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Wstęp

Historia spółdzielczości sięga pierwszej połowy XIX wieku, kiedy to 
w Anglii zaczęły powstawać spółdzielnie zaopatrzenia w towary konsump-
cyjne. Wkrótce kolejne spółdzielnie zaczęły powstawać na całym świecie, 
również w sektorze bankowym, w rolnictwie i wielu innych obszarach życia 
gospodarczego1.

Spółdzielnie rozwijały się także na terenach polskich pod zaborami. 
W 1937 roku w wolnej Polsce funkcjonowało 12,9 tys. spółdzielni, zrzesza-
jących 3,0 mln członków2. Po II wojnie światowej spółdzielnie i ich związki 
włączono w system centralnego planowania, co stanowiło złamanie idei sa-
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1 K. Boczar, Spółdzielczość, PWE, Warszawa 1969, s. 30, 35; D.A. Frederick, Co-ops 101: 
An Introduction to Cooperatives, Cooperative Information Report 55, U.S. Department 
of Agriculture 1997, http://www.rurdev.usda.gov/rbs/pub/cir55/cir55rpt.htm; stan na dzień 
23.11.2013 r.; T Markiewicz, Kasy dla ludu, Business Class (magazyn Pulsu Biznesu), 
październik 2005, s. 12–13.

2 K. Boczar, Spółdzielczość, s. 93, 104–111.
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morządności i doprowadziło do fasadowości ruchu spółdzielczego w PRL3. 
U progu przemian systemowych w Polsce (1987–88) funkcjonowało 15,2 tys. 
spółdzielni, zrzeszających 15,3 mln członków i zatrudniających 1,9 mln pra-
cowników oraz wytwarzających ok. 9% dochodu narodowego4. Blisko 6,5 tys. 
spółdzielni było związanych z rolnictwem/wsią. Transformacja polityczno-
-prawna5 i ekonomiczna zaowocowała dramatycznym spadkiem znaczenia 
spółdzielni w gospodarce. Przykładowo, do 2013 roku liczba spółdzielni 
rolniczych/wiejskich spadła o ponad 50%, do około 3 tysięcy6. Mimo to, 
wciąż istnieją gałęzie, w których spółdzielnie są ważnymi uczestnikami życia 
gospodarczego – mieszkalnictwo, bankowość, mleczarstwo. 

Autorzy niniejszego artykułu postawili przed sobą dwa cele. Pierwszy to 
ukazanie ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania spółdzielni (zwłaszcza 
mleczarskich) w rolnictwie  oraz specyfiki ekonomicznej tej formy gospodaro-
wania i wynikających stąd wyzwań wobec nadzoru korporacyjnego. Drugim 
celem jest przedstawienie uwarunkowań rewizji finansowej, która nabiera 
szczególnego znaczenia jako instrument nadzoru korporacyjnego ze względu 
na specyfikę spółdzielni mleczarskich. Powyższe cele zrealizowano w oparciu 
o metodę krytycznej analizy źródeł, analizę aktów prawnych oraz komentarz 
odwołujący się do doświadczeń zawodowo-naukowych autorów7, uzupełniony 
o dane pochodzące z VII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

3 Z. Chyra-Rolicz, Przyczyny i skutki reorganizacji polskiej spółdzielczości, Rocznik Spół-
dzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały z konferencji naukowej pt.: Spółdziel-
czość w procesie transformacji systemu nakazowo-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, 
Warszawa 1991, s. 139–141; S. Dyka, P. Grzegorzewski, Zarządzanie spółdzielnią, Difin, 
Warszawa 2000, s. 18–19; T. Markiewicz, Kasy..., s. 14.

4 Z. Chyra-Rolicz, Przyczyny..., s. 142; H. Dmochowska, Spółdzielczość w świetle liczb 
– wybrane zagadnienia, Rocznik Spółdzielczego Instytutu Badawczego nr 7 – Materiały 
z konferencji naukowej pt.: Spółdzielczość w procesie transformacji systemu nakazowo-
-rozdzielczego w system rynkowy, SIB, Warszawa 1991, s. 187.

5 W tym, między innymi, kontrowersyjna ustawa „O zmianach w organizacji i działalności 
spółdzielczości” z dn. 20 stycznia 1990 r. Szersza dyskusja tego problemu zob.: M. Pietrzak, 
Efektywność finansowa spółdzielni mleczarskich – koncepcja oceny, Wyd. SGGW, Warszawa 
2006, s. 28–30.

6 W. Boguta (red.), Działalność spółdzielni rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem za-
rządzania spółdzielnią oraz prowadzenia działalności finansowej i marketingowej, Krajowa 
Rada Spółdzielcza, Warszawa 2014, s. 26.

