Uchwała nr 13/2016
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 15 marca 2016 roku
___________________________________________________________________

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa związkom spółdzielczym do realizacji
zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości i z pracami przygotowawczymi do VI Kongresu
Spółdzielczości.
W wykonaniu uchwały nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady
Spółdzielczej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad i wyboru delegatów na VI
Kongres Spółdzielczości (Monitor Spółdzielczy z 2016 r. Nr 2) Zarząd Krajowej Rady
Spółdzielczej na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 statutu Krajowej Rady Spółdzielczej
(Monitor Polski z 1996 r., nr 7, poz. 86) zatwierdza:
1) wzór pełnomocnictwa dla związków spółdzielczych do realizacji zadań
związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości i z pracami przygotowawczymi do VI Kongresu
Spółdzielczości – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego, zwołanego w celu
wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości – stanowiący załącznik nr 2
do niniejszej uchwały.
Pełnomocnictwo do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wyboru
delegatów na VI Kongres Spółdzielczości i z pracami przygotowawczymi
do VI Kongresu Spółdzielczości udzielone zostanie spółdzielczym związkom
rewizyjnym pełniącym funkcje organizatorów wiodących ( wymienionych w załączniku
do zasad i trybu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości – zatwierdzonych
uchwałą nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego KRS).

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 15 marca 2016 r.
PEŁNOMOCNICTWO
dla………………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa Związku)
do realizacji zadań
związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości i pracami przygotowawczymi do VI Kongresu Spółdzielczości.
Krajowa Rada Spółdzielcza na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 21),
2) uchwały
Nr
22/2015
Zgromadzenia
Ogólnego
Krajowej
Rady
Spółdzielczej
z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości,
3) uchwały
Nr
1/2016
Zgromadzenia
Ogólnego
Krajowej
Rady
Spółdzielczej
z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów
na VI Kongres Spółdzielczości,
4) uchwały Nr 13/2016 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie udzielenia związkom spółdzielczym pełnomocnictwa do realizacji zadań
związanych z przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości
i pracami przygotowawczymi do VI Kongresu Spółdzielczości
udziela pełnomocnictwa
……………………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Nazwa Związku)
z siedzibą w ………………………………………………………………………………….
do realizacji zadań wynikających z postanowień wyżej wymienionych aktów normatywnych,
związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości
w terminie do dnia 15 października 2016 r. Szczegółowy zakres obowiązków organizatora
wiodącego zawiera załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.
Liczbę delegatów na VI Kongres Spółdzielczości stanowiących reprezentantów spółdzielni
…………………………………………………………………………………………………..…………………..
(Nazwa branży)
określa się na …….… mandatów(y).
Pełnomocnictwo obowiązuje do czasu zakończenia VI Kongresu Spółdzielczości oraz ostatecznego
rozliczenia jego kosztów.
Niniejsze pełnomocnictwo wydano
Dnia ………………..…….. 2016 r. reprezentującemu Związek
…………………………………….…….
(imię i nazwisko
……………………………………….….
oraz stanowisko służbowe
Przedstawiciela Związku

Załącznik do pełnomocnictwa

Obowiązki organizatora wiodącego dotyczące zwołania przedkongresowych
zjazdów spółdzielczych, przeprowadzenia wyborów delegatów oraz
współdziałania z Krajową Radą Spółdzielczą w pracach związanych
z organizacją i wyborami VI Kongresu Spółdzielczości.

