ŚWIATOWA DEKLARACJA NA TEMAT SPÓŁDZIELCZOŚCI PRACY
Przyję
ta przez Walne Zgromadzenie MZS w Kartagenie, Kolumbia, 23 wrzesień2005 r.
Poniż
sza deklaracja powinna byćprzetł
umaczona na wszystkie ję
zyki ś
wiata, uwzglę
dniając
róż
nice kulturowe, tradycje ję
zykowe oraz wykorzystywanąterminologięspół
dzielczą, przy
czym angielska i hiszpańska wersja ję
zykowa dokumentu powinna byćtraktowana jako
podstawowa.
OGÓLNE ROZWAŻANIA:
1. Czł
owiek stale poszukuje jakoś
ciowego ulepszenia form organizowania pracy i dąż
y
do coraz lepszego, bardziej sprawiedliwego oraz godnego stosunku pracy.
2. W chwili obecnej ludzie realizująsięzawodowo w trojaki sposób: a) niezależ
nie, na
zasadzie samozatrudnienia, przez co dział
ajązgodnie z wł
asnymi możliwoś
ciami i
regulacjami; b) jako pracownicy etatowi, bę
dąc pod stał
ym nadzorem pracodawcy,
który dostarcza rekompensatęza ś
wiadczonąpracę
, której z kolei wysokoś
ćwynika
wył
ącznie z indywidualnych bą
dźkolektywnych ustaleń; c) w ramach trzeciej formy
zwanej współ
wł
asnoś
ciąpracowniczą
, w ramach której ś
wiadczenie pracy oraz
zarządzanie realizowane sął
ą
cznie, bez koniecznoś
ci radzenia sobie z ograniczeniami
wynikają
cymi z pracy indywidualnej ani teżwynikają
cych wył
ą
cznie z regulacji
nakł
adanych na pracownika etatowego.
3. W ramach róż
nych modeli współ
wł
asnoś
ci pracowniczej te, które zorganizowane sąw
formie spół
dzielni pracy osią
gnęł
y w chwili obecnej najwyższy poziom rozwoju i
znaczenia w ś
wiecie oraz opierająsięna uniwersalnych wartoś
ciach i zasadach
spół
dzielczych jak również metodach dział
ania zdefiniowanych w Deklaracji
Spół
dzielczej Tożsamoś
ci (Manchester, 1995), przyję
tej przez Międzynarodowy
Zwią
zek Spół
dzielczy (MZS) i przywoł
anej w Rekomendacji MOP nr 193 na temat
Promocji Spół
dzielczoś
ci.
4. Spół
dzielnie pracy deklarują dział
anie zgodnie z zasadami zawartymi we
wspomnianej Deklaracji Spół
dzielczej Toż
samoś
ci.1 Co więcej, stał
o siękonieczne
zdefiniowanie na poziomie ś
wiatowym kilku podstawowych cech charakterystycznych
oraz wewnę
trznych zasad dział
ania, które sąspecyficzne dla tej formy spół
dzielczoś
ci,
która ma pewne szczególne cele, różnią
ce jąod innych kategorii spół
dzielczych.
Definicja taka wzmocni spójnoś
ć oraz toż
samoś
ć spół
dzielczej wł
asnoś
ci
pracowniczej, stymulując jej rozwój, oraz dostarczają
c na poziomie ś
wiatowym
uznania dla speł
niania przez niąfunkcji społ
ecznych i ekonomicznych poprzez
tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniąc przed nadużyciami i wykorzystywaniem.
5. Światowa deklaracja potrzebna jest równieżw celu koncentracji na znaczeniu
spół
dzielczej wł
asnoś
ci pracowniczej, promocji spół
dzielni pracy, ich powią
zańze
spół
dzielniami innych kategorii, sektorem
państwowym, organizacjami
mię
dzynarodowymi, ś
rodowiskiem przedsię
biorstw i zwią
zków zawodowych. Jest to
1

Spół
dzielnia jest „autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczył
y siędobrowolnie w celu zaspokojenia
swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społ
ecznych i kulturalnych poprzez współ
posiadane i
demokratycznie zarządzane przedsię
biorstwo” (Rek. MOP 193, art. 2). Zasady spół
dzielcze to: „otwarte i
dobrowolne czł
onkostwo, demokratyczna kontrola czł
onkowska, ekonomiczne uczestnictwo czł
onków, autonomia
i niezależ
noś
ć, edukacja, szkolenie i informacja oraz troska o lokalnąspoł
ecznoś
ć
” (Rek. MOP 193, art. 3 (b)).
Wartoś
ci spół
dzielcze to: „samopomoc, współ
odpowiedzialnoś
ć, demokracja, równoś
ć
, sprawiedliwoś
ći
solidarnoś
ćjak równieżwartoś
ci etyczne uczciwoś
ci, otwartoś
ci, odpowiedzialnoś
ci społ
ecznej i troski o
innych” (Rek. MOP 193, art. 3 (a)).

