 
podzia u.  

                                                 
17 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération; JORF n°0214 du 11 septembre 1947, 

p. 9088 ze zm.  
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Prócz uproszcze  oraz nowo ci wprowadzonych w ostatnich latach dotycz cych spraw 
organizacyjnych, systemy niemiecki i francuski przewiduj  tak e inne instrumenty. To 
w a nie przepisy finansowe, w tym podatkowe, stanowi  jeden z efektywnych czynników 
zach caj cych do wyboru formy spó dzielni oraz przekszta cania spó ek w spó dzielnie, 

czenia spó dzielni i nabywania udzia ów spó kach kapita owych. Preferencje podatkowe 
obejmuj ce tak e spó dzielnie zajmuj ce si  przetwórstwem czy doradztwem przyczyniaj  
si  do rozwoju struktury spó dzielczo ci. Co istotne, ulga ta zach ca do wspó pracy 
pomi dzy spó dzielniami zarówno wertykalnej (pionowej), jak i horyzontalnej (poziomej). 
Takie wspó dzia anie nie powoduje utraty ulg podatkowych w Niemczech.  

Na koniec warto doda , e w sektorze rolnym z uwagi na sytuacj  na rynkach 
europejskim i wiatowym, procesy globalizacji i instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 
nast powa  b dzie dalszy proces konsolidacji spó dzielni. Zmniejszanie si  liczby 
producentów rolnych oznacza mniejsz  liczb  cz onków. Jednak istotne s  obroty 
spó dzielni, a one z regu y wzrastaj . wiadczy to z kolei o rozwoju spó dzielni i rolników 
b d cych jej cz onkami. Odnotowa  nale y tak e powstawanie nowych podmiotów 
w zakresie np. energii odnawialnej, szczególnie w Niemczech. 
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