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Model organizacyjny i system zarządzania spółdzielnią  
(na przykładzie spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej)

Znaczenie optymalnego modelu organizacyjnego i systemu zarządzania 
spółdzielnią

Znaczenie optymalnego modelu organizacyjnego i systemu zarządzania spółdzielnią jest 
powszechnie doceniane, od formy organizacyjnej i metod zarządzania zależy bowiem reali-
zacja celów społecznych i gospodarczych spółdzielni. Zdaniem specjalistów ds. organizacji 
i zarządzania, formy organizacyjne i metody zarządzania decydują o sprawności:
• społecznej, tj. zdolności do realizacji celów społecznych,
• ekonomicznej, tzn. zdolności do racjonalnego i efektywnego działania,
• organizacyjnej, a więc zdolności do sprawnego i zorganizowanego działania,
• innowacyjnej, tj. zdolności do wprowadzania nowych rozwiązań w działalności gospo-

darczej organizacji spółdzielczych.
Przy wyborze optymalnego modelu organizacyjnego spółdzielni, oprócz kryterium 

sprawności, niezbędny jest wymóg umacniania więzi członkowskiej i zapewnienia demo-
kratycznych i samorządnych form i metod zarządzania spółdzielnią przez jej członków.

Główną cechą organizacji spółdzielczej jest współudział samorządu spółdzielczego  
w jego zarządzaniu. Czynnik ten, racjonalnie wykorzystany, może być dużą siłą motoryczną 
zwiększającą sprawność i efektywność jego działania. Możliwość, zasięg i skuteczność od-
działywania samorządu spółdzielczego na działalność spółdzielni zależy od poczucia współ-
gospodarowania, od autentycznej, a nie iluzorycznej samodzielności, od stopnia powiązania 
kierownictwa spółdzielni z bazą członkowską.

Konstrukcja modelu spółdzielni w warunkach demokratycznych powinna być podpo-
rządkowana zasadniczej idei ustroju spółdzielczego, tj. zapewnienia rzeczywistego, a nie 
pozorowanego udziału mas członkowskich w kierowaniu spółdzielnią1. Realizowanie tej 
naczelnej zasady zależy od:
• systemu kierowania gospodarką narodową przez organy władzy i administracji państwo-

wej,
• decyzji wewnętrznych podejmowanych w samej spółdzielczości, tj.:

—	 praw i obowiązków członków (określenia udziału członków w działalności spół-
dzielni),

—	 zakresu i sposobu działania jednostek organizacyjnych i ogniw gospodarczych 
spółdzielni, określenia ich powiązań, zależności, samodzielności itp.

Prawa i obowiązki członków określa statut spółdzielni, a formy i zakres działalności 
jednostek organizacyjnych — model organizacyjny spółdzielni. Wymóg zapewnienia sa-
morządności spółdzielczej nie może być zrealizowany, jeśli model organizacyjny spół-
dzielni nie stwarza warunków do jej urzeczywistnienia. Nie spełniał tych warunków model 

1  Zob. S. Dyka, Spółdzielcza forma własności na wsi w polskich warunkach rynkowych, w: Ekonomika i polityka rolna  
w procesie transformowania gospodarki, red. B. Kożuch, Filia UW w Białymstoku, Białystok 1996; S. Dyka, P. Grzegorzewski, 
Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa 2000.
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wojewódzkiej spółdzielni ustanowiony w latach 1975–1980 oraz częściowo po likwidacji 
Centrali Spółdzielni Ogrodniczej po 1990 r., kierowanej przez wiele ośrodków decyzyjnych, 
wielopłaszczyznowo podporządkowanej (pionowo, poziomo, skośnie) i zarządzanej naka-
zowo. Był to jednocześnie model spółdzielni zbytnio oddalonej od członków i niestwarzają-
cy warunków dla samodzielnego i samorządnego działania.

Brak samodzielności terenowych jednostek organizacyjnych spółdzielni ograniczał 
pole inicjatywy oddolnej, zmniejszał zaangażowanie pracowników i producentów na rzecz 
efektywnego działania, zwalniał kierownictwo spółdzielni z odpowiedzialności za jej losy. 
Efektem takiego modelu organizacyjnego i systemu zarządzania były mało efektywne lub 
nieefektywne działania wielu spółdzielni oraz często występujące w ich pracy bierność  
i nieekonomiczność. Bierność przejawiała się w tym, że często nie podejmowano działań 
nawet wtedy, kiedy zyski przekraczały koszty. Nieekonomiczność polegała na osiąganiu 
celu kosztem większym niż niezbędny. Dewizą kierownictw wielu spółdzielni było działanie 
bezpieczne, a nie działanie efektywne.