7 Jeden z autorów legitymuje się wieloletnim doświadczeniem współpracy jako biegły rewident 
z łącznie kilkudziesięcioma spółdzielniami tj. z około ¼ działających obecnie spółdzielni 
mleczarskich. Prowadząc szkolenia z zakresu rachunkowości ma on również bezpośredni 
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2. Spółdzielnie rolnicze jako specyficzny podmiot gospodarowania – 
modyfikacja neoklasycznego modelu przedsiębiorstwa

Do lat 40. XX w. w ekonomii nie wypracowano modeli teoretycznych 
pozwalających analizować spółdzielnie jako specyficzne podmioty gospo-
darcze, o odmiennych cechach od przedsiębiorstw zorientowanych na zysk8. 
Pierwszą próbą sformalizowanej analizy spółdzielni była praca I. Emelianoffa 
z 1942 roku. Bazując na założeniu, że spółdzielnie prowadzą działalność „po 
kosztach”, Emelianoff twierdził, że spółdzielnia jako taka nie osiąga zysków 
ani nie ponosi strat – naprawdę zyski i straty odnotowują tylko członkowie, 
na rzecz których działa spółdzielnia. Stąd też, spółdzielnia nie jest podmiotem 
dążącym do zysku, a zatem nie jest przedsiębiorstwem w rozumieniu ekonomii 
neoklasycznej9. 

Pierwszej formalnej analizy spółdzielni, traktowanej jako przedsiębior-
stwo, ale odrębnego typu, dokonał S. Enke w 1945 roku. Analiza ta dotyczyła 
spółdzielni spożywców działających w warunkach niedoskonałego rynku. 
Enke – bazując na neoklasycznych założeniach – wykazał, że punkt równo-
wagi rynkowej w przypadku spółdzielni prowadzi do bardziej pożądanych 
społecznie rezultatów niż w przypadku przedsiębiorstw maksymalizujących 
zyski – dzięki eliminacji tzw. luki monopolu10.

Dwadzieścia lat później P. Helmberger i S. Hoos zbliżony sposób rozu-
mowania zastosowali do spółdzielni rolników. Zbudowali oni model rolniczej 
spółdzielni zbytu jako odrębnego przedsiębiorstwa (definiując przedsiębiorstwo 
jako system świadomie koordynowanych działań dwóch lub więcej osób). 
Jako cel spółdzielni przyjęli oni maksymalizację cen skupu płodu rolnego, 

kontakt z księgowymi z około 50% istniejących spółdzielni mleczarskich. Drugi autor od 
ponad 15 lat prowadzi badania naukowe z zakresu efektywności, zarządzania strategiczne-
go i nadzoru korporacyjnego w spółdzielniach mleczarskich, m.in. posiada doświadczenie 
w opracowaniu siedmiu edycji (2007–2013) rankingu spółdzielni mleczarskich.

 8 J.M. Staatz, Farmer Cooperative Theory: Recent Developments, ACS Researcg Report No. 
84, U.S. Department of Agriculture, Washington 1989, s. 1; M.L. Cook, F.R. Chaddad, 
C. Iliopoulos, Advances in Cooperative Theory since 1990: A Review of Agricultural Eco-
nomics Literature, [w:] G.W.J. Hendrikse (ed.), Restructurng Agricultural Cooperatives, 
Erasmus University, Rotterdam 2004, s. 66.

 9 I. Emelianoff, Economic Theory of Cooperation, Ann Arbor, Edward Brothers 1942, cyt. 
za: J.M. Staatz, Farmer..., s. 2.

10 S. Enke, Consumer Cooperatives and Economic Efficiency, American Economic Review 
1945/35/1.
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przy ograniczeniu zakładającym pokrycie wszystkich kosztów. Analiza tego 
modelu – bazującego na neoklasycznej analizie marginalnej – wykazuje między 
innymi, że w przypadku monopsonu, jeśli monopsonistą jest spółdzielnia, to 
pod pewnymi warunkami punkt równowagi powinien być bliższy równowadze 
na rynku doskonałej konkurencji, niż w przypadku gdyby monopsonistą była 
firma nastawiona na zysk11.

3. Uzasadnienie istnienia spółdzielni mleczarskich  
w świetle teorii ekonomii

Czy istnieje ekonomiczne uzasadnienie tworzenia i istnienia spółdzielni 
w rolnictwie, w tym w mleczarstwie? Autorzy skoncentrują się tutaj na wy-
branych uzasadnieniach.

Po pierwsze – spółdzielnie mleczarskie mogą przyczynić się do ograni-
czenia niedoskonałości rynku. Neoklasyczne modele spółdzielni wskazują, że 
spółdzielnie będą dążyć do maksymalizacji wolumenu transakcji z członkami 
(skupu mleka), co prowadzi do długookresowej równowagi zbliżonej do rów-
nowagi na rynku doskonale konkurencyjnym. Będzie tak się działo, nawet jeśli 
spółdzielnie będą stanowić tylko część rynku. Rolę spółdzielni w tym wypadku 
określa się jako competitive yardstick (tj. konkurencyjny punkt odniesienia) – 
sama obecność na rynku spółdzielni płacących atrakcyjne ceny za skupowane 
mleko powinna bowiem doprowadzić do równowagi jak na rynku konkurencji 
doskonałej, gdyż w przeciwnym razie przedsiębiorstwa nastawione na zysk 
będą tracić udziały rynkowe na rzecz spółdzielni12.

