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Grupę przedstawicieli Zgromadzenia Ogólengo Cooperatives Europe przyjeli w Sejmie członkowie kierow-
nictwa polskiego parlamentu. Spotkanie odbyło się w sali im. prof. Geremka, w prezydium od lewej prezes 
Zarządu KRS Alfred Domagalski, Prezydent Miedzynarodowego Związku Spółdzielczego Pauline Green, 
Prezydent Cooperatives Europe Dirk Lehnhoff, Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, poseł 
Marek Gos przewodniczacy sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. ustaw spółdzielczych, przewodniczący 
Klubu Poselskiego PSL Jan Bury, uczestniczył także przewodniczący ZO KRS Jerzy Jankowski.

Ponad 100 uczestników, 5 prele-
gentów, 5 godzin dyskusji w zakresie 
najważniejszych dla banków spół-
dzielczych regulacji prawnych (mię-
dzynarodowych i krajowych) – tak w 
skrócie można podsumować wspólny 
warsztat Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych (KZBS) i Europej-
skiego Stowarzyszenia Banków Spół-

dzielczych (EACB), który 
20 marca br. odbył się w 
Centrum Konferencyjnym 
Zielna w Warszawie.

Mając na uwadze 
przyjętą Dyrektywę CRD 

i Rozporządzenie CRR, a także sze-
reg prac legislacyjnych, które w chwili 
obecnej toczą się na poziomie euro-
pejskim i krajowym, KZBS zorgani-
zował warsztat z udziałem EACB oraz 
przedstawicieli ustawodawcy i nadzor-
cy „Stan i kierunek prac w zakresie 
najważniejszych dla banków spółdziel-
czych, międzynarodowych i krajowych 
regulacji prawnych”.

Warsztat otworzyła Krystyna 
Majerczyk-Żabówka, prezes Za-

Minister Administracji i 
Cyfryzacji MAC opublikował 
w Dzienniku Ustaw z 9.04. 
br. poz. 464, rozporządzenie 
wprowadzające pakiet udo-
godnień dla osób niepełno-
sprawnych korzystających 
z telefonów stacjonarnych i 
komórkowych oraz informowania ich o 
sprawach związanych z tą usługą. Roz-
porządzenie wchodzi w życie za pół 
roku 10 października br. by dać czas do-
stawcom usług telekomunikacyjnych na 
dostosowanie się do nowych wymogów.

Warto zauważyć, że wiele tych roz-
wiązań funkcjonuje już na mocy innych 
rozporządzeń od kilku lat, natomiast 
omawiane tu Rozporządzenie MAC z 
pewnością porządkuje kompleksowo 
zagadnienie w obszarze telefonów dla 
inwalidów.

Jak wskazuje minister Admini-
stracji Rafał Trzaskowski, rozwój do-
stępności osób niepełnosprawnych do 
powszechnych usług telefonicznych, to 
nie jest działalność charytatywna. Wy-
nika też z humanizacji stosunków mię-
dzyludzkich, praw inwalidów, sprzyja 
aktywności inwalidów i może być na-

W dn. 3-4 kwietnia 2014 r. w War-
szawie obradowało Zgromadzenie 
Ogólne Cooperatives Europe CE, 
najważniejszej europejskiej organiza-
cji spółdzielczej MZS, utworzonej for-
malnie w 2006 r. Jej powstanie zwią-
zane jest z Warszawą, gdzie w 2004 r. 
obradowało ZO Międzynarodowego 
Związku Spółdzielczego, podczas któ-
rego podjęto myśl o utworzeniu takiej 
organizacji.

W przededniu rozpoczęcia obrad 
2.04. b.r. w hotelu Sofitel Victoria na 
placu Zwycięstwa, odbyło się posiedze-
nie Rady CE i spotkanie jej członków 
w Sejmie RP, poświęcone aktualnym 
problemom walki o interesy spół-
dzielcze w przygotowywanym nowym 
Prawie spółdzielczym. Reprezentanci 
spółdzielców Europy optowali za prze-
strzeganiem w nim zasad spółdziel-
czych, a zwłaszcza autonomii ruchu, 
swobodnego zrzeszania się i niezależ-
ności od państwa. Spółdzielców przyjął 
Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz 
Grzeszczak.

Oficjalne otwarcie obrad poprze-
dziło odśpiewanie hymnów narodo-
wego i spółdzielczego oraz pokaz fil-
mu, prezentującego obszary działania 
i osiągnięcia polskiej spółdzielczości. 
Warszawskie spotkanie CE zaszczyciła 
Dama Pauline Green, prezydent MZS, 
prezydent CE Dirk J. Lehnhoff, poseł 
Marek Gos przewodniczący Sejmowej 
Komisji ds. Prawa Spółdzielczego, min. 
Olgierd Dziekoński z Kancelarii Prezy-
denta RP, Zofia Szalczyk, wiceminister 

Wspólna debata bankowców PL – UE

Regulacje prawne  
w trakcie zmian

rządu Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych. W wystąpieniu pre-
zes Zarządu KZBS zwróciła uwagę 
przede wszystkim na projektowane i 
wdrażane regulacje prawne, które są 
kluczowe dla funkcjonowania i roz-
woju banków spółdzielczych. Prezes 
Zarządu KZBS przedstawiła postu-
laty rozwiązań legislacyjnych, w tym 
dotyczących: ustawy o bankach spół-
dzielczych, ustawy o BFG i uporząd-
kowanej likwidacji banków, ustawy o 
nadzorze makroostrożnościowym oraz 
prawa spółdzielczego. Podsumowując 
swoje wystąpienie stwierdziła, że nie-
zależnie od monitorowania przebiegu 
prac nad projektami aktów prawnych, 
mających kluczowe znaczenie dla 
funkcjonowania bankowości spółdziel-
czej, niezmiernie istotne jest podejmo-
wanie wspólnych inicjatyw. W tym we 
współpracy z izbami gospodarczymi 
oraz instytucjami publicznymi, w celu 
promowania spółdzielczych form go-
spodarowania i spółdzielczego modelu 

N a  Z g r o m a d z e n i u  Co o p e r a t i v e s  E u r o p e  w  Wa r s z a w i e

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wiele 
osobistości świata polityki, gospodarki 
i kultury. Okolicznościowe listy przy-
słali m.in. prezydent RP Bronisław Ko-
morowski oraz wicemarszałek Sejmu 
RP Marek Kuchciński.

