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Informacja o głównych wystąpieniach KRS  

dotyczących realizacji wniosków VI Kongresu Spółdzielczości  

(Uchwała Kongresu nr 12/2016) 

– za 2019 r. (stan na 10 czerwca) 

 

Opinie i stanowiska KRS na bieżąco konsultowane są ze Związkami Spółdzielczymi 

I. Stanowiska i opinie KRS dotyczące  szerokiego zakresu  funkcjonowania spółdzielczości 

1. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.06.2019 r. (SIB/40/2019/MM) – 

przekazanie propozycji rozwiązań dla rozwoju współpracy rolników po konferencji w tym 

zakresie zorganizowanej w MRiRW w dniu 28.05.2019 r. 

2. Pismo KRS do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 20.05.2019 r. (SIB/35/2019/MM) – 

zgłoszenie przystąpienia KRS do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego 

Rozwoju Agenda 2030.  

3. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.05.2019 r. (SIB/32/2019/MM) opinia 

projektu rozporządzenia Ministra RiRW w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych 

przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności 

produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw.  

4. Pismo KRS do Marszałka Sejmu RP z 24.04.2019 r. (SIB/29/2019/MM) dot. projektu zmiany 

ustawy – Prawo spółdzielcze (druk 2435) – odwrócenie zapisów w zakresie przekształcania 

spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego.  

5. Pismo KRS do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich  z 23.04.2019 r. 

(SIB/27/2019/MM)  dot. opinii projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 

usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemu wsparcia 

bezpośredniego.  

6. Pismo KRS do Członków Komisji Spółdzielczości Rolniczej KRS z 08.04.2019 r. 

(SIB/26/2018/MM) – przekazanie opinii KRS proj. zm. Rozporządzenia Ministra RiRW dot. 

uznawania organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych.  

7. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z podaniem do wiadomości Krajowych 

Związków Spółdzielni Rolniczych, Członków Zarządu KRS) z 05.04.2019 r. (SIB/25/2019/MM) 

– opinia KRS proj. zm. Rozporządzenia Ministra RiRW dot. uznawania organizacji 

producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych.  

8. List KRS z 03.04.2019 r. (SP/52/2019/BP) do Krajowych Związków Spółdzielczych w związku z 

art. zamieszczonym w „Polityce” nr 13, pt. „Przebrała się miarka” – prośba o wyrażenie opinii 

odnośnie działań niezbędnych do podjęcia w celu obrony spółdzielczych marek handlowych.  

9. Pismo KRS do opiekunów i członków spółdzielni uczniowskich z 03.04.2019 r. 

(SP/53/2019/BP) – Apel o wyrażanie poparcia dla projektu ustawy o spółdzielniach 

uczniowskich, przygotowanego przez Krajową radę Spółdzielczą.  

10. Pismo KRS do Marszałka Senatu z 01.04.2019 r. (SP/50/2019/BP) – Podziękowanie za 

podjęcie przez Senat RP inicjatywy uchwalenia ustawy o spółdzielniach uczniowskich.  

11. Pismo KRS do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych z dnia 27.03.2019 r. 

(SP/48/2018/BP) z prośbą o sprecyzowanie opinii w zakresie roli i umiejscowienia spółdzielni 

w planowanych przez MRiRW zmianach programowych w rolnictwie.  

12. Pismo KRS  do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni „Społem” z 25.03.2019 r. 

(SP/47/2019/BP) z prośbą o informacje o działaniach podjętych w celu opracowania 
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programu przeciwdziałania marnotrawieniu żywności – w związku z projektem ustawy o 

przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności oraz zgodnie z uchwałą 14/2018 z 22 marca  

2018 r. 

13. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 01.03.2019 r. (SIB/21/2019/MM) – 

zgłoszenie osób do uczestnictwa w pracach zespołów Porozumienia Rolniczego. 