konieczne, aby zagwarantowaćrozwój oraz promocjęspół
dzielni pracy, jak również
peł
ne uznanie ich roli jako podmiotów w rozwią
zywaniu problemów bezrobocia i
wykluczenia społ
ecznego oraz jako rzecznika jednej z najbardziej rozwinię
tych,
sprawiedliwych i godnych form stosunku pracy, generowania i dystrybucji dobrobytu
oraz procesów demokratyzacji wł
asnoś
ci jak równieżsamej gospodarki.
6. Pomimo, iżCICOPA zrzesza równieżspół
dzielnie rzemieś
lników oraz inne formy
spół
dzielcze oparte na koncepcji pracy i produkcji, niniejsza deklaracja dotyczy w
szczególnoś
ci spół
dzielni pracy. Nie ogranicza to jednak, tam gdzie jest to moż
liwe,
zastosowania jej do spół
dzielni użytkowników, które równieżoddajączł
onkostwo i
wł
asnoś
ćczł
onkom, aby ich interesy mogł
y byćreprezentowane adekwatnie, jak
równieżdo wszystkich innych form zarządzania, które w sposób szczególny doceniają
pracę
, m.in. stowarzyszenia pracownicze (SAL – sociedas anonimas laborares), które
wprowadzająwartoś
ci spół
dzielcze w stosunku do swoich pracowników, bardziej
ogólnie wszystkie te przedsię
biorstwa mają
ce charakter wspólnotowy, które wdrażają
specyficzne formy relacji pracowniczych dla swoich czł
onków poza ś
wiadczeniem im
usł
ug społ
ecznych.
Na podstawie powyż
szych rozważ
ań, CICOPA jednogł
oś
nie zatwierdza niniejsząŚwiatową
Deklaracjęnt. Spół
dzielczoś
ci Pracy
I.

PODSTAWOWE CECHY SZCZEGÓLNE:

Na podstawie definicji, wartoś
ci i zasad zagwarantowanych w Deklaracji Spół
dzielczej
Toż
samoś
ci (Manchester, 1995) i wł
ą
czonych do Rekomendacji MOP nr 193/2002 na temat
Promocji Spół
dzielczoś
ci, spół
dzielnie pracy charakteryzująsięnastępują
cymi cechami
szczególnymi:
1. Ich podstawowym celem jest tworzenie i utrzymanie stabilnych miejsc pracy oraz
generowanie dobrobytu, w celu podniesienia poziomu życia czł
onków –
pracowników, nadawanie godnoś
ci ludzkiej pracy, umoż
liwienie demokratycznego
zarządzania przez pracowników jak równieżpromowanie wspólnoty i rozwoju
lokalnego.
2. Otwarte i dobrowolne czł
onkostwo, które prowadzi do zaangaż
owania poprzez pracę
oraz generowania zasobów ekonomicznych, jest uwarunkowane istnieniem miejsc
pracy.
3. Ogólna zasada mówi, iżpraca powinna byćś
wiadczona przez czł
onków spół
dzielni.
Konsekwencją tej zasady jest fakt, iż zdecydowana wię
kszoś
ć pracowników
spół
dzielni jest jednocześ
nie jej czł
onkami i odwrotnie.
4. Powią
zanie pomię
dzy czł
onkiem – pracownikiem a jego spół
dzielniąznaczą
co różni
sięod relacji pracowników etatowych w stosunku do przedsiębiorstw oraz relacji
osoby samozatrudniającej sięw stosunku do przedsię
biorstwa.
5. Wewnę
trzne zasady są jasno zdefiniowane poprzez przyjęcie uzgodnionych i
zaakceptowanych przez czł
onków – pracowników regulaminy.
6. Powinny one byćautonomiczne i niezależne w stosunku do państwa i „osób trzecich”,
zarówno w zakresie stosunku pracy jak i w zarzą
dzaniu oraz w wykorzystywaniu i
zarządzaniu ś
rodkami produkcji.
II.