Przybyłych gości powitał w imieniu 
Krajowej Rady Spółdzielczej prezes 
Zarządu a zarazem członek Rady CE 
– Alfred Domagalski. Podkreślał wa-
lory spółdzielczości i jej przydatność 
w rozwiązywaniu wielkich problemów 
gospodarczo – społecznych świata, w 
którym ok. 1,5 mld ludzi żyje za 1 USD 
dziennie, poniżej granicy ubóstwa. 
Neoliberalizm nie wykazuje stosownej 
wrażliwości społecznej aby poprawić 
ich los. Trzeba więc budować modele 
alternatywne oparte na solidaryzmie 
społecznym, a spółdzielczość ma od 
dawna sprawdzone w praktyce rozwią-
zania, służące bezpieczeństwu społecz-
nemu i demokracji.

Nawiązując do polskich spraw, przy-
pomniał o błędach popełnionych przez 
państwo w stosunku do spółdzielczości 
na początku transformacji ustrojowej. 
Postrzeganiu spółdzielczości przez kręgi 
liberalne wciąż jako relikt realnego so-
cjalizmu, pomimo dawnego rodowodu 

i sukcesów wielu spółdzielni w dostoso-
waniu się do wymogów  wolnego rynku. 
Mówił o faktycznym dyskryminowaniu 
naszego sektora i wręcz wrogiej polityce 
wobec spółdzielczości, ponawiającym się 
próbom forsowania przekształceń spół-
dzielni w spółki prawa handlowego.

Dama Pauline Green przekazała 
pozdrowienia od władz MZS, zrzesza-
jącego na świecie spółdzielnie z po-
nad 100 krajów z ok. 1 mld członków, 
który wciąż rozwija się przyciągając 
młodzież. Spółdzielnie uczestniczą w 
rozwiązywaniu zasadniczych proble-
mów globalnych, stają się liderami w 
promowaniu zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego i społecznego, troski 
o środowisko. Te cele, propagowa-
ne w Międzynarodowym Roku Spół-
dzielczym ogłoszonym przez ONZ w 
2012 r., zostały przedłużone na Deka-
dę Spółdzielczości i stanowią aktualne 
wyzwanie w perspektywie planowania 
strategii UE do 2020 r.

Poinformowała o działalności or-
ganizacji w ostatnich latach, wyniku 
wyboru nowych władz, przyjęciu nowe-
go logo MZS oraz nawiązywaniu no-
wych kontaktów, lobbowaniu na rzecz 
spółdzielczości we władzach UE: Ko-
misji i Parlamencie. Odnosząc się do 
naszych spraw, zapewniła o chęci po-
mocy w przygotowaniu regulacji praw-
nych odpowiadających potrzebom 
polskich spółdzielców, wspieraniu ich 
przedsiębiorczości i autonomii ruchu.

Prezydent CE Dirk J. Lehnhoff 
zaznaczył, że jest pod wrażeniem 
osiągnięć polskiej spółdzielczości, jej 
tradycji i umiejętności przystosowy-
wania się do nowych warunków. Za-
chęca spółdzielców do szerokiej mię-
dzynarodowej wymiany doświadczeń. 

Szersze udogodnienia dla inwalidów
Rozporządzenie MAC o usługach telefonicznych

rzędziem pobudzania gospo-
darki. Resort MAC wskazuje 
na przesłanki rozporządzenia 
i jego główne cele następująco:

80 mln obywateli Unii Eu-
ropejskiej jest niepełnospraw-
nych (16% populacji). W co 
czwartej rodzinie jest osoba z 

niepełnosprawnością.
Do tej pory w Polsce obowiązek 

dbania o interesy osób niepełnospraw-
nych ciążył tylko na przedsiębiorcy 
wyznaczonym do świadczenia usług 
wchodzących w skład usługi powszech-
nej. Nowelizacja Prawa telekomuni-
kacyjnego (Dz. U. 2012 r. poz. 1445) 
nałożyła obowiązek świadczenia udo-
godnień dla osób niepełnosprawnych 
na wszystkich dostawców publicznie 
dostępnych usług telefonicznych. Stąd 
nowe rozporządzenie.

Wyważa ono interesy wszystkich 
interesariuszy. Jest wyrazem kom-
promisu, wypracowanego w ramach 
dialogu społecznego między MAC, or-
ganizacjami reprezentującymi osoby 
niepełnosprawne i izbami branżowymi 
zrzeszającymi przedsiębiorców teleko-
munikacyjnych.