Wykorzystanie teorii ekonomii w badaniach empirycznych rynków i sekto-
rów doprowadziło do powstania dyscypliny ekonomika przemysłu (Industrial 
Organization – IO)13. Kluczowym podejściem badawczym wypracowanym 

11 P. Helmberger, S. Hoos, Cooperative Enterprise and Organization Theory, Journal of Farm 
Economics 1962/44/2, s. 281–290; P. Helmberger, Cooperative Enterprise and organization 
theory, Journal of Farm Economics 1964/46/3, s. 603–617.

12 L.F. Schrader, Economic Justification, [w:] D. Cobia (ed.), Cooperatives in Agriculture, 
Prentice Hall, Englewood Cliffs New Jersey 1989; s. 132; J.S. Royer, Cooperative Theory: 
A Neoclassical Approach, 

 http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.194.3580&rep=rep1&type=pdf; 
stan na dzień 23.11.2013 r.; s. 30–31.

13 D. Carlton, J.M. Perloff, Modern Industrial Organization, Pearson Addison Wesley 2005, s. 2.
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przez IO jest paradygmat S-C-P. Zgodnie z nim struktura rynku/sektora (Struc-
ture) determinuje zachowania przedsiębiorstw (Conduct), a w konsekwencji 
efektywność rynku/sektora (Performance). Z tego punktu widzenia ideałem 
jest doskonała konkurencja z atomistyczną strukturą nabywców i dostawców, 
pozbawionych siły rynkowej14.

Produkcja rolnicza odbywa się w warunkach silnej atomizacji, podczas 
gdy zaopatrzenie rolnictwa oraz przetwórstwo rolno-spożywcze cechuje się 
relatywnie wysokim stopniem koncentracji15. Przykładowo, im wyższa dyspro-
porcja w koncentracji między rolnikami dostarczającymi mleko a mleczarniami 
(np. w Polsce na jedno przedsiębiorstwo mleczarskie przypada statystycznie 
około tysiąca dostawców mleka) – tym potencjalnie większa siła rynkowa 
tych ostatnich. Tworzenie spółdzielni przez producentów mleka można w tym 
kontekście rozpatrywać jako formę siły przeciwważnej (countervailing power) 
w stosunku do silnych odbiorców mleka16. 

Po drugie – uzasadnienia istnienia spółdzielni rolniczych, a zwłaszcza 
mleczarskich, można poszukiwać w teorii kosztów transakcyjnych. Przed-
siębiorstwo i rynek można traktować jako alternatywne formy koordynacji17. 
O wyborze decyduje koszt transakcyjny związany z każdą z nich. Koordynacja 
przez ceny nie jest darmowa – korzystanie z mechanizmu rynkowego pociąga 
za sobą niejednokrotnie wysokie koszty transakcyjne. W sytuacji, gdy koszty 
koordynacji przez ceny przewyższają koszty koordynacji przez przedsiębiorcę – 
rynek powinien zostać wyparty przez firmę18. Wybór mechanizmu koordynacji 
zależy od: specyfiki aktywów, niepewności oraz częstotliwość transakcji19.

14 Ibidem, s. 2–4.
15 G. McBride, Agricultural Cooperatives. Their Why and Their How, AVI Publishing Com-

pany, Westport, Connecticut 1986, s. 12–13.
16 M. Pietrzak, Efektywność..., s. 54.
17 R. Coase, Firma, rynek i prawo, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 31–32.
18 O.E. Williamson, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa 1998, s. 17; R. Co-

ase, Firma..., s. 6–7.
19 Ibidem, s. 65.
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RYSUNEK 1: Udział spółdzielni w rynku mleka w wybranych krajach UE (2012)

Ź r ó d ł o: oprac. własne na podstawie W. Boguta (red.), Działalność..., s. 60.

W praktyce, pomiędzy krańcami continuum: rynek – władza hierarchiczna 
rozmieszczone są mieszane formy koordynacji20. Forma koordynacji działań 
gospodarczych, która pozwala zminimalizować łącznie koszty produkcji 
i transakcyjne, zdobędzie przewagę konkurencyjną i zacznie dominować 
w danej branży21. W tym kontekście, niektórzy ekonomiści wskazują, że to 
nie przypadek, iż spółdzielnie dominują np. w sektorze mleczarskim w wielu 
krajach (por. rys. 1). Według Ollili i Nilssona, produkcja rolnicza charakte-
ryzuje się cechami, które sugerują potrzebę integracji pionowej22. Zbliżoną 
argumentację, w odniesieniu do produkcji mleka, przedstawia Zwanenberg23. 
Autorzy ci wskazują, że ekonomicznym uzasadnieniem istnienia spółdzielni, 
będących formą quasi-integracji pionowej (rys. 2), może być oszczędność na 
kosztach transakcyjnych.

20 Ibidem, s. 54.
21 J.M. Staatz, Farmer..., s. 17.
22 P. Ollila, J. Nilsson, The Position of Agricultural Cooperatives in the Changing Food Industry 

of Europe, [w:] J. Nilsson, G. van Dijk (eds), Strategies and Structures in the Agro-food 
Industries, Van Gorcum, Assen 1997, s. 131–150.

23 A. Zwanenberg, Will Global Dairy Company be a True Co-operative?, Food & Agribusiness 
Research, Rabobank International, 2001, s. 6–7.
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RYSUNEK 2: Potencjalne formy instytucjonalne koordynacji transakcji na continuum rynek 
– hierarchia

Ź r ó d ł o: M. Pietrzak, Efektywność..., s. 52.

