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Klub Poselski Kukiz'15
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa
Dotyczy: projektu ustawy nowelizującej Prawo spółdzielcze – druk 818.

Po zapoznaniu się z projektem nowelizacji Ustawy Prawo spółdzielcze – druk 818
oraz stanowiskiem organizacji społecznej, działającej pod nazwą „Nasza jest
Spółdzielnia Ruch Społeczny”, w pełni popieramy uwagi zawarte w piśmie skierowanym
przez tą organizację społeczną.
Krajowy Związek Lokatorów i Spółdzielców (dalej: KZLiS), jako organizacja
pozarządowa, działająca, m.in. w obronie praw członków spółdzielni mieszkaniowych,
wnioskuje do Klubu Poselskiego KUKIZ`15 o wycofanie ze ścieżki legislacyjnej druku
sejmowego 818, stworzonego według naszej oceny dla potrzeb Spółdzielni Pracy
i Spółdzielni Socjalnych.
Uzasadnienie:
Ustawa Prawo spółdzielcze jest ustawą z minionej epoki, regulującą prawa
spółdzielni o różnych zakresach działalności. Posiadamy wiedzę, że Spółdzielnie Pracy
nie posiadają jako sektor spółdzielczy osobnej ustawy, Spółdzielnie Socjalne jednak
ustawę taką posiadają. Przez szereg lat SLD i PSL czyniły starania, aby nie powstały
osobne ustawy dla każdego sektora działalności spółdzielczej.
Druk 818, jeżeli zostanie wprowadzony w życie, spowoduje jedynie powiększenie już
istniejącej patologii w spółdzielniach mieszkaniowych. Wniesione w projekcie poprawki
nie znajdują żadnego prawnego zastosowania w spółdzielniach mieszkaniowych. Nie
ukrywamy, że środowisko spółdzielców, szczególnie tych związanych ze spółdzielniami
mieszkaniowymi liczyło, że Państwa ugrupowanie coś nowego i demokratycznego
wniesie do prac Parlamentu. Po raz kolejny jednak okazało się, że spółdzielcy nie mogą
liczyć na zrozumienie parlamentarzystów, którzy nie znają problemów swojego
elektoratu.
Rozwiązaniem problemu w spółdzielczości jest likwidacja Ustawy Prawo spółdzielcze
i wprowadzenie osobnych ustaw dla każdego sektora działalności spółdzielczej.
Społeczny projekt ustawy dla spółdzielni mieszkaniowych już Państwo posiadacie, czas

zatem, aby inne sektory spółdzielczości złożyły swoje projekty w trybie pilnym, by fikcja
PRL-owskiej spółdzielczości została zastąpiona europejską działalnością spółdzielczą.
Przedstawiając swoje stanowisko i w pełni popierając działania organizacji „Nasza
jest Spółdzielnia Ruch Społeczny”, wnosimy o wycofanie druku 818 ze ścieżki
legislacyjnej i rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem ustaw, które uporządkują
poszczególne sektory działalności spółdzielczych, a tym samym wprowadzą europejskie
zasady funkcjonowania spółdzielczości w Polsce.
Z poważaniem
Prezes ZG KZLiS Ryszard Matusiak
Wiceprezes ZG KZLiS Janusz Tarasiewicz
Wiceprezes ZG KZLiS Janusz Okurowski
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