Medzinárodná organizácia priemyselných , remeselných a službových družstiev (CICOPA)
Špecializovaná organizácia Medzinárodného družstevného zväzu

SVETOVÁ DEKLARÁCIA
O VÝROBNÝCH DRUŽSTVÁCH
schválená Valným zhromaž
dením MDZ v Cartagene, Kolumbia, dňa 23.septembra 2005
Táto deklarácia má byťprispôsobená rôznym jazykom sveta, berúc do úvahy rozličné kultúry, lingvistické
tradície a družstevné výrazy, ktoré sa použ
ívajú na základe originálnych verzií v anglickom a španielskom
jazyku.
VŠEOBECNÉ ÚVAHY
1.

Ľudstvo sa usiluje o kvalitatívne zlepš
enie foriem organizácie práce a o dosiahnutie lepš
ích,
spravodlivejších a dôstojnejších pracovnoprávnych vzť
ahov permanentným spôsobom, teoreticky aj
prakticky.

2.

V súčasnom období ľ
udia vykonávajú svoje povolanie podľ
a troch základných spôsobov:
Nezávisle ako samostatne zárobkovo činné osoby, čo je ďalej určené vlastnými schopnosť
ami ľ
udí
a samoreguláciou osôb, alebo ako
mzdoví zamestnanci pod
stálym podriadením
zamestnávateľ
om, ktorí poskytujú kompenzáciu vymedzenú individuálnym, alebo kolektívnym
vyjednávaním alebo treť
ou formou , nazývanou majetková účasťzamestnancov, v ktorej sa práca
a riadenie vykonávajú spoločne bez typických obmedzovaní práce jednotlivca, alebo pravidiel
bežného pracovného pomeru založeného na mzde.

3.

Medzi formami majetkovej spoluúčasti zamestnancov dosiahla v súčasnosti najvyšší stupeň
vývoja a dôležitosti forma organizovaná cez výrobné družstvá, pretož
e je štruktúrovaná na
základe všeobecne platných princípov, hodnôt a operatívnych metód družstiev, zakotvených v
Prehlásení o druž
stevnej identite ( Manchester 1995),
prijatých v rámci Medzinárodného
druž
stevného zväzu a začlenených do Odporúčania MOP č.193/2002 o Podpore družstiev.

4.

Výrobné družstvá prijali záväzok, že sa budú riadiť vyššieuvedeným Prehlásením o družstevnej
identite. Stalo sa preto nevyhnutné zosúladiťna svetovej úrovni niektoré základné charakteristiky
a interné pravidlá fungovania, ktoré sú výlučné a charakteristické pre tento typ družstiev, ktorý má
špecifické ciele a zámery, odlišné od družstiev, patriacich do iných kategórií. Táto definícia
zlepší súdržnosť a univerzálnu identitu majetkového vlastníctva zamestnancov v druž
stvách,
bude stimulovaťjeho rozvoj a vytvárať uznanie jeho sociálnej a ekonomickej funkcie na svetovej
úrovni pri vytváraní dôstojných a udržateľ
ných pracovných miest , pričom predchádza rôznym
odkloneniam, či zneužitiam.

5.

Svetová deklarácia je potrebná aj preto, aby sa pozornosťzameriavala na dôležitosť majetkovej
spoluúčasti zamestnancov druž
stiev, na podporovanie výrobných druž
stiev a na ich vzť
ah k
druž
stvám iných typov, ako aj na vzť
ah k Štátu, medzinárodným organizáciám, podnikateľ
skej
sfére a k odborom. Je nevyhnutné garantovať plné uznanie, rozvoj a presadzovanie výrobných
druž
stiev ako aj plné uznanie ich úlohy ako aktérov pri rie šení problémov nezamestnanosti a
vylúčenia ľ
udí zo spoločnosti a ako zástancu najpokrokovejších, spravodlivých a dôstojných
spôsobov pracovno-právnych vzť
ahov, vytvárania a distribúcie blahobytu a demokratizácie
zamestnaneckého majetkového spoluvlastníctva a ekonomiky.

