6) spółdzielnia preferuje i propaguje polubowne rozpatrywanie
pojawiających się sporów.
IV. Spółdzielnie wobec klientów i środowiska lokalnego
Spółdzielnie to przede wszystkim instytucje lokalne połączone
szczególnego rodzaju więzami społecznymi ze środowiskiem,
w którym funkcjonują. Wszystko co robią nie jest działalnością
anonimową. Środowisko lokalne dobrze wie co oferuje spółdzielnia i kto w niej pracuje. Nakłada to na spółdzielnie obowiązek
wyjątkowej troski o własny wizerunek ale także o budowanie
właściwych relacji z najbliższym środowiskiem. Wyraźnie taki
sposób postępowania spółdzielni podkreśla VII Zasada Spółdzielcza – Troski o społeczność lokalną.
Współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi
1) stosunki spółdzielni z instytucjami i organizacjami lokalnymi
powinny cechować się profesjonalizmem i poprzez konstruktywną
współpracę przyczyniać się do budowania pozytywnego wizerunku
spółdzielni jako podmiotu gospodarczego stosującego najwyższe
standardy europejskie
2) spółdzielnie powinny być aktywnym uczestnikiem dialogu
społecznego a kiedy go brakuje inicjować jego podjęcie
3) spółdzielnie powinny preferować otwartą i szczerą politykę
informacyjną.
Relacje z władzami samorządowymi
1) spółdzielnie powinny kierować się przekonaniem, że samorząd
lokalny jest ważnym partnerem spółdzielni w realizacji zadań
społeczno-gospodarczych
2) spółdzielnie powinny dążyć do budowania trwałych związków z samorządem lokalnym np. poprzez tworzenie partnerstwa
samorządowo-spółdzielczego
3) spółdzielnie powinny pamiętać, ze stanowią część składową
lokalnych społeczności i z tej racji powinny być aktywne w kształtowaniu i realizacji programów rozwoju lokalnego
4) spółdzielnie zabiegać powinny o wybór działaczy spółdzielczych do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich.
Relacje z odbiorcami towarów i usług
1) w kształtowaniu relacji z odbiorcami towarów i usług spółdzielczych spółdzielnie powinny kierować się zasadą, że spółdzielnia służy konsumentom
2) w stosunkach z partnerami zewnętrznymi spółdzielnie powinny uwzględniać swoje wartości etyczne tj. uczciwość, otwartość i
odpowiedzialność społeczną
3) stosunki i relacje z partnerami zewnętrznymi powinny być
kształtowane na zasadzie poszanowania autonomii i niezależności.
Działalność promocyjna (marketing społeczny)
1) strategia marketingowa spółdzielni powinna być ściśle powiązana z jej misją
2) każda spółdzielnia powinna znaleźć i zaprezentować swoje
wartości (przewagi w stosunku do innych ﬁrm)
3) spółdzielnie powinny akcentować swoją odmienność od podmiotów komercyjnych
4) spółdzielnie powinny wspierać akcje społeczne
5) powinnością spółdzielni jest wcielanie w życie zasad i idei
spółdzielczych
6) spółdzielnie budować powinny pozycję marki spółdzielczej
oraz spółdzielczego znaku jakości.
V. Współpraca międzyspółdzielcza
l. Postanowienia ogólne
Realizacja VI zasady spółdzielczej Współpracy miedzy spółdzielniami, nabiera szczególnego znaczenia w dobie otwartych gospodarek i globalizacji procesów gospodarczych. Duże rozproszenie
spółdzielni i ich lokalny charakter powoduje, że znaczna część z
nich napotyka na coraz większe problemy w sprostaniu rosnącej
konkurencji. Spółdzielnie powinny więc umacniać swoją pozycję i
cały ruch spółdzielczy poprzez współpracę na szczeblu lokalnym,
krajowym i międzynarodowym.

