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Spółdzielnie są zrzeszeniami osób, które 
łączą swoje kapitały i  tworzą przedsiębior-
stwa. Ponad 170-letnia historia ruchu spół-
dzielczego pokazuje, że można mówić 
o  spółdzielczym paradygmacie rozwoju. 
Jego podstawą jest własność prywatna 
i  rynkowa alokacja zasobów, demokratyzm 
zarządzania, otwartość i  tolerancja. Ważną 
składową spółdzielczego wzorca rozwoju 
jest ścisłe powiązanie z  regionem. Lokal-
ność przywiązuje członków, ich cele i kapi-
tał do konkretnego miejsca na ziemi 
w wyniku czego nie ma spekulacji i pogoni 
za zyskiem gdzie indziej. Spółdzielnie jako 
zrzeszenia ludzi prowadzących wspólnie 
i  w  oparciu o  własne zasoby przedsiębior-
stwa realizują cele swoich członków. Jed-
nym z takich celów jest godna praca i życie 
w  bezpiecznym środowisku społecznym 
i  przyrodniczym. Dlatego można uznać, że 
spółdzielnie w  każdym swoim działaniu 
wdrażają rozwój zrównoważony we wszyst-
kich jego aspektach: społecznym, ekono-
micznym i środowiskowym. Potwierdzają to 

inicjatywy realizowane przez spółdzielnie 
z całego świata, które swoje działania odno-
szą do konkretnych celów zrównoważonego 
rozwoju 2030. Celem artykułu jest zwróce-
nie uwagi na spółdzielczość jako ważny 
obszar społecznie odpowiedzialnej przed-
siębiorczości oraz wykazanie, że spółdziel-
czość można uznać za sprawdzony sposób 
realizacji celów zrównoważonego rozwoju. 
Artykuł ma charakter teoretyczno-badaw-
czy. Dokonano w  nim przeglądu literatury 
dotyczącej rozwoju zrównoważonego i spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu oraz zba-
dano spółdzielcze inicjatywy w  ramach 
celów rozwoju zrównoważonego zaprezen-
towane na interaktywnej platformie „Coops 
for 2030”. Artykuł rozpoczyna spojrzenie 
na CSR w  perspektywie istniejącej teorii 
i praktyki oraz jej miejsce w rozwoju zrów-
noważonym. Następnie prześledzono ewo-
lucję celów zrównoważonego rozwoju. 
W dalszej części przedstawiona została spo-
łeczna odpowiedzialność spółdzielni oraz 
realizacja przez nie celów zrównoważonego 
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Wprowadzenie 

Dostrzeżenie przez obywateli, badaczy i instytucje z całego świata, 
wartości najważniejszych dla życia ludzkiego, pozwala już od prawie 
pół wieku podejmować wspólne działania mające na celu ich ochro-
nę. Wyrazem świadomości wagi tych wartości jest koncepcja rozwo-
ju zrównoważonego pierwotnie nosząca nazwę ekorozwoju. Za datę 
inicjującą debatę na temat ekorozwoju uznać należy rok 1969, 
w którym ukazał się raport U Th anta, zatytułowany Człowiek i jego 
środowisko. Jednakże sam termin „ekorozwój” po raz pierwszy poja-
wił się nieco później, bo w 1972 roku, by pod koniec lat osiemdzie-
siątych ubiegłego stulecia zostać zastąpionym określeniem „rozwój 
zrównoważony” (sustainable development). W  1992 roku podczas 
Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, wypracowano jego defi nicję uzna-
jąc, że „Rozwój zrównoważony jest strategią przekształceń ekolo-
gicznych, społecznych, techniczno-technologicznych i organizacyj-
nych, których celem jest osiągnięcie racjonalnego i  trwałego 
poziomu dobrobytu społecznego, umożliwiającego przekazanie go 
następnym pokoleniom bez obawy zagrożenia destrukcją zasobów 
przyrody i ekosystemów” (Agenda 2016). 

Koncepcja CSR to oddolny, mikroekonomiczny szczebel reali-
zowania idei zrównoważonego rozwoju. Uznawana jest za narzę-
dzie wdrażania zrównoważonego rozwoju (Płachciak 2015: 168). 
Opublikowana przez Komisję Europejską w  2001 roku Zielona 
Księga podaje następującą defi nicję: CSR to „koncepcja, wedle któ-
rej przedsiębiorstwa dobrowolnie decydują się działać na rzecz lep-
szego społeczeństwa i czystszego środowiska” (Green Paper 2001: 5). 
Etycy postrzegają CSR z  jednej strony jako sztukę prowadzenia 

rozwoju. Artykuł kończą refl eksje o tym, że 
potencjał spółdzielni jako formy ludzkiego 
działania prowadzącego do osiągnięcia 
wspólnych celów, w tym celów zrównoważo-
nego rozwoju, jest również w  XXI wieku 
aktualny i możliwy do zrealizowania. 

