Informacja o głównych wystąpieniach KRS dotyczących
realizacji wniosków VI Kongresu Spółdzielczości
(Uchwała Kongresu nr 12/2016)
– za 2017 r.
Opinie i stanowiska KRS na bieżąco konsultowane są ze Związkami Spółdzielczymi
1. Pismo KRS znak SA/134/2017/MM z dnia 14.12.2017 r. przekazujące Uchwałę nr
34/2017 Zgromadzenia Ogólnego KRS Władzom Centralnym Rzeczypospolitej
Polskiej
2. Uchwała nr 34/2017 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie poparcia uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne
gospodarstwa rolne oraz przyjęte stanowisko w tej sprawie.
3. Pismo z dnia 05.12.2017 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot.
projektu ustawy o spółdzielniach uczniowskich, z wnioskiem o zainicjowanie prac
legislacyjnych na rzecz przyjęcia regulacji.
4. Pismo KRS znak SA/133/2017/MM z dnia 30.11.2017 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego oraz zmianie niektórych innych ustaw – dotyczących spółdzielni
rolniczych i spółdzielni sektora finansowego,
5. Pismo z dnia 20.11.2017 r. do związków rewizyjnych dot. przygotowania programu
kształcenia zawodowego w szkołach branżowych I i II stopnia oraz Technikach.
6. Opinia KRS z dnia 16.10.20117 r. do Ministra Edukacji Narodowej dot. planów i
programów nauczania w szkołach branżowych przedmiotów zawodowych.
7. Pismo KRS znak SA/123/2017/MM/AP z dnia 20.10.2017 r. do ICAO o poparcie
opinii KRS do projektu zmiany Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych
źródłach energii (projekt 2.6 z dnia 16 czerwca 2017r.) oraz utrzymania art. 38b oraz
pkt. 33a w treści art. 2 tej ustawy, dotyczących spółdzielni energetycznych (wyrażonej
pismem znak SA/96/2017/MM)
8. Pismo KRS znak SA/120/2017/MM z dnia 10.10.2017 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi dotyczące analizy przepisów rozporządzeń wykonawczych do ustawy z
20.02.2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym poparcie
postulatów Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych.
9. Pismo KRS znak SA/102/2017/MM z dnia 21.09.2017 r. do Ministra Infrastruktury i
Budownictwa dotyczące zaopiniowania projektu ustawy o architektach, inżynierach
budownictwa oraz urbanistach.
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10. Opracowanie kompleksowej informacji na www.krs.org.plnt. funduszy Spójności UE
o możliwościach ubiegania się spółdzielni o wsparcie – informacja interaktywna z
linkami i materiałami informacyjnymi oraz dostępem do informacji o naborach
wniosków realizowanych w ramach konkursów dla poszczególnych działań
Programów Krajowych i Regionalnych – informacja dla wszystkich branż
spółdzielczości.
11. Pismo KRS znak SA/96/2017/MM do Ministra Energii zgłoszenia uwag do projektu
zmiany Ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (projekt
2.6 z dnia 16 czerwca 2017r.) oraz utrzymania art. 38b oraz pkt. 33a w treści art. 2 tej
ustawy, dotyczących spółdzielni energetycznych.
12. Pismo KRS znak SA/44/2017/MM z dnia 03.07.2017 r. projektem Ustawy o zmianie
ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz
zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1649) dotyczące wprowadzenia rozwiązania
wyłączającego obowiązek stosowania umów na każdorazowe dostarczanie produktów
przez rolników m.in. do sklepów spożywczych, w szczególności SPOŁEM.
13. Pismo KRS znak SA/40/2017/MM z dnia 14.06.2017 r. do Krajowego Związku
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych dotyczące zorganizowania wspólnego
spotkania przedstawicieli KRS oraz KZRKiOR, celem omówienia stanowiska
Związku oraz dokonania uzgodnień warunków członkostwa KRS w COGECA (po
uprzednim omówieniu na posiedzeniu Komisji Spółdzielczości Rolniczej ZO KRS w
dniu 13.06.2017 r.).
14. Pismo KRS znak SA/35/2017/MM z dnia 12.06.2017 r. do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – przekazanie opinii KRS w odniesieniu do
uzgodnień na posiedzeniu KRiRW w dniu 24 maja br. do rządowego projektu ustawy
o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).
15. Pismo KRS znak SA/33/2017/MM z dnia 06.06.2017 r. do Ministerstwa Rolnictwa i
Rozwoju Wsi dotyczące przekazania informacji nt. różnic w działalności spółdzielni i
spółek kapitałowych.
16. Pismo KRS znak SA/19/2017/MM z dnia 05.04.2017 r. do Przewodniczącego Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP – przekazanie opinii KRS do rządowego projektu
ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425).
17. Pismo KRS znak SA/14/2017/MM z dnia 31.03.2017 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi dotyczące poparcia postulatów Krajowego Związku Spółdzielni
Mleczarskich w zakresie opinii projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia
finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
18. Pismo KRS znak SA/4/2017/MM z dnia 14.02.2017 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi - przedstawienie informacji na temat funkcjonowania spółdzielczości
rolniczej w innych państwach UE (Danii, Francji i Holandii), aspekty prawne,
stosowane rozwiązania i zwolnienia podatkowe oraz dane statystyczne i rynkowe.
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19. Pismo KRS znak SA/3/2017/MM z dnia 08.02.2017 r. do Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi opinii projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego
PROW 2014-2020, dotyczące zwiększenia kwoty wsparcia z 3 do 10 mln zł na
podmiot, będącego postulatem KRS i KZSM – kwotę zwiększono.

Opracował:
Marcin Martynowski
Spółdzielczy Instytut Badawczy (SA)
Krajowa Rada Spółdzielcza
20.03.2018 r.
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