WEWNĘTRZNE ZASADY FUNKCJONOWANIA

W swoich dział
aniach, spół
dzielnie pracy powinny braćpod uwagęnastępują
ce reguł
y.
Powinny one:

1. Równomiernie rekompensowaćwkł
ad pracy ich czł
onków, biorą
c pod uwagęfunkcję
,
odpowiedzialnoś
ć
, kompleksowoś
ćzadańi specyfikęwynikają
cąze stanowiska pracy,
produktywnoś
ć
, ale równieżekonomiczne możliwoś
ci przedsiębiorstwa, próbując
jednocześ
nie zmniejszaćróż
nicępomię
dzy najwyż
szymi a najniż
szymi pł
acami.
2. Dą
żyćdo wzrostu kapitał
u przedsię
biorstwa, co za tym idzie do wzrostu rezerw
niepodzielnych oraz funduszy.
3. Tworzyćmiejsca pracy wyposaż
one w uł
atwienia techniczne i fizyczne, co pozwala
na osią
ganie odpowiedniego funkcjonowania oraz tworzy dobry klimat do dział
ania.
4. Chronić czł
onków – pracowników odpowiednimi systemami opieki socjalnej,
bezpieczeństwa socjalnego i opieki zdrowotnej, oraz przestrzegać standardów
masowej ochrony w zakresie macierzyństwa, opieki nad dzieć
mi oraz pracy
nieletnich.
5. Praktykowaćdemokrację w organach decyzyjnych organizacji jak również na
wszystkich szczeblach procesu podejmowania decyzji.
6. Zapewniać permanentną edukację i szkolenie czł
onkom w zwię
kszaniu ich
moż
liwoś
ci oraz dostarczać informacje poprzednim czł
onkom, w celu
zagwarantowania profesjonalnej wiedzy oraz rozwoju modelu spół
dzielni pracy, oraz
aby stymulowaćinnowacje i dobre rzą
dzenie.
7. Przyczyniaćsiędo ulepszenia warunków życia mł
odych rodzin oraz stabilnego
rozwoju wspólnoty.
8. Zwalczać instrumenty nakierowane na uelastycznianie i podnoszenie
niebezpieczeństwa warunków pracy pracowników etatowych, oraz zwalczaćtendencje
dział
ania jak konwencjonalne poś
rednictwo pracy.
III.

RELACJE WEWNĄTRZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO

Jest to mocne zaproszenie dla cał
ego ruchu spół
dzielczego:
1. Aby uczynićpromocjęmodelu spół
dzielni pracy jednym z gł
ównych priorytetów w
ramach ś
wiatowego ruchu spół
dzielczego oraz aktywnie sięprzyczyniaćdo tworzenia
nowych przedsię
biorstw w tej formie.
2. Aby ustanowićstrategiczne porozumienia, które wzmacniał
yby rozwój spół
dzielni
pracy i umożliwiał
y zrealizowanie ich gospodarczych projektów, wł
ą
czają
c w to
dostęp do odpowiednich źródełfinansowania oraz promocjękorzystania z usł
ug, które
ś
wiadcząoraz kupowania produktów, które produkują
.
3. Aby ustanowićmechanizm tworzenia kapitał
u w spół
dzielniach pracy, zawierający
wkł
ad do kapitał
u ryzyka w innych typach spół
dzielni, poprzez rekompensatę
ekonomiczną pokrywają
cąkoszty możliwoś
ci i odpowiedni udziałw procesie
zarządzania, bez narażania ich autonomii i niezależnoś
ci.
4. Aby promowaćorganizacje reprezentujące sektor spół
dzielni pracy na szczeblu
lokalnym, krajowym, regionalnym i mię
dzynarodowym, oraz współ
pracępomiędzy
nimi, oraz aby wzmacniaćtworzenie jednostek II stopnia, grup przedsię
biorstw,
konsorcjów oraz porozumieńspoł
eczno – gospodarczych pomię
dzy spół
dzielniami, w
celu dostarczania poż
ytecznych usł
ug gospodarczych, wzmocnienia ruchu
spół
dzielczego oraz dąż
yć do modelu społ
eczeństwa charakteryzują
cego się
2
wł
ączeniem społ
ecznym i solidarnoś
cią.
2

„Powinno sięzachę
caćdo stworzenia specjalnych ś
rodków umoż
liwiającym spół
dzielniom, jako
przedsiębiorstwom i organizacjom inspirowanym przez solidarnoś
ć, aby speł
niał
y potrzeby czł
onków jak i

5. Aby promowaćinicjatywy, które zapewniają
, iżpaństwo w róż
nych dziedzinach,
tworzy i ulepsza instrumenty rozwoju tego typu spół
dzielni, wł
ą
czają
c w to tworzenie
odpowiednich rozwiązańprawnych. To oczywiś
cie wymaga dalszego adresowania
petycji do parlamentów, aby umożliwićtworzenie takiego prawodawstwa.
6. Aby promowaćna tyle, na ile jest to moż
liwe, nabywania czł
onkostwa przez
pracowników w spół
dzielni, którzy jeszcze tego nie dokonali.

