
Oświadczenie złożone
przez senatorów Grzegorza Biereckiego oraz Henryka Ciocha

na 3. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 grudnia 2011 r.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Organizacja Narodów Zjednoczonych proklamowała rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spół-

dzielczości (International Year of Cooperatives). Uroczysta inauguracja MRS odbyła się 31 paź-
dziernika 2011 r. podczas 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku z udziałem
przedstawicieli rządu RP.

Rezolucja nr 64/136 proklamująca Międzynarodowy Rok Spółdzielczości przyjęta została przez
64. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ drogą consensusu w dniu 18 grudnia 2009 r. w obecności
przedstawicieli rządu RP. Stwierdza ona, że spółdzielczy model przedsiębiorczości jest kluczowym
czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż w maksymalnym stopniu
umożliwia ludziom partycypację w tym rozwoju, zarówno w krajach rozwiniętych, jak i w krajach
rozwijających się. Dokument wzywa rządy, instytucje międzynarodowe, spółdzielnie i wszystkie
inne zainteresowane strony do promocji spółdzielczości i wspierania wszelkich form działalności
spółdzielczej na całym świecie. Rezolucja podkreśla również konieczność budowy lepszej świado-
mości na temat spółdzielczości i proponuje rządom, by dokonały przeglądu swojego ustawodawstwa
dotyczącego spółdzielczości, aby upewnić się, że ustawodawstwo to gwarantuje pełne możliwości
rozwoju i trwałość spółdzielni.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego nr 65/184 „Spółdzielczość w rozwoju społecznym”, przyjęta
na uroczystym posiedzeniu inaugurującym MRS w dniu 31 października 2011 r., wzywa państwa
członkowskie do podjęcia wszelkich działań promocji spółdzielczej formy własności oraz apeluje do
państw członkowskich o stworzenie narodowych komitetów obchodów MRS.

Hasło MRS 2012 „Spółdzielnie budują lepszy świat” przypomina ogromny wkład spółdzielni w
rozwój społeczno-gospodarczy ludzkości na wszystkich szczeblach, od lokalnego do wspólnoty
międzynarodowej. Podkreśla też, że efektywność ekonomiczna nie może być oddzielona od odpo-
wiedzialności społecznej.

Doniosłą rolę spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym dostrzegła także Komisja Eu-
ropejska, która w 2001 r. opublikowała Białą Księgę o Przedsiębiorstwach Spółdzielczych, a także
w 2004 r. wydała Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich o Promowaniu Spółdzielni w Europie.
Najnowszym zaś dokumentem Komisji promującym spółdzielczość jest opublikowana w dniu 13
października br. przez komisarza do spraw rozwoju „Agenda na rzecz Zmian”, w której wskazuje
się między innymi na potrzebę promocji i rozwoju przedsiębiorstw spółdzielczych w budowaniu
rozwoju lokalnego.

Polski sektor gospodarczy to prawie 9 tysięcy czynnych podmiotów gospodarczych: spółdzielni,
banków spółdzielczych czy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Polskie spółdzielnie
zrzeszają 8 milionów członków i zatrudniają 400 tysięcy pracowników. Mają tym samym znaczący
wpływ na życie kilku milionów obywateli naszego kraju.

W związku z tym zwracamy się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:
1. Jakie działania zamierza podjąć rząd polski w związku z proklamowaniem przez ONZ Mię-

dzynarodowego Roku Spółdzielczości?
2. Czy planowane jest powołanie narodowego komitetu obchodów Międzynarodowego Roku

Spółdzielczości, a jeżeli tak, to czy w komitecie tym przewidziany jest udział organizacji spółdziel-
czych?
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