1. Organizatorami przedkongresowych zjazdów są spółdzielcze związki
rewizyjne.
2. Związki rewizyjne zrzeszające w danej branży największą liczbę spółdzielni
pełnią role organizatorów wiodących.
3. Do szczegółowych obowiązków organizatora wiodącego należy:
a) organizacja spotkań z udziałem przedstawicieli pozostałych związków
rewizyjnych danej branży w celu uzgodnienia liczby mandatów
przyznanych do wyboru przez poszczególne zjazdy przedkongresowe oraz
określenia roli poszczególnych związków rewizyjnych w organizacji
wyborów delegatów. Spotkania te winny odbyć się w terminie
do 15 października 2016 r. Formą organizacyjną koordynującą działania
związane z wyborem delegatów spółdzielni i realizacją zadań związanych
z przygotowaniem VI Kongresu w układzie branżowym może być branżowy
Komitet Organizacyjny Kongresu, powołany przy organizatorze wiodącym,
z udziałem przedstawicieli pozostałych związków rewizyjnych danej branży
spółdzielczej,
b) przeprowadzenie wyborów delegatów na Kongres spośród wszystkich
spółdzielni danej branży (z wyjątkiem spółdzielni w likwidacji i upadłości).
W zależności od liczby spółdzielni w danej branży wybory delegatów na
Kongres mogą być przeprowadzane przez: zjazdy regionalne lub zwołanie
zjazdu krajowego wszystkich spółdzielni danej branży. Decyzja o sposobie
przeprowadzenia
wyborów
należy
do
branżowego
Komitetu
Organizacyjnego bądź organizatora wiodącego,
c) organizacyjne przygotowanie wyborów delegatów na Kongres poprzez:
 zapewnienie warunków do przeprowadzenia zjazdu,
 zawiadomienie spółdzielni o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu,
 ustalenie sposobu pokrycia kosztów odpłatności z tytułu uczestnictwa
przedstawicieli w zjeździe przez organizacje spółdzielcze,
 spowodowanie wniesienia opłaty kongresowej w wysokości 600 zł +
23% VAT (łącznie 738,00 zł brutto) od każdego wybranego
przedstawiciela. Nie wniesienie opłaty kongresowej, o której mowa,
stanowi podstawę KRS do żądania wniesienia tej opłaty przez
organizatora wiodącego,
d) złożenie protokołów ze zjazdów przedkongresowych i rejestracja
wybranych delegatów w Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
w terminie do 20 października 2016 r. Protokoły winny zawierać wyraźnie
sprecyzowane
wnioski
z
dyskusji
merytorycznej.
Wraz
z protokołami ze zjazdów spółdzielczych przekazywane są wszystkie
ankiety delegatów na VI Kongres Spółdzielczości /wzór w załączeniu/,

e) zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia /bez obiadów/ dla branżowej
grupy delegatów w czasie Kongresu,
f) zorganizowanie spotkania z wybranymi na Kongres delegatami w celu
omówienia i przygotowania spraw dotyczących przebiegu Kongresu,
g) współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą w zakresie organizacji przebiegu
Kongresu, w tym w szczególności:
 udziału w pracach związanych z obsługą Kongresu,
 wyboru opiekunów delegatów na Kongres danej branży,
h) inne obowiązki wynikające z procesu przygotowania i przebiegu VI
Kongresu uzgodnione z Krajową Radą Spółdzielczą.
4. Organizator wiodący informuje na bieżąco Krajową Radę Spółdzielczą
o postępie prac związanych z przygotowaniem i przebiegiem zjazdów oraz
przekazuje terminarz zaplanowanych zjazdów z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.
5. Organizator
wiodący
zamieszcza
wszelkie
informacje
dotyczące
przygotowania i przebiegu zjazdów przedkongresowych na własnej stronie
internetowej.

Wzór

ZAWIADOMIENIE
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
(Nazwa organizatora zjazdu)

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
(adres)

Zawiadamia, że zgodnie z postanowieniami:
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 21),
2) uchwały Nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia
16.12.2015 r. w sprawie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości,
3) uchwały Nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości,
zwołuje
na dzień ………………2016 r. Zjazd przedkongresowy w celu wyboru delegatów na
VI Kongres Spółdzielczości oraz wypracowania stanowiska organizacji
spółdzielczych w odniesieniu do węzłowych problemów zawartych w tezach
programowych* VI Kongresu Spółdzielczości. Zjazd obradować będzie
w…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
(miejsce Zjazdu)

Początek obrad o godz. …………….
Proponowany porządek obrad Zjazdu przedkongresowego:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie obrad,
Wybór przewodniczącego Zjazdu,
Przyjęcie regulaminu obrad,
Wybór prezydium Zjazdu,
Powołanie Komisji Zjazdu:
 mandatowej,
 uchwał i wniosków,
 wyborczej,
 skrutacyjnej,

6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami programowymi na VI Kongres
Spółdzielczości,
7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,
8. Dyskusja,
9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VI Kongres Spółdzielczości,
10. Sprawy wniesione,
11. Ogłoszenie wyników wyborów,
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
13. Zakończenie obrad.
Opłata zjazdowa w wysokości ……………..zł od jednego przedstawiciela obejmuje
koszty związane z
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Kwota zł………….…powinna być wpłacona……………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………..
(podać sposób wnoszenia opłat)

………………………………………
(podpis)

* tezy programowe zostaną dostarczone w późniejszym terminie

……………………………………………..
(pieczątka adresowa)

Wzór
UCHWAŁA Nr…………….
Walnego Zgromadzenia - Rady Nadzorczej*
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa jednostki spółdzielczej i jej adres)
z dnia…………..2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa delegatowi na Zjazd przedkongresowy.

Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza*
wybrało(a)

1) Panią/Pana…………………………………………………………………………przedstawicielem
(imię i nazwisko)
2) Panią/Pana………………………………………………………………………….przedstawicielem
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………...……….....
…………………………………………………………………………………………………………...………….
.
(nazwa jednostki spółdzielczej)
na Zjazd Spółdzielczy w celu wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.