Spółdzielnie mleczarskie a corporate governance
Nadzór korporacyjny rozumiany jest jako system zasad, reguł, mechani-

zmów i instytucji, które służą do kontrolowania różnych aspektów zarządzania 
spółką przez ich właścicieli lub inne grupy interesu24. Zazwyczaj jego zakres 
podmiotowy jest odnoszony do spółek kapitałowych, a zwłaszcza akcyjnych25. 
Istotnym problemem jest funkcjonowanie nadzoru korporacyjnego w działalno-
ści innych form prawnych, takich jak spółdzielnie. Występuje w nich sytuacja 
rozdzielenia rozproszonej własności od zarządzania oraz asymetria informacji, 
czyli problem agencji analogiczny jak w typowej spółce akcyjnej26.

Jednakże charakter praw własności w spółdzielniach rzutuje na specyfikę 
nadzoru korporacyjnego w tych podmiotach. Prawa własności w spółdzielni 
mleczarskiej mają zasadniczą wartość dopóty, dopóki członek pozostaje ak-
tywnym dostawcą mleka – gdyż korzyści są dystrybuowane wśród członków 
na podstawie skali obrotu ze spółdzielnią (dostaw mleka). W Polsce spółdziel-

24 I. Koładkiewicz, Grupy kapitałowe. Tendencje zmian w zasadach i mechanizmach nadzoru 
korporacyjnego, [w:] M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak (red.), Grupy kapita-
łowe w Polsce, Difin, Warszawa 2000, s. 159

25 Cz. Mesjasz, Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania 
korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości 
przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2008, s. 14; T. Falencikowski, B. Nogalski, Składniki 
nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości spółki, [w:] S. Rudolf (red.), Rola..., s. 59–60; 
I. Koładkiewicz, Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a cykl życia organizacji na przykła-
dzie wybranych modeli, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu 
gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź 2010, s. 297.

26 M. Pietrzak, Kreowanie wartości dla właścicieli jako postulat nadzoru korporacyjnego na 
przykładzie spółdzielni mleczarskich, [w:] S. Rudolf (red.), Rola..., s. 151.
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nie mleczarskie nie wypłacają dywidend. W krajowym systemie prawnym 
nie istnieje możliwość obrotu prawami do udziału w spółdzielni, co skutkuje 
brakiem wyceny spółdzielni przez rynek kapitałowy. 

Tymczasem swobodna zbywalność jest kluczowym atrybutem prawa wła-
sności27. Brak rynku wtórnego dla praw własności rodzi poważne konsekwencje 
dla członków spółdzielni28: zmniejsza motywację rolników do inwestowania 
w spółdzielnię (starsi członkowie, którzy wkrótce zakończą transakcje ze 
spółdzielnią, nie będą zainteresowani inwestycjami o długim okresie zwrotu), 
uniemożliwia rolnikom rozłożenie ryzyka poprzez dywersyfikację portfeli 
inwestycyjnych, uniemożliwia rolnikom wykorzystanie wyceny firmy przez 
rynek, jako parametru oceny efektywności zarządzania i narzędzia dyscypli-
nującego zarządy.

4. Uwarunkowania rewizji finansowej w spółdzielniach mleczarskich

Jak zauważono wyżej, udziały w spółdzielni mają charakter tzw. nieja-
sno zdefiniowanych praw własności29. Skuteczny nadzór korporacyjny jest 
zatem szczególnie trudnym wyzwaniem w tych podmiotach. Opiera się on 
na wewnętrznych mechanizmach, tj. nadzorze właścicielskim30. Jego struk-
turę – z wyodrębnieniem przedsiębiorstwa zarobkowego (przedmiot będący 
ogółem zorganizowanych materialnych i niematerialnych składników mienia) 
i przedsiębiorcy (podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo – w podjętych 
rozważaniach jest nim spółdzielnia) oraz jej organów: zarządzającego, kon-
trolnego, stanowiącego i inwestorów (członków)31 – przedstawia rys. 3. 

27 T. Mickiewicz, Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii, Konsorcjum Akademickie 
WSE, WSIiZ, WSZiA, Kraków – Rzeszów – Zamość 2012, s. 23–24.

28 J.M. Staatz, Farmer..., s. 15–16.
29 Szerzej temat ten został omówiony w: M. Pietrzak, Kreowanie..., s. 159–160
30 Por. S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, 

Warszawa 2002, s. 19–20.
31 Por. ibidem, s. 23–30.
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RYSUNEK 3: Schemat nadzoru właścicielskiego w spółdzielniach

Ź r ó d ł o: oprac. własne z wykorzystaniem: S. Rudolf, T. Janusz, D. Stos, P. Urbanek, 
Efektywny..., s. 28.

