Uchwała 13/2012
V Kongresu Spółdzielczości
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie obrony Spółdzielczości Polskiej
Delegaci, zebrani na V Kongresie, reprezentujący 8 mln członków, zrzeszonych we wszystkich branżach spółdzielczych, w pełni podtrzymują treść Rezolucji przyjętej 18 czerwca 2011 r., skierowanej do władz RP. Pomimo protestu środowiska i apelów, o zaprzestanie restrykcji i represji, trwa
dalsza eskalacja działań wymierzonych w spółdzielczość.
Zatem tezy zawarte w Rezolucji, pozostają nadal aktualne.
Kilka tysięcy spółdzielców, zebranych na Ogólnopolskim Forum w czerwcu 2011 roku, skierowało do władz RP Rezolucję, przeciwko woluntarystycznemu traktowaniu sektora spółdzielczego.
Dyskryminujące projekty ustaw wtedy wycofano, by w tym roku ponowić w Sejmie ich zaostrzone
wersje.
Środowisko polityczne, związane z ugrupowaniem obozu rządzącego, nie rozumie lub nie
chce zrozumieć misji spółdzielczości, zwłaszcza dziś, w kolejnej odsłonie światowego kryzysu. Odrzuca przesłanie Organizacji Narodów Zjednoczonych o proklamowaniu Międzynarodowego Roku
Spółdzielczości i wezwanie do wspierania rozwoju ruchu spółdzielczego. W Polsce, jedynym kraju
wśród społeczeństw aspirujących do posiadania demokratycznego państwa prawnego, działania instytucji państwowych wyłamują się z szerokiego frontu państw budujących gospodarkę społeczną i skierowane zostały na ograniczanie roli spółdzielczości.
W tym miejscu Kongres z zadowoleniem przyjmuje zachowanie ugrupowań opozycyjnych. Dziękuje klubom parlamentarnym: SLD oraz Ruchowi Palikota a także PSL za złożenie
do laski marszałkowskiej ich własnych projektów ustaw spółdzielczych, które podejmują i
uwzględniają nasze postulaty, wnioski i oczekiwania. Świadczy to o docenieniu przez wymienione kluby parlamentarne roli spółdzielczości i jej obecności w życiu społecznym i gospodarczym
kraju.
Oświadczamy, że spółdzielczość w Polsce od kilku lat jest deprecjonowana i dyskryminowana. Sektor spółdzielczy traktowany jest instrumentalnie. Bez poszanowania wartości spółdzielczych,
demokracji, samorządności i autonomiczności ruchu. To budzi zdziwienie, że w demokratycznej Polsce, tolerowane są przejawy dyskryminacji i lekceważenia praw spółdzielców.
Wzywamy władze ustawodawcze RP do zaprzestania takich praktyk i rozpoczęcia równoprawnego dialogu. Polska spółdzielczość potrzebuje przyjaznego prawa, zapewniającego stabilne warunki funkcjonowania. Spółdzielnie są pełnoprawnymi uczestnikami społecznej gospodarki rynkowej,
we wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego. Tworzą miejsca pracy, rozwiązują problemy
mieszkaniowe, aktywizują osoby bezrobotne, aktywnie uczestniczą w rozwoju obszarów wiejskich.
Tymczasem, w Sejmie poza kolejnością, procedowane są nowe projekty ustaw, posłów ugrupowania rządowego. Zawierają rozwiązania niekorzystne dla członków spółdzielni, niezgodne z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi, a także, co najmniej wątpliwe, pod względem zgodności, z
postanowieniami Konstytucji RP.
W ubiegłym roku Sejm pracował nad dwoma projektami, których rozwiązania dążyły do likwidacji spółdzielni, pozbawienia praw członków i unicestwienia majątku spółdzielczego. Spotkały
się one ze stanowczym sprzeciwem środowiska spółdzielczego, a także negatywnymi opiniami ekspertów oraz przedstawicieli międzynarodowych władz spółdzielczych. Organizacje spółdzielcze z
całego świata wyraziły swój głęboki sprzeciw przeciwko próbie wdrożenia w Polsce ustaw antyspółdzielczych.
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Dziś w Sejmie trwają prace nad kolejnymi projektami ustaw spółdzielczych, powielających
rozwiązania wcześniej zakwestionowane, zarówno przez Sejm poprzedniej kadencji, ekspertów jak i
środowisko. Cechuje je niski poziom merytoryczny, a wiele rozwiązań w nich zawartych budzi wątpliwości pod względem poprawności techniki legislacyjnej, oraz należytego uzasadnienia, stosowanych rozwiązań normatywnych.
Rozwiązania te są również niezgodne z zasadami demokracji, samorządności i autonomii
spółdzielcze. Mają na celu osłabienie pozycji spółdzielni. Spółdzielnia, jako osoba prawna typu korporacyjnego, musi mieć zapewnione przez ustawodawcę, podstawowe standardy, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w obrocie prawnym i nie można arbitralnie obciążać jej dodatkowymi nakazami i zakazami o charakterze publiczno-prawnym, ograniczając lub wyłączając prawo wyboru przysługujące członkom.
Ustawodawca nie zabezpiecza podstawowych norm i standardów bezpieczeństwa prawnego
spółdzielni. Proponowane przepisy nie tylko są niezgodne z Konstytucją RP oraz zasadami spółdzielczymi, ale również nie zapewniają stabilności ekonomicznej, finansowej oraz samorządowej spółdzielni. Powielane są rozwiązania już wielokrotnie kwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny,
dotyczące przekształceń własnościowych w spółdzielniach mieszkaniowych, co jest dowodem złej
woli, jak i ignorowania prawa, a zwłaszcza Konstytucji RP.