IV.

POWIĄZANIA Z PAŃSTWEM ORAZ
MIĘDZYRZĄDOWYMI INSTYTUCJAMI

REGIONALNYMI

I

1. Rzą
dy powinny sobie uś
wiadomićznaczenie promocji i rozwoju spół
dzielni pracy,
jako bardzo skutecznych podmiotów tworzą
cych miejsca pracy oraz wł
ą
czają
cych na
rynek pracy grupy społ
eczne bezrobotnych. Z tego powodu, rządy nie powinny
dyskryminowaćspół
dzielni pracy i powinny wł
ą
czyćpromocjęi rozwój tej formy
przedsię
biorczoś
ci w swoje polityki i programy w celu rozwią
zania gł
ównych
problemów, jakim ś
wiat stawia czoł
a, będą
cych konsekwencjąglobalizacji, takich jak
bezrobocie i nierównoś
ci społ
eczne.
2. Aby uczynićze spół
dzielczej wł
asnoś
ci pracowniczej prawdziwąopcję
, państwo
powinno stworzyćkrajowe i regionalne schematy regulacyjne, które uznawał
yby
specyfikęprawnątego typu spół
dzielni, pozwalają
c im na generowanie dóbr i usł
ug w
optymalnych warunkach, oraz na rozwijanie ich przedsię
biorczej kreatywnoś
ci i
potencjał
u w wypeł
nianiu potrzeb czł
onków – pracowników, ale i cał
ych
społ
ecznoś
ci.
3. W szczególnoś
ci państwo powinno:
 Uznaćw krajowym prawodawstwie, iżspół
dzielcza wł
asnoś
ćpracownicza, cechuje
sięspecyficznymi relacjami przemysł
owymi i pracy, które zasadniczo róż
niąjąod
pracy etatowej lub samozatrudnienia, i przyją
ć
, iżspół
dzielnie pracy wymagają
odpowiednich norm i regulacji.
 Zapewnić stosowanie przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników,
niebę
dących czł
onkami spół
dzielni, z którymi nawią
zywany jest tradycyjny stosunek
pracy.
 Zastosowaćdo spół
dzielni pracy koncepcjęMOP przyzwoitej pracy oraz jasne,
precyzyjne i spójne regulacje dotyczą
ce ochrony w zakresie opieki zdrowotnej,
emerytalnej, zasił
ków dla bezrobotnych, bezpieczeństwa i higieny w pracy, biorąc pod
uwagęich specyficzny stosunek pracy.
 Zdefiniować specyficzne zapisy prawne regulujące zasady podatkowe oraz
organizacjęzarzą
dzania w spół
dzielniach pracy, które umożliwiąpromowanie i
rozwój tego typu przedsiębiorstw.
W celu zapewnienia odpowiedniego traktowania ze strony państwa spół
dzielnie powinny
byćrejestrowane i poddawane kontroli.
4. Rzą
dy powinny zapewnić spół
dzielniom dostęp do odpowiednich instrumentów
finansowych na projekty gospodarcze podejmowane przez spół
dzielnie pracy poprzez
tworzenie odpowiednich funduszy publicznych, funduszy porę
czeniowych lub umów

potrzeby społ
eczeństwa, wł
ączając w to grupy marginalizowane w celu osiągnię
cia ich społ
ecznego wł
ączenia”
(Rek. MOP 193/2002, art. 3).