6.

Hoci CICOPA združuje aj družstvá
nezávislých remeselníkov a iných foriem druž
stevného
riadenia, ktoré vychádzajú z centrálnych koncepcií práce a výroby, táto deklarácia sa špecificky
zameriava na výrobné dru ž
stvá. Toto však nevylučuje,
aby sa v rámci svojich možností
používala a aplikovala na družstvá užívateľ
ov, ktoré takisto udeľ
ujú štatút člena a majetkovú

spoluúčasťsvojim zamestnancom odlišujúcich sa od iných členov takým spôsobom, aby ich
záujmy boli adekvátne reprezentované ako aj na vš
etk y ostatné formy riadenia, ktoré udeľ
ujú
osobitné uznanie ľ
udskej práci a tým, ktorí ju vykonávajú, ako sú zamestnanecké podniky s
ručením obmedzeným ( sociedades anonimas laborales – SALs) , ktoré aplikujú výhody
druž
stevnej podstaty
na svojich zamestnancov a vo všeobecnosti všetky tieto podniky
komunitného charakteru, ktoré poskytujú svojim členom osobitné pracovno- právne vzť
ahy popri
tom, že im poskytujú sociálne služ
by.
Na základe vyššieuvedených úvah
Deklaráciu o výrobných družstvách.

CICOPA

jednomyseľ
ne schvaľ
uje

nasledujúcu Svetovú

I. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA
Na základe definície, hodnôt a princípov zakotvených v Prehlásení o družstevnej identite ( Manchester
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1995) a začlenených do Odporúčania MOP č
. 193 / 2002 , výrobné družstvá obsahujú nasledujúce
základné charakteristiky:
1. Majú za cieľ vytváraťa zachovávaťudr ž
ateľ
né pracovné miesta a vytváraťblahobyt, aby sa zlep š
ila
kvalita života členov- zamestnancov, povýšila ľ
udská práca , umožnil demokratický samostatný
manažment zamestnancov a podporoval komunitný a miestny rozvoj.
2. Voľ
né a otvorené členstvo ich č
lenov, aby sa prispelo ich osobnou prácou a ekonomickými zdrojmi, je
podmienené existenciou pracovných miest.
3. Všeobecne platí, ž
e prácu majú vykonávaťčlenovia. To znamená, že väčšina zamestnancov v danom
výrobnom družstve sú členovia a platí to aj naopak.
4. Postavenie člena –zamestnanca v družstve sa má pokladaťza osobitný pracovnoprávny vzť
ah, odlišný
od klasického pracovného pomeru a od samostatnej zárobkovej činnosti.
5. Ich interná úprava je oficiálne definovaná systémom, ktorý je demokraticky odsúhlasený a prijatý
členmi – zamestnancami.
6. Sú samostatné a nezávislé od Štátu a tretích strán vo svojich pracovno – právnych vzť
ahoch a riadení
a v používaní a riadení výrobných prostriedkov.
II.

PRAVIDLÁ INTERNÉHO FUNGOVANIA

Vo svojej internej prevádzkovej činnosti musia výrobné družstvá zohľ
adniťnasledujúce pravidlá:
1. spravodlivo odmeňovaťsvojich č
lenov za vykonanú prácu, berúc do úvahy funkciu, zodpovednosť
,
komplexnosť
, špecializáciu požadovanú zo strany svojich pozícií , ich produktivitu a ekonomickú
kapacitu podniku a snažia sa redukovaťrozdiel medzi najvyšším a najnižš
ím odmeňovaním
2. prispievaťdo zvýšenia kapitálu a primeraného rastu nedeliteľ
ných rezerv a fondov ;
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Družstvo je “ autonómne združ
enie osôb, združ
ených dobrovoľ
ne za účelom splnenia svojich spoloč
ných
ekonomických, sociálnych a kultúrnych potrieb a oč
akávania prostredníctvom
spoloč
ne vlastneného a
demokraticky kontrolovaného podniku. Druž
stevné princípy sú: dobrovoľ
né a otvorené č
lenstvo, demokratická
kontrola č
lenov; majetková úč
asťč
lenov, samostnatnoť
, nezávislosť
, výchova , vzdelávanie a infomácie, spolupráca
medzi druž
stvami a záujem o komunitu (ILO Odp.193, č
lánok 3 (b)). Družstevné hodnoty sú : svojpomoc,
samostatná zodpovednosť
, demokracia, rovnoprávnosť
, rovnosť a spolupatričnosťako aj etické hodnoy č
estnosti,
otvorenosti, sociálnej zodpovenosti a starostlivosti o iných (ILO Odpor. 193, č
lánok 3 (a).