Podziękowanie za zaproszenie KRS do uczestnictwa w pracach Porozumienia Rolniczego oraz 

propozycja powołania w ramach Porozumienia dwóch dodatkowych Zespołów: Zespołu 

Stabilizacji i Wsparcia Rynków rolnych oraz Zespołu Stabilizacji i Opłacalności Produkcji Rolnej 

14. Pismo KRS do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych z 27.02.2019 r. (SIB/20/2019/MM) 

dot. zgłoszenia przedstawicieli do uczestnictwa w pracach zespołów Porozumienia 

Rolniczego.  

15. Stanowisko KRS z 26.02.2019 r. (SIB/19/2019/MM) przekazane do Ministerstwa Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi w sprawie Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020-

2022.  

16. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 26.02.2019 r. (SIB/18/2019/MM) 

wyrażające opinię KRS odnośnie propozycji działań mających na celu wsparcie rynków 

rolnych w ramach WPR po roku 2020.  

17. Pismo KRS do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich z 21.02.2019 r. 

(SIB/17/2019/MM)dot. wyrażenia opinii do projektu Krajowego Programu Wsparcia 

Pszczelarstwa w Polsce na lata 2020- 2022.  

18. Rzeszów, 14.02.2019 r. – Porozumienie dotyczące działalności Spółdzielczego Instytutu 

Badawczego Krajowej Rady Spółdzielczej w Rzeszowie.  

19. Informacja KRS przekazana 13.02.2019 r. (SIB/16/2019/MM)Krajowym Związkom Spółdzielni 

Rolniczych, Członkom Komisji Spółdzielczości Rolniczej KRS w sprawie zwiększenia możliwości 

finansowania inwestycji w PROW 2014-2020.  

20. Pismo KRS do Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z 13.02.2019 r. (SIB/15/2019/MM) – 

zgłoszenie uczestnictwa przedstawicieli KRS w obradach VII Kongresu Eksporterów Przemysłu 

Rolno-Spożywczego w dniu 14.03.2019 r. 

21. Informacja KRS wystosowana do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych z 13.02.2019 r. 

(SIB/14/2019/MM) – dot. I posiedzenia Porozumienia Rolniczego w dniu 20.02.2019 r. 

22. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13.02.2019 r. (SIB/13/2019/MM) w sprawie 

zgłoszenia Prezesa Zarządu KRS do uczestnictwa w I posiedzeniu Porozumienia Rolniczego w 

dniu 20.02.2019 r. 

23. Pismo KRS do Marszałka Sejmu z 11.02.2019 r. (SP/21/2019/BP) w sprawie zmiany ustawy 

Prawo spółdzielcze w kierunku eliminacji niekonstytucyjnych przepisów i uregulowania 

procedury przekształcania spółdzielni pracy w spółki prawa handlowego, z zaakcentowaniem 

zabezpieczenia interesów członków spółdzielni oraz wypracowanego przez nich majątku.  

24. Pismo KRS do Premiera z 11.02.2019 r. (SP/22/2019/BP) w związku z pismem z 22.03.2018 r. 

do Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydanie interpretacji przepisów ustawy uchwalonej 10 

stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie skrócenia okresu przechowywania akt 

pracowniczych oraz ich elektronizacji.  

25. Pismo KRS do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych, Członków Komisji Spółdzielczości 

Rolniczej KRS z 05.02.2019 r. (SIB/12/2019/MM), dot. zgłaszania uwag i propozycji działań w 

zakresie wsparcia rynków rolnych w ramach WPR po 2020 r. 

26. Opinia KRS wystosowana do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 30.01.2019 r. 

(SIB/11/2019/MM) dotycząca projektu rozporządzenia Ministra RiRW w sprawie wykazu 
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produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie 

rolników.  

27. Pismo KRS do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25.01.2019 r. (SIB/10/2019/MM) 

wyrażające podziękowanie za spotkanie Ministra Rolnictwa ze spółdzielcami w dniu 

21.01.2019 r. oraz za przekazanie propozycji (priorytetów) dla rozwoju spółdzielczości 

rolniczej i wiejskiej.  

28. Pismo KRS do Krajowych Związków Spółdzielni Rolniczych, Członków Komisji Spółdzielczości 

Rolniczej ZO KRS z 24.01.2019 r. (SIB/9/2019/MM)dot. opinii do rozporządzenia Ministra 

RiRW w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być 

zakładane spółdzielnie rolników.  