W świetle nowych przepisów;
W ciągu sześciu miesięcy:
• regulaminy i cenniki przygotowywane 

muszą być w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nimi przez osoby 
niepełnosprawne: sporządzane w for-
macie tekstowym, w formie tradycyj-
nej – papierowej, w alfabecie Braill’a 
lub przy użyciu dużej czcionki, a w 
przypadku wysyłania pocztą elektro-
niczną – w formacie tekstowym umoż-
liwiającym powiększenie czcionki;

• w ofercie dostawców mają być mo-
dele telefonów (i inne urządzenia 
końcowe) dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych (rozporzą-
dzenie określa ich parametry);

• dostawca usług ma zapewniać po-
moc w skonfigurowaniu urządzenia 
lub usługi telefonicznej;

• aparaty publiczne mają być przysto-
sowane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych;

W ciągu 12 miesięcy:
Ok. 500 biur obsługi abonentów 

ma być dostosowanych do potrzeb 
osób niepełnosprawnych:

Silny głos przeciwko 
dyskryminacji spółdzielców



Sala Zgromadzenia Cooperatives Europe w stołecznym Hotelu Victoria była wypełniona uczestnikami i 
gośćmi zarówno na sesjach plenarnych, jak i warsztacie tematycznym, gdzie omawiano współczesne pro-
blemy spółdzielczości europejskiej, z lewej m.in. poseł Marek Gos.

Przekazujemy kilka porad reko-
mendowanych przez Państwową In-
spekcję Pracy, które mogą być przydat-
ne zarządom w spółdzielniach.

BADANIA PROFILAKTYCZNE 
OSÓB NIE ZATRUDNIONYCH 
NA STANOWISKU KIEROWCY,  

A WYKORZYSTUJĄCYCH 
SAMOCHÓD W RAMACH 

OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH

Szczegółowe warunki i tryb kie-
rowania na badania lekarskie, w celu 
stwierdzenia istnienia lub braku prze-
ciwwskazań zdrowotnych do kierowa-
nia pojazdami silnikowymi, przepro-
wadzania badań lekarskich, wydawania 
orzeczeń lekarskich stwierdzających 
istnienie lub brak przeciwwskazań 
zdrowotnych do kierowania pojazdami 
silnikowymi, a także odwoływania się 
od orzeczeń lekarskich, uzyskiwania 
uprawnień przez lekarzy przeprowa-
dzających badania lekarskie; dodatko-
we kwalifikacje lekarzy przeprowadza-
jących badania lekarskie; zakres badań 
lekarskich; sposób postępowania z 
dokumentacją związaną z badaniami 
lekarskimi oraz wzory stosowanych 
dokumentów oraz maksymalne stawki 
opłat za badania lekarskie określa:

Rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 7 stycznia 2004 r. w spra-
wie badań lekarskich kierowców i osób 
ubiegających się o uprawnienia do kie-
rowania pojazdami (Dz. U. 2004, nr 2, 
poz. 15 z późn. zm.).

Obowiązująca od 29 czerwca 
2011 r. nowelizacja przepisów (zob. 
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biznesowego zwłaszcza wśród młodych 
pokoleń.

Herve Guider, dyrektor general-
ny EACB przedstawił aktualny stan i 
kierunki prac, prowadzonych na po-
ziomie europejskim w zakresie regu-
lacji prawnych dotyczących sektora 
bankowego, a w tym bankowości spół-
dzielczej. Skupił się przede wszystkim 
na kwestiach, jak: banki spółdzielcze a 
Bazylea III, wypracowanie i stosowa-
nie zasady proporcjonalności. Omówił 
wpływ standardów EBA na model biz-
nesowy banków spółdzielczych, system 
ochrony instytucjonalnej oraz projek-
towanych rozwiązań w zakresie ochro-
ny praw konsumentów w kontekście 
produktów bankowych.

Wystąpienie odnośnie oczekiwań 
i sugestii Komisji Nadzoru Finan-
sowego w zakresie projektowanych i 
wdrażanych regulacji prawnych doty-

czących sektora (w szczególności IPS), 
zaprezentowali przedstawiciele KNF: 
Zbigniew Liszewski z-ca Dyrektora 
Departamentu Bankowości Spółdziel-
czej i SKOK, oraz Andrzej Reich dy-
rektor Departamentu Regulacji Ban-
kowych, Instytucji Płatniczych i SKOK. 
Natomiast Piotr Koziński, zastępca 
dyrektora Departamentu Rozwoju 
Finansowego Ministerstwa Finansów, 
przedstawił działania podejmowane 
przez Ministerstwo w zakresie regu-
lacji prawnych dotyczących sektora fi-
nansowego.

Wspólny warsztat KZBS i EACB 
stanowił okazję do poznania opinii 
przedstawicieli polskiej bankowości 
spółdzielczej, w zakresie projektowa-
nych i wdrażanych regulacji prawnych 
dotyczących sektora. Umożliwił też 
zwrócenie uwagi nadzorcy i ustawo-
dawcy na kwestie, które są istotne dla 
banków spółdzielczych.

z inf. KZBS

Niektóre obowiązki Zarządu  
w sferze pracowniczej

Po ra d n i k  P r e z e s a  i  K s i ę g o w e g o  / 3 1 5 /

Dz.U. 2011, nr 88, poz. 503) objęła 
swoim zakresem regulacji nie tylko kie-
rowców, ale także  nową liczną grupę 
osób z prawem jazdy kategorii A, A1, 
B, B1, B+E, T prowadzących samo-
chody służbowe oraz osoby wykorzy-
stujące samochód prywatny do celów 
służbowych.

W związku z tym, że nowe rozpo-
rządzenie zostało wydane na podstawie 
Ustawy prawo o ruchu drogowym, a 
nie Kodeksu Pracy, obowiązek dodat-
kowych badań dotyczy wszystkich osób 
bez względu na prawną podstawę za-
trudnienia.

Z ww. przepisu wynika, iż obo-
wiązek ten dotyczy również osób nie 
zatrudnionych na stanowisku kierow-
cy, którzy nawet sporadycznie kierują 
pojazdem w ramach obowiązków służ-
bowych.

