
Kooperācija Piena 
pārstrāde Polijā 

PRESENTATION 



 
  Kooperatīvs ir brīvprātīga apvienība 

neierobežotu skaitu cilvēku, ar 
mainīgu sastāvu un mainīgām paju 
daļām. 

  Kooperatīvs darbojas saskaņā ar  
likumu no 16. septembra 1982.gada -  
Likums par kooperāciju  un 
pamatojoties uz reģistrētiem  
statūtiem.  

 Kooperatīva privātīpašums pieder tā 
biedriem 

 Kooperatīva pārvalde:  kopsapulce, 
padome, valde. 

Likumdošana 

Organy spółdzielni 



Kooperatīva  izveide un reģistrācija 

 
 Personām, kas vēlas,  izveidotu 

kooperatīvu sadarbību (dibinātāji)  ir 
tiesības izveidot kooperatīva statūtus, 
apstiprinot  ar savu parakstu, un izveidot 
sadarbības  pārvaldes struktūras , kuriem 
ir jābūt saskaņā ar statūtiem, tas ir 
kopsapulces kompetencē , vai dibinātāju 
padome , kurā  ir jābūt  vismaz trīs 
cilvēkiem.  

 Dibinātāju kooperatīva skaits nedrīkst būt 
mazāks par desmit, ja dibinātāji ir 
fiziskas personas, un trīs, ja dibinātāji ir 
juridiskas personas. 

 
  Lauksaimniecības produkcijas 

ražošanas kooperatīva, dibinātāju skaits -  
nevar būt mazāks par pieciem cilvēkiem 

 No kooperatīva dibinātāju sastāva, kas 
parakstīja statūtus, var kļūst par kooperatīva  
valdi  no tās reģistrācijas brīža.  

 Dibinātāji kas  ir parakstījis dokumentus  
reģistra pēc reģistrācijas kļūst par 
kooperatīva valdes locekliem. 

 Iestaties kooperatīva var ik viens ,kas 
uzraksta iesniegums-deklarāciju.  



Par locekļu  tiesībām un  viņu 
pienākumiem 

 
 Kooperatīva loceklim ir pienākums 

samaksāt dalības maksu atbilstoši 
Statūtu noteikumiem. 

   Kooperatīva dalībnieki sedz 
zaudējumus, nepārsniedzot summu  
izpirktas akcijas...... 

  Kooperatīva dalībnieks neatbild par 
visam  uzņēmuma kredītsaistībām 

 Loceklim ir tiesības: 
  piedalīties pilnsapulcē vai  kooperatīva sanāksmes vēlēt un tikt ievēlētam ;  
 saņemt  statūtu kopiju un  noteikumi,  iepazīties ar  rezolūcijām , kooperatīva struktūru,  

sapulču protokoliem. Saņemt  protokolus , gada finanšu pārskatus, līgumus, ko 
kooperatīvs  ir noslēdzis ar  tiešām personām.  

  Ir tiesības pieprasīt pēc saviem ieskatiem vajadzības gadījuma informāciju par 
uzņēmuma stāvokli 

 Saņemt papildus naudu ( uzņēmuma pārpalikumu) par savu ieguldījumu uzņēmumā. 



  Situācija piena tirgū Polijā 2014. gadā  
stipri pasliktinājās, to izraisīja Krievijas embargo  
pārtikas importam no Eiropas Savienības, 
Apvienoto Nāciju Valstīm, Kanādas un 
Austrālijas.  

 Kritums bija vērojams arī pasaules galvenajiem 
piena industriālajiem  produktiem. 

   Eksportam samazinoties samazinājās 
piena iepirkuma  piena  cenas, un tas notika  ļoti 
ātri. 
Samazinājās  pārdošanas cenas piena produktiem. 

Piena tirgus Polijā(1) 



 Piena ražošana iepirkums auga un pagājušajā gadā 
sasniedza rekordaugstu līmeni 
gandrīz 154 zł /  ar 100 litriem 2013. gada decembrī. 

 
  2014 gada pirmajā pusē  cenās izauga vēl par 16,2% salīdzinot ar 2013. pirmo 

pusi. 2014.gada maijā parādījās cenām samazināšanās  tendence.  
 
  2014. gada astoņos mēnešos piena ražošana Polijā pieauga par 7,8% ,no gandrīz 

7 miljardiem litru iepriekšēja gada, pārsniedzot  10,3 miljardu litru (tas ir 10,6 
miljardi kg).  

 Iezīmējās tendence, ka Polijā  pārsniegsim piena kvotas izpildi par vairāk nekā 
5%, un būs soda sankcijas  lauksaimniekiem, kas pārsniedz individuālo piena 
kvotu, ja Eiropas Komisija nemainīs savu 
prasību. 

Piena tirgus Polijā(2) 



Piena iepirkuma cenas janvāri 2015 

 Saskaņā ar Centrālās Statistikas datiem piena 
iepirkuma cenas 2015. gadā janvārī bija 
122,18 zł / 100 litriem, kas iz zemāks par 
20,5%  nekā 2014. gada janvārī un 1,1% 
zemākas nekā cenas, kas samaksātas 

2014. gada decembrī. 
 Augstākās cenas 2015. gada janvārī  bija: 

Podlaskie 131,34 zł / 1 hl 
Warmia-Mazury 128,99 zł / 1 hl 
Opole 126,97 zł / 1 hl 

 Viszemākās cenas 2015. gada janvārī bija : 
Łódź 113,01 zł / 1 hektolitru 
Lesser 114,79 zł / 1 hl 
Kujāvijas-Pomerānijas 114,92 zł / 1 hl 
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Ceny Mleka 
 



• Kooperatīvā iepirkuma cenu pienam nosaka atbilstoši norātiem statūtiem. 
• Tās var noteikt, valde pēc vadības ziņojumu  par uzņēmuma darba rezultātiem. 
•  Iepirkuma cenas ir cieši atkarīgs no situācijas tirgū  
 
 Reģions ‘’Podlaskie’’ ir piena ražošanas līderis valstī ,kas ražo ap 30 % no kopēja 

saražota piena apjoma  
 vietējā tirgū. Ražotāju ir daudz, bet atpazīstamākiem valstī ir: MLEKOVITA, 
RAIBAA, MILKO, AWESOME un citi. 

 MLEKOVITA lielākās ražotājs ‘’Podlaskie’’ un  arī galvenais eksportētājs pārtikas 
rūpniecībā. 
Piena pārstrāde  būtisku ietekme uz  Podlaskie reģiona ekonomikas attīstību.  

 No visas ražotās lauksaimniecības  produkcijas Podlaskie reģionā ap 20% no sastāda 
tieši govs svaigpiens.  

 Jāatzīmē, ka  ražošanas līmenis lauksaimniecības Podlasie uz kopēja  
fona valstī ir virs vidējā, un pēdējos gados pieaug. 

Piena iepirkuma cena kooperatīvā 



Paldies par uzmanību 
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