Bazowanie na wewnętrznych mechanizmach nadzoru korporacyjnego 
w sytuacji dalece zatomizowanej struktury własności (bardzo liczni spół-
dzielcy, każdy z nich ma tylko jeden głos) sugeruje nieefektywność tych me-
chanizmów32. Właściwym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zewnętrznych 
mechanizmów nadzoru (rynek kapitałowy, rynek kontroli przedsiębiorstw), 
adekwatnych do outsiderskiej pozycji spółdzielców – nie jest to jednak moż-
liwe w aktualnie obowiązującym systemie prawnym33. W tym kontekście rola 
rewizji finansowej – jako narzędzia wspierającego funkcje kontrolne rady 
nadzorczej – jawi się jako szczególnie istotna34.

32 I. Koładkiewicz (opr. i tłum.), Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, 
Warszawa 1999, s. 59–60.

33 M. Pietrzak, Kreowanie..., s, 161.
34 Szersze rozważania nt. wzajemnych relacji pomiędzy wiarygodnym systemem rachunkowości 

a nadzorem korporacyjnym prezentuje J. Gad, Działalność komitetu audytu a wiarygodność 
sprawozdań finansowych w obliczu kryzysu, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór..., s. 123–131.
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Rewizji w spółdzielniach mleczarskich dokonują biegli rewidenci, dzia-
łający w ramach firm audytorskich na podstawie odpowiedniej ustawy35. 
Rewizja finansowa polega na badaniu rocznych sprawozdań finansowych. 
Rewizji – zgodnie z ustawą o rachunkowości – podlegają między innymi: 
podmioty (w tym spółdzielnie), które spełniły co najmniej dwa z następują-
cych warunków: a) zatrudnienie ≥ 50 osób, b) suma aktywów ≥ 2,5 mln euro, 
c) przychody ≥ 5 mln euro36.

Na początku transformacji gospodarczo-ustrojowej w Polsce funkcjonowa-
ły 322 spółdzielnie mleczarskie37. W wyniku przemian spółdzielnie o niskiej 
efektywności ekonomicznej zostały poddane procedurom upadłości, likwi-
dacji bądź połączyły się z innymi spółdzielniami (przejęcia) albo dokonały 
sprzedaży majątku lub też wniosły swój majątek do spółek kapitałowych. Na 
koniec 2012 roku w Polsce istniało 113 spółdzielni mleczarskich. Zniknięcie 
z rynku 209 podmiotów nie było efektem li tylko utraty udziałów rynkowych 
na rzecz podmiotów niespółdzielczych (spółdzielnie de facto są wciąż domi-
nującymi graczami z ok. 70% udziałem w rynku mleka surowego). Główną 
rolę odegrały w tym zakresie procesy koncentracji produkcji, w tym poprzez 
fuzje i przejęcia38. 

Obowiązkowemu badaniu sprawozdań finansowych podlegały w 2012 roku 
sprawozdania finansowe 64 spółdzielni, ponadto w 1 spółdzielni odnotowano 
badanie nieobowiązkowe. Obowiązkowym badaniem sprawozdań finanso-
wych, ze względu za wielkość firmy, nie była objęta pozostała grupa mniej-
szych spółdzielni.

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego 
rewidenta pisemnej opinii, wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finanso-
we jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy 

35 Ustawa z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach upraw-
nionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r., 
Nr 77, poz. 649), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090770649; stan na dzień 
23.11.2013 r.

36 Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591) art. 64 
ust. 1 pkt 4, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941210591; stan na dzień 
23.11.2013 r.

37 J. Dworniak, Ekonomiczno-finansowe skutki zmian funduszu udziałowego w spółdzielniach 
mleczarskich, Wyd. SGGW, Warszawa 2010, s. 29.

38 Szerzej zagadnienie to omówiono w: M. Pietrzak, J. Dworniak, Fuzje i przejęcia w wa-
runkach kryzysu w sektorze mleczarskim, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór..., s. 253–259.
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rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik 
finansowy badanej jednostki39.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że 
statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej40. 
Organem właściwym do zatwierdzania sprawozdań finansowych jest Walne 
Zgromadzenie Wspólników lub Zebranie Przedstawicieli (jeśli liczba człon-
ków spółdzielni przekracza 200 osób). W świetle przeglądu licznych statutów 
spółdzielni mleczarskich można stwierdzić, że w praktyce jako organ właściwy 
do wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego wyznaczane są 
zazwyczaj rady nadzorcze spółdzielni. 

Biegły rewident badający sprawozdanie finansowe w trakcie czynności 
rewizyjnych – kierując się ustawą o rachunkowości oraz wytycznymi zawar-
tymi w Krajowych Standardach Rewizji Finansowej – powinien potwierdzić: 
istnienie poszczególnych składników majątku, poprawność ich wyceny, po-
prawność wyceny zobowiązań oraz ustalonego wyniku finansowego, a także 
przedstawić ocenę sytuacji finansowej i ekonomicznej41.

Po przeprowadzeniu audytu, biegły rewident zapoznaje z wynikami ba-
dania radę nadzorczą spółdzielni mleczarskiej. Biegły, uczestniczący w po-
siedzeniu rady nadzorczej, oprócz opinii o sprawozdaniu finansowym, składa 
z reguły informację o sytuacji finansowej i majątkowej oraz prezentuje swoje 
stanowisko w sprawie zdolności spółdzielni do kontynuacji działalności. Na 
życzenie zarządu i rady nadzorczej biegły rewident powinien uczestniczyć 
również w zebraniu przedstawicieli, zatwierdzającym sprawozdanie. Autorzy 
artykułu, na podstawie własnych obserwacji oraz kontaktów z księgowymi, 
oceniają, że uczestnictwo biegłego w zebraniach przedstawicieli ma miejsce 
w około połowie przypadków.