Uwarunkowania optymalnego modelu organizacyjnego  
spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej

O wyborze modelu organizacyjnego spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej powinny 
decydować cele spółdzielni oraz jej otoczenie2. Muszą przy tym zostać spełnione: zasada 
rozdzielności funkcji i terenu działania poszczególnych ogniw gospodarczych spółdzielni, 
zasada rentowności oraz zasada pełnego udziału członków w zarządzaniu spółdzielnią3.

Cele spółdzielni. Przed spółdzielniami ogrodniczo-pszczelarskimi stoją cztery główne 
cele:
1) działanie na rzecz obsługiwanego środowiska, spełnianie usługowej roli wobec rolnic-

twa oraz zaspokajanie potrzeb zrzeszonych członków i realizacja ich celów społecznych 
— najważniejsze są zewnętrzne efekty działalności spółdzielni, przejawiające się w ob-
niżeniu kosztów produkcji w gospodarstwach członków spółdzielni, oddziaływaniu na 
wzrost produkcji rolniczej i poprawę jakości wytwarzanych produktów rolnych oraz 
oddziaływaniu na wzrost dochodów ludności rolniczej itp. (maksymalne zaspokojenie 
tych potrzeb powinno stanowić główny cel działalności spółdzielni, któremu należy 
podporządkować wszelkie pozostałe, pochodne cele i zadania);

2) działanie na rzecz realizacji celów środowiskowych — prowadzi to do osiągnięcia celu 
gospodarki narodowej, tj. maksymalizacji dobrobytu całego społeczeństwa; przed go-
spodarką narodową stoją cele ogólnospołeczne (obrona, zdrowie, oświata), na których 
realizację dostarczają środków m. in. również spółdzielnie, dlatego ważne są efekty we-
wnętrzne działalności spółdzielni, tj. wzrost ich majątku i zysków (te ostatnie są źródłem 
dochodów budżetu państwa, przeznaczanych na realizację celów ogólnospołecznych);

3) zaspokajanie potrzeb załogi — rozróżnia się trzy grupy potrzeb pracowniczych:
— potrzeby bytowe (mieszkania, odzież, ochronne ograniczanie wysiłku do rozmiarów 

właściwych z punktu widzenia fizjologicznego, ochrona przed wypadkami, opieka 
lekarska itp.),

2  Zob. K. Kubiak, Przemiany organizacyjne i gospodarcze w spółdzielczości ogrodniczo-pszczelarskiej, COBRO, Warszawa 
1995; J. Piwowar, Adaptacja spółdzielczości rolniczej do warunków rynku, w: Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej, 
red. E. Pudełkiewicz, Z.T. Wierzbicki, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa 1993.
3  K. Kubiak, Zmiany strukturalno-organizacyjne w spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej, „Ogrodnictwo” 1988, nr 1.
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— potrzeby psychiczne (np. poczucie bezpieczeństwa, doznania estetyczne, pragnienie 
tworzenia i osiągania),

— potrzeby socjalne (np. dobrobyt rodziny, zaspokojenie ambicji, poczucie, że się nie 
jest krzywdzonym, awans zawodowy i społeczny);

4) współdziałanie w rozwoju mikrorejonu, w którym działa spółdzielnia — tzn. partycy-
pacja w inwestycjach komunalnych i w ogólnym rozwoju miasta, gminy lub gromady.

Wymienione cele nazywają się celami kierunkowymi. Dla spółdzielni wszystkie cztery 
cele są jednakowo ważne i powinny być traktowane równorzędnie. Do obowiązków kierow-
nictwa spółdzielni należy sprawiedliwe wyważanie tych celów i równoległe ich realizowa-
nie. Model organizacyjny spółdzielni decyduje o możliwościach realizacji wymienionych 
celów. Wkład spółdzielni w realizację celów środowiskowych i ogólnospołecznych zależy 
od siły ekonomicznej spółdzielni. Słabe ekonomicznie spółdzielnie nie są zdolne do efek-
tywnego świadczenia usług na rzecz swego środowiska i załóg pracowniczych, a jednocze-
śnie budżet państwa nie otrzymuje od nich należnych środków. 