S ł o w a  k l u c z o w e : 
s p ó ł d z i e l n i e ,  s p o ł e c z n a 
o d p o w i e d z i a l n o ś ć  b i z n e s u , 
r o z w ó j  z r ó w n o w a ż o n y
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działalności gospodarczej na podstawie trwałych i  przejrzystych 
relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – pracownika-
mi, klientami, dostawcami, akcjonariuszami itp.; z drugiej zaś jako 
umiejętność prowadzenia biznesu w  taki sposób, który uwzględ-
niałby przestrzeganie prawa, wartości etycznych, okazywania sza-
cunku dla pracowników, społeczeństwa oraz troski o  naturalne 
środowisko (Lewicka-Strzałecka 2009: 189). Natomiast zgodnie 
z normą ISO 26000 zapisaną przez Międzynarodową Organizację 
Standaryzacyjną w 2010 roku – „społeczna odpowiedzialność biz-
nesu oznacza zobowiązanie organizacji, przedsiębiorstwa do włą-
czania aspektów społecznych i  środowiskowych w  proces podej-
mowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ 
podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowi-
sko” (www.iso.org).

Współczesna dyskusja na temat przedsiębiorczości i zarządzania 
eksponuje raczej CSR i ład korporacyjny, pomijając działania spół-
dzielcze lub traktując je bardzo pobieżnie. Celem artykułu jest 
wskazanie spółdzielni jako obszaru przedsiębiorczości, w  którym 
występują liczne działania na rzecz społecznej odpowiedzialności. 
Słuszna wydaje się hipoteza, że podmioty te służą realizacji celów 
zrównoważonego rozwoju jako ważny element przedsiębiorczości 
społecznie odpowiedzialnej w różnych systemach społeczno-gospo-
darczych. Artykuł ma charakter teoretyczno-badawczy. Przedsta-
wiono w nim cele rozwoju zrównoważonego oraz spółdzielcze ini-
cjatywy w ramach tych celów, wykorzystując treści zamieszczone na 
interaktywnej platformie „Coops for 2030” uruchomionej przez 
International Co-operative Alliance. 

Definiowanie celów rozwoju zrównoważonego

Prekursorzy koncepcji zrównoważonego rozwoju wiązali ją począt-
kowo ze środowiskiem naturalnym. Już w 1713 roku H.C. von Car-
lowitz w  Sylvicultura Oeconomica wskazał konieczność trwałego 
utrzymywania drzewostanu w  niemieckiej gospodarce leśnej. 
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W  1798 roku Malthus w  An Essay on the Principle of Population 
dostrzegł granice wzrostu liczby ludności. W roku 1962 ukazała się 
książka R. Carson Silent Spring, ukazująca niebezpieczeństwa wyni-
kające z nadmiernego stosowania pestycydów. Książka ta przyczy-
niła się do zmiany paradygmatu gospodarowania: przejścia 
z  postrzegania środowiska jako części gospodarki do traktowania 
gospodarki jako części środowiska. Zgodnie z  nim w  1987 roku 
Raport Komisji Brundtland w celu realizacji założeń rozwoju sfor-
mułował zalecenia mające na celu: 

1)  zahamowanie przyrostu ludności oraz rozwój dotychczas nie-
wykorzystanych ludzkich zasobów; 

2) planowanie strategii zaspokajania podstawowych potrzeb; 
3) trwałe zabezpieczenie zaopatrzenia w żywność;
4)  zahamowanie niszczenia różnorodności gatunkowej i natural-

nych ekosystemów; 
5) obniżenie zużycia energii, szczególnie nieodnawialnej; 
6)  zwiększenie produkcji przemysłowej przy wykorzystaniu 

technologii chroniących zasoby i środowisko; 
7)  zahamowanie dalszego wzrostu wielkich aglomeracji i popie-

ranie rozwoju mniejszych miast powiązanych z otaczającą je 
okolicą (Our Common Future 1991).

W roku 2000 Międzynarodowa Konferencja ONZ w Nowym Jor-
ku ustaliła osiem Milenijnych Celów Rozwoju (Millenium Develop-
ment Goals – MDGs) z okresem obowiązywania na lata 2000–2015 
(Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2016). Według autorów rapor-
tu na temat realizacji wskazanych celów trzy cele udało się zrealizo-
wać jeszcze przed upływem roku 2015, np. w 2014 roku tylko 14% 
ludzi w krajach rozwijających żyło za mniej niż 1,25 dolara dziennie 
(w roku 1990 było to aż 47%), a w roku 2015 liczba dzieci nieobję-
tych nauczaniem w tych regionach wynosiła 57 mln (podczas gdy 
w  roku 2000 – było ich 100 mln), w  1990 roku na 100 chłopców 
pobierających naukę w  szkole podstawowej przypadały 74 dziew-
częta, w roku 2015 – już 103 dziewczynki (Th e Millennium Deve-
lopment Goals Report 2015).
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Podczas nowojorskiego Szczytu Zrównoważonego Rozwoju we 
wrześniu 2015 roku ONZ przyjęła Cele Zrównoważonego Rozwoju 
(Sustainable Development Goals – SDGs), zmierzające do tego, by do 
2030 roku zlikwidowana została na świecie skrajna bieda, zwalczo-
ne wszelkie nierówności i  powstrzymane zmiany klimatyczne. 
Realizacja tych celów, w liczbie siedemnastu, zaplanowana została 
na lata 2016–2030. Wydłużanie listy celów zrównoważonego roz-
woju z ośmiu do siedemnastu (tabela 1) dowodzi, jak trudno reali-
zować je w skali globalnej. Z uwagi na trudności w realizacji celów 
milenijnych MDG powtórnie zostały one umieszczone w SDG. I tak 
MDG 1 – wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu został rozdzie-
lony na dwa cele SDG1 i SDG2, w którym dodatkowo zapisano pro-
mocję zrównoważonego rolnictwa. Z kolei MDG 2 i 3 zapisano jako 
SDG 4 i 5. Pojawiły się również nowe odpowiadające potrzebie roz-
wiązania aktualnych problemów jak chociażby cel SDG 16 – promo-
wanie pokojowych i  inkluzywnych społeczeństw – odpowiadający 
współczesnemu globalnemu wyzwaniu migracyjnemu. 

