
 

 

Ku Europie ukierunkowanej na ludzi… ze spółdzielniami 

1 na 5 osób w UE jest członkiem jakiejś spółdzielni – inkluzywnego przedsiębiorstwa, w którym 

każdy ma swój głos 

 

Spółdzielnie – inny sposób robienia biznesu 

Spółdzielnie są przedsiębiorstwami, które są własnością swoich członków – ludzi jak każdy z nas – którzy 

mają równy głos w decyzjach jak spółdzielnia jest prowadzona i dzielą pomiędzy siebie zysk jaki 

przedsiębiorstwo przynosi.  

Spółdzielnie są aktywne we wszystkich sektorach i występują we wszystkich możliwych kształtach i 

rozmiarach – od piekarni i elektrowni wiatrowych do banków i klubów piłkarskich. Są przedsiębiorstwami 

etycznymi, które pracują z korzyścią dla swoich społeczności  teraz i w przyszłości. 

Spółdzielnie umieszczają  na pierwszym miejscu ludzi przed zyskiem. 

 

Europa ukierunkowana na ludzi razem z Cooperatives Europe 

Czy to na polu pojawiających się nowych sektorów gospodarki, czy integracji młodzieży na rynkach pracy, 

czy transformacji energetycznej, spółdzielnie, jako kluczowi aktorzy ekonomii społecznej, oferują 

rozwiązania wielu wyzwaniom stojących przed Europą, realizując potrzeby ludzi. 

Cooperatives Europe wspiera spółdzielczy sposób robienia biznesu przez: 

 lobbowanie na rzecz równych szans dla spółdzielni w stosunku do innych form przedsiębiorstw; 

 zwiększanie wiedzy o spółdzielczej formie biznesu w Europie i poza nią; oraz 

 ułatwianie rozwoju przedsiębiorstw spółdzielczych. 

 

Cooperatives Europe skupia 84 organizacje członkowskie. Reprezentujemy 176 tysięcy 

przedsiębiorstw spółdzielczych ze wszystkich sektorów gospodarki, 141 miliony członków i 4,7 

miliona zatrudnionych. 

 

 



Stojąc na czele zmiany w Europie i poza nią 

Spółdzielnie są liderami zmiany, oferując uczciwą i zrównoważoną wizję świata, w którym w harmonii 

współistnieją wzrost gospodarczy i zmiana społeczna. 

Dlatego właśnie spółdzielnie zostały uznane za kluczowego partnera w osiągnięciu Celów Zrównoważonego 

Rozwoju (SDG). Ich jedyna w swoim rodzaju rola w przekształcaniu życia poprzez demokrację, edukację i 

samopomoc sprawia, że ludzie i społeczności przejmują odpowiedzialność za swoje utrzymanie.  

Nasi członkowie, którym przyświecają wartości i zasady spółdzielcze, aktywnie pracują na całym świecie nad 

aktywizacją ludzi poprzez przedsiębiorczość. 

 

Spółdzielnie istnieją po to, by zaspokoić potrzeby człowieka, a nie ludzką 

zachłanność. 

Jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, spółdzielnie muszą prowadzić swoje operacje z sukcesem, ale nie za 

wszelką ceną. 

Cooperatives Europe promuje model przedsiębiorstwa, które umieszcza ludzi w samym sercu swoich 

działań. 

 

Odkryjcie Cooperatives Europe i naszą pracę: 

www.coopseurope.coop  

Cooperatives Europe 

4, Rue du Trône 

1000, Brussels 

Belgium 

+32 (0) 2 213 00 80 

 

 

 

 

http://www.coopseurope.coop/