Polityka i procedura  
antymobbingowa

Pracodawca powinien opracować 
wewnętrzną politykę i procedurę an-
tymobbingową. Kodeks pracy nakłada 
na pracodawcę obowiązek przeciw-
działania mobbingowi. Realizacja tego 
obowiązku w praktyce polega na opra-
cowaniu i wdrożeniu w zakładzie pracy 
tzw. wewnętrznej polityki antymobbin-
gowej (WPA), której celem jest:
l zapobieganie przypadkom wystą-

pienia mobbingu w miejscu pracy 
oraz

l ustalenie zasad postępowania w 
przypadku wystąpienia mobbingu.
Procedura  antymobbingowa okre-

śla m.in. zasady postępowania w przy-

padku wystąpienia mobbingu (w tym 
formę zgłoszenia przez pracownika wy-
stąpienia mobbingu, organ właściwy do 
rozpatrzenia skargi pracownika, konse-
kwencje grożące osobie stosującej mob-
bing itd.). Podstawa Art. 94(3) K.p. Obo-
wiązek przeciwdziałania mobbingowi.

W praktyce tylko 3% procesów są-
dowych o mobbing kończy się przyzna-
niem odszkodowania dla pracownika. 
Mobbing nie jest łatwo udowodnić, w 
praktyce europejskiej określane są 
przesłanki i fakty ułatwiające pracow-
nikowi zasądzenie pracodawcy o stoso-
wanie mobbingu. Na temat zapobiega-
nia mobbingowi 9 kwietnia br. odbyła 
się 2 Warszawie konferencja, zorgani-
zowana przez firmy doradcze zajmują-
ce się tym problemem.

Wskazywano, że jedną z form zwal-
czania mobbingu stosowaną przez duże 
firmy lub koncerny, jest zwrócenie się 
do załóg o anonimowe zgłaszanie przy-
padków mobbingu na pracownikach. 
System zgłaszania takich nieprawidło-
wości wprowadziły np. Polska Grupa 
PKP, sieć handlowa Jeronimo Martins 
czyli Biedronka, sieć stacji paliw Shell, 
sieć komórkowa T-Mobile. Koncern 
Pepsico podaje na stronie internetowej 
liczbę zgłoszeń mobbingu uznanych 
przez firmę za uzasadnione.

Przyjmując takie systemy, wielkie 
firmy kierują się też swoim interesem, 
gdyż przypadek mobbingu nie rozwią-
zany w firmie zwłaszcza o charakterze 
obyczajowym, który wydobędzie się na 
zewnątrz do mediów, bywa niszczący 
dla reputacji przedsiębiorstwa.

wybór i oprac. red.

Na Zgromadzeniu Cooperatives Europe
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Mówił o aktualnych pracach CE, po-
stępach we współpracy z KE, komisa-
rzem Tajani i innymi organizacjami, 
wywieraniu wpływu na legislacje doty-
czącą spółdzielczości w UE.

Do zadań stojących przed CE za-
liczył m.in. szerokie propagowanie 
zasad i walorów spółdzielczości, oraz 
włączanie młodzieży do podejmowa-
nych prac, organizowanie warsztatów 
dla młodych spółdzielców. Zapewnił 
także o wsparciu starań polskich spół-
dzielców o dobre rozwiązanie legisla-
cyjne, umożliwiające rozwój i zacho-
wanie autonomii ruchu. Podkreślał 
konieczność partnerstwa spółdzielców 
z władzami państwowymi i opinią pu-
bliczną.

W części statutowej:
s Przyjęto protokół z poprzedniego 

ZO CE, które odbyło się w Stam-
bule w dn. 6 – 7 maja 2013 r. Do-
konano wówczas wyboru nowych 
władz oraz uchwalono nowy statut 
organizacji, zmniejszając skład 
ciała zarządzającego – Rady. Zre-
zygnowano z dotychczasowych 2 
współprezydentów i postanowiono 
powierzyć kierowanie CE jednej 
osobie, wybierając na prezydenta 
Dirka J. Lehnhoffa z Niemiec. Do 
zmniejszonej Rady wszedł na trze-
cią już kadencję prezes Zarządu 
KRS Alfred Domagalski.

Szczycie Spółdzielczym w Quebec w 
Kanadzie.

COOPERATIVES  
pod wrażeniem Polski

Istotnym założeniem gospodarzy 
obrad Cooperatives Europe, czyli Kra-
jowej Rady Spółdzielczej jest szersze 
pokazanie Europejczykom osiągnięć 
polskiej spółdzielczości w kilkunastu 
branżach, na wystawie w Hotelu Vic-
toria na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, 
oraz wizyt studyjnych w kilku znaczą-
cych w swych branżach spółdzielni.

Obrady Cooperatives rozpoczęto 
praktycznie od pokazania filmu pre-
zentującego osiągnięcia spółdzielni pol-
skich – ich nowoczesność, troskę o zało-
gi i lokalne środowiska. Przyjęty został 
nie tylko zdawkowymi oklaskami.

W hallu hotelu Victoria zapre-
zentowało wystawę Muzeum Historii 
Polskiej Spółdzielczości, obrazującą 
jej długi rodowód. Zwracała uwagę 
ekspozycja okolicznościowych meda-
li spółdzielczych. Wzrok przyciągało 
efektowne stoisko „Cepelii”. Nęciły 
miody pitne ze Spółdzielni Pszczelar-
skiej „Apis” w Lublinie, jabłka i soki 
owocowe ze Spółdzielni Ogrodniczej 
Ziemi Sądeckiej, woda mineralna 
„Muszynianka”, wyroby Spółdzielni 
Mleczarskiej „Jana” w Środzie Wiel-
kopolskiej (utworzonej w 1885 r.). 
Wędliny i chleby z GS „SCH” w Szad-
ku, pieczywo ze Spółdzielni Piekarsko 
– Ciastkarskiej w Warszawie, wyroby 
mięsne RSP - „Agrofirmy” z Witko-
wa. Ofertę przedstawiło Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych MACIF, 
działające w 8 krajach Europy, w tym w 
Polsce, zrzeszając 5, 6 mln osób.

