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PRÄAMBEL

PREAMBUŁA

Genossenschaften dienen der wirtschaftlichen Förderung
ihrer Mitglieder und nicht primär der Zahlung einer
Rendite. G
 leichwohl müssen sie sich marktkonform und
betriebswirtschaftlich effizient verhalten, um im Wettbewerb
bestehen und die Mitglieder langfristig fördern zu können.
Die Genossenschaft ist eine personalistisch organisierte
juristische Person mit besonderer Zielrichtung. Der gesetzliche
Auftrag der Genossenschaft besteht nach § 1 GenG darin,
den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern.
Diese Zweckorientierung ist essentielles Wesensmerkmal
der Genossenschaft. Die Genossenschaft erfüllt ihren
Förderauftrag, indem sie ihre Mitglieder in wirtschaftlich
relevanter Weise bei der Befriedigung der persönlichen
Lebensbedürfnisse und bei der Befriedigung materieller
Bedürfnisse wie z.B. Ersparnisse zu erzielen, unterstützt.

Spółdzielnie mają za zadanie wspieranie ekonomiczne
swoich członków oraz nie przede wszystkim wypłatę zysku.
Jednocześnie muszą postępować zgodnie z zasadami
rynkowymi oraz skutecznie pod względem ekonomii, aby radzić
sobie w warunkach konkurencyjnych oraz móc długoterminowo
wspierać członków. Spółdzielnia to zorganizowana personalnie
osoba prawna ze specjalnie ukierunkowanym celem. Zadanie
ustawowe spółdzielni na podstawie § 1 ustawy o spółdzielniach
polega na wspieraniu zysków lub sytuacji ekonomicznej
członków. Postępowanie zgodnie z celem jest kluczowym
aspektem funkcjonowania spółdzielni. Spółdzielnia wypełnia
swoje zadania wspierania poprzez wspomaganie członków
w sposób ekonomiczny w zakresie zaspokajania osobistych
potrzeb życiowych oraz zaspokajania potrzeb materialnych, np.
uzyskiwania oszczędności.

Der Förderauftrag ist jedoch nicht eindimensional von der
Genossenschaft ausgehend zu sehen.

Zadanie wspierania nie jest jednak traktowane przez
spółdzielnię jednowymiarowo.

Unter alternierender Förderung versteht sich die Förderung
der Mitglieder gegenüber den anderen Mitgliedern und
der Genossenschaft, welche z.B. in Form von Arbeits- und
Dienstleistungen, Bereitstellung von Know-how und
Nutzungsrechten etc., oder auch durch Bereitstellung
finanzieller Mittel zur Förderzweckerreichung erfolgen kann.

Wspieranie zmienne oznacza wspieranie członków wobec
innych członków i spółdzielni i może odbywać się np. w formie
świadczeń pracy i usług, udostępnienia wiedzy oraz praw do
korzystania itd. lub przed udostępnienie środków finansowych
do osiągnięcia celu wspierania.

§ 1 Allgemeines

§ 1 Informacje ogólne

(1) Die Art der Förderung ist grundsätzlich nicht festgelegt.

(1) Rodzaj wsparcia ogólnie nie jest ustalony.

(2) Die Förderung kann sowohl durch die Genossenschaft
selbst durchgeführt, wie auch an einen oder mehrere Dritte
ganz oder teilweise übertragen werden. Dabei verbleibt die
Verantwortlichkeit stets beim Vorstand der Genossenschaft.

(2) Wsparcie może być realizowane przez spółdzielnię
samodzielnie lub przenoszone na jeden bądź więcej
podmiotów trzecich w całości lub częściowo. Odpowiedzialność
zawsze leży po stronie zarządu spółdzielni.

(3) Die Genossenschaft entwickelt und schreibt regelmäßig fort,
welche Förderungen für die Mitglieder bestehen und informiert
in geeigneter Weise darüber im Rahmen des förderschaftlichen
Gesamtpotenzials.

(3) Spółdzielnia opracowuje i regularnie wskazuje, jakie
wsparcie jest dostępne dla członków, a także informuje o tym
we właściwy sposób w ramach łącznego potencjału wsparcia.

§ 2 Ausweis und Nutzung der
förderwirtschaftlichen Aktivitäten

§ 2 Wykazanie i korzystanie z gospodarczych działań
wspierających

(1) Die förderwirtschaftlichen Aktivitäten sind der Nachweis für
erfolgreiches genossenschaftliches Gesamthandelns.

(1) Gospodarcze działania wspierające są poświadczeniem
skutecznego ogólnego funkcjonowania spółdzielni.

(2) Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die
Genossenschaft nach innen sowie nach außen positiv
darzustellen und damit die Vorteile einer Genossenschaft
allgemein und grundsätzlich sichtbar zu machen.