na dostę
p do ź
ródełfinansowych oraz promowania porozumieńgospodarczych w
ramach ruchu spół
dzielczego.
5. Państwo oraz regionalne i mię
dzyrządowe organizacje powinny promowaćprojekty
oparte na wymianie przykł
adów najlepszych praktyk i informacji oraz rozwój struktur
wsparcia przedsiębiorczoś
ci oraz wsparcia instytucjonalnego dla spół
dzielni pracy, w
ramach współ
pracy mię
dzynarodowej i regionalnej, na rzecz tworzenia nowych miejsc
pracy, stabilnych inicjatyw w zakresie przedsię
biorczoś
ci, równoś
ci pł
ci, oraz walki
przeciwko biedzie i marginalizacji.
6. Spół
dzielcza wł
asnoś
ćpracownicza powinna byćpromowana jako opcja i model
przedsię
biorczoś
ci zarówno w procesach zachodzą
cych w sektorze przedsię
biorstw,
takich jak zmiany, restrukturyzacja, prywatyzacja, tworzenie nowych podmiotów,
przekształ
canie się przedsię
biorstw w kryzysie, przejmowanie majątku bez
spadkobierców,
jak również w koncesjonowaniu usł
ug publicznych oraz w
zamówieniach publicznych, w których państwo powinno zdefiniowaćodpowiednie
klauzule, które stymulował
yby rozwój lokalny poprzez spół
dzielnie pracy.
7. W kontekś
cie powią
zańz państwem, istotne jest podkreś
lenie wytycznych zawartych
w Rekomendacji MOP 193 dotyczą
cych potrzeby dą
ż
enia w kierunku konsolidacji
wyróż
niającego sięobszaru gospodarki, na który skł
adająsięspół
dzielnie.3 Jest to
obszar, w którym zysk nie jest najważniejsząmotywacjąi który charakteryzuje się
solidarnoś
cią, uczestnictwem i demokracjągospodarczą
.
V.

POWIĄZANIA Z ORGANIZACJAMI PRACODAWCÓW

Organizacje pracodawców mogąpromowaćrozwój spół
dzielczej wł
asnoś
ci pracowniczej
jako formy przedsię
biorczoś
ci, której podstawowym celem jest tworzenie stabilnych miejsc
pracy z przedsię
biorcząwartoś
ciądodanąoraz jako odpowiednia strategia wyjś
cia dla
przedsię
biorstw wychodzą
cych z kryzysu lub będą
cych w procesie likwidacji, przy
uszanowaniu ich autonomii, pozwalają
c na ich swobodny rozwój gospodarczy oraz nie
wykorzystują
c tego modelu do naruszania praw pracowniczych.
VI.

POWIĄZANIA Z ORGANIZACJAMI PRACOWNIKÓW

Ruch spół
dzielczy powinien utrzymywaćstał
y dialog ze związkami zawodowymi, jako
reprezentantami pracowników, w celu upewnienia się
, iżrozumiejąoni naturęi istotę
spół
dzielczej wł
asnoś
ci pracowniczej4 jako wyróż
niają
cego sięmodelu relacji pracowniczych
i wł
asnoś
ci, przezwycię
ż
ają
cy typowe konflikty pracy etatowej, oraz, ż
e wspieraćbędątą
formęw uznaniu dla jej znaczenia i tego, co oferuje społ
eczeństwu.

3

„Zrównoważ
one społ
eczeństwo wymaga istnienia silnych sektorów publicznego i prywatnego, jak również
silnego sektora spół
dzielczego, sektora wzajemnoś
ciowego, społ
ecznego i pozarządowego. (Rek. MOP 193,
art.6). Powinny zostaćprzyję
te ś
rodki w celu promocji spół
dzielni we wszystkich krajach, niezależ
nie od poziomu
ich rozwoju, w celu pomocy im oraz czł
onkom, aby (…) ustanowići rozwijaćdynamiczny i rozwijający sięsektor
gospodarki, do którego zaliczająsięspół
dzielnie, które odpowiadająna potrzeby społ
eczne i ekonomiczne
społ
eczeństwa” (Rek. MOP 193, art. 4.).
4
W tym zakresie Rekomendacja MOP 193/2002 stwierdza, iż „Organizacje pracownicze powinny być
zachę
cane do (…) promowania wykorzystywania praw wynikających z bycia czł
onkiem – pracownikiem
spół
dzielni” (art. 16 g).

Niniejsza deklaracja jest zgodna z Rekomendacją MOP 193 przyję
tą przez rządy,
5
organizacje pracodawców i pracowników na cał
ym ś
wiecie . Dlatego teżmamy nadzieję
, iż
będzie ona traktowana bardzo poważ
nie, w celu wykorzystania jej do zwalczania najbardziej
poważ
nych problemów ś
wiata w postaci np. bezrobocia, które dotykająludzkoś
ćoraz
promowania praw czł
owieka i pokoju na ś
wiecie.

5

Rekomendacja stwierdza, iż„Promocja spół
dzielni (…) powinna byćrozważ
ana jako jeden z filarów
krajowego i międzynarodowego rozwoju ekonomiczno – społ
ecznego” (art. 7 (1)).