Data…………………………

*

………………………………………
(podpis Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej)

Przedstawiciele spółdzielni są wybierani przez ich walne zgromadzenie (zebrania przedstawicieli).
Przedstawiciele związków spółdzielczych są wybierani przez ich rady nadzorcze.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 13
Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 15 marca 2016 r.

Ramowy regulamin obrad zjazdu przedkongresowego
zwołanego w celu wyboru delegatów
na VI Kongres Spółdzielczości

I.
Podstawa prawna
Zjazd przedkongresowy zwoływany jest na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity:
Dz.U. z 2016 r. poz. 21),
2) uchwały Nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości,
3) uchwały Nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zasad i trybu wyboru delegatów
na VI Kongres Spółdzielczości.
II.

Cel zjazdów przedkongresowych

Zjazdy organizowane są w celu:
 wypracowania stanowiska organizacji spółdzielczych w odniesieniu do
węzłowatych problemów zawartych w tezach programowych VI Kongresu
Spółdzielczości,
 wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości.
III.

Uczestnicy zjazdów przedkongresowych:

W zjazdach uczestniczą:
1) przedstawiciele
wybrani przez walne
zgromadzenia
(zebrania
przedstawicieli) –
2) przedstawiciele związków spółdzielczych – wybrani przez ich rady
nadzorcze, stosownie do postanowień „Zasad i trybu wyboru delegatów na
VI Kongres Spółdzielczości”
3) zaproszeni goście ( przedstawiciele organów władzy i administracji
państwowej, organizacji społeczno-politycznych, członkowie Parlamentu
itp.)
IV.

Porządek obrad zjazdu przedkongresowego

Zjazd uchwala porządek obrad, w którym uwzględnia się:
1. Otwarcie obrad,
2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,
3. Przyjęcie regulaminu obrad,

4. Wybór prezydium Zjazdu,
5. Powołanie Komisji Zjazdu:
 mandatowej,
 uchwał i wniosków,
 wyborczej,
 skrutacyjnej,
6. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami programowymi
na VI Kongres Spółdzielczości,
7. Sprawozdanie Komisji mandatowej,
8. Dyskusja,
9. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości,
10. Sprawy wniesione,
11. Ogłoszenie wyników wyborów,
12. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
13. Zakończenie obrad.
V.

Przebieg zjazdów przedkongresowych

1. Zjazd otwiera przedstawiciel organizatora zjazdu i przeprowadza wybory
przewodniczącego zjazdu. Dalsze obrady zjazdu prowadzi jego
przewodniczący.
2. Przewodniczący zjazdu kieruje obradami, a w szczególności:
a. zapoznaje delegatów z porządkiem i regulaminem obrad oraz poddaje
je pod głosowanie,
b. przeprowadza
wybory
zastępców
przewodniczącego
zjazdu
i sekretarza,
c. przeprowadza wybory komisji zjazdowych w tym mandatowej, uchwał
i wniosków, wyborczej i skrutacyjnej,
d. prowadzi obrady zgodnie z porządkiem i regulaminem obrad,
korzystając z pomocy członków prezydium zjazdu,
e. otwiera i zamyka dyskusję, udziela głosu w kolejności zgłoszeń oraz
czuwa nad przestrzeganiem przyjętego w regulaminie czasu wystąpień,
f. udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych, do których
zalicza się między innymi wnioski dotyczące:
 głosowania bez dyskusji,
 przerwania dyskusji,
 ograniczenia czasu przemówień oraz zarządzenia przerwy
w obradach,
 głosowania nad całością lub częścią wniosku,
g. poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał,
h. zwołuje
posiedzenie
wybranych
delegatów
Spółdzielczości.

na

VIKongres

3. Przewodniczący zjazdu otwiera dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem
obrad. Zgłoszenia do dyskusji składane są na piśmie sekretarzowi zjazdu.
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwę

organizacji spółdzielczej, której jest członkiem. Uczestnicy mogą składać
wnioski na piśmie do protokołu.
4. Protokół obrad zjazdu przedkongresowego, zawierający wyraźnie
sprecyzowane wnioski z dyskusji merytorycznej, powinien być przekazany
najpóźniej w terminie 7 dni po jego zakończeniu do Krajowej Rady
Spółdzielczej.

VI.