Tabela 1. Cele milenijne i cele rozwoju zrównoważonego 2030

MDG Milenijne cele rozwoju  Liczba celów – 8, okres obowiązywania 2000–2015

MDG1: Wyeliminować skrajne ubóstwo i głód poprzez zmniejszenie o połowę liczby 
ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie

MGD2: Zapewnić powszechne nauczanie na poziomie podstawowym poprzez zapewnie-
nie wszystkim chłopcom i dziewczętom możliwości ukończenia pełnego cyklu nauki

MDG3: Promować równość płci i awans społeczny kobiet poprzez wyeliminowanie 
nierównego dostępu do edukacji

MDG4: Ograniczyć umieralność dzieci poprzez zmniejszenie o 2/3 wskaźnika umieralno-
ści dzieci w wieku do 5 lat

MDG5: Poprawić opiekę zdrowotną nad matkami poprzez zmniejszenie o ¾ wskaźnika 
umieralności matek

MGD6: Ograniczyć rozprzestrzenianie się HIV / AIDS, malarii i innych chorób

MGD7: Stosować zrównoważone metody gospodarowania zasobami naturalnymi 

MGD8: Stworzyć globalne partnerskie porozumienie na rzecz rozwoju poprzez wypraco-
wanie dostępnego dla wszystkich, nikogo nie dyskryminującego systemu handlowo-fi -
nansowego
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cd. tabeli 1

SDG Cele rozwoju zrównoważonego Liczba celów – 17 okres obowiązywania 2016–2030 

SDG1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie

SDG2: Wyeliminować głód, zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie, 
promować zrównoważone rolnictwo

SDG3: Zapewnić wszystkim w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrostan

SDG4: Zapewnić wszystkim inkluzywną i wysokiej jakości edukację oraz promować 
uczenie się przez całe życie

SDG5: Osiągnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt

SDG6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych

SDG7: Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii 
po przystępnej cenie

SDG8: Promować inkluzywny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną 
pracę dla wszystkich ludzi

SDG9: Budować odporną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie 
oraz wspierać innowacyjność

SDG10: Zmniejszyć nierówności w obrębie państwa i między państwami

SDG11: Stworzyć inkluzywne, bezpieczne, odporne i zrównoważone miasta

SDG12: Stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

SDG13: Podjąć pilne działania zwalczające zmiany klimatyczne i ich skutki

SDG14: Chronić morza i oceany oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób

SDG15: Zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustynnienie, zatrzymać 
i odwrócić proces degradacji gleby, zatrzymać straty w bioróżnorodności

SDG16: Promować sprawiedliwe, pokojowe i inkluzywne społeczeństwa

SDG17: Wzmocnić sposoby implementacji Celów i odnowić światowe partnerstwo na 
rzecz zrównoważonego rozwoju

Źródło: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators/Offi cialList.htm 
oraz http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ [dostęp 
30.09.2016]. 

W badaniach nad rozwojem zrównoważonym wyróżnia się pięć 
etapów – „inspiracji, dojrzewania, fascynacji, implementacji i etap 
wątpliwości” (Borys, Czaja 2009: 58). Przełom tysiącleci – etap 
„wątpliwości” – przyniósł z jednej strony nowe inicjatywy, z drugiej 
zaś – coraz liczniejsze wątpliwości dotyczące możliwości i  konse-
kwencji wdrażania zrównoważonego rozwoju. Narastające globalne 
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problemy ekologiczne, nowe napięcia i  wyzwania polityczne oraz 
realizowana strategia rozwoju w  wielu krajach (Chiny, USA, czy 
Indie) nie pozwalają, w warunkach spadku społecznego zaintereso-
wania sustainable development, a czasem nawet oporu w stosunku 
do tej idei, na bezkrytyczną jej akceptację i generują konieczność 
nowych poszukiwań w zakresie pojmowania, interpretacji i wdra-
żania idei rozwoju zrównoważonego. Wyznaczenie celów rozwoju 
zrównoważonego na okres lat 2015–2030 potwierdza właściwy 
kierunek działań w  zakresie realizacji założeń zrównoważonego 
rozwoju. 

