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Uchwała nr 14/2012 

V Kongresu Spółdzielczości 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie wsparcia apelu Cooperatives Europe do Komisji Europejskiej  

o europejską politykę spółdzielczą 

 

Delegaci na V Kongres Spółdzielczości z głębokim zaniepokojeniem przyjęli informacje  

o decyzji Komisji Europejskiej rezygnacji z dokonania rewizji Rozporządzenia nr 1435/2003 UE w 

sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) oraz o zamknięciu Sekcji Spółdzielczej działającej 

dotąd w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu. 

Decyzje te są sprzeczne z deklarowanym przez Komisję wspieraniem spółdzielczości. 

Spółdzielnie – ze swoimi 160 tysiącami przedsiębiorstw, tworzących bezpośrednio 5,4 miliona 

miejsc pracy i mających 123 miliony członków – są kluczowym filarem gospodarki Unii Europejskiej. 

Są wśród nich zarówno mikro-przedsiębiorstwa, jak i wielkie firmy operujące na szczeblu międzyna-

rodowym, działają we wszystkich niemal, zarówno tradycyjnych, jak  

i nowatorskich sektorach gospodarki. Polska spółdzielczość licząca ponad 8 tysięcy przedsiębiorstw 

zatrudniających przeszło 300 tysięcy osób i zrzeszająca 8 milionów członków jest ważnym elementem 

tej europejskiej rodziny spółdzielczej oraz istotnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego w 

Polsce. 

Spółdzielnie okazały się szczególnie odporne na skutki światowego kryzysu finansowego  

i gospodarczego, a utrzymując zatrudnienie i realizując wiele podstawowych potrzeb społecznych, są 

pomocne również w przezwyciężaniu narastającego kryzysu społecznego w Europie. Dzięki swojemu 

oparciu o wartości i zasady, a także zdolności do innowacyjnego działania, są powszechnie docenianą 

podstawą dla stabilności i zrównoważonego rozwoju. 

Spółdzielnie zostały uznane w Artykule 54 Traktatu Europejskiego, a ich szczególny charakter został 

mocno potwierdzony przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (orzeczenie z dn. 8 września 2011 r. 

nr C.78.08), który podkreślił, że spółdzielnie działają zgodnie ze specyficznymi zasadami odróżniają-

cymi je od innych podmiotów gospodarczych. 

W 2003 roku Unia Europejska przyjęła Rozporządzenie nr 1435/2003 UE ustanawiające Statut 

Spółdzielni Europejskiej (SCE). Zostało ono włączone do polskiego systemu legislacyjnego już w 

roku 2006 na mocy ustawy z dn. 22 lipca tego roku. Delegaci na V Kongres Spółdzielczości Polskiej 

wysoko oceniają ten fakt, w przekonaniu, że uchwalenie powyższych regulacji było dowodem rozpo-

częcia prowadzenia konsekwentnej polityki spółdzielczej na szczeblu Unii Europejskiej oraz otworzy-

ło drzwi do modernizacji krajowych ustaw spółdzielczych w całej Europie; było również szansą oży-

wienia sektora spółdzielczego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.  
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Niestety, w ciągu niemal 10 lat, w Unii Europejskiej stworzono dotąd bardzo małą liczbę Spółdzielni 

Europejskich. Konsultacje prowadzone przez Komisję Europejską w 2012 roku z organizacjami spół-

dzielczymi – brała w nich aktywny udział Krajowa Rada Spółdzielcza – jak również z państwami 

członkowskimi, wskazały szereg mankamentów Rozporządzenia. Cypryjska Prezydencja UE, jako 

wkład do potencjalnego dokonania rewizji Statutu Spółdzielni Europejskiej, zorganizowała we wrze-

śniu tego roku konferencję na temat spółdzielni, podczas której po raz kolejny podkreślono ważną rolę 

spółdzielni w dzisiejszej gospodarce Unii Europejskiej oraz konieczność dokonania rewizji Rozporzą-

dzenia.  

Dlatego delegaci na V Kongres Spółdzielczości z zaskoczeniem przyjęli informację o wycofaniu 

się Komisji Europejskiej z prac nad poprawieniem Rozporządzenia nr 1435/2003  

i w pełni popierają stanowisko z dnia 13 listopada 2012 r. Cooperatives Europe– najważniejszej euro-

pejskiej organizacji spółdzielczej, której aktywnymi członkami są Krajowa Rada Spółdzielcza i cztery 

inne polskie organizacje spółdzielcze – domagające się pilnego dokonania rewizji Rozporządzenia o 

Statucie Spółdzielni Europejskiej, aby stała się ona bardziej atrakcyjna jako forma przedsiębiorstwa, 

ale również by posłużyła jako podstawa do lepszej regulacji rynku w Unii Europejskiej. Niezbędne 

jest wprowadzenie zwłaszcza następujących zmian proponowanych przez Cooperatives Europe: 

-  Statut Spółdzielni Europejskiej, w celu umocnienia odmiennego charakteru takich spółdzielni, 

powinien być całkowicie niezależny od wszelkich odwołań do statutów innych form przedsię-

biorstw, zwłaszcza do statutu Spółki Europejskiej (SE); 

-  Spółdzielnia Europejska powinna dysponować prawdziwym i odrębnym Statutem Spółdzielni 

Europejskiej poprzez większą autonomię wobec krajowych legislacji spółdzielczych; 

-  Wysokość minimalnego kapitału wymaganego do założenia Spółdzielni Europejskiej powinna 

być znacząco obniżona, aby ułatwić tworzenie większej liczby Spółdzielni Europejskich, 

zwłaszcza przez osoby fizyczne. Spółdzielnia Europejska jest bowiem jedyną taką formą w Eu-

ropie, która może być rejestrowana przez osoby fizyczne i dlatego mogłaby być użytecznym na-

rzędziem rozwoju europejskich małych i średnich przedsiębiorstw. 

Delegaci na V Kongres Spółdzielczości podzielają przy tym stanowisko Cooperatives Europe, że do-

konanie rewizji Rozporządzenia o Spółdzielni Europejskiej nie może być postrzegane jako cel sam w 

sobie, ale jedynie jako pierwszy krok ku lepszej regulacji jednolitego rynku poprzez uznanie odmien-

nego charakteru i oddziaływania różnych modeli przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i zapewnienie 

spółdzielniom równych szans na wszystkich istotnych obszarach polityki UE, takich jak polityka wo-

bec przedsiębiorstw, zatrudnienia, rynku wewnętrznego, rolna, mieszkaniowa, rozwoju czy energii.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, V Kongres Spółdzielczości zobowiązuje Zgromadzenie Ogólne i Zarząd 

Krajowej Rady Spółdzielczej do kontynuowania wysiłków w celu doprowadzenia do dokonania rewi-

zji Rozporządzenia o Spółdzielni Europejskiej w 2013 r. 
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V Kongres Spółdzielczości oczekuje od polityki Państwa wsparcia w tych wysiłkach, zaś od polskich 

przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, Radzie Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej ak-

tywnych działań na rzecz rozwijania prawdziwej polityki spółdzielczej w Unii Europejskiej. 

 

Sekretarz 

V Kongresu Spółdzielczości 

 

……………………………………… 

 

Przewodniczący 

V Kongresu Spółdzielczości 

 

……………………………………… 

 