3. zabezpečovať na pracoviskách fyzické a technické prostriedky
primeraného fungovania a dobrého organizačného prostredia;

zamerané

na dosahovanie

4. ochraňovať č
lenov – zamestnancov
primeranými
systémami sociálnych služieb,
sociálneho
zabezpečenia a ochranou zdravia pri práci a dodržiavať platné predpisy v oblasti zamestnávania
tehotných žien a mladistvých a v starostlivosti o deti.
5. uplatňovať demokraciu v rozhodovacích
procesu

inštanciách organizácie a na všetkých stupňoch riadiaceho

6. zabezpečovať permanentné vzdelávanie a výchovu
pre budovanie kapacít
u členov a ich
informovanosť
, aby sa garantovali odborné znalosti a rozvoj
modelu výrobného družstva
a stimulovala inovácia a dobrý manažment
7. Prispievať k zlepšeniu životných podmienok rodín a udržateľ
ného rozvoja komunít
8. Bojovať proti tomu, aby sa stali nástrojmi, ktoré budú prispieva ť k väčšej flexibilite a neistote
pracovných miest a bojovaťproti tomu, aby pôsobili ako bežní sprostredkovatelia práce.
III. VZŤAHY V RÁMCI DRUŽSTEVNÉHO HNUTIA
Vo všeobecnosti dôrazne apelujeme na družstevníctvo, aby:
1. pokladalo podporovanie výrobného dužstevníctva za jednu z hlavných priorít svetového družstevníctva
a aby efektívne prispievalo k vytváraniu nových podnikov tohto typu.

2. budovalo strategické spojenectvá , ktoré
urýchlia
rozvoj výrobných družstiev a umožnia ich
podnikateľ
ské plány, vrátane prístupu k primeranému financovaniu a podporovaniu slu ž
ieb, ktoré
ponúkajú a výrobkov, ktoré vyrábajú
3. zaviedlo mechanizmy tvorby kapitálu vo výrobných družstvách, vrátane poskytovania rizikového
kapitálu z družstiev iných typov do výrobných druž
stiev, s ekonomickou kompenzáciou pokrývajúcou
náklady
rizika a primeranou účasť
ou na riadení , bez toho, aby sa ohrozovala ich autonómia
a nezávislosť
.
4.

presadzovalo reprezentatívne organizácie výrobných družstiev na miestnej, národnej, regionálnej
a medzinárodnej
úrovni
a spoluprácu medzi nimi a podporovalo vytváranie
druhostupňových
subjektov, podnikateľ
ských skupín a konzorcií a spoločných sociálno-ekonomických dohôd medzi
družstvami s cieľ
om poskytnúť efektívne podnikateľ
ské služ
by, upevňovalo družstevné hnutie
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a usilovalo sa o model spoločnosti, charakteristický sociálnym začlenením a solidaritou.

5.

Podporova lo iniciatívy, ktoré zabezpečia, že Štát vo svojich
rôznych rezortoch vytvorí a vylepší
nástroje pre rozvoj tohto typu družstiev vrátane relevantnej a primeranej legislatívy. Do tejto oblasti
patrí aj podporovanie petícií členom parlamentu s cieľ
om presadiťtakúto legislatívu.