Społeczna odpowiedzialność spółdzielni

U podstaw wspólnych działań ruchu spółdzielczego legła nadzieja 
na lepsze, godniejsze życie. I  chociaż określano je jako utopię, 
zwłaszcza że pierwsze próby często kończyły się niepowodzeniem 
(Th ugutt 1945), to nadzieja i uczenie się na błędach pozwoliły na 
dynamiczny rozwój ruchu spółdzielczego jako alternatywy dla kapi-
talizmu, niezależnie od ideologicznej orientacji spółdzielców.

Organizacja spółdzielcza stanowi strategiczny sojusz samodziel-
nych jednostek prowadzących działalność gospodarczą, sojusz mię-
dzy ideologią, polityką a systemem gospodarowania. Spowodowa-
nie, by system ten sprawnie funkcjonował jest zadaniem trudnym, 
a w pewnych sytuacjach prawie niewykonalnym. Stąd spółdzielczy 
system organizacyjny wydaje się niektórym nieco dziwny, same zaś 
spółdzielnie uważane bywają za „impossible organizatoins” (Stry-
jan 1989).

„Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjed-
noczyły się dobrowolnie w  celu zaspokojenia swoich wspólnych 
aspiracji i  potrzeb ekonomicznych, społecznych i  kulturalnych 
poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsię-
biorstwo” (International Co-operative Alliance). Tak defi niuje spół-
dzielnię Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MZS), podkreśla-
jąc, że jest to zrzeszenie osób, które do realizacji swoich celów 
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tworzą własne przedsiębiorstwo. Wypracowane w 1844 roku przez 
Spółdzielnię Sprawiedliwych Pionierów z Rochdale zasady płynące 
z  logiki, zdrowego rozsądku i wielkiej determinacji dla wspólnego 
działania, zostały przyjęte przez miliony spółdzielców. W 1937 roku 
zostały sformalizowane i wprowadzone do statutu Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego. Narastająca od początku drugiej 
połowy XX wieku koncentracja produkcji i  konsumpcji, rosnąca 
konkurencyjność, innowacyjność i wpływająca na życie ludzi total-
na globalizacja – postawiły przed ruchem spółdzielczym wyzwanie 
konfrontowania treści zasad jego działania z wymienionymi zjawi-
skami. W  XX wieku miały miejsce dwie kodyfi kacje – w  Paryżu 
w 1966 roku i  w Manchesterze w 1995 roku, w rezultacie których 
zapisano w uchwale siedem spółdzielczych zasad:

1) dobrowolnego i otwartego członkostwa 
2) demokratycznej kontroli członkowskiej 
3) ekonomicznego uczestnictwa członków
4) autonomii i niezależności
5) kształcenia, szkolenia i informacji
6) współpracy międzyspółdzielczej
7) troski o lokalną społeczność (Zimnoch 2016: 125–139).
W  Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości przyjętej przez MZS 

w 1995 roku założono, że „Spółdzielnie opierają swoją działalność 
na wartościach samopomocy, samo-odpowiedzialności, demokracji, 
równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami zało-
życieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają warto-
ści etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej 
i troski o innych” (International Co-operative Alliance 2016). War-
tością podstawową w  ruchu spółdzielczym jest otwartość dla 
wszystkich, pierwotnie zapisania jako neutralność religijna i  poli-
tyczna. Współcześnie także zaakcentowano otwartość wobec 
wszystkich bez względu na płeć, rasę czy status społeczny.

Łączenie niewielkich udziałów w  kapitał spółdzielni z  jednej 
strony i demokratyczne zarządzanie z drugiej pozwala na realizację 
celów tych osób, które podjęły wspólne działanie, tworząc spół-
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dzielnię. Są to cele najważniejsze, realizujące potrzeby materialne 
i niematerialne. Spółdzielcy dążą do zapewnienia swoim członkom 
godnych warunków pracy i życia w środowisku społecznym i przy-
rodniczym. Dlatego spółdzielczy paradygmat rozwoju wydaje się 
zbieżny z koncepcją CSR i paradygmatem rozwoju zrównoważone-
go. Uwidacznia się to przy zestawieniu zinstytucjonalizowanych 
działań ruchu spółdzielczego, przedsiębiorstw, naukowców i publi-
cystów, organizacji gospodarczych i społecznych (tabela 2). 

Tabela 2. Kalendarium zinstytucjonalizowanych działań ruchu spółdzielczego, 
rozwoju zrównoważonego i CSR 

Spółdzielczość CSR Rozwój zrównoważony

1816 rok, Towarzystwo 
Rolnicze Hrubieszowskie 
(formalnie rok 1821)

przełom XIX/XX w. anonsy 
wielkich korporacji dekla-
rujących działanie zgodne 
z kanonami CSR

1713 rok, praca 
H.C. von Carlowitza 
pt. Sylvicultura Oeconomica

21 grudnia 1844 roku Spół-
dzielnia Sprawiedliwych 
Pionierów z  Rochdale

1953 rok, w Social Responsi-
bilities of the Businessman 
H.R. Bowie: biznes ma 
zobowiązania wobec społe-
czeństwa.