Produkty bankowe reklamował 
Bank Spółdzielczy Vistula z Wyszo-
grodu, zrzeszony w Banku Polskiej 
Spółdzielczości. Do skorzystania z 
usług hotelowych, gastronomicznych 
i konferencyjnych w wielu miastach 
zachęcała Spółdzielnia Turystyczna 
„Gromada” oraz ZLSP, a Spółdzielnia 
Usług Medycznych Klinika Uzdrowi-
skowa „Pod Tężniami” z Ciechocinka 
zapraszała na leczenie i rehabilitację. 
Spółdzielnia Pracy Wyrobów Skórza-
nych im. Jana Kilińskiego w Gdyni 
oferowała męskie obuwie mundurowe 
dla różnych służb, a SP „Powiśle” z 
Kwidzyna – wyrób ubrań. Farmaceu-
tyczna spółdzielnia „ESPEFA” z Kra-
kowa wystąpiła z popularnym syropem 
Guajasil.

Odbyła się prezentacja wybranych 
branż: spółdzielczości mieszkaniowej, 
mleczarskiej i RSP. Polska spółdziel-
czość pomimo znacznego osłabienia 
potencjału ekonomicznego, trud-
ności doświadczanych w minionym 

ćwierćwieczu, zaprezentowała go-
ściom z zagranicy swe osiągnięcia i 
różnorodność form pracy. Dowodzi 
solidności, rzetelności, umiejętności 
adaptacyjnych do nowych warunków 
i talentów menedżerskich jej kadry 
kierowniczej.

O wielostronnym charakterze do-
konań polskiej spółdzielczości świad-
czyło także spotkanie spółdzielczyń 
Europy. Przedstawicielki Włoch (Dora 
Jacobelli z Logo Coop), Hiszpanii i 
Polski (Ewa Ochocka, KRS) przed-
stawiły sytuację prawno – społeczną 
kobiet oraz działalność spółdzielczości 
na rzecz pomocy w opiece nad dzieć-
mi, usługach bytowych i aktywizacji 
zawodowej. W tym zakresie polska po-
wojenna spółdzielczość miała się czym 
pochwalić, nie występowały u nas tak 
silne bariery mentalne, ograniczające 
pracę kobiet, jak w krajach południa 
Europy.

Inną atrakcją było spotkanie 
przedstawicieli europejskich spółdziel-
ni turystycznych, służących najlepiej 
poznawaniu innych krajów i kultur, 
wymianie doświadczeń i nawiązywaniu 
kontaktów profesjonalnych.

s Zaprezentowano i przyjęto jed-
nogłośnie sprawozdanie z dzia-
łalności w 2013 r. i plan pracy na 
2014 r. oraz Manifest spółdzielczy, 
ukazujący priorytety polityki spół-
dzielczej przed wyborami do Par-
lamentu Europejskiego w 2014 r. 
Tekst Manifestu zamieszczamy na 
str. 5 KS.

s Przedstawiono i przyjęto jednogło-
śnie sprawozdanie finansowe za 
2013 r. i budżet na 2014 r.

s Udzielono absolutorium dla człon-
ków Rady;

s Omawiano sprawy członkowskie – 
wycofanie się niektórych organiza-
cji i przyjęcia nowych;

s Dyskutowana nad sprawami wnie-
sionymi przez członków. Do takich 
należała m.in. dyskusja nad wyzwa-
niami stojącymi przed polską spół-
dzielczością.
Uczestnikom obrad przedstawio-

no film promocyjny o przygotowanym 
w październiku br. Międzynarodowym 

Pracowity pierwszy dzień obrad 
uświetniła uroczysta kolacja w Pa-
łacu Kultury i Nauki, zafundowana 
przez UNIQA – jedną z największych 
spółdzielczych grup ubezpieczenio-
wych, udziałowiec banku Raiffeise-
na. Uczestniczyli w niej parlamen-
tarzyści, m.in. wicemarszałek Sejmu 
RP Eugeniusz Grzeszczak, posłowie 
Romuald Aichler, Marek Gos, dy-
rektor Polskiego Radia. Degustacji 
polskich potraw towarzyszyły występy 
artystyczne. Układami choreogra-

ficznymi tańców Europy, inwencją i 
dynamizmem zachwycał spółdzielczy 
zespół „Poloneziaki” z SM Bielawa 
na Dolnym Śląsku.

W drugim dniu obrad, 4 kwiet-
nia br. odbyły się 3 warsztaty tema-
tyczne (dyskusje panelowe) oraz 
wyjazdy studyjne do wybranych 
spółdzielni, „okrętów flagowych” 
różnych branż. Relacje z tych wy-
darzeń sukcesywnie zamieszczamy 
w KS.
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Na Zgromadzeniu Ogólnym Cooperatives Europe w Warszawie wiele mówiono o sytuacji spóldzielczo-
ści mieszkaniowej w Europie i zagrożeń polskiej spółdzielczej mieszkaniówki, na tle projektu ustawy dla 
tych spółdzielni. Zagrożenia podkreślał mocno przewodniczacy ZO KRS i prezes Związku Rewizyjnego SM 
RP Jerzy Jankowski, prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski i inni uczestnicy ze strony polskiej. Kurier 
Spółdzielczy wymieniał kuluarowo poglądy m.in. z liderem europejskiej i szwedzkiej spółdzielczej miesz-
kaniówki, Martenem Lilją /z prawej/ w rozmowie z redaktorem naczelnym „KS” Tadeuszem Krasuskim.