6. Podporovalo v rámci možností
zamestnanci družstva.

zaradenie

zamestnancov družstva do kategórie

IV. VZŤAHY SO ŠTÁTOM
A S REGIONÁLNYMI
A MEDZIVLÁDNYMI
USMERŇOVANIE A VÝVOJ VÝROBNÉHO DRUŽSTEVNÍCTVA

členovia–

INŠTITÚCIAMI

1. Vlády by mali chápaťvýznam podporovania a rozvoja výrobných družstiev ako efektívnych činiteľ
ov
tvorby pracovných miest a zaraďovania
sociálnych skupín nezamestnaných do pracovného života.
Z tohto dôvodu by vlády nemali diskriminovaťvýrobné družstvá a do svojich stratégií a programov by
mali zaradiť podporovanie a rozvoj tohto typu podnikov, aby bojovali proti niektorým závažným

problémom, ktorými svet trpí , ako sú nezamestnanosťa nerovnosť
. Tieto problémy sa nahromadili
ako dôsledok globalizácie a rozvoja, ktoré vylučujú ľ
udí zo spoločnosti.
2. Aby sa majetková spoluúčasť zamestnancov v družstvách stalo skutočnou možnosť
ou voľ
by, Štáty
by mali ustanoviť taký národný a regionálny právny rámec, ktorý uzná špecifickú právnu podstatu
tohto typu družstiev, umožní im výrobu tovaru, alebo služieb za optimálnych podmienok a umožní im
rozvinúť celú
ich podnikateľ
skú tvorivosť a možnosti v záujme členov – zamestnancov
a komunity ako celku.
3. Štáty by osobitne mali:
 Vo svojich zákonoch uznať
, ž
e majetková spoluúč
asťzamestnanca v dru ž
stve je podmienen á
pracovno – právnymi a priemyselnými vzť
ahmi, ktoré sú odlišné od bežného pracovného pomeru
a samostatnej zárobkovej činnosti , či od nezávislej činnosti a akceptovať
, že výrobné družstvá
použ
ívajú primerané normy a nariadenia.
 Zabezpečiť uplatňovanie všeobecnej pracovnoprávnej legislatívy na zamestnancov - nečlenov
výrobných družstiev, s ktorými je uzatvorený bežný pracovný pomer.
 Používaťvo výrobných družstvách koncept MOP ( Medzinárodná organizácia práce) o Dôstojnej
práci a jasné, presné a súvislé ustanovenia, ktoré upravujú sociálne zabezpečenie v oblasti
zdravia, dôchodkov, poistenia v nezamestnanosti, ochrane a bezpečnosti pri práci a berú do
úvahy ich osobitné pracovno – právne vzť
ahy.
 Definovať osobitné právne ustanovenia, upravujúce daňový režim a samostatne riadenú
organizáciu výrobných družstiev, ktoré umožňujú a presadzujú ich rozvoj.
Aby družstvá dostávali primeranú starostlivosť od Štátu, mali by byť registrované a mal by sa v nich
vykonávaťaudit.
4. Vlády by mali zabezpečiťprístup k primeraným finančným podmienkam pre podnikateľ
ské projekty,
spustené výrobnými družstvami, vytváraním osobitných verejných fondov, alebo úverových garancií,
alebo prísľ
ubov pre prístup k finančným zdrojom a presadzovať ekonomické väzby s družstevným
hnutím.
5. Štáty a regionálne a medzivládne organizácie by mali presadzovaťprojekty založené na výmene
úspešných skúseností , založených na informáciách a rozvoji štruktúr podnikateľ
skej a inštitučnej podpory
pre výrobné druž
stvá v rámci medzinárodnej a regionálnej kooperácie, pre tvorbu pracovných miest,
udrž
ateľ
né podnikateľ
ské iniciatívy, rovnosťpohlaví a boja za odstránenie chudoby a marginalizácii.
6. Majetková spoluúčasť zamestnancov družstiev by sa mala presadzovaťako možnosťvoľ
by a model
podnikania aj v procese zmeny podnikania a reštrukturalizácie, zakladania nových podnikov, privatizácií,
konverzie podnikov v kríze a prevodu podnikov bez dedičov na zamestnancov, ako aj v poskytovaní
verejných služieb a vo verejnom obstarávaní, kde by Štát mal definovať podmienky, ktoré stimulujú
miestny rozvoj prostredníctvom výrobných družstiev.
7. V kontexte vzť
ahov so Štátom je dôležité vyzdvihnúťusmerňujúce Odporúčanie MOP č. 193
týkajúce sa potreby snaž
iťsa o konsolidáciu charakteristickej oblasti ekonomiky, do ktorej patria
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druž
stvá. Je to oblasť
, v ktorej zisk nie je prvoradou motiváciou a sú pre ňu typické solidarita, participácia
a ekonomická demokracia.
V. VZŤAHY S ORGANIZÁCIAMI ZAMESTNÁVATEĽOV
Organizácie zamestnávateľ
ov môžu presadzovať rozvíjanie družstevného majetkového vlastníctva ako
formy podnikania, ktorej prvoradým cieľ
om je vytváranie udržateľ
ných a dôstojných pracovných miest
s podnikateľ
skou pridanou hodnotou a ako primeranú východiskovú stratégiu pre obnovu podnikov v kríze,
alebo v procese likvidácie, pričom sa reš
pektuje ich autonómia, umožňuje sa ich slobodný podnikateľ
ský
rozvoj a nezneužíva sa tento asociatívny model
zamestnania na porušovanie pracovných práv
zamestnancov.
VI. VZŤAHY S ODBORMI
Družstevné hnutie by malo udržiavať pravidelný dialóg s odborovými zväzmi, ako zástupcami
zamestnancov, s cieľ
om zaručiť
, že odbory pochopia podstatu a zmysel majetkového vlastníctva
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zamestnancov
v družstvách ako odlišnej modality
pracovnoprávnych vzť
ahov
a vlastníctva
,
prekonávajúcej typické konflikty mzdovej práce a aby podporovali družstevníctvo z hľ
adiska jeho
významu a šancí, ktoré poskytuje ľ
udskej spoločnosti.