(2) Wynikają z tego różnorodne możliwości pozytywnego
wizerunku spółdzielni wewnątrz i na zewnątrz, a tym samym
zapewniania korzyści dla spółdzielni ogólnie i zasadniczo.

(3) Nach innen dient dies den Mitgliedern souveräner zu
erkennen, wie effektiv ihr Anliegen in Verbindung mit dem
eingesetzten Geschäftsguthaben zur Wirkung kommt.

(3) W zakresie wewnętrznym ma to na celu bardziej niezależne
zauważanie przez członków skutecznego postępowania
w zakresie ich spraw w połączeniu z użytym udziałem
wniesionym.
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(4) Nach außen dient es Interessenten, respektive potenziellen
Neumitgliedern zur Entscheidungsfindung für eine
Mitgliedschaft in der Genossenschaft.

(4) W zakresie zewnętrznym ma to na celu pomoc w podjęciu
decyzji przez zainteresowanych, ewentualnie potencjalnych
nowych członków, o członkostwie w spółdzielni.

(5) Zum Einwerben von investierenden Mitgliedern ergeben
sich wertvolle Entscheidungsgrundlagen für deren Mitwirkung.

(5) W przypadku pozyskania członków inwestujących wynikają
wartościowe podstawy decyzyjne dla ich współdziałania.

(6) Gegenüber von Medien (Presse, Rundfunk, etc.) und
Öffentlichkeit (Internetseite, u.a.) sind ebenfalls Vorteile
erreichbar.

(6) Korzyści można uzyskać również w przypadku mediów
(prasa, radio itd.) oraz społeczeństwa (strona internetowa itp.).

(7) Ziel der Bemühungen ist, eine positive förderwirtschaftliche
Gesamtbilanz zu realisieren und diese somit auch präsentieren
zu können.

(7) Celem tych starań jest uzyskanie dodatniego bilansu
ogólnego w zakresie wsparcia ekonomicznego oraz możliwość
jego zaprezentowania.

(8) Diese erweiterte förderwirtschaftliche Perspektive kann
auch bei vorübergehenden ertragswirtschaftlichen Schwächen
helfen, die wirkliche Stärke der Genossenschaft insgesamt
positiv ausweisen und darstellen zu lassen.

(8) Rozbudowana perspektywa wsparcia ekonomicznego może
również pomóc w przypadku tymczasowych słabych zysków
ekonomicznych w pozytywnym wykazaniu i przedstawieniu siły
spółdzielni.

§ 3 Förderzweckgestaltung

§ 3 Sposób realizacji celu wsparcia

Bei der Ausgestaltung der Gesamtmaßnahmen der
Förderungen soll geprüft werden, welche Form der Förderung
die bestmöglichen realen Vorteile für die Mitglieder erbringt.
Dabei ist vor allem zu beurteilen, dass Abgaben und Steuern die
Förderung der Mitglieder schmälern können. Dies gilt z.B. für
Ausschüttungen des Geschäftsguthabens.

Podczas opracowywania wszystkich działań w zakresie
wsparcia należy sprawdzać, jak forma wsparcia da członkom
najlepsze możliwe rzeczywiste korzyści. Należy przy tym przede
wszystkim ocenić, czy opłaty i podatki mogą pomniejszyć
wsparcie członków. Dotyczy to np. wypłat za udziały wniesione.

§ 4 Verantwortlichkeiten

§ 4 Zakres odpowiedzialności

(1) Der Vorstand der Genossenschaft ist verantwortlich
für Gestaltung, Umsetzung und Rechenschaftslegung zur
gesamten Förderung in der Genossenschaft.

(1) Zarząd spółdzielni jest odpowiedzialny za opracowanie,
realizację i ustanowienie formy rozliczeń dla całego wsparcia w
spółdzielni.

(2) In der Geschäftsordnung, resp. im Geschäftsverteilungsplan
des Vorstands ist eine personelle Zuordnung vorzusehen.

(2) W ogólnym regulaminie lub w planie podziału działań
zarządu należy przewidzieć przypisanie personalne.

§ 5 Rechenschaft und Kontrolle

§ 5 Rozliczenia i kontrola

(1) Der Vorstand hat in seinen Berichten grundsätzlich über die
Entwicklung der Mitgliederförderung Erklärungen abzugeben.

(1) Zarząd w swoich raportach zasadniczo wyjaśnia rozwój
wsparcia dla członków.

(2) Der Aufsichtsrat hat sich regelmäßig über die Situation zur
Mitgliederförderung und deren Modalitäten zu informieren.

(2) Rada nadzorcza regularnie uzyskuje informacje o sytuacji
wsparcia dla członków oraz jego warunkach.

(3) In den gemeinsamen Sitzungen von Vorstand und
Aufsichtsrat ist das Thema Mitgliederförderung regelmäßig zu
beraten.