Dostosowanie struktury organizacyjnej do warunków otoczenia spółdzielni. Model 
organizacyjny musi być dostosowany do otoczenia spółdzielni. Na otoczenie składają się 
okoliczności, zjawiska i procesy przebiegające na zewnątrz spółdzielni oraz instytucje dzia-
łające obok niej. Podstawową warstwę otoczenia tworzą czynniki demograficzne (wielkość 
i struktura ludności), ekonomiczne (dochody), prawne (system przepisów), organizacyj-
ne (organizacja i struktura podmiotów gospodarczych oraz ogniw aparatu zarządzania), 
przyrodniczo-techniczne i kulturowe (świadomość, zwyczaje, stopień wykształcenia itp.). 
Decydujący wpływ na strukturę organizacyjną spółdzielni ogrodniczych wywiera zwłaszcza 
poziom i struktura produkcji ogrodniczej, jej koncentracja przestrzenna (skupienie produkcji 
na pewnym terenie) i organizacyjna (skupienie produkcji w niewielkiej liczbie gospodarstw) 
oraz specjalizacja rejonów produkcji i gospodarstw.

Przy rozproszonej i rozdrobnionej produkcji celowe jest organizowanie spółdzielni  
o szerszym zasięgu działania, a w warunkach dużej jej koncentracji — spółdzielni obsłu-
gujących jedną lub więcej baz produkcyjnych. Spółdzielnie rejonowe mają więc swoje 
uzasadnienie w rejonach o dużym skupieniu i nasileniu produkcji wielokierunkowej (wie-
loasortymentowej). Nawet duże bazy jednorodnej wąsko wyspecjalizowanej produkcji  
(np. wczesnych ziemniaków, malin, truskawek) nie stwarzają warunków dla organizowania 
spółdzielni rejonowych, gdyż wysoka sezonowość skupu będzie przesądzać o nieefektyw-
nym wykorzystaniu zasobów spółdzielni i niskiej jej rentowności.

W warunkach zróżnicowanego otoczenia niecelowe jest tworzenie jednolitych sche-
matów organizacyjnych. Biorąc pod uwagę konieczność dostosowania rejonów działania 
spółdzielni do podziału administracyjnego kraju i przestrzennego nasilania produkcji ogrod-
niczej, w strukturze organizacyjnej powinno się znaleźć miejsce zarówno dla rejonowych 
spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskich, obsługujących kilka gmin, jak i dla wojewódzkich 
spółdzielni obejmujących teren całego województwa. W przypadku organizowania rejono-
wych spółdzielni wystąpi potrzeba powołania na szczeblu województwa organizacji federa-
cyjnej (tzw. wojewódzkiego związku spółdzielni ogrodniczych i pszczelarskich). Federacja 
taka powinna zrzeszać spółdzielnie rejonowe, które muszą mieć pełną samodzielność orga-
nizacyjną i ekonomiczną oraz osobowość prawną.

W literaturze na temat organizacji kierowania zwraca się uwagę na takie zalety decentra-
lizacji, jak skrócenie przebiegu informacji, przyspieszenie procesu podejmowania decyzji, 
zmniejszenie kosztów4. Decentralizacja decyzji wpływa na postawy psychologiczne pra-

4  M. Strużycki, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006.
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cowników, wyzwala inicjatywę i samodzielność, poczucie współgospodarowania i współde-
cydowania, wpływa na ukształtowanie się postaw integracji zrzeszonych członków i zatrud-
nionych pracowników. Wybór optymalnego modelu spółdzielni ma duży wpływ na poprawę 
stosunków pracy i postaw psychologicznych pracowników, zacieśnianie więzi z masami 
członkowskimi, a pośrednio na polepszenie efektów ekonomicznych spółdzielni.

Zasada rozdzielności funkcji i terenów działalności poszczególnych ogniw gospo-
darczych spółdzielni. Jest to podstawowy warunek działalności planowej, skoordynowa-
nej, sprawnej i efektywnej. Zasada ta oznacza, że ogniwa prowadzące tę samą działalność  
(np. oddziały, rejonowe spółdzielnie) muszą mieć odrębne tereny działania oraz że na 
jednym terenie nie powinny działać dwa ogniwa gospodarcze pełniące te same funkcje  
(np. funkcje skupu poprzez wyodrębniony organizacyjnie oddział i zakład przetwórczy). 
Zasada ta jest niekiedy kwestionowana przez menedżerów przetwórstwa, którzy twierdzą, 
że zakłady przetwórcze muszą mieć własną bazę surowcową, gdyż jest to warunek uzyska-
nia lepszych efektów produkcyjnych. Nie można się zgodzić z tym poglądem, ponieważ jest 
on podyktowany interesem partykularnym i nie bierze się pod uwagę strat wynikających  
z niepełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego terenu, tj. możliwości produkowania 
także innych owoców i warzyw, na które nie zgłasza zapotrzebowania zakład przetwórczy.

