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W obronie spółdzielczości – II Forum Spółdzielcze w Toruniu 
 

W dniu 07.09.2015r., w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, obyło się II Forum Spółdzielcze Regionu Kujawsko-Pomorskiego. 
Gospodarzami spotkania było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni 
Mieszkaniowych wraz z przedstawicielami spółdzielczości mieszkaniowej województwa. 
Podobnie jak przed rokiem w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci różnych branż 
spółdzielczych, przedstawiciele ugrupowań politycznych, samorządu i państwa. Wymienione 
w trakcie tych spotkań opinie i poglądy oraz wyrażone obawy upewniły uczestników Forum, że 
złożone i procedowane w Sejmie RP VII kadencji  projekty ustaw w wersji PO zmierzały do 
likwidacji spółdzielczości. Uczestnicy tegorocznego Forum podkreślali, że nadal z obawą patrzą 
w przyszłość, czy aby w kolejnej kadencji Sejmu RP nie będzie prowadzonych działań 
niszczących polską spółdzielczość, co może spowodować, że działające dzisiaj spółdzielnie 
handlowe, rzemieślnicze, rolnicze będą przekształcane w spółki prawa handlowego, 
a spółdzielnie mieszkaniowe we wspólnoty mieszkaniowe. W trakcie spotkania wielokrotnie 
podkreślano, że takie działanie polskiej władzy ustawodawczej jest sprzeczne z osiągnięciami 
spółdzielczości zarówno w świecie jak i UE.  

Efektem I Forum, które odbyło 14 maja w Bydgoszczy, było wystosowanie do 
Prezydenta RP, Marszałek Sejmu RP i  Premiera RP petycji z podpisami 3122 obywateli,  
popierających inicjatywę obrony spółdzielczości w Polsce. W trakcie ww. spotkania 
zaprezentowany został również pomysł stworzenia modelu europejskiego przedsiębiorstwa 
spółdzielczego. Pomysł zyskał poparcie przedstawicieli branż spółdzielczych oraz obecnych na 
Forum posłów Parlamentu Europejskiego. Kolejny krok należał do naczelnego organu 
samorządu spółdzielczego w Polsce - Krajowej Rady Spółdzielczej, która przygotowała projekt 
rozporządzenia Rady Unii Europejskiej w sprawie modelu europejskiego przedsiębiorstwa 
spółdzielczego. Podstawą projektu jest zapewnienie zgodności prawa spółdzielczego każdego 
z państw oraz prawa spółdzielczego na poziomie Unii Europejskiej z Międzynarodowymi 
Zasadami Spółdzielczymi w interesie całej europejskiej gospodarki. 

Efektem tegorocznego Forum jest wypracowanie przez jego uczestników sześciu 
istotnych dla spółdzielczości zagadnień, które zostały zawarte w kierowanej do Prezydenta RP 
petycji z podpisami obywateli, w tym ponad 300 uczestników II Forum Spółdzielczego.  
Zawarte w petycji zagadnienia dotyczą: 

− respektowania Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych, szczególnie w zakresie swobody 
działalności spółdzielni i kształtowania rozwiązań statutowych, 

− konstytucyjnej ochrony prawnej majątku spółdzielni, 

− równego traktowania członków spółdzielni niezależnie od ich statusu majątkowego, 

− zaprzestania osłabiania roli i znaczenia spółdzielczych struktur organizacyjnych, 

− sprzeciwu wobec projektów aktów prawnych zmierzających do nadania „prokuratorskiego” 
charakteru procesowi lustracji w spółdzielniach, 

− powołania samodzielnego resortu odpowiedzialnego za rozwój mieszkalnictwa w Polsce, 
np. Ministerstwa Budownictwa i Mieszkalnictwa. 

Petycja poparta  427 podpisami członków spółdzielni mieszkaniowych z naszego 
regionu została przesłana do Kancelarii Prezydenta RP. 
 

Materiał filmowy z Forum był dostępny na stronach:  
http://www.tvtorun.net/movie/show?id=7919  oraz http://tvsm.pl/videoteka/gsi/2015.09.08  

(od 1245 nagrania) 
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