Ustawodawca zapewnił organom stanowiącym i nadzorczym spółdzielni 
możliwość korzystania z zewnętrznej rewizji finansowej. Jednak sposób sko-
rzystania z tej możliwości zależy w dużej mierze od dojrzałości ekonomicznej 
i społecznej członków rad nadzorczych. Doświadczenia autorów wskazują, 
że niejednokrotnie badania sprawozdań finansowych traktowane są li tylko 
jako obowiązek narzucony przez prawo, a nie jako możliwość wsparcia rad 

39 Ustawa o rachunkowości..., art. 65 ust. 1.
40 Ustawa o rachunkowości..., art. 66 ust. 4.
41 Ibidem.
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nadzorczych w procesie nadzoru właścicielskiego (w 2012 roku tylko jedna 
spółdzielnia poddała się rewizji finansowej na zasadzie dobrowolności). W re-
zultacie w 2012 roku blisko 50 mniejszych spółdzielni nie przeprowadziło 
audytu finansowego, co oznacza że ani rada nadzorcza, ani zebranie przedsta-
wicieli nie zapewniły sobie możliwości wysłuchania informacji niezależnego 
biegłego rewidenta o stanie ksiąg rachunkowych i rzetelności ich prowadzenia 
oraz o sytuacji finansowej i majątkowej spółdzielni. 

Częściowo lukę w wiedzy organów stanowiących i nadzorczych w tym 
zakresie wypełnia lustracja spółdzielni. Zgodnie z obowiązującym prawem 
spółdzielczym, raz na trzy lata (w okresie pozostawania w stanie likwidacji 
– corocznie) dokonywana jest lustracja spółdzielni42, której celem jest mię-
dzy innymi: sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów oraz 
zbadanie zgodności prowadzonej przez spółdzielnię działalności z interesami 
członków43. 

5. Rola i ograniczenia rewizji finansowej w nadzorze korporacyjnym 
w spółdzielniach mleczarskich

Rewizja finansowa może potencjalnie odgrywać istotną rolę w nadzorze 
właścicielskim w spółdzielniach. Aby jednak ten potencjał był wykorzystany, 
konieczna jest dobra współpraca triady: rada nadzorcza, biegły rewident, za-
rząd. A to wymaga odpowiednich kompetencji – nie tylko po stronie biegłego, 
ale również organów spółdzielni. Do głównych problemów, jakie często wy-
stępują w praktyce funkcjonowania rad nadzorczych spółdzielni mleczarskich, 
należą, zdaniem autorów:
• niedostateczny poziom wiedzy biznesowej,
• postrzeganie interesu członków wyłącznie w perspektywie krótkookre-

sowej,
• błędy w decyzjach o wyborze biegłego rewidenta.
Po stronie częstych uchybień zarządów należałoby wymienić:
• zdominowanie rady nadzorczej,

42 Ustawa z dn. 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r., Nr 30, poz. 210, 
ostatni tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.), art. 91, 

 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820300210; stan na dzień 24.11.2013 r.
43 Ibidem.
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• nieuwzględnianie uwag i wskazówek biegłych rewidentów,
• przedkładanie interesów pracowniczych nad interesy rolników.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że – w odróżnieniu od rad nadzorczych 
spółek Skarbu Państwa – członkowie rad nadzorczych w spółdzielniach mle-
czarskich nie są weryfikowani pod względem wiedzy ekonomicznej i prawnej. 
Zostają oni, jako przedstawiciele grup członkowskich, delegowani do rad 
nadzorczych na podstawie decyzji zebrania przedstawicieli lub zebrania rejo-
nowego. Powołanie członka rady nadzorczej następuje w głosowaniu tajnym. 
W tych uwarunkowaniach do rad nadzorczych wybierane są osoby cieszące 
się uznaniem w swojej społeczności, ale nie zawsze idzie to w parze z wiedzą 
z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw. Przepisy podatkowe nie sprzyjają 
edukacji członków rad nadzorczych, gdyż wydatki na szkolenia członków rad 
nadzorczych nie są zaliczane do kosztów podatkowych.