Zwolennicy własnych baz surowcowych zakładów przetwórczych zgubili z pola widze-
nia inne możliwe formy zapewnienia surowca dla przetwórni bez szkody dla zakładów prze-
twórczych, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych terenu. Takim 
rozwiązaniem jest np. skup zlecony, prowadzony przez zakład przetwórczy, a dokonywany 
na zlecenie organizatora bazy (rejonowej spółdzielni, oddziału) za zwrotem kosztów po-
niesionych na organizację produkcji ogrodniczej. Ta forma zapewnia bezpośredni kontakt 
zakładu przetwórczego z producentem i bezpośrednią dostawę surowca do punktów skupu 
przetwórni lub wprost do miejsca przerobu. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie dez-
organizuje on produkcji, nie wywołuje chaosu, nie prowadzi do nieefektywnego wykorzy-
stania ziemi, nie pomniejsza siły ekonomicznej różnych ogniw gospodarczych działających 
w tej samej spółdzielni. Nie można się doszukać żadnych przekonujących argumentów za 
utrzymywaniem takiego stanu organizacyjnego, w którym w ramach tej samej spółdzielni 
dwa różne ogniwa gospodarcze, zamiast zgodnie współpracować ze sobą, prowadzą ostrą 
walkę konkurencyjną, obniżając swą siłę ekonomiczną. Nieprzekonujące jest utrzymywanie 
tego stanu rzeczy w imię rzekomych korzyści producenta, który przy istnieniu konkurencji 
osiąga dodatkowe korzyści. Przy jednolitych zasadach przyjmowania towaru i cenach skupu 
konkurencja może wymusić tylko lepszą obsługę producenta. Ale można to przecież osią-
gnąć bez pomniejszania społecznej i ekonomicznej efektywności pracy całej spółdzielni. 
Korzyści producenta są znacznie większe, jeśli może wybrać kierunek produkcji, niż tylko 
wybrać odbiorcę. Tej pierwszej szansy jest on jednak pozbawiony wówczas, gdy organi-
zatorem produkcji i skupu jest zakład przetwórczy, który ogranicza profil asortymentowy 
produkcji w terenie do produktów przerabianych w przetwórni. 

Nierespektowanie zasady rozdzielności funkcji i terenu działania różnych ogniw gospo-
darczych prowadzi do uznania celowości działania wielości gospodarzy na terenie jednej 
bazy produkcyjnej ze wszelkimi tego konsekwencjami. Skutki społeczne i gospodarcze ta-
kiego rozwiązania są następujące:
• osłabienie siły ekonomicznej ogniw gospodarczych, zmniejszenie rozmiarów ich działal-

ności, obniżenie rentowności oraz pogorszenie obsługi producentów;
• występowanie działalności dublującej, konkurencyjnej, często dywersyjnej, a więc spo-

łecznie szkodliwej — ogniwa te prowadzą podobną działalność w zakresie organizacji 
produkcji, zakupów, przerzutów, zaopatrzenia, działalności administracyjnej itp., co an-
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gażuje więcej środków (zatrudnienie, płace, środki transportu, opakowania itp.) i zwięk-
sza koszty prowadzenia działalności;

• brak jednego gospodarza odpowiedzialnego za rozwój produkcji na danym terenie pro-
wadzi do nieefektywnego wykorzystania potencjału produkcyjnego, wyhamowania pro-
dukcji społecznie użytecznej (cebula, jabłka, galanteria warzywna), a nieprzydatnej dla 
zakładów produkcyjnych.
Racje ekonomiczne i społeczne przemawiają za ustanowieniem jednego gospodarza na 

terenie bazy. Przyjęcie tego kanonu organizacyjnego będzie zmierzać do działalności inte-
grującej, tworzenia silnych ekonomicznie jednostek gospodarczych, prowadzących jedno-
litą politykę kontraktacyjną, skupu i obsługi handlowej producentów, właściwie rozwijają-
cych sprawy surowcowe i zagospodarowujących świeże i przetworzone owoce i warzywa, 
osiągających najlepszą sprawność organizacyjną i ekonomiczną. Korzyści wynikające ze 
zintegrowanej działalności ogniw gospodarczych można określić jako: korzyści skali, spe-
cjalizacji, lepszego wykorzystania zasobów (środków trwałych, zatrudnienia), lepszej koor-
dynacji działalności, wyższej rentowności i lepszej obsługi producentów.