1798 rok, Thomas Malthus 
w An Essay on the Principle 
of Population wskazuje 
granice wzrostu liczby 
ludności

1895 rok, Międzynarodo-
wy Związek Spółdzielczy 
(International Co-operative 
Alliance)

lata 60./70. XX w. protesty
strajki pracownicze, bojkoty 
konsumenckie – próby 
nacisku na etyczne zacho-
wania fi rm

1962 rok, ksążka R. Carson
Silent Spring

1923 rok, ustanowienie 
Międzynarodowego Dnia 
Spółdzielczości, w pierwszą 
sobotę lipca każdego roku

1970 rok, M. Friedman, 
The Social Responsibility of 
Business Is to Increase Its 
Profi ts

1968 rok, w „Science” arty-
kuł G. Hardina The tragedy 
of the commons

1937 rok, Kongres MZS 
w Paryżu przyjął uchwałę 
o zasadach spółdzielczych

1973 rok, stwierdzenie 
w Manifeście z Davos: rolą 
biznesu jest również speł-
nianie oczekiwań otoczenia 

1969 rok, Człowiek i jego 
środowisko raport U Thanta 

1966 rok, Kongres MZS 
w Wiedniu dodał zasadę 
współpracy międzyspół-
dzielczej i międzynarodo-
wej.

1995 rok, Manifest of 
Enterprises, przeciwko 
izolacji świata biznesu od 
problemów społecznych

1973 rok, H. Daly, Towards 
a Steady State Economy; 
G. Mydral, Przeciw nędzy na 
świecie E. F. Schumacher 
Małe jest piękne
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cd. tabeli 2

1982 rok, przeniesienie 
siedziby MZS z Londynu do 
Genewy

1999 rok, inicjatywa Global 
Compact na Światowym 
Forum Ekonomicznym 
w Davos

1975 rok, Sprawiedliwe, oby-
watelskie, zrównoważone 
społeczeństwo – program 
Światowej Rady Kościołów

1995 rok, Kongres MZS 
w Manchesterze dodał 
zasadę troski o  lokalną 
społeczność

2001 rok, Green Paper on 
Corporate Social Responsibi-
lity Komisji Europejskiej

1987 rok, Our Common Fu-
ture37, „Raport Brundtland”

2006 rok, pierwsza publika-
cja ICA Globalny 300

2008 rok, „CSR Europe’s
Toolbox for a Competitive 
and Responsible Europe”

1989 rok, orędzie Jana Paw-
ła II Pokój z Bogiem i stwórcą 
– pokój z całym światem

2006 rok, stowarzyszenie 
„Co-operatives Europe”

2010 rok, ogłoszenie przez 
Międzynarodową Organizację 
Normalizacyjną ISO 26000

1992 rok, Szczyt Ziemi 
w Rio de Janeiro – defi nicja 
rozwoju zrównoważonego

2012 rok, Międzynarodowy 
Rok Spółdzielczości ogło-
szony przez ONZ 

2014 rok, Sustainability 
Science Congress – CSR is 
dead. It`s over!

2000 rok, 8 Milenijnych 
celów rozwoju, ONZ
2002 rok, III Szczyt Ziemi 
w Johannesburgu

2016 rok, inicjatywa „Coops 
for 2030”

2016 rok, CSR is dead! 
What’s next? Responsible 
business conduct – RBC

2015 rok, 17 celów Zrówno-
ważonego Rozwoju ONZ

Źródło: opracowanie własne.

Demokratyzm spółdzielczy, dając każdemu członkowi – osobie – 
jeden równy głos, pozwala na zachowanie szacunku dla człowieka, 
jego wartości i  celów. Stwarza też możliwość realnego wpływu na 
własne życie. Poszanowanie własności prywatnej przy regulacji ryn-
kowej pozwala na akumulację zasobów kapitału ludzkiego, fi nanso-
wego i rzeczowego. Stabilność tych zasobów daje możliwości pogłę-
bienia więzi międzyludzkich i  umacniania kapitału społecznego. 
Tworzy również podwaliny pod budowę społeczeństwa obywatel-
skiego, o czym pisał polski ideolog spółdzielczości E. Abramowski 
już na początku XX wieku. W świetle dotychczasowych doświadczeń 
i działań należałoby bardziej eksponować społeczną odpowiedzial-
ność spółdzielni jako Cooperative Social Responsibility (COOPSR). 
Dobrze dzieje się gdy społecznie odpowiedzialne praktyki spółdziel-
ni wyraźnie zauważa się w  polityce UE (Green Paper 2001: 4). 
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Działania spółdzielni na rzecz realizacji SDG 2030
W  2016 roku Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości członkowie 
spółdzielni obchodzili pod hasłem: „Spółdzielnie – zdolność do 
działania na rzecz zrównoważonej przyszłości”. W liście skierowa-
nym do spółdzielców MZS zauważa, że spółdzielnie są szczególnie 
predestynowane do włączenia się w  realizację celów zrównoważo-
nego rozwoju, gdyż wielokrotnie udowadniały, że wspierają demo-
krację, walkę z wykluczeniem społecznym i działają z troską o swoje 
środowisko naturalne. Dzięki stosowaniu przyjętych zasad stano-
wią trwałe i  funkcjonujące w zrównoważony sposób przedsiębior-
stwa, wspierając bezpieczeństwo zatrudnienia i godne warunki pra-
cy oraz promując zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. 
W rzeczywistości w obszarze każdego z 17 celów SDG znaleźć moż-
na przykłady spółdzielczych inicjatyw. International Co-operative 
Alliance drugiego lipca 2016 roku uruchomił specjalną interaktyw-
ną platformę „Coops for 2030” („Spółdzielnie na rzecz roku 2030”), 
w  której spółdzielnie z  całego świata mogą dowiedzieć się więcej 
o  Celach Zrównoważonego Rozwoju, opisać swoje doświadczenia 
i poznać inicjatywy podejmowane przez innych spółdzielców.

