Uchwała nr 1/2016
Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej
30 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia zasad, trybu wyboru oraz liczby delegatów
na VI Kongres Spółdzielczości
____________________________________________________________________________
Na podstawie art. 258 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 21) oraz uchwały nr 22/2015 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej
Rady Spółdzielczej z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zwołania VI Kongresu Spółdzielczości –
Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej

postanawia
§1
zatwierdzić zasady i tryb wyboru delegatów na VI Kongres Spółdzielczości stanowiące
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
zatwierdzić liczbę delegatów na VI Kongres Spółdzielczości stanowiącą załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
/-/ dr Jerzy Jankowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr 1/2016
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 30 marca 2016 r.

Zasady i tryb wyboru delegatów
na VI Kongres Spółdzielczości
1. W VI Kongresie Spółdzielczości – zwanym dalej „Kongresem” – uczestniczą delegaci
spółdzielni i związków spółdzielczych wybrani według niniejszych zasad i trybu wyboru
delegatów na VI Kongres zwanych dalej „zasadami”.
2. Wybór delegatów na Kongres, zgodnie z uchwałą nr 1/2016 Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 30 marca 2016 r. dokonywany jest podczas zjazdów
przedkongresowych, w których mają prawo uczestniczyć przedstawiciele:
a) spółdzielni, z wyjątkiem spółdzielni w likwidacji i upadłości.
b) związków spółdzielczych.
Spółdzielnie i związki spółdzielcze są reprezentowane podczas zjazdów
przedkongresowych przez dwóch swoich przedstawicieli z zachowaniem zasady,
iż każdej spółdzielni lub związkowi spółdzielczemu przysługuje tylko jeden głos.
Przedstawicieli reprezentujących spółdzielnię lub związek spółdzielczy w obradach
zjazdu przedkongresowego wybiera Rada Nadzorcza chyba, że statut spółdzielni lub
związku stanowi inaczej.
3. Zjazdy przedkongresowe organizowane są dla przedstawicieli spółdzielni i związków
spółdzielczych reprezentujących spółdzielnie i związki spółdzielcze według układów
branżowych określonych w załączniku do niniejszych zasad.
W zależności od liczby przedstawicieli – uczestników obrad zjazdy przedkongresowe
mogą być organizowane jako:
a) zjazdy krajowe – w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich spółdzielni
i związków spółdzielczych występujących w danej branży,
b) zjazdy regionalne – w których uczestniczą przedstawiciele spółdzielni i związków
spółdzielczych danej branży, mających swoje siedziby w ustalonym regionie.
Region może obejmować teren województwa lub kilku województw.
4. Organizatorami zjazdów przedkongresowych są spółdzielcze związki rewizyjne we
współdziałaniu z Krajową Radą Spółdzielczą. Krajowa Rada Spółdzielcza udziela
pełnomocnictw do zorganizowania zjazdów przedkongresowych spółdzielczym związkom
rewizyjnym zrzeszającym w danej branży największą liczbę spółdzielni.
Związki te w dalszej części niniejszych zasad zwane są „organizatorami wiodącymi”.
5. Pełnomocnictwo udzielone organizatorowi wiodącemu określa:
 liczbę delegatów na Kongres stanowiących reprezentację danej branży,

 termin zakończenia zjazdów przedkongresowych,
 szczegółowe obowiązki organizatora wiodącego związane ze zwołaniem zjazdów
i przeprowadzeniem wyborów oraz współdziałaniem z Krajową Radą Spółdzielczą
w pracach dotyczących organizacji i obrad Kongresu.
Organizator wiodący wykonuje swoje obowiązki określone w pełnomocnictwie
w stosunku do wszystkich spółdzielni i związków spółdzielczych danej branży.
6. Każdy zjazd przedkongresowy organizowany na podstawie niniejszych zasad jest
zjazdem dokonującym bezpośrednio wyborów delegatów na Kongres w liczbie
określonej przez organizatora wiodącego. Jeżeli zjazd przedkongresowy jest zjazdem
regionalnym - podstawę do ustalenia liczby wybieranych delegatów stanowi wskaźnik
udziału liczby spółdzielni w regionie w ogólnej liczbie spółdzielni danej branży w Kraju –
z uwzględnieniem postanowień punktu 2 niniejszych zasad.
7. Organizator wiodący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów delegatów
na Kongres spośród przedstawicieli wszystkich spółdzielni i związków spółdzielczych
danej branży.
W okresie poprzedzającym wybory organizator wiodący organizuje spotkanie z udziałem
przedstawicieli wszystkich związków rewizyjnych danej branży. Celem tego spotkania
jest określenie roli i miejsca pozostałych związków rewizyjnych w organizacji wyborów
delegatów na Kongres oraz zasad ich współdziałania z organizatorem wiodącym.
Uczestnicy spotkania powinni także dokonać rozdziału mandatów przyznanych
do wyboru przez poszczególne zjazdy przedkongresowe. Formą organizacyjną
koordynującą działania związane z wyborem delegatów spółdzielni i realizacją zadań
związanych z przygotowaniem Kongresu w układzie branżowym może być branżowy
Komitet Organizacyjny Kongresu powołany przy organizatorze wiodącym z udziałem
przedstawicieli pozostałych związków rewizyjnych danej branży spółdzielczej.
8. Organizatorowi wiodącemu przysługuje prawo wyboru – w ramach ustalonej dla danej
branży liczby mandatów – trzech delegatów na Kongres, których wybiera zjazd tego
związku lub rada nadzorcza. W przypadku skorzystania z tego prawa organizator
wiodący nie wybiera swoich przedstawicieli reprezentujących w tym charakterze związek
w zjazdach przedkongresowych, o których mowa w punkcie 2 niniejszych zasad.
9. W celu usprawnienia prac przygotowawczych do zjazdów przedkongresowych Krajowa
Rada Spółdzielcza opracuje i przekaże organizatorom wiodącym ramowy regulamin
obrad zjazdu wraz z zasadami wyboru delegatów na Kongres. Dokument ten może być
przyjęty przez zjazd przedkongresowy z ewentualnymi modyfikacjami wprowadzonymi
przez jego uczestników.
Zjazd przedkongresowy nie może zmienić liczby wybieranych na Kongres delegatów.
10. Koszty związane z organizacją zjazdów przedkongresowych oraz koszty Kongresu
pokrywane są przez spółdzielnie, związki spółdzielcze i Krajową Radę Spółdzielczą:
a) spółdzielnie i związki spółdzielcze pokrywają koszty zjazdów przedkongresowych
(opłata zjazdowa),
b) Krajowa Rada Spółdzielcza pokrywa koszty związane z organizacją Kongresu
oraz koszty uczestnictwa w Kongresie zaproszonych gości,
c) koszty wyżywienia delegatów podczas obrad Kongresu pokrywane są z opłaty
kongresowej wnoszonej na konto Krajowej Rady Spółdzielczej.