Paweł Orłowski wiceminister Infrastruktury i Roz-
woju widzi potrzebę rozważenia udziału spółdziel-
ni mieszkaniowych w rządowym programie miesz-
kań dla młodych małżeństw.

Program kredytowy „Mieszkanie 
dla młodych”, potocznie MdM działa 
czwarty miesiąc i w środowisku spół-
dzielni mieszkaniowych budzi wciąż 
pytania, dlaczego nie zaliczono do 
niego spółdzielczej mieszkaniówki. Po 
pierwsze, w formie włączenia do MdM 
mieszkań spółdzielczych z rynku wtór-
nego, po drugie także budowanych w 
SM – nowych lokali. Wyjaśnień udzielił 
wiceminister Infrastruktury i Rozwo-
ju Paweł Orłowski w wywiadzie dla 
Rzeczpospolitej 7.04.br. skąd przyta-
czamy poniższe wypowiedzi.

Na pytanie o wskaźniki ceny metra 
mieszkania objętego w danym regionie 
programem, Wiceminister odpowiada:

Do końca marca tego roku do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego wpłynę-
ło 4395 zweryfikowanych poprawnie 
wniosków na kwotę 98,5 mln zł. Udzie-
lono 2082 kredytów na łączną sumę ok. 
361,5 mln zł. Średnia kwota kredytu 
wyniosła 173,6 tys. zł, natomiast średnia 
kwota dofinansowania na podstawie 
udzielonych kredytów – ok. 22,2 tys. zł.

Najwięcej kredytów udzielono do-
tychczas w Warszawie (152), Gdańsku 
(151) oraz Poznaniu (126).

Kwestia ograniczeń cenowych w 
programie budzi duże emocje. Reko-
mendowaliśmy wojewodom, żeby przy 
ustalaniu wskaźnika oprócz danych 
Głównego Urzędu Statystycznego, 
korzystali także z własnych analiz, by 
wskaźnik odzwierciedlał rzeczywistą 
sytuację na rynku. W praktyce woje-
wodowie podchodzili do tej kwestii 
bardzo różnie.

W wypadku Krakowa limit ceny w 
odniesieniu do średniej ceny transak-
cyjnej na rynku pierwotnym wynosił w 
I kwartale ok. 85 proc. W tym mieście 
rzeczywiście niełatwo znaleźć odpo-
wiednią ofertę. Mimo tych ograniczeń 
do końca marca w Krakowie złożono 
już 176 wniosków i udzielono 65 kredy-
tów. Łódź z kolei jest przykładem mia-
sta, w którym limit ceny w MdM” był 
w I kwartale 2014 r. o ponad 13 proc. 
wyższy niż średnia cena transakcyjna 
na rynku pierwotnym. Dlatego miesz-
kańcy Łodzi mają duży wybór miesz-
kań mieszczących się w warunkach 
programu.

Majowe wybory do Parlamentu 
Europejskiego skłoniły organizację 
spółdzielczą Cooperatives Europe 
do opublikowania Manifestu Spół-
dzielczego. Są to „Priorytety po-
lityki spółdzielczej na wybory do 
parlamentu Europejskiego 2012”. 
W kraju czekają nas wkrótce wybory 
samorządowe i parlamentarne. War-
to zapoznać się w spółdzielniach z 
„Manifestem”, by wybierać radnych 
oraz posłów i senatorów sprzyjają-
cych spółdzielczości. Przytaczamy z 
dokumentu obszerne fragmenty.

Cooperatives Europe jest głosem 
przedsiębiorstw spółdzielczych w 
Europie. Reprezentując 90 organizacji 
członkowskich z 35 krajów europej-
skich, wspieramy działania na rzecz 
równych szans dla spółdzielni i innych 
form przedsiębiorstw. Spółdzielnie 
tworzą różnorodność europejskiej go-
spodarki, przyczyniają się do powsta-
wania i rozwoju przedsiębiorczości, 
tworzą miejsca pracy. Spółdzielnie 
pojawiają się we wszystkich możli-
wych kształtach i wielkości. Od mikro
-przedsiębiorstw po ponadnarodowe 
koncerny. Działają we wszystkich ob-
szarach gospodarki: od opieki zdro-
wotnej po mieszkalnictwo, od rolnic-

Spółdzielczość nasza od 20 lat 
jest na froncie walki o prawo 
spółdzielcze, by dać jej szanse 

rozwoju po wyniszczających efektach 
specustawy ze stycznia 1990 r. Jednym 
z ciekawych przyczynków do strategii 
osiągania tego celu, stała się dyskusja 
i przegląd europejskich doświadczeń 
na goszczącym w Polsce Zgromadze-
niu Ogólnym Cooperatives Europe, 
w dniach 3 i 4 kwietnia w Warszawie. 
Wynika stąd, że w bojach o dobre pra-
wo i miejsce w gospodarce nie jesteśmy 
w Europie osamotnieni, większość 
państw w minionych 30 latach tworzy-
ło swą politykę w szorstkich relacjach 
ze spółdzielcami.

Były tu różne fazy i koncepcje, 
jednak aktualnie najtrudniejsza sytu-
acja pod tym względem jest w Polsce. 
Gdyby udało się napisać i przyjąć do-
brą ustawę spółdzielczą akceptowaną 
w środowisku 8 milionów polskich 
spółdzielców, temat byłby zdjęty z eu-
ropejskiej wokandy. Miejsce na liście 
walczących moglibyśmy wówczas od-
stąpić Turcji, Rumunii i Portugalii, 
tak można wnioskować z wypowiedzi 
ich przedstawicieli.