Do połowy września swoje inicjatywy na platformie umieściło 
70 spółdzielni z dwudziestu ośmiu krajów świata (tabela 3). Spół-
dzielnie te opisują własne inicjatywy podając ich bezpośrednie 
powiązanie z Celami Rozwoju Zrównoważonego 2030 (SDGs2030). 
W  deklaracjach złożonych na platformie znalazły się wszystkie 
z  siedemnastu celów SDGs2030. Najwięcej wpisów pochodzi 
z Włoch – swoje zobowiązania zgłosiło 27 spółdzielni, co nie dziwi, 
gdyż w  tym kraju działa ponad 41 tysięcy spółdzielni, najwięcej 
w Europie. Dwanaście deklaracji pochodzi z Afryki, po pięć z Demo-
kratycznej Republiki Konga i  Nigerii oraz dwie z  Kenii. Z  Indii 
i Wielkiej Brytanii zadeklarowały swoje działania na rzecz rozwoju 
zrównoważonego po trzy spółdzielnie. Kanadę i USA reprezentują 
na platformie po dwie spółdzielnie. Pozostałe kraje jak dotychczas 
reprezentowane są przez pojedyncze spółdzielnie. Warto podkre-
ślić, że zgłoszone przez spółdzielnie inicjatywy to konkretne dzia-
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łania uwzględniające potrzeby lokalnych społeczności i  środowi-
ska, co jest nieodłączną cechą idei spółdzielczej. 

Tabela 3. Spółdzielcze inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju „COOPS 
for 2030”

Kraj Liczba 
spółdzielni

SDG – liczba inicjatyw

Włochy 27 SDG1-5; SDG2-3; SDG3-5; SDG4-7; SDG5-6; SDG6-1; SDG7-3; 
SDG8-15; SDG9-2; SDG10-5; SDG11-4; SDG12-9; SDG13-3; 
SDG14-2; SDG15-4; SDG16-1; SDG17-1

Kongo DR 5 SDG1-3; SDG2-4; SDG3-4; SDG5-3; SDG7-3; SDG8-5; SDG10-3; 
SDG11-4; SDG12-2; SDG13-1; SDG17-1

Nigeria 5 SDG1-4; SDG 2-3; SDG3-1; SDG5-1; SDG7-2; SDG8-2; SDG10-1; 
SDG11-1; SDG12-2; SDG13-1;

Indie 3 SDG1-2; SDG2-1; SDG4-1; SDG8-3; SDG17-1

Wielka 
Brytania

3 SDG5-1; SDG7-1; SDG8-1

Kanada 2 SDG1-2; SDG2-1; SDG3-1; SDG5-2; SDG7-1; SDG8-2; SDG11-2; 
SDG12-2; SDG13-2; SDG15-1; SDG17-1

Kenia 2 SDG1-1; SDG2-2; SDG8-1

USA 2 SDG1-1; SDG2-1; SDG5-1; SDG11-1; SDG12-1; SDG13-1; SDG17-1

Grecja 1 SDG-7-1; SDG8-1

Malediwy 1 SDG1-1; SDG2-1; SDG12-1

Bhutan 1 SDG7-1; SDG12-1; SDG13-1

Austria 1 SDG 4-1 ;SDG 8-1

Palestyna 1 SDG2-1; SDG11-1

Timor-Leste 1 SDG1-1; SDG2-1; SDG8-1; SDG11-1; SDG17-1

Filipiny 1 SDG4-1; SDG5-1; SDG8-1

Ghana 1 SDG2-1

Francja 1 SDG10-1

Argentyna 1 SDG2-1; SDG15-1

Polska 1 SDG3-1; SDG5-1; SDG7-1; SDG-18

Haiti 1 SDG1-1; SDG2-1; SDG8-1; SDG17-1

Indonezja 1 SDG16-1

Etiopia 1 SDG1-1
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cd. tabeli 3

Togo 1 SGD1-1; SDG2-1; SDG8-1; SDG11-1; SDG17-1

Mauretania 1 SDG2-1

Tunezja 1 SDG2-1

Japonia 1 SGD2-1; SDG12-1; SDG15-1

Australia 1 SDG7-1; SDG12-1; SDG15-1

Chile 1 SDG7-1; SDG12-1; SDG13-1

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.coopsfor2030.coop/en/the-pledges, 
[dostęp 16.09.2016].