Komisje zjazdu przedkongresowego i ich działania

1. Skład ilościowy Komisji określa zjazd przedkongresowy na wniosek
przewodniczącego obrad, uwzględniający wielkość przydzielonych im zadań.
Członkami Komisji są osoby posiadające czynne i bierne prawo wyborcze.
Do Komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby ubiegające się o mandat
na VI Kongres Spółdzielczości.
2. Każda Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę
i sekretarza oraz sporządza protokół przeprowadzonych czynności
regulaminowych.
3. Protokół wyników prac Komisji, podpisany przez jej prezydium,
przewodniczący komisji lub jego zastępca przedkłada zjazdowi, a następnie
przekazuje sekretarzowi zjazdu.
4. Komisja mandatowa:
a) składa się z ………. członków,
b) ustala liczbę organizacji spółdzielczych posiadających prawo
uczestniczenia ich przedstawicieli w zjeździe oraz sprawdza
prawidłowość ich zawiadamiania o zjeździe,
c) sprawdza listy obecności i ustala aktualną liczbę obecnych
przedstawicieli,
d) podaje informacje o liczbie mających uczestniczyć i faktycznie
uczestniczących w zjeździe osób, posiadających prawa wyborcze.
5. Komisja uchwał i wniosków:
a) składa się z .......... członków,
b) zbiera wnioski zgłoszone w czasie obrad zjazdu,
c) rozpatruje projekty uchwał i wniosków, opracowuje
i przedkłada je zjazdowi.

ich

treść

6. Komisja wyborcza:
a) składa się z ………. członków,
b) opracowuje projekt listy kandydatów na delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości
c) przedstawia zjazdowi proponowanych kandydatów z podaniem ich
charakterystyki
7. Komisja skrutacyjna:
a) składa się z ………. członków,
b) sporządza karty wyborcze, na których umieszcza kandydatów
zgłoszonych przez komisję wyborczą i dodatkowo przez delegatów

c)

d)

e)
f)

VII.

organizacji spółdzielczych. Kandydaci na delegatów umieszczeni są na
liście wyborczej w kolejności alfabetycznej,
rozdaje karty wyborcze przedstawicielom, udziela informacji o technice
oraz sposobie głosowania oraz o warunkach uznania ważności
oddanych głosów,
przeprowadza tajne głosowanie, oblicza jego wyniki oraz ustala liczbę
głosów ważnych i nieważnych, ale także liczbę głosów, jakie otrzymał
każdy kandydat,
podaje do wiadomości wyniki wyborów,
w przypadku konieczności przeprowadzenia wyborów uzupełniających,
wybory te komisja przeprowadza w tym samym składzie i według zasad
określonych uprzednio.

Wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości

1. Każdy zjazd przedkongresowy wybiera delegatów na VI Kongres
Spółdzielczości.
2. Liczba kandydatów na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości jest
nieograniczona i powinna przekraczać ustaloną do wyboru liczbę
delegatów.
3. Kandydaci na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości powinni być
obecni na zjeździe i wyrazić zgodę na kandydowanie
4. Głosowanie na delegatów na VI Kongres Spółdzielczości odbywa się
w sposób tajny.
5. Głosujący powinien skreślić tych kandydatów, na których nie oddaje głosu,
w liczbie nie mniejszej niż wynosi różnica pomiędzy liczba kandydatów
a liczbą wybieranych przez zjazd delegatów.
6. Za głos nieważny uznaje się taką kartę, która nie zawiera wymaganej
liczby skreśleń lub została zniszczona.
7. Delegatami na VI Kongres Spółdzielczości zostają osoby, które otrzymały
największą liczbę ważnych głosów, nie mniej jednak niż połowę liczby
głosów ważnych. Ustalenie to nie dotyczy wyborów uzupełniających.
W przypadku gdy w wyniku głosowania nie został wybrany ustalony
ilościowo stan delegatów na VI Kongres, a także gdy na skutek równej
liczby głosów – liczba wybranych przekracza ustalony stan, przeprowadza
się wybory uzupełniające, na których delegaci wybierani są zwykłą
większością głosów.
VIII.

Posiedzenie wybranych delegatów

Bezpośrednio po zakończeniu obrad zjazdu jego przewodniczący zwołuje
posiedzenie wybranych delegatów.
1. Jeżeli zjazd przedkongresowy jest jednym z wielu zjazdów w danej branży:
a) przewodniczący powinien poinformować wybranych delegatów na
Kongres, iż w terminie ustalonym przez organizatora wiodącego
odbędzie się spotkanie wszystkich wybranych delegatów na Kongres,
podczas którego:

 w oparciu o dyskusję przedkongresową uzgodnione zostaną
główne problemy dotyczące branży do zaprezentowania
podczas obrad Kongresu,
 wskazane będą kandydatury osób, które zostaną zgłoszone na
listy kandydatów do wybieranych przez Kongres organów
Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Komisji Kongresowych.
2. Jeżeli podczas obrad zjazdu wybrani zostali wszyscy przedstawiciele danej
branży spółdzielczej – sprawy, o których mowa w pkt. 1 mogą być uzgodnione
bezpośrednio po zjeździe (podczas posiedzenia wybranych delegatów).
3. W każdym przypadku podczas posiedzenia wybranych delegatów wypełniają
oni ankiety według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wszystkie ankiety delegatów danej branży przekazuje do KRS organizator
wiodący.