Spółdzielcy, którym udało się w Eu-
ropie dojść do rozwoju w swych krajach 
podkreślają, że wciąż trzeba rozwiązy-
wać zaskakujące problemy i negocjować 
z władzami, więc podali kilka technik 
działania. Nie są dla nas nowe, ale cieka-
we jest wyeksponowanie ich znaczenia. 
Podstawa to prowadzenie przez spół-
dzielców lobbingu. Choć w Polsce jest 
ustawa dopuszczająca tą działalność, 
podchodzi się do niej jak pies do jeża.

Tymczasem delegaci z kilku przy-
najmniej państw na Coopeatives mó-

Walczyć i zyskać sojuszników

(ciąg dalszy na str 7)

wili o lobbingu jako najbardziej oczy-
wistej i skutecznej dla spółdzielców 
formie. - Trzeba docierać we własnych 
parlamentach do posłów skłonnych 
popierać spółdzielczość, znających ten 
temat lub przynajmniej czujących. I 
współpracować z nimi, by stawali się 
rzecznikami spółdzielczości w swoich 
partiach, klubach parlamentarnych i 
głosowaniach.

W Europie największy obecnie 
przyrost spółdzielni notuje się 
w branży wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych. To efekt zna-
czących dotacji państwowych do „zie-
lonej energii”. W Niemczech działa 800 
takich spółdzielni, na warszawskim 
Zgromadzeniu Cooperatives prezen-
tację przedstawił szef spółdzielczego 
konsorcjum, zrzeszającego w 15 kra-
jach 2389 spółdzielni energetycznych. 
Niestety, ani jedna według tego wykazu 
nie powstała w Europie Wschodniej. W 
Austrii założono 390 spółdzielni ener-
getycznych, w Danii 657, w Holandii 
110, Francji 60, Chorwacji 4.

Lider tego konsorcjum mówił: 
urodziłem się w Brukseli, mieszkam 
niedaleko siedziby Komisji Europej-
skiej ale długo nie interesowałem się 
sprawami unijnymi. Dopiero gdy za-
jąłem się spółdzielczością, zobaczyłem 
że tam jest źródło decyzji. Z grupą za-
interesowanych wytwarzaniem energii 
przez spółdzielnie chodził do europo-
słów.

Wyszukiwali ugrupowania poli-
tyczne w Parlamencie Europejskim 
przychylne spółdzielczości i energii 
odnawialnej, by wnosili ten problem 

Czy MdM będzie dla SM
Perspek tywy branżowe

Od 1 kwietnia br. obowiązują 
nowe wskaźniki, najczęściej wyższe 
od poprzednich. Oznacza to, że ofer-
ta mieszkaniowa została  zwiększona. 
W Krakowie limit ceny wzrósł o ok. 
120 zł (z 4894 zł do 5014 zł/mkw.). 
Duży wzrost limitów odnotowano w 
Warszawie (obecnie 6127 zł), Rze-

Kolejne wątpliwości, dotyczą mie-
rzenia powierzchni. Chodzi o to, czy 
suszarnie, komórki, antresole, kotłow-
nie wlicza się do powierzchni użytko-
wej lokali i domów, czy nie. Odpowiedź 
jest ważna, ponieważ mieszkanie ob-
jęte kredytem nie może mieć więcej 
niż 75 mkw., a powierzchnia domu nie 
może przekroczyć 100 mkw. W obu wy-
padkach dopłata do wkładu własnego 
obejmuje tylko 50 mkw.

Napływają pytania o obmiar po-
wierzchni. Przez długi okres obowiązy-
wały dwie różne normy w tym zakresie. 
Od 29 kwietnia 2012 r. powinno się 
stosować już tylko jedną, mianowi-
cie PN-ISO 9836:1997. Należy jednak 
podkreślić, że w stosunku do wniosków 
o pozwolenie na budowę złożonych 
przed tą datą, nie było obowiązku sto-
sowania wspomnianej normy i inwesto-
rzy mieli w tym zakresie dużą swobodę.

I dwie kwestie szczególnie intere-
sujące spółdzielców. W sprawie objęcia 
programem MdM rynku wtórnego, Wi-
ceminister Paweł Orłowski odpowiada:

Takiej zmiany na razie nie przewi-
dujemy, ponieważ jednym ruchem zni-
weczylibyśmy jeden z celów programu, 
a mianowicie wsparcie dla nowych in-
westycji w budownictwie mieszkanio-
wym, które przecież tworzą nowe miej-
sca pracy. Na rynku brakuje mieszkań, 
a po włączeniu do programu lokali z 
rynku wtórnego wciąż obracalibyśmy 
się w tym samym zasobie.

Dyskusje na ten temat były pro-
wadzone podczas prac legislacyjnych 
nad ustawą. Ostatecznie ustawodawca 
zdecydował, że „MdM” obejmie tylko 
rynek pierwotny, i tego się trzymamy.

Obecnie program „MdM” obej-
muje tylko lokale, które spółdzielnia 
buduje jako deweloper, natomiast te 
wybudowane w ramach zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych jej członków 
– już nie. W tym wypadku zmiana mo-
głaby być racjonalna. Zastanawiamy 
się jednak, jak to zrobić, ponieważ w 
spółdzielniach rozliczenie kosztów na-
stępuje dopiero po wybudowaniu loka-
lu. Trudno więc ustalić, ile ostatecznie 
kosztuje metr kwadratowy mieszkania 
na etapie zaciągania kredytu.

wybór i oprac. red., M. Krysińska

szowie (obecnie 4337 zł) oraz w Po-
znaniu (obecnie 5907 zł). Różnica 
jest więc zauważalna. W kolejnych 
kwartałach może być jeszcze lepiej.

Nie można jednak przesadzać z 
windowaniem wskaźników.