Podejmowane działania wychodzą naprzeciw tym problemom 
społeczno-gospodarczo-środowiskowym świata, które są szczegól-
nie zintensyfi kowane w danym miejscu, blisko spółdzielni. Najak-
tywniej prezentują się spółdzielnie włoskie. Najwięcej inicjatyw 
(piętnaście) podejmują w  ramach SDG8 – promować inkluzywny 
i zrównoważony wzrost gospodarczy, zatrudnienie i godną pracę dla 
wszystkich ludzi. Są to bardzo konkretne zobowiązania wynikające 
z   trudnej sytuacji na włoskim rynku pracy, dotykającej zwłaszcza 
absolwentów (stopa bezrobocia w  tej grupie wiekowej wynosi bli-
sko  50%). Wiele deklaracji odnosi się do zobowiązań stworzenia 
miejsca pracy dla młodych osób. Np. spółdzielnia La Collina (Wzgó-
rze) zobowiązała się do zatrudnienia każdego roku czterech osób 
w wieku do 24. roku życia jako praktykantów, stażystów, pracowni-
ków. Podobne działanie zadeklarowała Arcadia Coop – pisząc 
„postaramy się stworzyć do 2030 roku dziesięć miejsc pracy dla 
młodych ludzi”. Natomiast 19 Società Cooperativa deklaruje zatrud-
nieni większej liczby młodych ludzi z odpowiednimi umiejętnościa-
mi zawodowymi, technicznymi, tak żeby mieli godną pracę i szanse 
na wykorzystanie swoich umiejętności poprzez rozwijanie własnej 
przedsiębiorczości. 

Również cel 12 – stworzyć wzorce zrównoważonej konsumpcji 
i  produkcji – jest często przez spółdzielców zarówno włoskich, jak 
i  innych, wskazywany jako ten, z  którym wiążą swoje działania. 
Wydaje się to oczywiste, bo sama spółdzielczość, np. kooperatywy 
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spożywcze, kreuje alternatywny wobec dominującego zrównoważo-
ny sposób konsumpcji. Badanie przyczyn zakładania kooperatyw 
spożywczych w XXI wieku pokazuje, że poza czynnikami ekonomicz-
nymi, takimi jak lepsza jakość i niższa cena produktu, kooperatywy 
jako swoje cele wskazują zdrowy tryb życia, wspieranie produkcji 
lokalnej i rozwój zrównoważony (Zimnoch 2016a). Wiele spółdzielni 
w ramach tego celu zobowiązuje się do raportowania swoich działań 
na rzecz rozwoju zrównoważonego jak np. Confcooperative. Z SDG 12 
swoje deklaracje swoich działań powiązało dziewięć spośród wszyst-
kich prezentujących się na platformie spółdzielni z  Włoch. Często 
wskazywanym celem jest też SDG 4 – zapewnić wszystkim inkluzyw-
ną i wysokiej jakości edukację oraz promować uczenie się przez całe 
życie. I w tym przypadku trzeba odwołać się do zasad spółdzielczych, 
przypominając, że 7. zasada Sprawiedliwych pionierów z Rochdale 
wskazuje na działalność oświatową (Zimnoch 2016). SDG 5 – osią-
gnąć równość płci i wzmocnić pozycję wszystkich kobiet i dziewcząt – 
to także konkretne zobowiązania spółdzielni. Cadiai Cooperativa 
Sociale na platformie „Coopsfor2030” zadeklarowała – „jesteśmy 
zobowiązani do promowania dostępu kobiet do pracy i  kariery”. 
W  tym miejscu warto przypomnieć zasadę spółdzielczą otwartego 
członkostwa, demokracji i  tolerancji. Spółdzielcy włoscy widzą też 
konieczność podjęcia działań wdrażania celu 16 – promować pokojo-
we i inkluzywne społeczeństwa. Spółdzielnia Centoraggi podejmuje 
projekty pracy z uchodźcami, a Cooperativa Sociali Frassati realizuje 
program budowy mieszkań socjalnych. SDG1 – wyeliminować ubó-
stwo i  2 – wyeliminować głód – dominują we wpisach spółdzielni 
z  krajów Afryki i  Azji. Warto też przytoczyć deklarację japońskiej 
spółdzielni Ja Fukushima Mirai, która zobowiązuje się do odzyski-
wania gruntów rolnych skażonych radioaktywnością i zapewnienia 
bezpiecznych produktów rolnych w swoim regionie. 

Warto odnotować, że jedyna polska spółdzielnia, która dokonała 
wpisu na platformie Coops for 2030 – Związek Lustracyjny Spół-
dzielni Pracy – zobowiązała się do realizacji instalacji fotowoltaicz-
nej do podgrzewania wody w  spółdzielniach opieki zdrowotnej, 



157

Prakseologia nr 159/2017

wskazując powiązanie tego działania z  SDG – 3,5,7 oraz 8. Spół-
dzielnia francuska Crédit Coopératif zadeklarowała, że będzie 
utrzymywać i wspierać klientów z niepełnosprawnością, którzy są 
pod ochroną prawa francuskiego realizując w ten sposób cel 10. 