11. Wysokość opłaty kongresowej ustala Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej
na podstawie przyjętego preliminarza kosztów Kongresu.
12. Organizatorzy zjazdów przedkongresowych mogą zobowiązać wszystkie spółdzielnie
i związki spółdzielcze uczestniczące w zjazdach przedkongresowych do wspólnego
pokrycia kosztów opłaty kongresowej lub ustalić, że opłatę tę będą wnosić te spółdzielnie
i związki spółdzielcze, których przedstawiciele zostaną wybrani delegatami na Kongres.
Zasady wnoszenia opłaty kongresowej Krajowa Rada Spółdzielcza uzgadnia
z organizatorem wiodącym.
13. Delegaci na Kongres wybrani według niniejszych zasad stanowią branżową grupę
delegatów – reprezentację spółdzielni danej branży w obradach Kongresu.
14. W Kongresie bierze udział 600 delegatów oraz zaproszeni goście.
15. Załącznik do niniejszych zasad ilustruje rozdział mandatów w układzie branżowym oraz
wskazuje organizatorów wiodących odpowiedzialnych za przeprowadzenie procedury
wyborczej.
16. W przypadku, gdy ustalony układ branżowy nie pozwala na jednoznaczne
zakwalifikowanie konkretnej spółdzielni Krajowa Rada Spółdzielcza podejmuje decyzję,
wskazując takiej spółdzielni organizatora wiodącego.

Załącznik nr 2
do uchwały nr 1/2016
Zgromadzenia Ogólnego
Krajowej Rady Spółdzielczej
z dnia 30 marca 2016 r.

Podział mandatów na VI Kongres Spółdzielczości
według branż spółdzielczych

Lp.

1

Branża
spółdzielcza
2

Liczba
spółdzielni
czynna w
działalności
2016
3

Liczba
mandatów

Organizator wiodący

4

5

1.

Spółdzielnie
„Samopomoc
Chłopska”

1115

88

Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”

2.

Spółdzielnie
Mleczarskie

137

26

Krajowy Związek Spółdzielni
Mleczarskich – Związek
Rewizyjny

3.

Spółdzielnie
OgrodniczoPszczelarskie

52

6

Związek Rewizyjny Spółdzielni
Ogrodniczo-Pszczelarskich

4.

Rolnicze
Spółdzielnie
Produkcyjne

682

53

Krajowy Związek Rewizyjny
RSP

5.

Spółdzielnie
Kółek
Rolniczych

489

30

Krajowy Związek Rolników,
Kółek i Organizacji Rolniczych

6.

Banki
Spółdzielcze

563

44

Związek Rewizyjny Banków
Spółdzielczych im. Fr. Stefczyka

7.

PSS „Społem”

310

26

Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Spożywców
„Społem”

8.

Spółdzielnie
Mieszkaniowe

3722

217

Związek Rewizyjny Spółdzielni
Mieszkaniowych RP

9.

Spółdzielnie
Pracy
i Usług i
Spółdzielnie
Budowlane

576

41

Związek Lustracyjny Spółdzielni
Pracy

10.

Spółdzielnie
Inwalidów
i Niewidomych

167

12

Krajowy Związek Rewizyjny
Spółdzielni Inwalidów i
Niewidomych

Uwagi

6

11.

Spółdzielnie
„Cepelia”

6

3

Spółdzielczy Związek Rewizyjny
„Cepelia”

12.

Spółdzielnie
Rzemieślnicze

133

8

Związek Rzemiosła Polskiego

13.

Spółdzielcze
Kasy
Oszczędnościo
wo-Kredytowe

55

16

Krajowa Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Kredytowa

14.

Spółdzielnie
Socjalne

1054

10

Ogólnopolski Związek Rewizyjny
Spółdzielni Socjalnych

15.

Spółdzielcze
Grupy
Producentów
Rolnych

468

20

Krajowa Rada Spółdzielcza

Ogółem

9532

600

