
 

 

 

 

 
Warszawa, dnia 14.01.2022 r. 

 
SIB/15/2022/MM 
 

Zarządy 

Krajowych Związków Rewizyjnych 

Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich 

 
 

Szanowni Państwo, 

 
W związku z realizacją projektu strategicznego przez MRiRW, którego celem jest zmniejszenie 

wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia  działalności rolniczej oraz 

działalności związanej z rolnictwem, uwolnienia wiejskiej działalności gospodarczej, zwracam się 

do Państwa w następującej sprawie. 

Resort Rolnictwa prosi o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian  

w obowiązujących procedurach lub prawie, celem zastosowania uproszczeń w w/w zakresie. 

Zgłoszenia dokonywane są za pomocą formularza prostej ankiety on line przy informacji na stronie 

www MRiRW (link przesyłamy wraz z naszą informacją email do Państwa w tej sprawie). 

Sprawa jest bardzo ważna. Przez wygórowane wymagania i nadmierną, drobiazgową biurokrację 

(wymagania ponad miarę, bardzo dużą ilość danych, dokumentów, itd.), wiele podmiotów i rolników, 

w tym spółdzielni i ich członków, nie jest w stanie temu sprostać i rezygnuje z rozwoju działalności, 

ubiegania się o środki wsparcia, etc. Powoduje to znaczące zmniejszenie możliwości rozwoju 

rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym rozwoju spółdzielczości oraz gospodarstw rolnych. 
 

Postulaty dotyczące zmniejszenia wymagań i nadmiernej biurokracji, często ponad wymogi 

wynikające z przepisów UE, były przekazywane w wielu stanowiskach Krajowej Rady Spółdzielczej. 

Obecnie podejmowane przez Ministerstwo działania wychodzą naprzeciw naszym postulatom. 

Istotne jest, aby środowisko spółdzielcze włączyło się aktywnie w proces uproszczenia. Zachęcamy 

Państwa do wypełnienia ankiety i zgłoszenia ograniczeń, które powinny zostać usunięte. 
 

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przesłanie również do KRS potrzebnych 

zmian przepisów oraz uproszczeń biurokratycznych w zakresie działalności spółdzielni zrzeszonych  

w Państwa Związku oraz członków spółdzielni, w tym w zakresie pozyskiwania środków wsparcia UE 

na rozwój. Krajowa Rada Spółdzielcza poza dotychczas zgłaszanymi do MRiRW postulatami, chce 

zebrać je wszystkie, w tym z poszczególnych branż spółdzielczości rolniczej i wiejskiej i przekazać do 

Resortu Rolnictwa poprzez ankietę oraz pismem, celem wzmocnienia i kompleksowego przekazania 

postulatów środowiska spółdzielczego. 
 

Mając na uwadze znaczenie tej sprawy, prosimy o przesłanie Państwa zgłoszeń na adres 

sekretariat@krs.com.pl w terminie do 15 lutego br. (prosimy o dołączenie wersji word). 

    Z poważaniem 

        /-/ dr inż. Mieczysław Grodzki 

                                                                                                       Prezes Zarządu 

                                                                                              Krajowej Rady Spółdzielczej 

https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html