Pośród wszystkich zadeklarowanych przez spółdzielnie celów 
dominują cele społeczne. Należy zauważyć, że chociaż sama lista 
SDGs2030 na siedemnaście celów, to tylko trzy bezpośrednio odno-
szą się do środowiska: Cel 13 – podjąć pilne działania zwalczające 
zmiany klimatyczne i  ich skutki; Cel 14 – chronić morza i oceany 
oraz wykorzystywać ich zasoby w zrównoważony sposób, oraz Cel 
15 – zarządzać lasami w sposób zrównoważony, zwalczać pustyn-
nienie, zatrzymać i odwrócić proces degradacji gleby, powstrzymać 
straty w bioróżnorodności. Te środowiskowe cele przywołują w swo-
ich działaniach spółdzielnie z takich krajów jak, Argentyna, Austra-
lia, Bhutan, Chile, Kanada, Japonia i  USA. Potwierdza się więc 
wspomniany wcześniej widoczny w wielu publikacjach trend akcen-
towania społecznego wymiaru rozwoju zrównoważonego (Mazur 
2013: 39–47).

Podsumowanie

Spółdzielczość od blisko dwóch wieków jest dla wielu milionów ludzi 
na świecie alternatywnym sposobem produkcji i konsumpcji. Auten-
tyczne wartości i zasady spółdzielcze sprawiają, że spółdzielczy para-
dygmat rozwoju wpisuje się w  rozwój zrównoważony i  społeczną 
odpowiedzialność prowadzenia działań gospodarczych. Siódma zasa-
da roczdelska – troski o lokalną społeczność – wprost mówi o rozwoju 
równoważonym, natomiast trzecia, piąta i szósta – ekonomicznego 
uczestnictwa członków, kształcenia, szkolenia i informacji, współpra-
cy międzyspółdzielczej – bezpośrednio odnoszą się do społecznej 
odpowiedzialności. Doświadczenia pokazują, że odpowiedzialne 
działania wspólnotowe są realne i przynoszą pożądane efekty.

Przedstawione deklaracje działań spółdzielni z całego świata na 
rzecz zrównoważonego rozwoju pokazują dużą aktywność tych 
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podmiotów. Działania spółdzielni w obszarze CSR służą osiąganiu 
celów rozwoju zrównoważonego. 

Jak zauważono we wstępie, w dyskursie o społecznej roli przed-
siębiorczości i zarządzania zazwyczaj marginalizuje się lub całkowi-
cie pomija działania spółdzielcze w tym względzie. Na uniwersyte-
tach nie wykłada się teorii i zasad spółdzielczego gospodarowania.

A  przecież spółdzielnie mogą być ważnym elementem obszaru 
rozwijającej przedsiębiorczości w  wielu zastosowaniach. Zbiorowa 
przedsiębiorczość musi autentycznie zachowywać CSR na pewno 
nie jest to łatwe. Często zdarzają się i  w  tym sektorze patologie. 
Trzeba jednak podkreślić, że spółdzielnie stanowią coraz częściej 
formę przedsiębiorczości dla prekariatu – spółdzielnie socjalne. 
Również inicjatorzy projektów walut lokalnych (szwajcarski WIR, 
polski zielony) wybrali taką formę działalności. Ruch spółdzielczy 
w Polsce powinien wykorzystać dobry klimat stworzony przez dzia-
łania zarówno UE i   ONZ do promowania spółdzielni i  tworzenia 
dobrego prawa spółdzielczego. Dobrym do naśladowania doświad-
czeniem może być spółdzielcza polityka II RP.
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S u m m a r y

CSR of Cooperatives in the Light of Sustainable Development 
Goals 2030

Cooperatives are associations of people who combine their capital and create businesses. 
More than 170-year history of the cooperative movement shows that it is possible to speak 
of cooperative development paradigm. It is based on private property and market allocation 
of resources, democracy of governance, openness and tolerance. An important component 
of the cooperative model of development is closely linked with a region. Locality attaches 
members, their goals and capital to their place on the ground. Th ere is no speculation and 
the pursuit of profi t elsewhere. Th erefore it can be concluded that cooperatives in all their 
activities are guided by CSR and implement sustainable development. Th is is confi rmed by 
initiatives of cooperatives from around the world exhibited at the online platform launched 
by the ICA „Coops for 2030”. On that display, cooperatives’ actions relate to specifi c susta-
inable development goals pointed to horizon of year 2030. Cooperatives create a  better 
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world of civil society. Th e article attempts to show that cooperatives can be considered as 
proven way to the objective of sustainable development. Cooperative development para-
digm is parallel to the paradigm of sustainable development and CSR. Th is article is of the-
oretical and research character. Authors have used in this article the literature review and 
examined cooperative initiatives in the framework of the sustainable development of an 
interactive platform „Coops for 2030”. Th e article begins a new approach to the CSR from 
the critical perspective and it forecasts changes to this concept. Th en authors traced the 
evolution of sustainable development goals. In the next part is presented the social respon-
sibility of the cooperative and the implementation of the goals of sustainable development. 
Th e article ends with refl ection that the cooperatives as a form of human activity also in XXI 
century have the potential to achieve common goals, including the goals of sustainable 
development. 
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