Táto deklarácia je v súlade s Odporúč
aním MOP č
.193, schváleným vládami,
zamestnávateľskými organizáciami a odborovými zväzmi na celom svete. Z tohto dôvodu
dúfame, ž
e organizácie zamestnancov ( odbory) ho budú seriózne chápať s cieľom prispieť
k rieš
eniu závaž
ného svetového problému, ktorým je nezamestnanosť, č
o má negatívny dopad
na ľudstvo a ohrozuje celosvetový mier a ľudské práva.
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„ Rovnováha spoločenských potrieb vyž
aduje existenciu silného š
tátneho a súkromného
sektoru, ako aj silný sektor druž
stiev, vzájomných, sociálnych a mimovládnych organizácií. (
MOP, Odp. 193, č
l. 6). Opatrenia by sa mali prijaťna podporu potenciálu druž
stiev vo vš
etkých
krajinách, bez ohľ
adu na úroveňich rozvojam, s cieľ
om pomôcťdruž
stvám a ich č
lenom (...) založ
iť
a rozš
íriťtoto ž
ivotaschopné a dynamicky odliš
né odvetvie hospodárstva zahŕ
ň
ajúce druž
stvá,
ktoré zodpovedá sociálnym a hospodárskym potrebám spoloč
nosti.( MOP, Odp.č.193, č
l.4)
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V tomto ohľ
ade Odporúč
anie MOP č
. 193 / 2002 uvádza, ž
e „ Organizácie zamestnancov by mali
byťaktivizované k tomu, aby ( ...) podporovali výkon práv zamestnancov – č
lenov druž
stiev (
č
l.16g)
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Odporúč
anie uvádza, ž
e „ Podpora druž
stiev (...) by mala byťzvaž
ovaná ako jeden z pilierov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja na vnútroš
tátnej a medzinárodnej úrovni“ (č
l. 7(1) ).

