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Spółdzielcy w swojej obronie 
Petycja do Prezydenta RP i 100 pytań do posłanki Lidii Staroń 
Sabina Augustynowicz  |  21.01.2014  |   

Zwracamy si ę do pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego z pro śbą o 

podj ęcie prezydenckiej inicjatywy ustawodawczej w zakres ie ustanowienia 

nowego „Prawa Spółdzielczego” – czytamy w petycji, skierowanej do 

Prezydenta RP przez uczestników I Ogólnopolskiej Ko nferencji Spółdzielców w 

styczniu 2014 r. w Łodzi. 

Spółdzielcy – autorzy petycji – przekonują , że niestety prace Komisji Nadzwyczajnej 

powołanej przez Sejm RP przed rokiem do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu 

prawa spółdzielczego, nie tylko nie przybliżają momentu ustanowienia dobrego 

prawa, ale wręcz dają produkt niezgodny z Konstytucją (…). Wyrażają przy tym 

opinię, że dobrą podstawą do wypracowania właściwej ustawy „Prawo Spółdzielcze” 

mogłyby być zapisy zawarte w społecznym projekcie ustawy, zgłoszonym podczas VI 

kadencji Sejmu RP, który poparło blisko 300 tys. wyborców. 

Uczestnikami konferencji w Łodzi byli spółdzielcy z całego kraju, jednoczący się w 

Ruchu Obrony Członków Spółdzielni Mieszkaniowych . 

Obecni na spotkaniu byli również przedstawiciele władz spółdzielczych zwracali oni 

uwagę na konkretne zapisy projektów ustaw, które godzą w ich opinii – w 

spółdzielczość. Jerzy Jankowski – przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego 

Krajowej Rady Spółdzielczości (KRS) zwrócił uwagę na brak przepisów 

koordynujących oba systemy – lokatorski i własnościowy w spółdzielniach 

mieszkaniowych . 

„Projekt ustawy – mówił Jankowski – przewiduje m.in. likwidację funduszu 

udziałowego i zwrot udziałów dotychczasowym członkom. Fundusz ten określa 

udział członka spółdzielni m.in. w jej zobowiązaniach. Jaką odpowiedzialność 

będzie ponosił członek po likwidacji funduszu"? 

I dodaje, że taki zapis w ustawie zachwieje stabilnością finansową spółdzielni. 

Projekt ustawy eliminuje również pojęcie osiedla, ponieważ wraz z likwidacją 

funduszu, znikną pieniądze na zagospodarowanie i utrzymanie wspólnej 

powierzchni. 

Swoje poparcie dla oddolnej inicjatywy spółdzielców wyraził również Artur Dunin – 

poseł PO ziemi lubelskiej, który uważa, że zmiany w spółdzielczości są co prawda 

konieczne, ale skrytykował – jak się wyraził – prywatną wojenkę posłanki PO. 

Wielu uczestników konferencji podkreślało znaczenie spółdzielczości dla polskiej 

gospodarki i budżetów lokalnych. 

„Zgodnie z danymi GUS za rok 2012 w całkowitych kosztach świadczonych usług 

komunalnych 61,6% stanowiły opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę 
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(6 046,8 mln), koszty związane z poborem zimnej wody, odprowadzeniem ścieków 

lub wywozem nieczystości płynnych – 28,4% (2 503,3 mln), koszty związane z 

wywozem odpadów stałych – 8,8% (765,9 mln)" – twierdzi Grzegorz Abramek, 

wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych. 

Znaczącą kwotę osiągają również podatki i opłaty na rzecz gmin – 528,6 mln zł. Jak 

wskazują dane, w przypadku spółek komunalnych przychód ze strony spółdzielni 

mieszkaniowych może się kształtować na poziomie 50 – 60 % jego ogólnej kwoty. 

Zaburzenie obecnego systemu poprzez rewolucyjne zmiany może doprowadzić do 

powstania znaczących zaległości płatniczych co niewątpliwie nie pozostanie bez 

znaczenia dla kondycji finansowej firm świadczących usługi komunalne. 

Głosów w obronie spółdzielczo ści mieszkaniowej było wiele. Uczestnicy 

konferencji podpisali się nie tylko pod petycją skierowaną do Prezydenta RP, ale 

także zdecydowali o przygotowaniu 100 pytań do… posłanki Lidii Staroń. 
 






















