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Sprawozdanie z działalności w 2012 roku 

 

Senackiego Zespołu Spółdzielczego 

 
 
 

Senacki Zespół Spółdzielczy został utworzony 1 lutego 2012 roku, w celu promocji 

spółdzielczości, wspierania modernizacji polskiego sektora spółdzielczego w kontekście 

harmonijnego rozwoju gospodarczego kraju, wspierania rozwoju legislacji przyjaznej 

sektorowi spółdzielczemu, oraz ochrony interesów przedsiębiorstw spółdzielczych. 

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 15 lutego, 14 marca i 13 czerwca 2012 r.  

 

Członkowie Zespołu postanowili aktywnie włączyć się w obchody Światowego Roku 

Spółdzielczości, jakim ogłoszony został rok 2012 oraz w proces legislacyjny nowych 

i nowelizowanych ustaw spółdzielczych. Zdaniem członków Zespołu istnieje potrzeba 

uchwalenia ustawy o spółdzielniach uczniowskich. Spółdzielnie te, przy swojej ponad 

stuletniej tradycji istnienia wciąż nie mają umocowania prawnego, a są znakomitym 

przykładem uczenia przedsiębiorczości młodego pokolenia. Senacki Zespół Spółdzielczy chce 

stać się koordynatorem wszystkich prac legislacyjnych, dotyczących spółdzielczości, przy 

włączeniu do pracy nad przygotowaniem ustaw spółdzielczych Spółdzielczego Instytutu 

Naukowego oraz Spółdzielczego Instytutu Badawczego przy Krajowej Radzie 

Spółdzielczości.  

Zespół uczestniczył w organizowanej przez Senacką Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

konferencji poświęconej spółdzielczości pt. „100 lat spółdzielczości – wyzwania na 

przyszłość”. Jej celem było przedstawienie roli sektora spółdzielczego i jego znaczenia  

w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski i stojących przed nim wyzwań. Podkreślono, 

że spółdzielczość na świecie odgrywała i odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno-

gospodarczym poszczególnych krajów. W wysoko rozwiniętych rolniczo państwach Unii 

Europejskiej sektor spółdzielczy ma 60 % udział w obrocie rolnym i przetwórstwie rolno-

spożywczym. W Polsce panuje natomiast niechęć do spółdzielczości. Po okresie transformacji 



nadal część polityków traktuje spółdzielczość jak zło konieczne. Tymczasem spółdzielnie są 

szansą na pełniejsze zaspokojenie ludzkich potrzeb i budowę lepszego, bardziej przyjaznego 

państwa. Międzynarodowy Rok Spółdzielczości jest właśnie obchodzony pod hasłem 

„Spółdzielnie budują lepszy świat”. Uczestnicy konferencji zapoznali się też z projektem 

ustawy o spółdzielniach rolników, wniesionym do Sejmu przez posłów PiS. Projekt określa 

zasady organizowania się producentów rolnych w spółdzielnie rolników i ich związki oraz 

zasady ich funkcjonowania. W projekcie przewiduje się, że spółdzielnie rolnicze powstają z 

inicjatywy rolników – producentów rolnych, właścicieli gospodarstw ogrodniczych, 

prowadzących hodowlę zwierząt oraz inną działalność w sferze rolnictwa i drobnego 

przetwórstwa spożywczego. Proponuje się obniżyć próg, od którego można założyć 

spółdzielnię rolniczą z 10 do 5 członków. 

 

Jak wspomniano członkowie Zespołu postanowili zająć się podstawami prawnymi 

działania spółdzielni uczniowskich. Podstawowym celem spółdzielni uczniowskich jest 

popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy o spółdzielczości a także kształtowanie 

umiejętności zespołowego działania i gospodarowania w warunkach gospodarki rynkowej. 

Spółdzielczość uczniowska wywodzi swoją tradycję z ogólnego ruchu spółdzielczego, 

którego początki sięgają XIX w. Spółdzielnie uczniowskie masowo powstawały w 

dwudziestoleciu międzywojennym. Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku 

pociągnęły natomiast za sobą likwidację wielu tysięcy takich spółdzielni. Podejmowane od 

2004 roku próby ustawowego uregulowania działalności spółdzielni uczniowskich nie 

powiodły się. Członkowie Senackiego Zespołu Spółdzielczego postanowili zatem powołać 

czteroosobową grupę – liczącą po 2 osoby z PO i z PiS, która zajmie się napisaniem projektu 

ustawy o spółdzielniach uczniowskich Do grupy weszli senatorowie: Tadeusz Kopeć, 

Andżelika Możdżanowska, Jan F. Libicki i Kazimierz Kleina.  

Zespół włączył się też w przygotowanie wystawy w Senacie poświęconej polskiej 

spółdzielczości. Wystawa zbiegła się z 150 rocznicą urodzin Franciszka Stefczyka – inicjatora 

zakładania spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, znanych później jako Kasy 

Stefczyka. 

 

Przewodniczący 

Senackiego Zespołu Spółdzielczego 

 

Henryk Cioch 

 