Dotychczas najwięcej pytań do-
tyczyło kwestii związanych z zalicza-
niem do ceny i powierzchni miesz-
kania dodatkowych pomieszczeń, 
takich jak komórki lokatorskie czy 
miejsca garażowe. Jeżeli lokal jest 
sprzedawany wraz z pomieszczenia-
mi przynależnymi, to wchodzą one 
w skład tego lokalu i nie stanowią 
odrębnego przedmiotu obrotu. Kre-
dytem jest wówczas objęta całość 
transakcji. 

Jeżeli garaż albo komórka loka-
torska stanowi odrębną nierucho-
mość lub część takiej nieruchomości, 
to nie może być kredytowany przez 
program „MdM”. Cena ich zakupu 
nie wlicza się też do limitu ceny prze-
widzianego w programie.

twa po farmaceutykę, od supermarke-
tów po kluby sportowe, od banków po 
piekarnie, od energetyki po edukację.

Cooperatives Europe reprezentu-
je 160 000 przedsiębiorstw w całej 
Europie. Europejskie spółdzielnie za-
trudniają 5,4 miliona osób i mają 123 
miliony członków. Jeden na pięciu Eu-
ropejczyków jest współwłaścicielem 
jakiejś spółdzielni. Mając tak szero-
ką bazę, Cooperatives Europe jest 
aktywnym członkiem Intergrupy ds. 
Ekonomii Społecznej Parlamentu Eu-
ropejskiego. W 2013 r. Parlament UE 
przyjął raport, uznający pozytywną 
rolę spółdzielni w czasie kryzysu go-
spodarczego. 

Cooperatives Europe pragnie 
dalej współpracować z posłami  do 
Parlamentu Europejskiego, aby two-
rzyć efektywne środki wzmacniania 
gospodarki spółdzielczej.

Nasza wizja Europy.
• Europa, która koncentruje się na 

gospodarce realnie służącej potrze-
bom i aspiracjom ludzi.

• Europa z prężną i innowacyjną go-
spodarką, która pozwala rozkwit-
nąć różnorodnym modelom bizne-
su, w tym spółdzielczego.

wadzenie i wzrost spółdzielniom, tak 
jak innym typom biznesu.

2. Zwiększanie spółdzielczej 
świadomości wśród młodzieży.

Wraz ze wzrastającym zaintereso-
waniem młodych ludzi biznesem spo-
łecznie odpowiedzialnym, zatrudnienie 
młodzieży w Europie znajdzie nowy im-
puls, gdy rozwinie się wiedza młodych 
ludzi o spółdzielniach.

Nauczanie przedsiębiorczości w szko-
łach niższego stopnia, średnich i na uni-
wersytetach w państwach członkowskich 
jest jednak ukierunkowane na konwen-
cjonalne modele biznesu. Cooperatives 
Europe będzie współpracować z posłami 
do Parlamentu Europejskiego, by zachę-
cać instytucje edukacyjne w państwach 
członkowskich do włączenia modelu 
spółdzielczego do programów naucza-
nia młodzieży i studentów.

3. SpółdZielcZa 
Mapa drogoWa.

Komisja Europejska w 2013 roku 
powołał stałą, Spółdzielczą Grupę Ro-
boczą. We współpracy z Komisją, Gru-
pa przygotowuje „Spółdzielczą Mapę 
Drogową”, która zostanie ogłoszona w 
2014 r. dla wsparcia tworzenia i rozwoju 
spółdzielni.

Cooperatives Europe dąży, by po-
słowie Parlamentu Europejskiego 
wspierali Spółdzielczą Mapę Drogo-
wą i pomagali w jej realizacji w nadcho-
dzącej kadencji Parlamentu.

Cooperatives Europe pragnie prze-
dyskutować z kandydatami do Par-
lamentu Europejskiego, jak tworzyć 
i wprowadzać w życie sugerowane 
przez nas środki umacniania gospodar-
ki Europy. Pracujemy nad wzrostem wie-
dzy o spółdzielczym modelu biznesu w 
całej Europie i nad ułatwieniem rozwoju 
przedsiębiorstw spółdzielczych.

Rozmawiajcie z Cooperatives Europe! 
www.coopseurope.coop

Trzy cele Cooperatives Europe

Spółdzielczy manifest 
na wybory 2014

• Europa, w której młodzi ludzie są 
wyposażeni w możliwości realizo-
wania swoich aspiracji w przedsię-
biorczości.

• Europa ze środowiskiem, które wspie-
ra zakładanie i wzrost przedsię-
biorstw zorientowanych na ludzi.

W wyniku konsultacji ze spółdziel-
niami w Europie, Cooperatives Europe 
będzie współpracować z posłami do 
Parlamentu Europejskiego w celu reali-
zacji trzech konkretnych spraw. Urze-
czywistnienie tych trzech spraw łącznie 
może przynieść realizację ważnych ce-
lów: bardziej odpornej na kryzys gospo-
darki, zatrudnienia młodych, tworzenia i 
rozwoju przedsiębiorstw.

1. polityka Ue wspierająca 
spółdzielnie.

Aby tworzyć odporną i różnorod-
ną gospodarkę, Unia Europejska i jej 
państwa członkowskie potrzebują śro-
dowiska prawnego, które umożliwia 
rozmaitym formom przedsiębiorstw 
rozwój w oparciu o równe szanse. 
Obowiązująca legislacja sprawia, że 
przedsiębiorstwom spółdzielczym sta-
nowiącym biznes będący własnością 
członków a nie kapitału, trudniej jest 
pozyskiwać kapitał, a ludziom zakła-
dać i prowadzić spółdzielnię.

Cooperatives Europe chce współ-
pracować z posłami do Parlamentu Eu-
ropejskiego w celu refleksji by tworzyć 
środki, które ułatwią zakładanie, pro-
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