
Stanowisko koła Wolni i Solidarni do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników 

(tekst niewygłoszony) 

 

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo!  

 

W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego 

projektu ustawy o spółdzielniach rolników. 

    Jak wskazują wnioskodawcy, obecne rozproszenie działalności rolniczej stawia w 

niekorzystnej sytuacji poszczególnych rolników, którzy ze strony odbiorców naciskani są 

m.in. na ciągłe obniżanie cen. Zgadzam się, że istotne jest podjęcie działań, które wzmocnią 

pozycję producentów rolnych, jednocześnie dając im możliwość lepszego dopasowania 

jakości i ilości produkcji do zapotrzebowania klientów. 

    Działaniem wpisującym się w te założenia ma być proponowany przez rząd projekt ustawy 

kompleksowo regulujący zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni rolniczych, zachęcający 

rolników do kooperacji w ramach takich organizacji. Głównym impulsem do zrzeszania się w 

spółdzielniach rolniczych mają być wprowadzane zwolnienia podatkowe dla nowo 

tworzonych podmiotów. 

    Wedle zapisów omawianego projektu zadaniem tworzonych spółdzielni będzie 

prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w imieniu swoich członków. Obejmować 

ona będzie m.in. planowanie i dostosowywanie produkcji do warunków rynkowych oraz 

sprzedaż i przetwarzanie produktów wytworzonych przez rolników. 

    Co do szeregu regulacji odnoszących się do struktury spółdzielni rolniczych warto 

podnieść, że będą to podmioty dobrowolnie zrzeszające co najmniej 10 rolników, a w ich 

radach nadzorczych będą mogli zasiadać jedynie członkowie będący rolnikami. Przychylam 

się do wysuniętych wniosków, że rozwiązania te zapewnią trwałą konsolidację tych 

podmiotów oraz że działania podejmowane przez spółdzielnię będą całkowicie zgodne z jej 

rolniczym interesem oraz interesami jej poszczególnych członków. Wierzę w to, że polski 

rolnik nie da się wykorzystać, jeśli tylko będzie miał do tego odpowiednie mechanizmy 

prawne. 

    Nie ma wątpliwości, że w innych krajach europejskich spółdzielnie rolnicze realizują 

postawione przed nimi zadania. Dzięki takiej formie zrzeszania się gospodarstw rolnych 

zwiększa się ich konkurencyjność rynkowa. Stają się one podmiotami stabilnymi i silnymi 



ekonomicznie, dzięki czemu wzrasta ich pozycja negocjacyjna względem dużych odbiorców, 

którzy przywykli już do wykorzystywania swojej przewagi. 

    Koło Wolni i Solidarni, dostrzegając pozytywne aspekty zaproponowanych rozwiązań, 

będzie głosować za dalszym procedowaniem tego projektu. 

 