Według wiedzy autorów, spółdzielnie, które utraciły zdolność do dalszego 
funkcjonowania, w znacznej części przypadków, utraciły płynność wskutek 
wymuszenia przez rady nadzorcze na zarządach spółdzielni wyższych cen 
skupu mleka, niż umożliwiała to kondycja finansowa spółdzielni. Zjawisko to 
wynika po części z braku wiedzy ekonomicznej i krótkowzroczności członków 
rad nadzorczych. Oczywistym jest, że podstawowym mechanizmem czerpania 
korzyści z członkostwa w spółdzielni mleczarskiej jest dla rolnika atrakcyjna 
cena skupu mleka. Jednakże nie można zapominać o konieczności zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa zarobkowego, należą-
cego do spółdzielni (por. rys. 3), co wymaga inwestycji wspieranych zyskiem 
zatrzymanym lub zwiększeniem udziałów członkowskich, np. poprzez odpisy 
części nominalnej ceny skupu w poczet funduszu udziałowego44. Z drugiej 
strony, problemy te były również rezultatem uprzedniej wieloletniej indolencji 
zarządów, które nie miały koncepcji na rozwój i zapewnienie rolnikom od-
powiednich cen za skupione mleko, co w efekcie doprowadzało do ulegania, 
narastającej i skądinąd uzasadnionej interesem członków, presji rad nadzor-
czych na podwyższanie cen skupu – aczkolwiek bez pokrycia w możliwościach 
ekonomicznych spółdzielni. Można również wskazać w tych wypadkach na 
niedostateczne wsparcie organów spółdzielni przez rewizję finansową w za-
kresie odpowiedniego przedstawiania negatywnych konsekwencji presji na 
wzrost cen skupu mleka.

44 M. Pietrzak, Efektywność..., s. 82–88.
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Współpraca biegłego rewidenta w tym obszarze może być bardzo pomocna 
dla rady nadzorczej. Powinna ona polegać na wspólnym rozważeniu z biegłym 
rewidentem możliwości ekonomicznych spółdzielni w zakresie utrzymania 
korzystnych dla rolników cen mleka w kontekście zapewnienia odpowied-
niej płynności finansowej oraz środków na rozwój spółdzielni. Członkowie 
spółdzielni mleczarskich, w tym również zasiadający w radach nadzorczych, 
na ogół niechętnie zgadzają się na podwyższenie udziałów członkowskich, 
które – oprócz zatrzymanego zysku – mogą być źródłem finansowania rozwoju 
spółdzielni. Stanowisko biegłego rewidenta w poparciu tej formy dokapitali-
zowania majątku spółdzielni jest niezwykle istotne.

Decyzję w sprawie wyboru biegłego rewidenta rada nadzorcza podejmu-
je na podstawie ofert zgłoszonych przez firmy audytorskie. Nierzadko rady 
nadzorcze nie kierują się potrzebą zapewnienia sobie rzetelnej informacji, ale 
wybierają rewidentów najtańszych. Błędy w decyzjach o wyborze biegłego 
rewidenta dotyczą także terminów. Wybór biegłego powinien nastąpić w ter-
minie do 20 września roku poprzedzającego rok badany, tak aby umożliwić mu 
obserwację inwentaryzacji rocznej (bilansowej), co jest istotne dla poprawnego 
przeprowadzenia audytu. Inwentaryzacja ta powinna być przeprowadzona 
w terminie od 1 października roku poprzedzającego rok badany do 15 stycznia 
roku następnego45. Obserwacje autorów wskazują, że niejednokrotnie decyzje 
w sprawie biegłego rewidenta podejmowane są w terminie późniejszym – do 
końca roku poprzedzającego rok badany. Jest to poważny błąd, świadczący 
o niedostatecznej dbałości rady nadzorczej o interes członków i interes spół-
dzielni. Nieuczestniczenie biegłego rewidenta w inwentaryzacji może skut-
kować bowiem nie dość głęboką oceną wiarygodności wyceny składników 
majątku spółdzielni.

Brak odpowiedniej wiedzy biznesowej rady nadzorczej i niezapewnienie 
sobie odpowiedniej konsultacji ekonomicznej może w spółdzielniach prowa-
dzić do takich negatywnych zjawisk jak:
• ukrywanie przez zarządy strat,
• zaniżanie odpisów amortyzacyjnych w celu zmniejszenia strat,
• niewłaściwa wycena zapasów (brak odpisów na zapasy niepełnowarto-

ściowe, niechodliwe),
• niewłaściwa wycena należności (ukrywanie należności utraconych i nie-

pewnych),

45 Ustawa z dn. 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach..., art. 26.
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• niewłaściwa wycena należności i zobowiązań w walutach obcych, zatrzy-
mywanie kosztów do rozliczenia w okresach przyszłych,

• brak tworzenia rezerw na naliczone odsetki, kary i inne postępowania 
wobec spółdzielni.
W niektórych badanych przypadkach audyt nie uchronił spółdzielni przed 

bankructwem – mimo iż jej sprawozdania finansowe podlegały audytowi, to 
jednak stawiane przez biegłych rewidentów wnioski nie były realizowane, gdyż 
zarządy nie liczyły się z opiniami biegłych oraz de facto zdominowały rady 
nadzorcze spółdzielni. Zjawisko dominacji zarządów nad organami nadzorczy-
mi, w opinii autorów, nadal występuje w wielu spółdzielniach mleczarskich. 

RYSUNEK 4: Rozkład cen skupu mleka (zł/l) w grupach spółdzielni o najniższym (grupa 1) 
i najwyższym (grupa 2) poziomie ekonomicznej wydajności pracy
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Ź r ó d ł o: oprac. własne na podst. danych nadesłanych na VII Ranking Spółdzielni Mleczarskich.