2. Współpraca między spółdzielniami
1) spółdzielnie powinny stawiać interes własny na równi z interesem całego ruchu spółdzielczego w Polsce
2) spółdzielnie dążyć powinny do wzmacniania swojej siły ekonomicznej poprzez różne formy współpracy i integracji
3) spółdzielnie powinny aktywnie uczestniczyć w projektach dotyczących współpracy i integracji realizowanych przez spółdzielcze
organizacje ponadpodstawowe
4) spółdzielnie powinny organizować i brać udział we wspólnych
akcjach reklamowych i promocyjnych
5) rywalizacja między spółdzielniami winna opierać się na zasadzie uczciwej konkurencji i sprawiedliwości.
3. Spółdzielnie wobec struktur spółdzielczych
1) ani związki rewizyjne ani Krajowa Rada Spółdzielcza nie mają
uprawnień władczych wobec spółdzielni, są jednak zarządzane
demokratycznie przez wybranych przez spółdzielnie przedstawicieli i spółdzielnie powinny z należytą uwagą odnosić się do ich
ustaleń i zaleceń
2) spółdzielnie powinny wspierać swoje organizacje, które działają na ich rzecz
3) spółdzielnie powinny przeciwdziałać praktykom partykularnych interesów w działalności swoich organizacji
4) spółdzielnie powinny stawiać przed swoimi organizacjami w
sposób jasny i otwarty swoje potrzeby i oczekiwania
5) wszystkie struktury spółdzielcze powinny pamiętać, że pełnią
wobec spółdzielni służebną rolę
6) spółdzielnie powinny aktywnie uczestniczyć we wspólnotowym działaniu, korzystać z dorobku merytorycznego swoich
organizacji i utrzymywać z nimi więzi spółdzielcze.
VI. Zasady dobrego zarządzania spółdzielnią
l. Postanowienia ogólne
Spółdzielnia jest zrzeszeniem ludzi, a nie kapitału. W spółdzielni
jest uznawana zasada rządów demokratycznych, a związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Prawa mniejszości powinny
być jednak szanowane.
Współpraca miedzy samorządem a Zarządem spółdzielni i jej
administracją powinna być oparta na zasadach partnerstwa, wzajemnego zrozumienia, życzliwości i szacunku. Owo partnerstwo,
przy zachowaniu statutowych uprawnień i obowiązków partnerów
stanowi jeden z ważnych warunków realizacji społeczno-gospodarczych zadań spółdzielni.
Organy samorządowe oraz Zarząd powinny przejawiać troskę o
kształtowanie w środowisku pracowników takiego klimatu stosunków międzyludzkich, który dawał będzie satysfakcję z wykonywanej pracy i sprzyjał kreowaniu aktywnych postaw i zachowań.
Praca w Zarządzie spółdzielni oraz działalność w organach samorządowych wymaga wysokich kompetencji i odpowiedzialności
w sprawach stanowiących przedmiot działalności spółdzielni.
Wymaga również znajomości różnych aspektów problematyki
społecznej jak chociażby kształtowania stosunków międzyludzkich.
W szczególności zarówno Zarząd jak i członkowie organów samorządowych powinni znać postanowienia uregulowań ustawowych,
statutu własnej spółdzielni oraz znać i rozumieć główne założenia
ruchu spółdzielczego sformułowane w Deklaracji Spółdzielczej
Tożsamości.
Obowiązkiem członków organów statutowych jest zdobywanie
niezbędnej wiedzy w drodze permanentnego samokształcenia oraz
na kursach organizowanych przez samą spółdzielnię, organizacje
spółdzielcze bądź inne organizacje.
2. Dobre praktyki funkcjonowania organów statutowych
Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli)
• walne zgromadzenie (zebranie przedstawicieli) należy zwoływać
z bezwzględnym przestrzeganiem zasad określonych w statucie
spółdzielni. Przy wyborze miejsca i czasu należy w miarę możliwości uwzględnić interesy osób uprawnionych do uczestnictwa
w obradach
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