(3) Na wspólnym posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej należy
regularnie omawiać temat wsparcia dla członków.

(4) Im Rahmen der Tagesordnung jeder Generalversammlung ist
ein eigenständiger Tagesordnungspunkt Mitgliederförderung
vorzusehen.

(4) W porządku obrad każdego walnego zgromadzenia należy
przewidzieć oddzielny punkt dotyczący wsparcia dla członków.
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§ 6 Rechte der Mitglieder

§ 6 Prawa członków

(1) Jedes Mitglied kann zu jeder Zeit Anträge und Anregungen
zur Weiterentwicklung der Mitgliederförderung an den
Vorstand und/oder den Aufsichtsrat stellen.

(1) Każdy członek może w każdej chwili wnosić do zarządu i/lub
rady nadzorczej wnioski oraz uwagi dotyczące rozwoju wsparcia
dla członków.

(2) Investierende Mitglieder, welche die Hauptleistung der
Genossenschaft nicht nutzen können oder wollen, werden
dadurch gefördert, dass sie optional privilegiert sind, der
Genossenschaft Förderzweckdarlehen zu gewähren. Dieses
zusätzliche Engagement wird durch adäquate Vergütung
belohnt.

(2) Członkowie inwestujący, którzy nie mogą lub nie chcą
korzystać z głównego świadczenia spółdzielni, są wspierani w
sposób opcjonalnego uprzywilejowania zapewnienia pożyczki
na cel wspierania dla spółdzielni. To dodatkowe zaangażowanie
wiąże się z odpowiednim wynagrodzeniem.

§ 7 Pflichten der Mitglieder

§ 7 Obowiązki członków

(1) Die Mitglieder haben durch regelmäßige Aktualisierung ihrer
Kontaktdaten gegenüber der Genossenschaft dafür Sorge zu
tragen, dass ihnen die Informationen von dieser zuverlässig zur
Verfügung gestellt werden können.

(1) Członkowie przez regularną aktualizację swoich danych
kontaktowych w spółdzielni zapewniają, że będzie im ona
niezawodnie udostępniać informacje.

(2) Sie werden deshalb jede Veränderung bezüglich der
Zustellung von Förderinformationen (Briefe, E-Mails, Fax,
Telefon, etc.) der Genossenschaft zeitnah und unaufgefordert
mitteilen.

(2) Dlatego o każdej zmianie sposobu dostarczania informacji
o wsparciu (pisma, e-maile, faks, telefon itd.) należy
poinformować spółdzielnię jak najszybciej i bez wezwania.

§ 8 Förderwirtschaftliche Nachweise
und Prüfungen

§ 8 Zaświadczenia i kontrole wsparcia
ekonomicznego

(1) Im Rahmen der gesetzlichen Pflichtprüfung durch
den Prüfungsverband werden die förderwirtschaftlichen
Gesamtaktivitäten zur Prüfung präsentiert und sind somit
angezeigter Teil der Prüfungen nach § 53 GenG.

(1) W ramach obowiązkowych kontroli ustawowych przez
stowarzyszenie rewizyjne przedstawiane są do kontroli ogólne
działania z zakresu wsparcia ekonomicznego i w związku z tym
stanowią wskazaną część kontroli na podstawie § 53 ustawy o
spółdzielniach.

(2) Mit dem zuständigen Prüfungsverband sind Abstimmungen
zu treffen, in welcher Form und Art die förderwirtschaftlichen
Gesamtaktivitäten zu prüfen sind und in welcher Form eine
förderwirtschaftliche Gesamtbilanz in das Prüfungsergebnis
einfließen kann.

(2) Z właściwym stowarzyszeniem rewizyjnym należy uzgadniać,
w jakiej formie i w jaki sposób będą sprawdzane ogólne
działania z zakresu wsparcia ekonomicznego oraz w jakiej
formie ogólny bilans wsparcia ekonomicznego zostanie ujęty w
wyniku kontroli.

(3) Sonderprüfungen durch den zuständigen Prüfungsverband
zur Erlangung des temporär begrenzten Gütesiegels
„Förderwirtschaftlich geprüfte Genossenschaft“ sind regelmäßig
zu beauftragen, um diese Zertifizierung dauerhaft anzustreben
und diesen qualifizierten Status beizubehalten.

(3) Kontrole specjalne przez właściwe stowarzyszenie
rewizyjne w celu uzyskania ograniczonego czasowo znaku
jakości „Spółdzielnia sprawdzona w zakresie wsparcia
ekonomicznego” należy zlecać regularnie. Umożliwia to trwałe
starania o uzyskanie tego certyfikatu oraz zachowanie tego
kwalifikowanego statusu.

Drochtersen, den 28.03.2018

Drochtersen, dnia 28.03.2018
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