
 

Uchwała nr 11/2014 

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej 

z dnia 19 marca 2014 r. 

Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego  

w sprawie antyspółdzielczej polityki i prac 

nad prawem spółdzielczym – ustawą o spółdzielniach 

 

 

 1. Jedną z podstawowych zasad nowoczesnego państwa jest zaufanie obywateli do 

prawa. Wielokrotne nowelizowanie ustaw przyczynia się do utraty spójności poszczególnych 

aktów prawnych. Wzorcowym przykładem poprawności legislacyjnej była i jest ustawa o 

spółdzielniach z 1920 r., która w okresie funkcjonowania była nowelizowana tylko jeden raz. 

 Pod obrady Parlamentu ponownie wnoszone są szkodliwe projekty ustaw już raz 

odrzucone przez Sejm w poprzedniej kadencji. Projekty te doczekały się wielu negatywnych 

opinii prawnych z poważnymi zarzutami o antyspółdzielczym charakterze i 

niekonstytucyjności wielu zawartych w nich przepisów. Surowe i krytyczne jest również 

stanowisko rządu, który zgłosił istotne zastrzeżenia do kilkudziesięciu przepisów. Negatywne 

opinie sformułowały również m.innymi Krajowa Rada Sądownictwa, Prokuratura Generalna. 

 2. Jaskrawymi przykładami destrukcyjnych działań destabilizujących funkcjonowanie 

ruchu spółdzielczego są m.innymi: 

 naruszanie konstytucyjnej wolności zrzeszania się (art. 58 Konstytucji); 

 naruszanie praw członków do swobodnego wyboru organów wewnętrznych 

spółdzielni, związków spółdzielczych, Krajowej Rady Spółdzielczej; 

 nadużywanie w swej argumentacji brzmienia art. 31 ust. 3 Konstytucji proponując 

bezzasadne ograniczanie wolności konstytucyjnej w imię rzekomej ochrony 

bezpieczeństwa demokratycznego państwa czy też ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej; 

 bezzasadne ignorowanie Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, a w 

szczególności 2, 4 i 6 dotyczących: demokratycznej kontroli członkowskiej, 

autonomii i niezależności, współdziałania; 

 ograniczanie i blokowanie inicjatywy społecznej poprzez brak możliwości 

swobodnego kształtowania wewnętrznych unormowań w statutach spółdzielni. 

Tak ukierunkowane tezy i działania w swej istocie mają doprowadzić do: 

 likwidacji Kongresu Spółdzielczości, 

 pozbawienie związków rewizyjnych prowadzenia lustracji, 

 godzenie w międzynarodowe zasady i wartości spółdzielcze wywodzące się z 

aktów międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę, 

 jawnego i skrywanego niszczenia spółdzielczości polskiej poprzez nadmierną 

ingerencję w struktury oraz zasady wyłaniania i funkcjonowania organów 
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wewnętrznych spółdzielni, związków spółdzielczych i Krajowej Rady 

Spółdzielczej. 

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej wyraża stanowczy protest wobec 

inicjatyw zmierzających do wyeliminowania z obiegu prawnego ruchu spółdzielczego. W 

większości krajów Unii Europejskiej spółdzielczość jest postrzegana jako ważny partner 

struktur rządowych i samorządowych – jedynie w Polsce jest uznawana za formę 

niepoprawną politycznie i uwierającą część elit politycznych. 

 

 

Warszawa, 19 marca 2014 r. 