Zasada rentowności działalności gospodarczej. Tworzenie ogniw gospodarczych musi 
być oparte na zasadzie rentowności. Powinna być ona bezwzględnie przestrzegana. Nie ma 
motywacji dla tworzenia ogniwa gospodarczego, jeśli wynik jego działalności ma być ujem-
ny.

Rentowność spółdzielni, oprócz wymagań sprawności i pełności obsługi producentów, 
jest podstawowym czynnikiem determinującym optimum wielkości spółdzielni. Ustalenie 
optymalnej skali działalności jednostki gospodarczej (spółdzielni wojewódzkiej, spółdziel-
ni rejonowej, oddziału) jest zagadnieniem bardzo złożonym, istnieje bowiem niewątpliwie 
różne optimum wielkości w zależności od konkretnych warunków poszczególnych rejonów. 
Skala działalności nie jest ponadto jedynym czynnikiem determinującym rentowność jed-
nostek gospodarczych. Zależy ona również od innych czynników, np. położenia spółdzielni 
(oddziału) względem baz produkcyjnych i rynków zbytu, profilu asortymentowego produk-
cji, kierunków sprzedaży, koniunktury, gospodarności.

Ze względu na przedstawione zastrzeżenia należy kryterium optimum wielkości spół-
dzielni lub jej ogniwa gospodarczego (oddziału) posługiwać się bardzo ostrożnie i nie może 
ono stanowić jedynej przesłanki budowy struktury organizacyjnej. Tym niemniej, w proce-
sie tworzenia nowych struktur organizacyjnych niezbędna jest szczegółowa analiza wiel-
kości jednostek gospodarczych obecnie funkcjonujących i osiąganych przez nie wyników 
finansowych, aby nowo tworzone organizmy gospodarcze opierały się na mocnych ekono-
micznych podstawach.

Zasada pełnego udziału członków w zarządzaniu spółdzielnią. Samorządność polega 
na faktycznym uczestniczeniu organów samorządu w decydowaniu o sprawach spółdzielni. 
W samorządnej spółdzielczości członkowie mają wpływ na wybór władz i jego decyzje, 
są autentycznymi gospodarzami spółdzielni. Dominujący w przeszłości system zarządzania 
autokratycznego, praktyka wielowładztwa, tj. występowania wielu ośrodków decyzyjnych 
ze znamionami władzy absolutnej, prowadziły do pomniejszenia roli samorządu spółdziel-
czego lub jego całkowitej negacji. Dopóki więc będą występować elementy dawnego syste-
mu zarządzania, zasady bezwzględnego podporządkowania władz spółdzielni zewnętrznym 
ośrodkom decyzyjnym, dopóty ośrodki te nie wyzbędą się nawyku dyrygowania spółdziel-
niami, nie będzie samorządności spółdzielczej.
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Summary

In his article, the author presents what conditions must be met by the optimal organisa-
tional model of gardening and beekeeping cooperative. He includes therein: cooperative’s 
goals, adjustment of the cooperative’s organisational structure to the conditions in its envi-
ronment, the principle of separation of functions and areas of activity of individual business 
links of the cooperative, the principle of business activity’s profitability and the principle of 
full participation of the members in cooperative management.

Резюме

В статье автор представляет, какие условия должна выполнять оптимальная орга-
низационная модель огороднического и пчеловодческого кооператива. К их числу он 
относит: цели кооператива, приспособление организационной структуры кооператива 
к условиям его среды, принцип разделения функций и областей деятельности отдель-
ных экономических звеньев кооператива, принцип рентабельности экономической де-
ятельности и принцип полного участия членов-пайщиков в управлении кооперативом.
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Polska — jako kraj położony na międzynarodowych szlakach komunikacyjnych łączą-
cych wschód i zachód kontynentu — ma potencjalnie szanse na osiągnięcie znacznych ko-
rzyści z tego tytułu (należy jednak pamiętać, że owa swoista „renta położenia geograficz-
nego” negatywnie wpływa na środowisko naturalne ze względu na znaczne natężenie ruchu 
drogowego). W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i uzyskania dostępu do 
dodatkowych źródeł finansowania wzrosła liczba działań mających na celu poprawę stanu 
infrastruktury komunikacyjnej na podstawie ambitnych planów rozbudowy infrastruktury 
drogowej i kolejowej w najbliższych latach. 

Realizacja projektów w obszarze infrastruktury transportowej  
w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004−2006

Projekty realizowane w obszarze infrastruktury transportowej w ramach Narodowego 
Planu Rozwoju 2004−2006 obejmują — wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
5 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych1 — następu-

1  DzU. Nr 123, poz. 856.