Nie takiego prawa oczekują spółdzielcy. Domagamy się, aby nie ubezwłasnowolniać nas, niechcianymi przez środowisko bublami prawnymi. Jednak zmiany rozwiązań prawnych, w obrębie spółdzielczości są niezbędne i oczekiwane przez środowisko. Chcemy uczestniczyć w ich tworzeniu.
Żądamy od Sejmu RP zaprzestania prac nad projektami ustaw spółdzielczych, tworzonymi
bez udziału środowiska spółdzielczego, podyktowanymi nie względami merytorycznymi czy społecznymi, lecz będącymi jedynie przejawem złej woli politycznej. Spółdzielnia jest własnością jej członków i to oni powinni decydować o losie korporacji, którą powołali do życia. Żądamy zaprzestania
nękania i dyskryminacji spółdzielczości coraz to nowymi projektami, których rozwiązania prowadzą
docelowo, do likwidacji sektora i podważają zaufanie obywateli do państwa prawa.
Zwracamy się do Rządu RP o podjęcie dialogu i prac nad rozwiązaniami prawnymi, zawierającymi unormowania w zakresie spółdzielczości, zgodne z potrzebami i standardami światowymi,
które umożliwią spółdzielniom wypełnianie ich społecznej roli, do jakiej zostały powołane.
Spółdzielnie to nie spółki kapitałowe, których celem jest osiągnięcie jak największego zysku.
Spółdzielnie to przedsiębiorstwa społeczne, których celem jest zaspokajanie potrzeb członków, a także
działanie na rzecz społeczności lokalnych. Spółdzielczość działa na rzecz warstw społecznych, o średnich i niskich dochodach, stwarzając im możliwość spokojnej egzystencji, w ramach społeczeństwa.
Żądamy, aby w demokratycznym państwie, jakim jest Polska, Rząd zapewnił obywatelomczłonkom spółdzielni, prawo do swobodnego zrzeszania się w organizacje spółdzielcze i swobodnego
w nich działania na rzecz swoich spółdzielni i ich otoczenia.
Żądamy prawa do swobodnego kreowania współpracy pomiędzy spółdzielniami, budowania
wzajemnych więzi kooperacyjnych i samookreślania kontroli korporacyjnej, będącej immanentną
cechą tego ruchu.
Nie zgadzamy się na kwestionowanie wybranych przedstawicieli spółdzielni, w ramach demokratycznych wyborów, uczestniczących w kongresach i zjazdach organizacji spółdzielczych. Nie
akceptujemy segregacji członków na pełniących i niepełniących funkcji w organach tych organizacji,
gdyż zaprzecza to idei demokratycznego państwa i budowy społeczeństwa obywatelskiego.
Zwracamy się do Prezydenta RP o zajęcie stanowczego i jasnego stanowiska, względem sektora spółdzielczego i niedopuszczenie do uchwalenia regulacji prawnych, zawierających unormowania
łamiące zapisy Konstytucji RP, zasady i wartości spółdzielcze, demokrację i samorządność.
Wnosimy o zabezpieczenie równego traktowania sektora spółdzielczego w pluralistycznej gospodarce, stworzenie możliwości swobodnego funkcjonowania na mocy rozwiązań prawnych, zgodnych z Międzynarodowymi Zasadami Spółdzielczymi oraz Konstytucją RP.
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Upominamy się o poszanowanie naszego ruchu, jego członków, autonomii, samorządności i
niezależności, o przeciwstawienie się lobbingowi i niedopuszczenie do zniszczenia wielopokoleniowego dorobku spółdzielczego. Zarówno materialnego, jak i społecznego. Państwo wiele uwagi poświęca sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, zapominając, że większość spółdzielni w Polsce
należy do tego sektora a ich majątek to zbiorowa własność prywatna członków.
Z niepokojem przyjęliśmy wiadomość, że rząd poparł projekty posłów PO, mimo dostępnych druzgocących opinii wybitnych konstytucjonalistów, podkreślających, niekonstytucyjność wielu rozwiązań. Są zapisy, które zostały przez Trybunał Konstytucyjny uznane za niekonstytucyjne. Źle to świadczy o rządowych legislatorach. To kontynuacja psucia prawa, destrukcji
w społeczeństwie polskim i gospodarce. Psucie samorządności spółdzielczej, oznacza w istocie
niszczenie fundamentu na kanwie, którego można budować demokrację lokalną i społeczeństwo
obywatelskie, które nie wyrośnie przecież w rzeczywistości, gdzie będą funkcjonować jedynie
spółki akcyjne. Domagamy się rozwijania pluralizmu w gospodarce i powrotu na drogę budowy
społecznej gospodarki rynkowej, z równoprawnym sektorem gospodarki społecznej.
Zobowiązujemy wszystkie organy spółdzielcze, struktury i członków do występowania przeciwko tym, szkodliwym procesom, sterowanym przez polityków.
Wzywamy rząd i jego reprezentację parlamentarną do otrzeźwienia i poniechania swoich
szkodliwych działań.
Upoważniamy Krajową Radę Spółdzielczą do podejmowania wszelkich działań, w obronie
polskiej spółdzielczości, kierowania się duchem apelu ONZ, międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi i polskiej konstytucji.
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