29. Aktualizacja kompleksowej informacji na www.krs.org.pl nt. Funduszy Spójności UE  

o możliwościach ubiegania się spółdzielni o wsparcie (zakładka Fundusze) – informacja 

interaktywna z linkami i materiałami informacyjnymi oraz dostępem do informacji  

o naborach wniosków realizowanych w ramach konkursów dla działań Programów Krajowych 

i Regionalnych – informacja dla wszystkich branż spółdzielczości (kwiecień 2019 r.).  

 

II. Wystąpienia KRS w zakresie podatkowym i prowadzenia finansów w spółdzielniach 

1. Pismo KRS z dnia  05.06.2019 r. do Ministerstwa Finansów w sprawie zgłoszenia  uwag do  

projektu  ustawy  o zmianie ustawy  o podatku  od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw  (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów – UA 45). 

2. Pismo KRS z dnia  30.05.2019 r. do Ministerstwa  Finansów Departament Rachunkowości   

w sprawie wyjaśnienie stosowania art. 9 ust. 6  ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916). 

III. Bieżąca współpraca m.in. z Ministerstwami, Komisjami Sejmu i Senatu RP, Związkami 

Spółdzielczymi - udział w posiedzeniach, spotkaniach uzgodn., konferencjach: 

Komisje i Podkomisje Sejmowe 

Udział przedstawicieli KRS w posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania 

projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej w dniu 13.03.2019 r. 

(Podkomisja powołana w ramach Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) – posiedzenie 

dotyczyło Rozpatrzenia informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń 

wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji Wspólnej 

Polityki Rolnej 2020-2027.  

Udział przedstawiciela KRS w konferencji "Rola izb rolniczych w kształtowaniu i realizacji 

polityki rolnej państwa", organizowanej w Sejmie w dniu 28 maja 2019 r. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Udział przedstawicieli KRS w II edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030 

organizowanym w MPiT w dniu 31 maja 2019 r. 

http://www.krs.org.pl/
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Podczas Forum Deklarację Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju  

podpisał Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej dr inż. Mieczysław Grodzki – do 

Partnerstwa podczas Forum przystąpiło kolejnych 25 podmiotów, w sumie inicjatywa liczy już 

127 członków. 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zorganizowanie przez KRS i MRiRW spotkania członków Komisji Spółdzielczości Rolniczej 

Zgromadzenia Ogólnego KRS z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, celem wspólnego 

wypracowywania lepszych warunków funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości rolniczej  

i wiejskiej. Spotkanie odbyło się w dniu 21.01.2019 r. w gmachu MRiRW. Środowisko 

spółdzielcze zostało zaproszone do ściślejszej współpracy z Resortem Rolnictwa. 

Udział przedstawicieli KRS w konferencji „Współpraca rolników szansą na wzmocnienie ich 

pozycji na rynku”, organizowanej przez MRiRW w dniu 28.05.2019 r. 

Prowadzenie bieżących konsultacji i uzgodnień ze Związkami Spółdzielczymi, informowanie 

o prowadzonych pracach m.in. w Sejmie, Senacie i Ministerstwach: 

Opinie i stanowiska KRS są na bieżąco konsultowane ze Związkami Spółdzielczymi w zakresie 

projektów legislacyjnych, konsultacji społecznych, uzgodnień programowych (rządowych  

i UE) dotyczących spółdzielczości. KRS informuje również na bieżąco Związki Spółdzielcze  

o ważnych wydarzeniach dotyczących spółdzielczości, w szczególności pracach  

i uzgodnieniach legislacji dotyczących spółdzielczości, nowych programach rządowych, itp. 

 

IV. Bieżące informowanie o ważnych wydarzeniach, realizowanych zadaniach KRS poprzez 

Monitor Spółdzielczy, Tęczę Polską oraz stronę internetową KRS www.krs.org.pl 

 

Opracowali: 

Jan Machynia, Marcin Martynowski 

SIB-KRS 

 