Należy także wskazać, że jedną z przyczyn niskiej efektywności w wie-
lu jeszcze funkcjonujących spółdzielniach są przerosty zatrudnienia. Dane 
zgromadzone w ramach VII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich wskazują na 
olbrzymie zróżnicowanie wydajności pracy: wartość dolnego kwartyla uczest-
ników rankingu to zaledwie 434 tys. zł w przeliczeniu na pełny etat, podczas 
gdy w górnej ćwiartce uczestników wartość ta przekracza 1.068 tys. zł/etat. 
Przerosty zatrudnienia znacząco zawyżają koszt wytworzenia, a poprzez to 
również przyczyniają się do niskich cen mleka w skupie (por. rys. 4), których 
atrakcyjna wysokość powinna być podstawową formą korzyści z członkostwa, 
oraz ograniczają perspektywy rozwojowe spółdzielni. Niejednokrotnie, chociaż 
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problem ten jest naświetlany przez biegłych rewidentów, osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie spółdzielnią, pomimo posiadanych informacji, tolerują przerost 
zatrudnienia, co wskazuje na przedkładanie interesu pracowniczego nad interes 
członków – producentów mleka.

6. Zakończenie

Spółdzielnie są ważnym elementem krajobrazu gospodarczego na całym 
świecie, szczególnie w rolnictwie, a zwłaszcza w przetwórstwie mleka. Wbrew 
obiegowym opiniom, istnienie spółdzielni nie jest reliktem PRL i ma długą 
tradycję sięgającą XIX wieku, jak również mocne uzasadnienie ekonomiczne. 
O ile podstawowym celem gospodarowania spółki kapitałowej jest osiąganie 
maksymalnych zysków, o tyle w przypadku spółdzielni mleczarskiej głównym 
celem jest osiąganie przez członków spółdzielni maksymalnych cen za mleko, 
przy zapewnieniu wyników finansowych umożliwiających kontynuowanie 
działalności. Specyfika spółdzielni tworzy wyzwania w odniesieniu do nadzo-
ru korporacyjnego, wynikające z problemu agencji, nasilonego wskutek tzw. 
niejasno zdefiniowanych praw własności. Dodatkowo: cechy spółdzielni (duża 
liczba członków w połączeniu z zasadą jeden członek – jeden głos) sprzyjają 
nieefektywności wewnętrznych mechanizmów nadzoru właścicielskiego, 
przewidzianych dla spółdzielni przez prawo.

Istotnym narzędziem wsparcia mechanizmów wewnętrznych tego nadzoru 
może być rewizja finansowa. Kompetentni biegli rewidenci mogą pełnić rolę 
doradców, oferując pomoc merytoryczną radzie nadzorczej, niejednokrotnie 
złożonej z osób o niskiej wiedzy biznesowej i prawnej. Biegli rewidenci, zna-
jący specyfikę branży mleczarskiej, mogą oddziaływać edukacyjnie na rady 
nadzorcze i przyczyniać się do tego, aby oprócz realizacji celów interesujących 
członków spółdzielni (atrakcyjne ceny skupu), zachowywane były podstawowe 
kryteria sprawności ekonomicznej spółdzielni jako przedsiębiorstwa zarobko-
wego oraz prowadzenie działalności zgodnie z przepisami prawa. Wiedza ta 
może być wykorzystana jako wsparcie decyzji zarządów i organów nadzoru 
korporacyjnego w zakresie pozyskania kapitałów, kierunków inwestowania, 
prowadzenia odpowiedniej polityki zatrudnienia. Jednocześnie niezależne 
wskazanie organom nadzoru niedociągnięć w funkcjonowaniu spółdzielni 
może skutecznie wpływać na eliminowanie słabych stron w ich działalności.
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Niniejsze opracowanie bazuje w dużej mierze na autorskich komenta-
rzach i refleksjach, wynikających ze skonfrontowania doświadczeń branżo-
wych z przeglądem literatury dotyczącej specyfiki ekonomicznej spółdzielni 
mleczarskich i związanych z tą specyfiką problemów w nadzorze korpora-
cyjnym, w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych. Biorąc pod 
uwagę znaczenie podjętej problematyki, autorzy pragną wskazać na potrzebę 
pogłębionych i bardziej sformalizowanych badań empirycznych w zakresie 
funkcjonowania wewnętrznych mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spół-
dzielniach rolniczych, w tym – mleczarskich.
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DAIRY COOPERATIVES – ECONOMIC FEATURES AND THE ROLE OF FINANCIAL AUDIT 
IN CORPORATE GOVERNANCE

( S u m m a r y )

There are two primary objectives of this paper. The first one is to discuss the economic 
justification of existence of agricultural cooperatives, particularly in dairy sector. Cooperatives 
are entities with intrinsic economic features which cause challenges for corporate governance. 
The second objective is to demonstrate the conditions and role of financial audit. It is particularly 
important according do governance challenges in dairy cooperatives. Authors of the paper 
review the economic literature in the subject area and discuss the law regulations. Furthermore 
they confront findings with practical examples drawn from their experience of auditing dairy 
cooperatives in Poland. The results show that audit of financial statements conducted in a proper 
way could be helpful mechanism in corporate governance in the case of dairy cooperatives.
Keywords: cooperatives, dairy industry, vaguely defined property rights, corporate governance, 
financial audit
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